
55GazetaGazeta
PolitechnikiPolitechniki

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej

(77)
maj

2000

RATUSZRATUSZ

W RZESZOWIEW RZESZOWIE



Nr 5(77)–MAJ 2000 3

UPRAWNIENIA
do nadawania stopnia doktora habilitowanego

na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Centralna Komisja do Spraw Tytu³u

Naukowego i Stopni Naukowych na
podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 wrzeœ-
nia 1990 r. o tytule naukowym i stop-
niach naukowych (Dz.U. nr 65,
poz. 386) przyzna³a w dniu 26 kwietnia
2000 r. Wydzia³owi Budowy Maszyn i
Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego w dy-
scyplinie budowa i eksploatacja ma-
szyn. Jest to pierwszy wydzia³ naszej
uczelni, któremu nadano takie upraw-
nienia.

Pocz¹tki dzia³alnoœci Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa datowane s¹
na rok 1951, kiedy to staraniem Stowa-
rzyszenia In¿ynierów i Mechaników
Polskich utworzono w Rzeszowie Wie-
czorow¹ Szko³ê In¿yniersk¹. Od 1952 r.
jednostka ta by³a przyporz¹dkowana
Wieczorowej Szkole In¿ynierskiej w
Krakowie, a od 1955 r. Politechni-
ce Krakowskiej. Samodzieln¹ szko³ê
wy¿sz¹ - Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹ -
powo³ano 23 czerwca 1963 r., z Wy-
dzia³ami Mechanicznym i Ogólno-
technicznym. Nazwa Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa zosta³a wprowa-
dzona w 1988 r., celem podkreœlenia, i¿
na Wydziale prowadzi siê studia (oraz
prace naukowo-badawcze) o tematyce
lotniczej, w tym jedyne w Polsce studia
kszta³c¹ce pilotów lotnictwa cywilne-
go. Od 1977 roku Wydzia³ posiada
uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora nauk technicznych w
zakresie dyscypliny naukowej budowa
i eksploatacja maszyn. Do chwili obe-
cnej wypromowano 76 doktorów nauk
technicznych.

Aktualnie w sk³ad Wydzia³u wcho-
dzi siedem Katedr:
�Katedra Konstrukcji Maszyn,
�Katedra Matematyki,
�Katedra Materia³oznawstwa,
�Katedra Mechaniki Stosowanej i Ro-

botyki,

�Katedra Technologii Maszyn i Orga-
nizacji Produkcji,

�Katedra Technik Wytwarzania i Au-
tomatyzacji,

�Katedra Samolotów i Silników Lot-
niczych

oraz osiem Zak³adów:
� Zak³ad Informatyki,
� Zak³ad In¿ynierii Materia³owej,
� Zak³ad Mechaniki P³ynów i Aerody-

namiki,
� Zak³ad Pojazdów Samochodowych

i Silników Spalinowych,
� Zak³ad Odlewnictwa i Spawalnic-

twa,
� Zak³ad Przeróbki Plastycznej,
� Zak³ad Systemów Sterowania,
� Zak³ad Termodynamiki.

Na Wydziale jest zatrudnionych
182 nauczycieli akademickich, w tym:
15 profesorów z tytu³em naukowym,
15 doktorów habilitowanych zatrudnio-
nych na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego Politechniki Rzeszowskiej,
2 docentów, 73 adiunktów i 60 asysten-
tów, 57 pracowników in¿ynieryjno-te-
chnicznych oraz 7 osób w administracji
Wydzia³u, co daje ³¹czny stan zatrud-
nienia 246 osób.

Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza
prowadzona w ostatnich latach na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
by³a g³ównie zwi¹zana z dyscyplin¹ na-
ukow¹ budowa i eksploatacja maszyn.
Konsekwentne uzupe³nienie tej dzia³al-
noœci podstawowej stanowi³y prace z
zakresu mechaniki, aeromechaniki, in-
¿ynierii materia³owej, matematyki sto-
sowanej, informatyki, lotniczych syste-
mów sterowania, a w okresie ostatnich
lat - robotyki. Tak wiêc podstawowa
dyscyplina jest interpretowana jako
dyscyplina integruj¹ca szereg specjal-
noœci sk³adaj¹cych siê na wspó³czeœnie
rozumian¹ budowê i eksploatacjê ma-
szyn. Wydzia³ legitymuje siê istotnymi
osi¹gniêciami naukowymi, a ich wy-
miernym przejawem jest m.in. uzyska-

nie w ostatnim okresie tytu³ów nauko-
wych przez szeœciu d³ugoletnich pra-
cowników (prof. prof. Jerzy £unarski,
Henryk Kopecki, Jan Sieniawski, Tade-
usz Markowski, Marek Orkisz, Jan
Gruszecki).

G³ówne kierunki dzia³alnoœci na-
ukowo-badawczej oraz dydaktycznej
Wydzia³u s¹ zwi¹zane z zapotrzebowa-
niem rejonu po³udniowo-wschodniej
Polski. Wydzia³ wspó³pracuje z g³ów-
nymi zak³adami przemys³owymi re-
jonu: WSK PZL-Rzeszów, WSK
PZL-Mielec, ZELMER Rzeszów, Huta
Stalowa Wola, SFA Sanok, WUCh Dê-
bica, ZAPEL Boguchwa³a, Zak³ady
Mechaniczne w Tarnowie oraz z wielo-
ma innymi przedsiêbiorstwami i za-
k³adami. Wiele zagadnieñ naukowo-
-badawczych jest rozwi¹zywanych we
wspó³pracy z placówkami naukowymi
krajowymi i zagranicznymi. Wydzia³
Budowy Maszyn i Lotnictwa uczestni-
czy równie¿ w wymianie myœli i do-
œwiadczeñ przez organizowanie ogól-
nopolskich oraz miêdzynarodowych
seminariów i konferencji, czêsto we
wspó³pracy innych uczelni, a tak¿e jed-
nostek Polskiej Akademii Nauk.

Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia
1999 r. na kierunku mechanika i budo-
wa maszyn studiuje ³¹cznie 2926 osób,
w tym:
� 2033 na studiach dziennych,
� 833 na studiach zaocznych.

Na jednolitych magisterskich stu-
diach dziennych Wydzia³ kszta³ci stu-
dentów w specjalnoœciach:
� komputerowe wspomaganie proce-

sów technologicznych,
� lotnictwo,
�mechatronika,
� organizacja i zarz¹dzanie w przemy-

œle,
� pojazdy samochodowe,
� informatyka w zarz¹dzaniu przedsiê-

biorstwem.
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S¹ tak¿e realizowane studia EMES
(European Mechanical Engineering
Studies) w ramach wspó³pracy z Fach-
hochschule Bielefeld. Na studiach za-
ocznych in¿ynierskich i uzupe³niaj¹-
cych magisterskich, kszta³ci siê studen-
tów w specjalnoœciach:
� awionika (tylko studia in¿ynierskie),

� organizacja i zarz¹dzanie w przemy-
œle,

� pojazdy samochodowe,
� komputerowe wspomaganie proce-

sów technologicznych,
� informatyka w zarz¹dzaniu przedsiê-

biorstwem,
� in¿ynieria spawalnictwa.

Dalsze plany Wydzia³u to rozsze-
rzenie uprawnieñ nadawania stopnia
doktora na inne dyscypliny naukowe
oraz uruchomienie studiów doktoranc-
kich, co by³oby uwieñczeniem 50-let-
niej bez ma³a dzia³alnoœci Wydzia³u.

Feliks Stachowicz
Jaros³aw Sêp

ZSP w sprawie UniwersytetuZSP w sprawie Uniwersytetu
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STANOWISKO PREZYDIUM
RADY OKRÊGOWEJ ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH

W RZESZOWIE
dotycz¹ce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Studenci zawsze stanowili odrêbn¹ grupê spo³eczn¹, która ze wzglêdu na swój potencja³ twórczy i intelektualny powinna
posiadaæ okreœlone przywileje u³atwiaj¹ce dostêp do kszta³cenia, zdobywania i dobrego wykorzystywania nabytej wiedzy.
Przysz³oœci¹ wszystkich pañstw œwiata jest przede wszystkim edukacja. Inteligent to cz³owiek nie tylko wykszta³cony, ale
ktoœ, kto z tego wykszta³cenia robi spo³eczny u¿ytek. W dzisiejszych czasach, w powstaj¹cym spo³eczeñstwie informacyj-
nym, najwiêkszym bogactwem naszego pañstwa s¹ umys³y i talenty obywateli. O ten potencja³ trzeba dbaæ, zwiêkszaj¹c
przede wszystkim liczbê obywateli z wy¿szym wykszta³ceniem (dwa razy ni¿sz¹ ni¿ w pañstwach Unii Europejskiej). To
priorytetowa sprawa dla pañstwa, zw³aszcza w kontekœcie wchodzenia Polski do struktur europejskich.

Zró¿nicowanie spo³eczeñstwa, a w szczególnoœci m³odzie¿y naszego regionu, jest bardzo widoczne. Szansê na gruntow-
ne wykszta³cenie dzieci rodzin ubogich, rolników czy robotników, ju¿ teraz s¹ du¿o mniejsze ni¿ dzieci rodzin zamo¿nych i
inteligenckich. Podobnie du¿e dysproporcje istniej¹, jeœli chodzi o szansê kszta³cenia m³odzie¿y z du¿ych miast i m³odzie¿y z
ma³ych miasteczek czy wsi. Aktualnie du¿a czêœæ studentów podejmuje sta³¹ pracê zarobkow¹. Liczba ¿aków dorabiaj¹cych
na utrzymanie, czasami rezygnuj¹cych nawet z wakacyjnego wypoczynku, ca³y czas roœnie. Praca i zwi¹zane z ni¹ pieni¹dze
staj¹ siê celem wa¿niejszym ni¿ sama nauka, która to w³aœnie powinna siê znajdowaæ na pierwszym miejscu. Przy obecnym
systemie pomocy materialnej, tj. stypendiach naukowych i socjalnych, osi¹gniêcia studentów w nauce nie nale¿¹ do rewela-
cyjnych. Fakt ten pog³êbia jeszcze kilka innych czynników. M³odzi ludzie czuj¹ siê coraz bardziej niezadowoleni i niedoce-
niani. Bardzo mocno pog³êbia siê kryzys wiêzi spo³ecznych. Rodzice lub wychowawcy nie poœwiêcaj¹ wychowywaniu i
opiece swoich dzieci zbyt du¿o czasu. Jest to powód wielu patologii i frustracji. Szerzy siê, i ma charakter ci¹g³ego wzrostu,
przestêpczoœæ wœród nieletnich. Pañstwo nie potrafi zadbaæ o swoich obywateli, o m³odzie¿.

Powa¿nym problemem jest równie¿ wzrost nieufnoœci do instytucji publicznych. W kampaniach wyborczych politycy i
ich ugrupowania partyjne deklaruj¹ reformê edukacji i poprawê stanu œrodowisk naukowych. Jednak koñcz¹ siê na obietni-
cach. Nie ma porozumienia pomