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Wrêczenie 

 ISO

Prof. Jerzy £unarski przyjmuje gratulacje 
od Prezydenta Rzeszowa 
- dr. in¿. Andrzeja Szlachty (z lewej)

Wœród pracowników KTMiOP, 
czwarta od lewej 

p. Anna Zatorska - przedstawiciel 
Umbrella Project - konsultant 

prac nad systemem jakoœci

Wrêczanie Certyfikatu ISO-9001 przez Dyrektora 
Biura ds. Certyfikacji Systemów Jakoœci PCBC 
- mgr. in¿. Leszka Kielaka. Z lewej: 
prof. Jerzy £unarski, po prawej JM Rektor 
prof. Tadeusz Markowski, w g³êbi Prorektor 
dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz

Fot. M. Misiakiewicz
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Geneza starañ tycz¹cych utworzenia uniwersytetu w Rze-
szowie osi¹gnê³a ju¿ wiek starszy ni¿ pokolenie, które
kszta³c¹ aktualnie rzeszowskie uczelnie. Siêga ona bo-
wiem po³owy lat siedemdziesi¹tych. Ró¿ne koleje losu po-
wodowa³y, ¿e przedsiêwziêcie to prze¿ywa³o biblijnie
przypisane na przemian lata - chude i t³uste.

"Uniwersytecka" inicjatywa zosta³a wskrzeszona na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przez prof. Stanis³awa Ku-

sia - rektora Politechniki Rzeszowskiej w latach 1987-1993 i
w latach 1996-1999. Wszelako wizja owego uniwersytetu w
Rzeszowie diametralnie ró¿ni³a siê od modelu zak³adanego
na pocz¹tku tej "uniwersyteckiej" drogi i by³a na wskroœ
awangardowa, tak¿e w stosunku do przepisów wynikaj¹cych
z ustawy o szkolnictwie wy¿szym z 12 wrzeœnia 1990 r., pod
rz¹dami której nadal dzia³aj¹ uczelnie pañstwowe.

Nowoœci¹ t¹ mia³a byæ sfederowana na wzór uczelni

amerykañskich (np. MIT) pe³noprawna uczelnia akade-

micka, w której znalaz³yby siê szko³y nauk: humanistycz-

nych, prawniczych, ekonomicznych, matematycznych,

pedagogicznych i technicznych jak równie¿ szko³a medy-

cyny i farmakologii (Tezy w sprawie przekszta³cenia
rzeszowskiego œrodowiska akademickiego, grudzieñ 1990 r.
- St. Kuœ).

Choæ ta koncepcja spotka³a siê z pewnym zainteresowa-
niem resortu edukacji narodowej, sk³aniaj¹cego siê do two-
rzenia du¿ych zespo³ów uniwersyteckich - zw³aszcza
usytuowanych po zaniedbanej prawej stronie Wis³y, to
wzbudzi³a pewne zaniepokojenie Rady G³ównej Szkolnic-
twa Wy¿szego o jakoœæ kszta³cenia, czego wynikiem by³y
miêdzy innymi ustalone przez ni¹ "kryteria powo³ywania no-
wej pañstwowej uczelni typu uniwersyteckiego" zatwierdzo-
ne na posiedzeniu plenarnym 16 czerwca 1992 r.

Okreœlonych przez Radê G³ówn¹ kryteriów (kadrowych)
nie spe³nia³a wówczas indywidualnie ¿adna z rzeszowskich
uczelni.

Zamiar po³¹czenia WSP i Politechniki realne kszta³ty
zacz¹³ przyjmowaæ w 1992 r. Poœwiêcone zosta³y temu za-
gadnieniu sonda¿owe posiedzenia Senatów WSP i Politech-
niki, podczas których Senat WSP odrzuci³ ten wariant,
zdecydowanie opowiadaj¹c siê za samodzielnoœci¹ swej
uczelni.

Nie wykluczy³ wówczas tej fuzji Senat PRz, w którego
posiedzeniu uczestniczy³ prof. Kazimierz Sowa - ówczesny
rektor WSP. Jednak¿e wobec braku zarówno uregulowañ
prawnych w tej kwestii, jak i czytelnych zasad funkcjonowa-
nia uniwersytetu o strukturze dot¹d obcej polskiemu prawu i
nie sprawdzonej w dzia³aniu, Senat PRz 16 grudnia 1993 r.
odrzuci³ ten pomys³ obawiaj¹c siê nie tylko problemów orga-
nizacyjnych, ale nade wszystko os³abienia ugruntowanego
ju¿ na mapie po³udniowo-wschodniej Polski wy¿szego
szkolnictwa technicznego.

Pomimo up³ywu lat, nie zmieni³a siê ani ustawa o szkolni-
ctwie wy¿szym, ani opinia Senatu Politechniki Rzeszo-
wskiej, co po raz kolejny wyra¿ono w uchwale z 18 listopada
1999 r. Zmieni³y siê natomiast realia, wobec których zarów-
no œrodowiska akademickie WSP, jak i Politechniki Rzeszo-
wskiej musz¹ okreœliæ swoje status quo.

W ustaleniach rektorów: WSP - prof. W³odzimierza

Bonusiaka i PRz - prof. Tadeusza Markowskiego z dnia
18 paŸdziernika 1999 r. istnieje zapis:

"Przekonane o s³usznoœci dzia³añ na rzecz zwiêksze-

nia poziomu edukacji, obie uczelnie podtrzymuj¹ wspól-

ne stanowisko, ¿e równoczesne funkcjonowanie

Uniwersytet ?
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W dniu 10 lutego 2000 r. odby³o siê w
sali Senatu PRz uroczyste wrêczenie certy-
fikatu PN-ISO 9001 nr 323/1/99 oraz certy-
fikatu IQNet (The International Certyfi-
cation Network) dla Katedry Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej. Wrêczenia dokona³ dyrektor
Biura ds. Certyfikacji Systemów Jakoœci
Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji

(PCBC) - mgr in¿. Leszek Kielak. PCBC
jest notyfikowan¹ agend¹ rz¹du polskiego
upowa¿nion¹ do nadzorowania ca³okszta³tu
procesów certyfikacyjnych i akredytacyj-
nych z zakresu jakoœci oraz prowadzenia
ró¿norodnej dzia³alnoœci w tej dziedzi-
nie.

Po powitaniu goœci JM Rektor - prof.
Tadeusz Markowski wyrazi³ g³êbokie za-
dowolenie, ¿e jako rektor uczestniczy w fi-

nalizacji przedsiêwziêcia, którego pocz¹tki
mia³ okazjê wspomagaæ jeszcze jako dzie-
kan tego Wydzia³u. Niew¹tpliwym wyró¿-
nieniem jest fakt, ¿e certyfikat ten uczelnia
otrzymuje jako druga wœród krajowych
uczelni, a Katedra kierowana przez prof.
Jerzego £unarskiego - jako pierwsza w
Politechnice. Podobny certyfikat ma tylko
Wydzia³ Mechaniczny Wy¿szej Szko³y
Morskiej w Gdyni. Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e

CERTYFIKAT

Uniwersytetu i Politechniki jest najkorzystniejszym roz-

wi¹zaniem zarówno dla regionu, jak i ugruntowanych ju¿

na mapie edukacyjnej, uczelni".
Kilka dni póŸniej i prawie jednoczeœnie dwie grupy

pos³ów: AWS i SLD z³o¿y³y w Sejmie dwa odrêbne projekty
ustawy w sprawie powo³ania uniwersytetu w Rzeszowie,
przy czym ¿aden z projektów nie przewidywa³ utworzenia
uniwersytetu na bazie Politechniki Rzeszowskiej.

Decyzj¹ Nr 25 Ministra Edukacji Narodowej - prof. Mi-
ros³awa Handke z dnia 30 listopada 1999 r. zosta³ powo³any
Zespó³ ds. Utworzenia Uniwersytetu w Rzeszowie, które-
go zadaniem jest przygotowanie pe³nej dokumentacji umo¿-
liwiaj¹cej opracowanie projektu ustawy o utworzeniu
uniwersytetu w naszym mieœcie.

W konsekwencji, z inicjatywy MEN, w dniu 12 stycznia
2000 r. odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie Senatu Polite-
chniki Rzeszowskiej z udzia³em: Ministra Edukacji Narodo-
wej - prof. Miros³awa Handke, Podsekretarza Stanu w
MEN - prof. Jerzego Zdrady, Dyrektora Departamentu Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego - mgr. Tadeusza Pop³onko-
wskiego, Wojewody Podkarpackiego - mgr. Zbigniewa
Sieczkosia, Marsza³ka Województwa Podkarpackiego - mgr.
Bogdana Rzoñcy oraz Prezydenta Rzeszowa - dr. in¿. An-
drzeja Szlachty. Minister przedstawi³ koncepcje i zamierze-
nia MEN, czego Senat PRz z wielk¹ uwag¹ wys³ucha³.
Koncepcj¹ t¹ jest utworzenie uniwersytetu na bazie Politech-

niki Rzeszowskiej z w³¹czeniem w jego strukturê WSP, filii
UMCS w Rzeszowie, a tak¿e Zamiejscowego Wydzia³u
Ekonomii AR w Krakowie.

W godzinê od zakoñczenia posiedzenia Senatu PRz mini-
sterialni Goœcie wziêli udzia³ w posiedzeniu Senatu WSP,
który z przedstawion¹ przez MEN koncepcj¹ siê nie zgodzi³.
W tym samym dniu odby³o siê w siedzibie WSP inauguracyj-
ne posiedzenie powo³anego przez MEN zespo³u.

Po zakoñczeniu tych obrad odby³a siê konferencja praso-
wa poœwiêcona utworzeniu uniwersytetu, która pokaza³a
wieloœæ sprzecznych ze sob¹ interesów. Minister oœwiad-
czy³, ¿e organem uprawnionym do tworzenia uniwersytetu
jest tylko MEN równoczeœnie oœwiadczaj¹c, ¿e Rz¹d RP nie
poprze rozwi¹zañ strukturalnych wskazanych przez parla-
mentarzystów Podkarpacia.

Na stra¿y swojego maj¹tku stanê³y AR i UMCS, parla-
mentarzyœci jak dot¹d zdania nie zmienili. Nie zmieni³ te¿
swego stanowiska z dnia 18 listopada 1999 r. Senat Politech-
niki Rzeszowskiej.

Tymczasem regularnie, pod kierunkiem wiceministra -
prof. Jerzego Zdrady od 12 stycznia 2000 r. pocz¹wszy, pra-
cuje powo³any przez MEN Zespó³ ds. Utworzenia Uniwersy-
tetu w Rzeszowie. O efektach pracy owego Zespo³u
poinformujemy w kolejnych wydaniach “GP”.

Marta Olejnik

PN-ISO 9001, PCBC NR 323/1/99
dla Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
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przyk³ad oraz doœwiadczenia Katedry bêd¹
stymulowaæ dzia³ania innych jednostek
uczelni w celu poprawy swojej dzia³alnoœci.

Dyrektor PCBC - mgr in¿. Leszek Kie-
lak oœwiadczy³, ¿e w wyniku pozytywnego
auditu certyfikacyjnego przeprowadzonego
przez auditorów PCBC oraz analizy doku-
mentacji i dzia³añ Katedry, Komitet Tech-
niczny PCBC ds. Certyfikacji Systemów
Jakoœci podj¹³ w dniu 29 grudnia 1999 r.
uchwa³ê o przyznaniu Katedrze certyfikatu
nr 323/1/99 w zakresie "nauczania i szkole-
nia zawodowego z zakresu technologii ma-
szyn i zarz¹dzania produkcj¹". Jedno-
czeœnie oœwiadczy³, ¿e wraz z tym certyfi-
katem przyznano Katedrze równie¿ miê-
dzynarodowy certyfikat IQNet (miêdzy-
narodowej sieci organizacji certyfikuj¹-
cych), podpisany przez przewodnicz¹c¹
sieci - pani¹ Catherine Neville.

Certyfikaty te zachowuj¹ wa¿noœæ trzy
lata, po czym musz¹ byæ odnowione, a w
okresie trzyletnim PCBC sprawuje nadzór
nad systemem przeprowadzaj¹c okresowo
audity kontrolne, co z kolei wymaga
œcis³ego przestrzegania opracowanego sy-
stemu przez kontrolowan¹ jednostkê.

O ile w przedsiêbiorstwach produkcyj-
nych pojêcia kluczowe dla systemu, takie
jak "wyrób" i "klient" s¹ œciœle zdefiniowa-
ne, o tyle w dzia³alnoœci dydaktycznej Kate-
dry ró¿ni¹ siê one od ogólnie przyjêtych.
Wyrobem jest przyrost wiedzy i umiejêtno-
œci studenta nastêpuj¹ce w trakcie zajêæ pro-
wadzonych przez pracowników Katedry,
natomiast klientami s¹ pracodawcy zatrud-
niaj¹cy naszych absolwentów, MEN,
w³adze uczelni i Wydzia³u zlecaj¹ce Kate-
drze prowadzenie okreœlonych zajêæ ze stu-
dentami oraz studenci, gdy wybieraj¹
specjalnoœæ lub kierunek dyplomowania
prowadzony przez Katedrê. Dotychczas
ocena wymagañ i satysfakcji klientów nie
by³a przedmiotem g³êbokich analiz, nato-
miast system jakoœci wymusza rozpoczêcie
takich dzia³añ.

Cech¹ ró¿ni¹c¹ s¹ te¿ odmienne ni¿ w
przedsiêbiorstwach czynniki zachêcaj¹ce
do budowy systemu. W przedsiêbiorstwach
s¹ to: wymagania klientów, chêæ dorówna-

nia lub wyprzedzenia konkurentów oraz
chêæ zwiêkszenia zysków; w przypadku
Katedry czynniki te nie wystêpowa³y.
G³ównym powodem podjêcia prac nad sy-
stemem jakoœci by³o g³êbokie przeœwiad-
czenie o koniecznoœci znacznej poprawy
efektywnoœci w³asnej pracy ukierunkowa-
nej na doskonalenie procesów dydaktycz-
nych oraz przyspieszenie w³asnego roz-
woju naukowego i dydaktycznego przez
przestrzeganie wymagañ opracowanego sy-
stemu.

Po wrêczeniu certyfikatów gratulacje
w³adzom uczelni i pracownikom Katedry
z³o¿yli:

� Prezydent Rzeszowa - dr in¿. Andrzej

Szlachta,

� przedstawiciele zaproszonych przedsiê-
biorstw, z którymi Katedra wspó³pracu-
je: Huty Stalowa Wola, WSK "PZL
Rzeszów", Elektromonta¿u Rzeszów,
Zelmeru Rzeszów.

Na sonda¿owe pytanie zadane dyplo-
mantom Katedry "jak postrzegaj¹ procesy
nauczania prowadzone przez pracowników
Katedry?" (sonda¿ przeprowadzi³a studen-
tka Lidia Sêd³ak) pada³y nastêpuj¹ce odpo-
wiedzi:

� "W ten sposób Katedra nad¹¿a za tym,
co dzieje siê na œwiecie w dziedzinie
obowi¹zuj¹cych norm jakoœci".

� "Nadanie certyfikatu dotycz¹cego jako-
œci dla KTMiOP stanowi ogromne wy-
ró¿nienie i to zarówno dla ca³ej uczelni
jako jednostki organizacyjnej, jak te¿
dla ka¿dego studenta z KTMiOP".

� "Fakt ten przekonuje lub te¿ utwierdza
mnie w przekonaniu, ¿e w³aœciwie wy-
bra³em kierunek studiów. Teraz, decy-
duj¹c siê na któr¹œ z proponowa-
nych specjalizacji, z pewnoœci¹ wy-
biorê jedn¹ z przedstawionych przez
KTMiOP".

� "KTMiOP dziêki temu, i¿ otrzyma³a
certyfikat jakoœci, bêdzie na pewno

wzbudzaæ zaufanie u swoich potencjal-
nych klientów - studentów, jako jedno-
stka organizacyjna d¹¿¹ca do spe³niania
pewnych wymagañ okreœlonych w nor-
mach".

� "Mam nadziejê, ¿e KTMiOP stanie siê
dziêki temu bardziej konkurencyjna, a
studentom ³atwiej bêdzie siê zdecydo-
waæ, gdzie siê kszta³ciæ".

� "Nie wiem dok³adnie z czym siê wi¹¿e
otrzymanie tego certyfikatu przez
KTMiOP, ale podoba mi siê, ¿e jest to
dzia³anie, jak s³ysza³am, na rzecz ich
klientów, czyli du¿ej rzeszy studentów.
To siê chwali".

� "Certyfikat ISO 9001 jest ukoronowa-
niem starañ i ciê¿kiej pracy pracowni-
ków z KTMiOP w kierunku budowy ta-
kiego systemu, który potrafi spe³niaæ
oczekiwania klientów - studentów - i
przynosi korzyœci samej organizacji".

� "Jest to podobne do ró¿nych innych cer-
tyfikatów dla jakiejkolwiek organizacji.
Byæ mo¿e w przysz³oœci dojdzie do
tego, ¿e wybieraj¹c studia, bêdziemy
zwracaæ uwagê, czy kierunek lub spe-
cjalnoœæ ma œwiadectwo potwierdza-
j¹ce wysok¹ jakoœæ œwiadczonych przez
nich us³ug lub produkowanych wyro-
bów, podobnie jak teraz kupuj¹c dowol-
ny wyrób, sprawdzamy, czy spe³nia on
wymagania bezpieczeñstwa, œrodo-
wiska czy te¿ inne".

Natomiast na pytanie skierowane do
kilku pracowników Katedry "jakie zmiany
zaobserwowa³(a) Pan(i) w funkcjonowaniu
Katedry w okresie przed wdro¿eniem i po
wdro¿eniu systemu?" pad³y nastêpuj¹ce
odpowiedzi:

� dr hab. in¿. M. Korzyñski, prof. PRz:
"Niewiele. Jakoœæ mojej pracy jaka
by³a, taka jest. Natomiast jest lepiej pla-
nowana i dokumentowana”.

� dr in¿. W. Zielecki (adiunkt): "Wy-
pe³niam du¿o wiêcej obowi¹zków".

���� ����	
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� dr in¿. A. Pacana (adiunkt): "Wdra¿any
w Katedrze system jakoœci, mimo zna-
cznego z mojej strony zaanga¿owania w
jego realizacjê (pe³niê funkcjê pe³no-
mocnika ds. systemu jakoœci), nie zmie-
ni³ w znacz¹cy sposób prowadzonych
przeze mnie zajêæ dydaktycznych. Za-
istnia³e zmiany mogê zaobserwowaæ je-
dynie w "obszarach pomocniczych"
(np. zakupy, szkolenia), gdzie dosz³o do
pewnej formalizacji i systematyzacji
prac. Niew¹tpliw¹ dla mnie zalet¹
wdra¿ania i utrzymywania systemu
by³a i jest mo¿liwoœæ praktycznego
przeæwiczenia zagadnieñ, z którymi za-

poznajê studentów na prowadzonych
przez siebie zajêciach".

� mgr in¿. D. Stadnicka (asystentka):
"Uwa¿am, ¿e zbyt krótko system fun-
kcjonuje w Katedrze, by mo¿na by³o w
tej chwili oceniaæ jego pozytywny
wp³yw na nasz¹ pracê, tym bardziej, ¿e
mamy jeszcze w pamiêci okres jego
wdra¿ania, kiedy to dodatkowe obo-
wi¹zki utrudnia³y solidne przygotowa-
nie siê do zajêæ. Mimo to z perspektywy
asystenta mogê wymieniæ jako zaletê
mo¿liwoœæ ³atwiejszego zapoznania siê
m³odego pracownika z zadaniami fun-

kcjonowania Katedry poprzez procedu-
ry i instrukcje".

Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ, ¿e
wp³yw certyfikatu na system jakoœci jest
dopiero pocz¹tkiem procesu ci¹g³ego do-
skonalenia. System ten porz¹dkuje i do-
skonali procesy dydaktyczne, lecz nie gwa-
rantuje wysokiej jakoœci "wyrobu", tzn.
wiedzy absolwenta, która bardzo powa¿nie
zale¿y równie¿ od indywidualnych predy-
spozycji, warunków wczeœniejszego roz-
woju i wielu innych czynników.

Jaros³aw Sêp

Certyfikaty
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Z OBRAD SENATU

Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej odby³o
siê w dniu 20 stycznia 2000 r. Nominacje z r¹k JM Rektora - prof.
Tadeusza Markowskiego na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego PRz na czas nieokreœlony otrzymali dr hab. Kazimierz Raj-

chel i dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, po czym JM Rektor
wrêczy³ nagrody i dyplomy uznania studentom aktywnie
dzia³aj¹cym w Samorz¹dzie Studenckim: Danielowi Kozdêbie
(V MDZ), Agnieszce Pu³ce (V ZD), Katarzynie Szczur (IV MDZ),
Tomaszowi Zaj¹cowi (V ED), Rafa³owi Rojowskiemu (IV BD),
Janowi Oleniaczowi (V CD), Iwonie Organ (IV ZD) i Renacie Ski-
bie (IV ED) za ca³okszta³t pracy na rzecz œrodowiska studenckiego
Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto JM Rektor, w imieniu Rektora
Politechniki Gdañskiej - prof. Aleksandra Ko³odziejczyka, przeka-
za³ dyplom i nagrody ksi¹¿kowe studentom WBiIŒ - Adamowi Ka-
miñskiemu (V SD) i Mariuszowi Piecule (V SD) oraz opiekunowi
Studenckiego Ko³a Naukowego In¿ynierii Œrodowiska Politechni-
ki Rzeszowskiej - mgr. in¿. Piotrowi Koszelnikowi za przygotowa-
nie i wyg³oszenie referatu pt. "Sk³ad morfologiczny œmieci
wybranych szlaków Tatrzañskiego Parku Narodowego" podczas
II Krajowego Seminarium Studenckich Kó³ Naukowych, które
odby³o siê w dniach 21 i 22 paŸdziernika 1999 r. w Politechnice
Gdañskiej.

� Senat rozpatrzy³ wnioski dziekanów:
� WBMiL o mianowanie dr. hab. in¿. Jana Gruszeckiego na sta-

nowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
� WE o mianowanie dr. hab. in¿. Kazimierza Buczka na stano-

wisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.

� Nastêpnie Senat powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Rekruta-

cyjn¹ na rok akademicki 2000/2001, w sk³adzie:
� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski - przewodnicz¹cy
� dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz - zastêpca przewod-

nicz¹cego
� dr in¿. Jan Rodziñski - sekretarz
cz³onkowie:
� dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof. PRz
� dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz
� dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz
� dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. PRz
� dr hab. in¿. W³adys³aw Filar, prof. PRz

� Senat wys³ucha³ ponadto:
� informacji Prorektora ds. nauki - dr. hab. in¿. Leonarda Zie-

miañskiego, prof. PRz o dzia³alnoœci Rzeszowskiej Miejskiej
Sieci Komputerowej i Uczelnianego Centrum Informatyzacji,

� sprawozdañ Prorektora ds. nauczania - dr. hab. in¿. Jerzego Po-

tenckiego, prof. PRz z przebiegu pracy dydaktycznej w roku
akademickim 1998/1999 oraz na temat sytuacji socjalnej stu-
dentów,

� informacji JM Rektora - prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Marko-

wskiego o sytuacji finansowej uczelni
oraz:
� podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian organizacyjnych na WZiM,

powo³uj¹c z potencja³u Zak³adu Metod Matematycznych i Ka-
tedry Ekonomii - Zak³ad Metod Matematycznych i Ekono-

mii, z jednoczesnym powo³aniem na kierownika tego Zak³adu -
dr. hab. Mieczys³awa Króla, prof. PRz,

� podj¹³ uchwa³ê w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej
o charakterze ogólnouczelnianym pod nazw¹ Studencki Ze-

spó³ Pieœni i Tañca Politechniki Rzeszowskiej "Po³oniny".

� W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Jubileuszem 50-lecia uczelni Se-
nat powo³a³ Komitet Obchodów Jubileuszu w sk³adzie:
� prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski - Rektor
� dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz - Prorektor ds.

ogólnych
� dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz - Prorektor ds.

nauki
� dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz - Prorektor ds. nau-

czania
� mgr Marta Olejnik - Sekretarz Rektora

WBiIŒ
� dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz
� doc. dr in¿. Micha³ Ga³da
� dr Andrzej P³u¿añski

WBMiL
� dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof. PRz
� dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. PRz
� dr in¿. Jan Zacharzewski

WCh
� dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. PRz
� prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
� dr in¿. Wojciech Pi¹tkowski

WE
� dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz
� dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, prof. PRz
� mgr in¿. Ryszard Schab

WZiM
� dr hab. in¿. W³adys³aw Filar, prof. PRz
� dr hab. Andrzej Daszkiewicz, prof. PRz

oraz
� mgr Ilona Bobko - SPNJO
� mgr Jacek Lutak - SWFiS
� dr in¿. Jan Rodziñski - NSZZ“Solidarnoœæ”
� dr in¿. W³adys³aw Proszak - ZNP
� mgr in¿. Zbigniew Zajdel - OKL
� mgr in¿. Janusz Bury - Dyrektor Administracyjny

Anna Worosz
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PERSONALIA
PROFESURY UCZELNIANE

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Politechnice Rzeszowskiej od dnia 1 stycznia 2000 r. na czas nie-
okreœlony dr. hab. in¿. Jan Gruszeckiego, kierownika Zak³adu Sy-
stemów Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

PAN
Cz³onkostwo w Komitetach Naukowych

Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwa³¹ z dnia 7 grudnia
1999 r. powo³a³o prof. zw. dr. hab. in¿. Zdzis³awa S. Hippe - kiero-
wnika Katedry Informatyki Chemicznej i Chemii Fizycznej na Wy-

dziale Chemicznym - na cz³onka Polskiego Komitetu Narodowego
ds. Wspó³pracy z Komitetem Danych dla Nauki i Techniki ICSU
(CODATA) przy Prezydium PAN na okres kolejnej kadencji, tj.
1999-2002. ICSU - Miêdzynarodowa Rada Unii Naukowych -
zajmuje siê popraw¹ jakoœci, wiarygodnoœci, zarz¹dzania i dostêpu
do danych istotnych dla wszystkich obszarów nauki i techniki.

Przewodnicz¹cym Komitetu Narodowego zosta³ wybrany prof.
dr hab. in¿. Juliusz Lech Kulikowski z Instytutu Biocybernetyki i
In¿ynierii Biomedycznej PAN w Warszawie, a wiceprzewod-
nicz¹cymi prof. zw. dr hab. in¿. Zdzis³aw S. Hippe i prof. dr hab.
in¿. Antoni Nowakowski z Politechniki Gdañskiej.

Komitety Naukowe PAN obejmuj¹ce okreœlone dyscypliny na-
ukowe s¹ skupione przy odpowiednich wydzia³ach PAN, a maj¹ce
charakter problemowy nosz¹ nazwê Komitet Narodowy i s¹ umo-
cowane przy Prezydium PAN.

Bronis³aw Œwider

Powo³anie Stowarzyszenia
Sympatyków i Absolwentów

Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz

W 1999 roku, z inicjatywy i pomys³u obecnego Rektora Polite-
chniki Rzeszowskiej - prof. Tadeusza Markowskiego, zawi¹za³a
siê grupa za³o¿ycielska Stowarzyszenia Sympatyków i Absolwen-
tów Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszo-
wskiej. W sk³ad grupy weszli absolwenci i pracownicy Wydzia³u.
Po kilkunastomiesiêcznym okresie, potrzebnym do dope³nienia
formalnoœci zwi¹zanych z rejestracj¹ Stowarzyszenia w S¹dzie

Wojewódzkim, zosta³o ono zarejestrowane pod wczeœniej wspom-
nian¹ nazw¹ - "Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów

Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszo-

wskiej".
W 2001 roku minie 50 lat od chwili, gdy pierwsi s³uchacze Wie-

czorowej Szko³y In¿ynierskiej w Rzeszowie podjêli studia na jej
pierwszym wtedy Wydziale Mechanicznym. Od tego okresu oko³o
17 tysiêcy absolwentów naszej uczelni otrzyma³o dyplomy in¿y-
niera i magistra in¿yniera, w tym 6652 - dyplom magistra in¿yniera
mechanika. Wielu absolwentów Wydzia³u po ukoñczeniu studiów
pozosta³o w regionie Polski po³udniowo-wschodniej, zajmuj¹c do
dziœ w wielu zak³adach i przedsiêbiorstwach przemys³owych, za-
równo wielkiego, jak i œredniego oraz ma³ego przemys³u, czêsto
kluczowe stanowiska. Mo¿na tu wymieniæ choæby obecnego preze-
sa WSK PZL Rzeszów - Tadeusza Cebulaka czy Huty Stalowa
Wola - Ryszarda Kardasza.

Myœl¹ przewodni¹ pomys³odawców powo³ania "Stowarzysze-
nia" by³o przede wszystkim odnowienie zerwanych przed wielu
laty wiêzi z macierzyst¹ uczelni¹ i macierzystym Wydzia³em, po-
wrót pamiêci¹, czêsto ju¿ zatart¹ przez czas, do jak¿e mi³ych wspo-
mnieñ z beztroskiego ¿ycia "¿aków" oraz odnowienie kontaktów
pomiêdzy samymi absolwentami, którzy przez dziesi¹tki lat nie
mieli mo¿liwoœci spotkania..�	�(��� �
��#	�	 	��������0��,!1 .��� ��	��	
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Program rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego œro-
dowiska naukowo-akademickiego na lata 2001-2005 "PIONIER:
Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Us³ugi i Te-
chnologie dla Spo³eczeñstwa Informacyjnego" zosta³ opracowany
- na zlecenie kierownictwa KBN - w 1999 r. przez zespó³ w sk³a-
dzie: prof. Jacek Rychlewski, prof. Jan Wêglarz, dr Stanis³aw

Starzak, dr Maciej Stroiñski i mgr Mœcis³aw Nakonieczny.
Zakres opracowania obejmuje sformu³owanie obszarów oraz

celów badañ i wdro¿eñ z dziedziny dalszego rozwoju infrastruktu-
ry informatycznej polskiego œrodowiska naukowo-akademickiego
na lata 2001-2005. Za³o¿ono, ¿e rok 2000 bêdzie rokiem przygoto-
wawczym, w zwi¹zku z czym mo¿liwe bêdzie wówczas bardziej
szczegó³owe opracowanie poszczególnych obszarów badañ z za-
kresu aplikacji i zaawansowanych us³ug.

Jest to kontynuacja zadania rozwoju sieci informatycznych w
Polsce, jakie KBN konsekwentnie realizuje od 1991 r. Zbudowano
w tym czasie infrastrukturê informatyczn¹ nauki, wytworzono
struktury techniczne i organizacyjne, które bêd¹ stanowiæ bazê do
podjêcia programu PIONIER.

Opracowanie w styczniu br. zosta³o skierowane do dyskusji
œrodowiskowej. Otrzymali je przewodnicz¹cy Rad U¿ytkow-
ników 22 Miejskich Sieci Komputerowych (MAN), kierownicy
5 Centrów Komputerowych Du¿ej Mocy (KDM) oraz cz³on-
kowie zespo³ów komisji Komitetu Badañ Naukowych. Pe³ny
tekst jest dostêpny równie¿ w sieci Internet na stronie
http://www.kbn.gov.pl/analizy/pionier/.

* * *
Dnia 17 lutego 2000 r. odby³o siê posiedzenie Komitetu Badañ

Naukowych. Obradom przewodniczy³ Minister Nauki, przewod-
nicz¹cy Komitetu - prof. Andrzej Wiszniewski.
� Komitet wys³ucha³ informacji Minister Ma³gorzaty Ko-

z³owskiej na temat planu finansowego na 2000 r. w ramach
dzia³u 77 - Nauka z uwzglêdnieniem zobowi¹zañ. Zobowi¹za-
nia na 2000 r. - stan wed³ug podjêtych decyzji i zawartych
umów - wynosz¹ 674 896 789,68 z³. £¹czna kwota wydatków
planowana w 2000 r. wynosi 3 050 506 000 z³.

� Nastêpnie Komitet rozpatrzy³ i przyj¹³ projekt podzia³u œrod-
ków pomiêdzy zespo³y komisji Komitetu na dofinansowanie
jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w 2000 r. z do-

tacji podmiotowej. Kwoty wskazane zespo³om (do dokonania
w ich ramach dalszego podzia³u na poszczególne jednostki
z uwzglêdnieniem wyników oceny parametrycznej) w porów-
naniu z 1999 r. charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cym wzrostem:

Zespó³
Wzrost dotacji podmio-

towej
[%]
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Ró¿nice wzrostu wynikaj¹ g³ównie z potrzeby dofinansowania
nowych jednostek w niektórych zespo³ach oraz dokonania przesu-
niêæ jednostek miêdzy zespo³ami.
� Przyjêty te¿ zosta³ wniosek Ministra Edukacji Narodowej w

sprawie podzia³u œrodków na badania w³asne szkó³ wy¿szych w
2000 r. miêdzy ministrów nadzoruj¹cych szko³y wy¿sze:

Ministerstwo Dotacja 2000 Wzrost dotacji [%]
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� Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej
przedstawi³ informacjê na temat konkursu o dofinansowanie
dzia³añ wspomagaj¹cych uczestnictwo polskich zespo³ów w 5.
Programie Ramowym UE (wp³ynê³o 36 wniosków, w tym 22
od instytucji, które uzyska³y status krajowego, regionalnego
lub bran¿owego punktu kontaktowego i by³y dofinansowane w
ubieg³ym roku).

Na podstawie informacji KBN
opracowa³a Marta Olejnik

Przez ten miniony czas bardzo wiele siê zmieni³o w naszej
uczelni, któr¹ przecie¿ wszyscy pamiêtamy coraz s³abiej sprzed
dziesi¹tków lat.

Wstêpnie deklaracje cz³onkostwa w Stowarzyszeniu podpisa³o
52 absolwentów. W dniu 22 stycznia br. odby³o siê pierwsze spot-
kanie cz³onków Stowarzyszenia, w którym uczestniczyli JM Re-
ktor, Dziekan i Prodziekani oraz niektórzy kierownicy katedr i
zak³adów Wydzia³u.

zak³adów Wydzia³u.
W przeprowadzonej dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania

zgodnie podkreœlali potrzebê powo³ania do ¿ycia Stowarzyszenia.
Ze wzglêdu na zimow¹ porê i wyj¹tkowo trudne warunki atmosfe-
ryczne frekwencja spotkania nie by³a zbyt wysoka. Postanowiono
jednak ponownie siê spotkaæ w pierwszych miesi¹cach letnich
2000 r.

Jan Zacharzewski

informuje
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INFORMACJE
o Zak³adowym Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych PRz

przeznaczonym na dzia³alnoœæ socjaln¹
Szanowni Pañstwo!
Pocz¹tek roku jest okresem, w którym

jest przeprowadzana ocena dzia³añ wyko-
nanych w roku minionym. Na podstawie
przeprowadzonej analizy s¹ zatwierdzane
plany na rozpoczynaj¹cy siê rok. Dzia³ania
te dotycz¹ równie¿ sfery zwi¹zanej z wyko-
rzystaniem Zak³adowego Funduszu Œwiad-
czeñ Socjalnych. W naszej uczelni fundusz
ten jest podzielony na dwie czêœci przezna-
czone na dzia³alnoœæ socjaln¹ oraz mieszka-
niow¹. Zarz¹dzaniem czêœci przeznaczonej
na dzia³alnoœæ socjaln¹ zajmuj¹ siê
wspó³dzia³aj¹c: Miêdzyzwi¹zkowa Komi-
sja ds. Socjalnych oraz JM Rektor uczelni.
Podstawowe zasady wykorzystania tego
funduszu okreœla "Ustawa o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych", a uszcze-
gó³awia je "Regulamin udzielania po-
mocy z zak³adowego funduszu œwiadczeñ
socjalnych". Dokumenty te okreœlaj¹ ge-
neraln¹ zasadê dystrybucji œrodków, na-

rzucaj¹c obowi¹zek uwzglêdniania
"sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i material-
nej osoby uprawnionej do korzystania z
funduszu".

Przepis ten jednoznacznie okreœla fun-
kcjê socjalnego wspierania najbardziej po-
trzebuj¹cych pomocy rodzin pracow-
niczych i emeryckich. Jest to realizowane
przede wszystkim przez zró¿nicowanie wy-
sokoœci udzielanych œwiadczeñ (np. dotacja
do wypoczynku pracownika i jego dzieci).
Równie¿ przyznawanie pomocy rzeczowej
i zapomóg pieniê¿nych odbywa siê z uwz-
glêdnieniem sytuacji materialnej osoby
ubiegaj¹cej siê o tak¹ pomoc. Istnieje tak¿e,
wielokrotnie podawana do wiadomoœci,
praktyka otaczania szczególn¹ opiek¹ ro-
dzin znajduj¹cych siê w wyj¹tkowo trudnej
sytuacji (np. sierot po zmar³ych pracowni-
kach). Wiemy, ¿e wiêkszoœæ spoœród praco-
wników naszej uczelni powinna otrzy-
mywaæ znacznie wy¿sze wynagrodzenia,
¿e wysokoœæ naszych uposa¿eñ w ¿aden
sposób nie przek³ada siê na spo³ecznie
oczekiwany presti¿ poszczególnych stano-
wisk pracowników uczelni wy¿szej. Te nie-
dostatki jednak nie mog¹ usprawiedliwiæ
próby ominiêcia któregoœ z wymienionych
czynników podczas przyznawania œwiad-
czeñ z funduszu.

Miêdzyzwi¹zkowa Komisja od d³u¿-
szego czasu stara³a siê wypracowaæ mo¿li-
wie obiektywne przes³anki pozwalaj¹ce
zarz¹dzaæ œrodkami funduszu. Po wielu
dyskusjach uzgodniono, ¿e w roku bie-
¿¹cym oceny sytuacji materialnej bêdzie siê
dokonywaæ na podstawie wysokoœci prze-
ciêtnego miesiêcznego dochodu (przycho-
dy po odjêciu kosztów uzyskania i sk³adki
ZUS) przypadaj¹cego na cz³onka rodziny w
1999 r. Podczas obliczania tego wskaŸnika
nale¿y uwzglêdniæ ³¹czne dochody wszy-
stkich cz³onków rodziny wspólnie za-
mieszkuj¹cych i prowadz¹cych wspólne
gospodarstwo domowe: dochody uzyskane
z tytu³u pracy, dzia³alnoœci gospodarczej,
umów zlecenia lub o dzie³o, a tak¿e emery-
tury lub renty w 1999 r. Osoby, które uzy-
skuj¹ wysokie dochody lub nie chc¹
ujawniaæ dochodów, mog¹ siê ubiegaæ o
œwiadczenie w minimalnej wysokoœci (nie
dotyczy to bezzwrotnych zapomóg rzeczo-
wych lub pieniê¿nych).

Z przytoczonych zapisów ustawy wyni-
ka równie¿ uznaniowy, a nie roszczeniowy
charakter œwiadczenia socjalnego. Oznacza
to w praktyce, ¿e prawo ubiegania siê o
œwiadczenia przys³uguje wszystkim oso-
bom uprawnionym, ale pomoc powinna
uzyskiwaæ osoba spe³niaj¹ca kryteria so-
cjalne, najbardziej potrzebuj¹ca wsparcia i
pomocy socjalnej. Ka¿dorazowo jest doko-
nywana kwalifikacja wniosków osób upra-
wnionych do ubiegania siê o pomoc ze
œrodków funduszu.

Analizuj¹c wykorzystanie czêœci fun-
duszu przeznaczonego na cele socjalne w
1999 r., mo¿na by³o wyodrêbniæ nastê-
puj¹ce podstawowe sfery prowadzonych
dzia³añ i przyj¹æ plany zamierzeñ na rozpo-
czynaj¹cy siê rok.

Pomoc

finansowo-rzeczowa

Oprócz bonów towarowych dla wszy-
stkich pracowników w 1999 r. przyznano
122 zapomogi dla pracowników oraz 54 dla
emerytów i rencistów. Nadal, oprócz trady-
cyjnych bonów towarowych przekazywa-
nych przed Œwiêtami Wielkanocnymi i
Bo¿ego Narodzenia oraz jednorazowej po-
mocy finansowej dla wszystkich emerytów

i rencistów przekazywanej w paŸdzierniku,
przydzielane bêd¹ bezzwrotne zapomogi:
�pieniê¿ne w przypadku:

�ciê¿kiej choroby pracownika, emeryta
lub najbli¿szego cz³onka rodziny (¿ona,
dzieci),

�zgonu pracownika, emeryta (je¿eli
zwraca siê wspó³ma³¿onek),

�klêski ¿ywio³owej (po¿ar, powódŸ),
�d³ugotrwa³ej choroby pracownika,

emeryta lub najbli¿szego cz³onka ro-
dziny,

� rzeczowe na uzasadnione zakupy po-
twierdzone rachunkami w przypadku:
�wyj¹tkowo trudnej sytuacji material-

nej.

Wypoczynek pracowników

oraz dzieci i m³odzie¿y

W minionym roku 1179 pracowników
skorzysta³o z dofinansowania wypoczyn-
ku, 151 dzieci wyjecha³o na kolonie i obozy
organizowane przez Politechnikê, 32 dzieci
by³o na wycieczce w Zakopanem, a 207
otrzyma³o dofinansowanie do wypoczyn-
ku. Zastrze¿enia powsta³e podczas analizy
wykorzystania œrodków funduszu przezna-
czonego na wypoczynek dzieci i m³odzie¿y
w 1999 r. dotyczy³y g³ównie liczby osób,
które skorzysta³y z funduszu (oko³o 30%
szacowanej liczby uprawnionych), oraz
stosunkowo ma³ego udzia³u dzieci z rodzin
o szczególnie niskim dochodzie. Utrzyma-
nie rygoru potwierdzenia wydatków zwi¹-
zanych z wypoczynkiem naszych pociech
stosownymi dokumentami finansowymi
jest podstawowym czynnikiem ograni-
czaj¹cym tê liczbê.

Te spostrze¿enia przyczyni³y siê do
wprowadzenia zmian. W roku bie¿¹cym
dzieci i m³odzie¿ mog¹ skorzystaæ z jednej
z form:
� z kolonii i obozów organizowanych przez

Dzia³ Spraw Osobowych i Socjalnych
Politechniki,

� z dofinansowania do letniego wypoczyn-
ku po z³o¿eniu odpowiedniego podania w
Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych
PRz, bez obowi¹zku do³¹czania doku-
mentów finansowych potwierdzaj¹cych
poniesione wydatki.
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Turystyka

Po zorganizowaniu ogó³em 12 wycie-
czek i pielgrzymek w roku ubieg³ym wie-
dzieliœmy, ¿e ¿yczeniem sporej grupy osób
by³oby dotarcie w Roku Jubileuszowym do
Rzymu. Mamy nadziejê, ¿e organizowane
w marcu wyjazdy spe³ni¹ te oczekiwania.
Spróbujemy ponadto w najbli¿szym okre-
sie podaæ do publicznej wiadomoœci plan
pozosta³ych wycieczek i pielgrzymek.

Dzia³alnoœæ kulturalna

i rekreacyjno-sportowa

W nadchodz¹cym roku, podobnie do lat
ubieg³ych, czêœæ œrodków bêdzie przezna-
czona na korzystanie z imprez kulturalnych
(w 1999 r. zakupiono bilety na 8 imprez
oraz abonamenty do Filharmonii). Bêdzie-

my wspieraæ aktywny wypoczynek i upra-
wianie sportu, a w szczególnoœci zostan¹
podjête dzia³ania maj¹ce na celu zwiêksze-
nie liczby przyznanych miejsc na krytych
p³ywalniach.

Imprezy okolicznoœciowe

Tradycyjnie zosta³a zorganizowana za-
bawa noworoczna z upominkami dla dzie-
ci. Przewidujemy wzorem lat ubieg³ych
zorganizowaæ imprezy zwi¹zane z Dniem
Dziecka oraz spotkanie emerytów i renci-
stów - by³ych pracowników PRz.

Zaprezentowany plan dzia³añ powstaje
i jest realizowany m.in. dziêki du¿emu za-
anga¿owaniu osób tworz¹cych Miêdzy-
zwi¹zkow¹ Komisjê ds. Socjalnych. W
ubieg³ym roku Komisja odby³a ponad

14 trzygodzinnych zebrañ. Chcia³bym ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim, którzy
bior¹ w nich udzia³ i poœwiêcaj¹ swój czas.
Wiemy, ¿e czêsto nasze propozycje nie po-
krywaj¹ siê z ¿yczeniami wszystkich, lecz
zapewniam, ¿e staramy siê wypracowywaæ
decyzje jak najlepsze. Abyœmy mogli jesz-
cze lepiej Pañstwu s³u¿yæ, prosimy o sk³a-
danie uwag, najlepiej w formie pisemnej,
do cz³onków Komisji, organizacji zwi¹zko-
wych lub Dzia³u Spraw Osobowych i So-
cjalnych. Wszystkim tym, którzy takie
uwagi i propozycje sk³adali, serdecznie
dziêkujemy.

Bogus³aw Do³êga
Przewodnicz¹cy

Miêdzyzwi¹zkowej Komisji ds. Socjalnych
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Wybrane problemy chemii
W dniach 17-18 lutego 2000 r na Wydziale Chemicznym PRz

odby³o siê VII Seminarium "Wybrane problemy chemii" zorga-
nizowane, podobnie jak poprzednie, przez Wydzia³ Chemiczny,
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddzia³
Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCh).

Seminaria "Wybrane problemy chemii" odbywaj¹ siê co roku i
s¹ przeznaczone dla uczniów szkó³ œrednich, wykazuj¹cych szer-
sze zainteresowanie chemi¹. W bie¿¹cym roku w seminarium ucze-
stniczy³o 115 uczniów szkó³ œrednich z Rzeszowa, Dêbicy,
Kolbuszowej, Krosna, Le¿ajska, £añcuta, Mielca, Przeworska i
Sanoka wraz ze swoimi nauczycielami chemii. Otwarcie semina-
rium mia³o miejsce w sali S3, gdzie wszystkich zebranych powita³
dr Janusz Pusz - prodziekan Wydzia³u Chemicznego, a nastêpnie
zabrali g³os: dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. nadzw. PRz
- dziekan Wydzia³u, mgr Ryszard Kisiel - dyrektor I LO w Rzeszo-
wie i dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. nadzw. PRz - Prezes
Rzeszowskiego Oddzia³u PTCh.

Podczas seminarium uczniowie wys³uchali dwóch wyk³adów
oraz uczestniczyli w zajêciach laboratoryjnych prowadzonych
przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydzia³u. Wyk³ady
wyg³osili:

� dr hab. in¿. Jacek Lubczak, prof. PRz - Problemy z nazewnic-
twem zwi¹zków organicznych,

� dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz - Maria Sk³odowska-Curie i jej
dzie³o,

a zajêcia laboratoryjne prowadzili:
�mgr in¿. El¿bieta Sitarz-Palczak, mgr in¿. Ewa Skuba (Kate-

dra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej) - Alkacymetria,
�mgr in¿. Dorota Kijowska, mgr in¿. Iwona Zarzyka (Zak³ad

Chemii Organicznej) - Otrzymywanie kwasu benzoesowego z
chlorku benzylu,

�mgr in¿. Marcin Chutkowski (Zak³ad In¿ynierii i Sterowania
Procesami Chemicznymi) - Opory przep³ywu w armaturze che-
micznej. Hydrodynamika kolumny pó³kowej,

� dr in¿. Marek Potoczek (Katedra Technologii i Materia³oznaw-
stwa Chemicznego) - Technologia materia³ów ceramicznych na
przyk³adzie otrzymywania wyrobów porcelanowych.
Uczestnicy seminarium wskazywali na celowoœæ organizowa-

nia tego typu spotkañ, umo¿liwiaj¹cych uczniom poznanie m.in.
pracy w laboratoriach chemicznych i ich wyposa¿enia, co mo¿e za-
owocowaæ wiêkszym zainteresowaniem studiami chemicznymi.

Cecylia Heneczkowska

Statecznoœæ budowli ziemnych
W dniu 25 lutego 2000 r. w studenckim

klubie "Plus" odby³o siê seminarium po-
œwiêcone zagadnieniom statecznoœci budo-
wli ziemnych. Organizatorami spotkania
by³y: Katedra Mostów Wydzia³u Budowni-
ctwa i In¿ynierii Œrodowiska (WBiIŒ) Poli-
techniki Rzeszowskiej, Zwi¹zek Mos-
towców RP oraz Ko³o Uczelniane Stowa-
rzyszenia In¿ynierów i Techników Komu-
nikacji.

Tematem pierwszej czêœci seminarium
by³a "Informacja o Miêdzynarodowej Kon-
ferencji SLOPE STABILITY EGINEE-
RING Sikoku - Japonia 1999", któr¹
przedstawi³ uczestnik konferencji mgr in¿.
Marian G³a¿ewski - pracownik Instytutu
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfika-
cji Rolnictwa w Warszawie. Druga czêœæ
spotkania by³a poœwiêcona zagadnieniom
biologicznego zabezpieczenia przeciwero-

zyjnego skarp, a w szczególnoœci metodzie
hydroobsiewu.

W seminarium uczestniczyli pracowni-
cy administracji drogowej województwa
podkarpackiego, przedstawiciele firm
bran¿y mostowej i drogowej, a tak¿e stu-
denci WBiIŒ PRz, specjalnoœci budowa i
utrzymanie mostów.

Leszek Folta

Konferencje naukowe organizowane
przez NATO w 2000 r.
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Andrzej Sobkowiak

Informacje o konferencjach z dziedziny chemii i in¿ynierii materia³owej, nauk o ziemi, in¿ynierii œrodowiska, nauk stosowanych i te-
chnicznych, socjologii, nauk spo³ecznych, polityki naukowej i technologicznej zostan¹ zamieszczone w nastêpnym numerze "GP".
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Ka¿dego roku maturzyœci maj¹ ten sam problem: wybór odpo-
wiedniej uczelni. Jest to bardzo powa¿na decyzja, która ma
niew¹tpliwy wp³yw na dalsze ¿ycie m³odego cz³owieka. Udan¹
prób¹ rozwi¹zania tego problemu s¹, organizowane przez Sa-
morz¹d Studentów PRz, Targi Edukacyjne. W dniach 11 i 12 lutego
2000 r. z powodu tej imprezy nasza Politechnika prze¿y³a prawdzi-
wy "najazd pielgrzymów" lub jak kto woli - m³odzie¿y maturalnej.
Tegoroczne Targ i Edukacyjne s¹ ju¿ II edycj¹ Targów organizo-
wan¹ przez nasz¹ uczelniê. Z roku na rok ciesz¹ siê one coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹, zarówno wœród wystawców, jak i osób za-
interesowanych. Tych ostatnich by³o tak wiele, ¿e niektóre uczel-
nie na bie¿¹co musia³y powielaæ resztki ulotek informacyjnych, ja-
kie im zosta³y.

Targi Edukacyjne zosta³y skierowane do wszystkich maturzy-
stów stoj¹cych przed trudnym wyborem dalszej drogi. Da³y one
m³odym ludziom doskona³¹ mo¿liwoœæ wgl¹du w pe³n¹ ofertê dy-
daktyczn¹ szkó³ wy¿szych, zasady naboru, a tak¿e - co bardzo wa¿-
ne - zgromadzenia wszystkich informacji bez czasoch³onnych i
bardzo drogich wyjazdów.

Wielu z nich dopiero tutaj nauczy³o siê zadawaæ trudne pytania,
maj¹c mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu z liczn¹ grup¹ przed-

stawicieli szkó³ wy¿szych, która przez dwa dni próbowa³a ró¿nymi
sposobami zachêciæ m³odych ludzi do rozpoczêcia edukacji w swo-
jej uczelni. Kuszono ró¿nymi metodami, pocz¹wszy od szcze-
gó³owych broszur informacyjnych, konkursów komputerowych,
kalendarzyków, d³ugopisów i tym podobnych gad¿etów, a skoñ-
czywszy na ciesz¹cych siê du¿ym powodzeniem koszach cukier-
ków.

W tym roku uda³o siê nam zgromadziæ pod wspólnym dachem
nowego budynku Zespo³u Sal Wyk³adowych przedstawicieli kil-
kunastu uczelni, nie tylko rzeszowskich. Na równi z wy¿szymi
szko³ami publicznymi i niepublicznymi swe walory prezentowa³y
równie¿ szko³y policealne i jêzykowe. Sprawna organizacja i sym-
patyczna atmosfera sprawi³y, ¿e Targi nie sta³y siê konkurencyj-
nym polem walki o studenta.

Akcj¹ towarzysz¹c¹ imprezie by³y Dni Otwarte Politechniki
Rzeszowskiej. Mo¿liwoœæ zwiedzania zaplecza uczelni, czyli: la-
boratoriów, sal komputerowych itp., okaza³a siê nie lada atrakcj¹
dla zainteresowanych nauk¹.

Z dum¹ mogê powiedzieæ, ¿e najbardziej oblegane by³o... stoisko
Samorz¹du Studentów PRz (!?). Mo¿e z powodu atrakcyjnych i
mi³ych dziewcz¹t... Mo¿na by³o tutaj zaczerpn¹æ ka¿dej informa-
cji, m.in.: na temat rozmieszczenia stoisk, uczelni obecnych na tar-
gach, kierunków oferowanych przez Politechnikê Rzeszowsk¹,
kredytów studenckich oraz informacji dotycz¹cych mo¿liwoœci
zwiedzenia naszej uczelni. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y kalendarzyki
kieszonkowe na rok 2000, zaprojektowane przez jedn¹ z cz³onkiñ
naszego samorz¹du, z wykorzystaniem zdjêcia autorstwa pana Ma-
riana Misiakiewicza.
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Info Kurier Samorzadu StudentówInfo Kurier Samorzadu Studentów
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pok. 1, tel. 86 51 357
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Uczelnie, które oprócz Politechniki Rzeszowskiej wystawi³y
swoje stoiska ofertowe, to:
� Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w

Krakowie,
� Akademia Rolnicza w Krakowie - Wydzia³ Ekonomii w

Rzeszowie,
� Centrum Treningowe Wojakowskich - Filia nr 1 w Rzeszo-

wie,
� Katolicki Uniwersytet Lubelski - Fundacja Uniwersytecka w

Stalowej Woli,
� Policealne Studium Us³ug i Marketingu "Resovia" w Rze-

szowie,
� Politechnika Krakowska,
� Polsko-Niemiecki Oœrodek Kszta³cenia Germanitas w Rze-

szowie,
� Szko³a Jêzyków i Zarz¹dzania Promar International w Rze-

szowie,
� Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej - filia w Rzeszowie,
�Wy¿sza Szko³a Administracji i Zarz¹dzania w Przemyœlu,
�Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Nisku,
�Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie,
�Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospodarcza w Tyczynie,
�Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Rzeszowie.

Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Rzeszowie naszym goœciem
byæ nie zechcia³a tak¿e i w tym roku.

Tomasz Ogórek
Kordynator II Targów Edukacyjnych

Przewodnicz¹cy:

Rafa³ Rojowski - student IV roku Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
ubieg³oroczny przewodnicz¹cy Rady Osiedla.

Pierwszym wyborem jego pomaturalnej
drogi by³a Papieska Akademia Teologiczna.
Marzy³ o tym, aby zrealizowaæ siê jako psy-
cholog dla œwieckich. Pomimo planów

"wyl¹dowa³" w Politechnice jako kandydat na Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa. Po nieudanej próbie rozpocz¹³ studia na wy-
dziale, który - jak sam twierdzi - nie jest jego powo³aniem. W nie-
dalekiej przysz³oœci planuje rozpocz¹æ studia doktoranckie w
Warszawie.

Jest cz³owiekiem czynu, chce dzia³aæ - nie mêdrkowaæ. Bardzo
trudno przychodzi mu podporz¹dkowaæ siê zwierzchnikom, dlate-
go najchêtniej pracuje samodzielnie albo na stanowisku, gdzie ma
du¿¹ swobodê. Akceptuje tych, którzy w dzia³aniu s¹ równie ener-
giczni jak on. Jest pracoholikiem - praca to jego hobby i absorbuje
go ca³kowicie. Ubolewa nad tym, i¿ nie ma czasu dla swoich naj-
bli¿szych. Jego marzeniem jest do¿yæ setki, poœwiêcaj¹c siê ca³ko-

wicie rodzinie i pracy. Najbardziej boi siê zmarnowaæ ¿ycie oraz ...
"bezrobocia".

(Rafa³ nie martw siê!!! Gwiazdy Ci sprzyjaj¹. Korzystne od-
dzia³ywanie Wenus i Merkurego wspomo¿e Jowisz, dziêki którym
splot szczêœliwych wydarzeñ bêdzie sprzyja³ Twoim d³ugotermino-
wym planom - nied³ugo sam siê o tym przekonasz).

Motto ¿yciowe naszego tegorocznego przewodnicz¹cego brzmi
"S³u¿yæ dobru innych".

Drodzy czytelnicy - czy nie nasuwa siê Wam stwierdzenie (tak
samo jak mnie), ¿e jest to w³aœciwy cz³owiek na w³aœciwym
miejscu (?!).

Zastêpcy przewodnicz¹cego:

El¿bieta Kanior - studentka II roku Wydzia³u Zarz¹dzania i
Marketingu - z przypadku, jak sama
stwierdzi³a.

Z natury pewna siebie, lubi podkre-
œlaæ swoj¹ indywidualnoœæ poprzez strój
lub "wymyœlne" uczesanie. Z pewnoœci¹
nie jest to wiêc osoba sk³onna wtopiæ siê w szary t³um. Nie lubi byæ

Zdemaskowanie
"VIP-ów"

Zdemaskowanie
"VIP-ów"

z Samorz¹du Sudentów Politechniki Rzeszowskiej
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niczym ograniczana i stale szuka nowych doœwiadczeñ, dlatego te¿
potrzebuje du¿ego marginesu swobody. Lubi i potrafi walczyæ o
swoje. Ma pe³ne zaufanie do siebie, choæ brak jej cierpliwoœci, a
s³omiany zapa³ czêsto przeszkadza jej w realizacji zamierzonych
zadañ. Jednym z jej marzeñ jest osi¹gniêcie sukcesu wzorem ko-
biet czynu: Hanny Gronkiewicz-Waltz i Margaret Thatcher.

Jest osob¹ towarzysk¹, lecz przyjació³ dobiera bardzo ostro¿nie
i z du¿ym wyczuciem. Uwa¿a, ¿e podstaw¹ przyjaŸni jest wzajem-
ne zaufanie, lojalnoœæ i szczeroœæ. Oparciem w ka¿dej sytuacji s¹
dla niej rodzice - wspaniali przyjaciele i "sponsorzy". Kocha ruch,
dobre kino i dobre ksi¹¿ki. Ksi¹¿ka, do której stale powraca, to
"Imiê ró¿y" Umberta Eco.

Jej wymarzony mê¿czyzna musi mieæ "to coœ" i ... Gdy spotyka
kogoœ bliskiego idea³u, próbuje go z³owiæ w sid³a swojego spojrze-
nia - czy to dzia³a?! - WARTO SPRÓBOWAÆ.

Piotr Gruchlik - student IV roku
Wydzia³u Elektrycznego.

Autorytetem dla niego jest kolega
Jaros³aw Szaro - d³ugoletni "sa-
morz¹dowiec" z bogatym doœwiadcze-

niem na tym polu. Piotrek najbardziej docenia w nim zdolnoœæ
szybkiego podejmowania decyzji. To Jarek da³ pocz¹tek jego ka-
rierze w Samorz¹dzie. Byæ mo¿e gdyby nie on, losy Piotrka poto-
czy³yby siê innym torem. Obok Jarka za wzór do naœladowania
stawia swoich rodziców, którzy wychowali trzech synów i w zgo-
dzie prze¿yli wspania³ych kilkadziesi¹t lat.

Jak sam twierdzi, w przezwyciê¿aniu trudnoœci pomaga mu
wrodzony upór. Gdy sobie coœ wbije do g³owy, trudno go od tego
odwieœæ. Lubi mieæ wp³yw na zmiany zachodz¹ce w jego otocze-
niu, dlatego jego sposób na ¿ycie to dzia³anie. Wie, ¿e ¿yje - gdy
jego praca daje konkretne wyniki. Nic go tak nie mêczy jak przy-
musowa bezczynnoœæ. Nie zniechêcaj¹ go trudne sytuacje i odpo-
wiedzialne zadania - przeciwnie: stanowi¹ dla niego wyzwania i
bodziec do zwiêkszonych obrotów. Lojalny i oddany wobec przy-
jació³, potrafi tak¿e doceniæ klasê przeciwnika i przyznaæ mu racje
w sporze. Popêdliwoœæ sprawia, ¿e czasami popada w konflikt z
otoczeniem. Otó¿ jest bardzo wra¿liwy na opinie o sobie (o czym
sama siê przekona³am), ale Piotruœ nie oceniaj siê na ich podstawie
- wcale nie przypominasz œwistaka, a tym bardziej ¿ó³wia.

Piotrek sprawdza siê nie tylko jako dzia³acz spo³eczny, ale
równie¿ jako "kuchcik". Zdradzi³ mi przepis na sa³atkê z tuñczyka
(tuñczyk + fasolka + kukurydza + majonez + przyprawy), która w
jego wykonaniu smakuje ponoæ jak niebo w gêbie. Na pytanie - jak
spêdzi³by ostatni dzieñ swojego ¿ycia? Odpowiedzia³: - "z kimœ
bliskim, wspominaj¹c najpiêkniejsze chwile". (Cytuj¹c pewien
tekst z filmu: jakie to s³odkie...).

Motto Piotrka brzmi "korzystaj z ¿ycia" i tego sobie, i wam
drodzy czytelnicy ¿yczê.

Cz³onkowie Zarz¹du:

Ewa Rak - studentka III roku Wydzia³u Chemicznego. Jej nie-
spe³nionym marzeniem by³a i jest medycyna. Ktoœ kiedyœ rzek³:

",Marzenia s¹ po to, aby je realizowaæ" - tak wiêc Ewciu - don’t give
up!!! - wszystko jeszcze przed Tob¹.

Jej osobowoœæ najwyraŸniej definiuje bez-
wzglêdne umi³owanie w³asnej niezale¿noœci.
Niez³omny optymizm pozwala jej bez trudu odbiæ siê
od dna po ka¿dej pora¿ce. Jest ufna, szczera i otwarta
wobec innych. Dusza odkrywcy sk³ania j¹ do zajmo-
wania siê wieloma rzeczami naraz. Podró¿e i wyjaz-
dy uwielbia tak jak wszelkie zmiany. Pochwali³a siê

bardzo dobr¹ znajomoœci¹ gór polskich (je¿eli chcielibyœcie dowie-
dzieæ siê, gdzie warto pojechaæ, skierujcie swe kroki do Ewy).
W przysz³oœci chcia³aby zwiedziæ Szkocjê. Czêsto mo¿ecie j¹ spot-
kaæ nad Wis³okiem, kiedy pochylona nad wod¹ dokarmia dzikie ka-
czuchy i inne zamieszkuj¹ce tam zwierzaki. Jej b³yskawiczne
decyzje czêsto bywaj¹ zbyt pochopne, a reakcje impulsywne, ostre i
nieprzemyœlane, nad czym ubolewa i postanawia poprawê.

Na pytanie - co chcia³abyœ zmieniæ w swoim otoczeniu? - odpo-
wiada: "chcia³abym sprawiæ, aby tak jak za dotkniêciem magicznej
ró¿d¿ki ludzie byli przyjaŸniej do siebie nastawieni".

Tomasz Ogórek - student III roku Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa.

Otwarty i spontaniczny, ale te¿ (dla nie-
znajomych) zamkniêty w sobie i nieprzystêp-
ny. Odnoszê wra¿enie, ¿e jego zachowanie
jest przejawem chwilowych uczuæ oraz
prób¹ uchronienia w³asnej intymnoœci. To
urodzony wojownik. Wola walki, wy-
trwa³oœæ i bezprzyk³adna energia daje mu si³ê
do pokonywania najtrudniejszych problemów. Podziwia szarych,
zwyczajnych ludzi, którzy doszli do czegoœ, dziêki swojemu uporo-
wi i pracy. Jego pewnoœæ siebie wynika m.in. z faktu, ¿e nie przej-
muje siê opiniami na swój temat (tylko pozazdroœciæ). Przy ca³ej
swojej przebojowoœci nie lubi pi¹æ siê do góry za wszelk¹ cenê, nie
lubi rozpychania siê ³okciami, chocia¿ - jak twierdzi: walczy, aby
zwyciê¿yæ. Bardzo niechêtnie przyjmuje wszelkie rady, które nie
zgadzaj¹ siê z jego pogl¹dem na sprawê. Bywa te¿ nieobliczalny:
pozornie spokojny i opanowany, potrafi znienacka trysn¹æ jadem,
gdy ktoœ nadepnie mu na odcisk.

Jest ju¿ szczêœliwym mê¿em swojej ¿ony, u której boku
pragn¹³by spêdziæ ostatni dzieñ swego ziemskiego ¿ywota. ¯ycie
utrudnia mu jego pedantycznoœæ i perfekcjonizm, które to cechy s¹
Ÿród³em k³ótni rodzinnych. Bardzo dobrze czuje siê w kuchni. W
wolnych chwilach przyrz¹dza nietypowe dania. Najlepsz¹ nauczy-
cielk¹ gotowania by³a i jest jego mama, któr¹ podpatrywa³ w czasie
gotowania. Jego ulubionym daniem jest kurczak na s³odko z owoca-
mi. Prowadzi aktywny tryb ¿ycia - trzymaj¹c ci¹gle nogê na gazie.
Bardzo sobie ceni spokój i domowe zacisze. Zdradzi³ mi, ¿e jego
drug¹ mi³oœci¹ s¹ narty, którym "oddaje siê namiêtnie i czule".

¯yczy wszystkim czytelnikom odwagi i pewnoœci w podejmo-
waniu decyzji. Z³a decyzja jest lepsza ni¿ brak decyzji. Pora¿ki daj¹
wskazówki na przysz³oœæ jak ¿yæ, aby prze¿yæ.

Joanna Hydzik
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Oficyna Wydawnicza PRz

Dnia 26 lutego 2000 r. w sto³ówce studenckiej odby³ siê coroczny, XV ju¿ Bal Sportowca PRz, 
zorganizowany przez dzia³aczy Klubu Uczelnianego AZS. Pocz¹tek balu to wspania³y wystêp 
zespo³u tañca artystycznego "Kornele" oraz pokaz tañca towarzyskiego.

Bal to równie¿ doskona³a okazja do zaprezentowania najpopularniejszych sportowców PRz. 
Tegoroczny plebiscyt zakoñczy³ siê oczywistym zwyciêstwem srebrnej medalistki w skoku wzwy¿ 
Mistrzostw Polski Politechnik - Agnieszki Antoniak, studentki II roku Wydzia³u Marketingu 
i Zarz¹dzania. Dalsze miejsca zajêli w kolejnoœci:  2. Che³mecki  V BD - Pi³ka No¿na,  
3. Wiœniewski  III BD - Karate Kyokushin,  4. Szpunar  VZD - Pi³ka Siatkowa,  
5. Rogala  IV ZD - ̄ eglarstwo,  6. Kanior  II ZD - Pi³ka Siatkowa,  7. 
Gielarowski  II BD - Tenis Sto³owy,  8. Serwatko  III ED -  Pi³ka Siatkowa,  9. Siry  
II BD - Pi³ka Siatkowa, 10. Rodzeñ  III ED - Koszykówka.

Wszyscy laureaci plebiscytu otrzymali z r¹k JM Rektora - prof. Tadeusza Markowskiego - 
i Prorektora ds. nauczania - dr. hab. in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz - listy gratulacyjne oraz  
nagrody.

dycji Balu Sportowca nale¿y wybór Królowej. Królow¹ Balu w tym roku zosta³a 
ubieg³oroczna absolwentka Wydzia³u Chemicznego naszej uczelni - mgr in¿. Anita Or³owska. 
Gratulacje oraz bukiet kwiatów przekaza³ nowo wybranej Królowej Prorektor ds. nauki - dr hab. in¿. 
Leonard Ziemiañski, prof. PRz.

Stanis³aw Ko³odziej

Les³aw 
Janusz Agnieszka 
Agata  El¿bieta S³awomir 

Bartosz Adam 
Monika 

Do tra

Autorzy tekstów:

dr in¿. Bogus³aw Do³êga
Zak³ad Systemów Sterowania

dr in¿. Ewa Dziuban
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych

mgr in¿. Leszek Folta
Katedra Mostów

dr in¿. Cecylia Heneczkowska
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Joanna Hydzik
Studentka IV ED

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Tomasz Ogórek
 Student III MDZ

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

mgr in¿. Mieczys³aw P³ocica
Katedra Konstrukcji Maszyn

dr in¿. Jaros³aw Sêp
Katedra Technologii Maszyn 

I Organizacji Produkcji

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
Prorektor ds. ogólnych

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju Kadry 

Naukowej

mgr Anna Worosz
Biuro Rektora

dr in¿. Jan Zacharzewski
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki

XV BAL SPORTOWCA PRz

Rektor - prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, Prorektor - dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz i dziesi¹tka 
najpopularniejszych sportowców Politechniki Rzeszowskiej

Fot. Z. Grabowski

Ubieg³oroczna Królowa przekazuje insygnia w³adzy 
Anicie Or³owskiej - Królowej Balu 2000

Fot. S. Ko³odziej

Doskona³a zabawa trwa³a do bia³ego rana

Fot. M. Mostowy
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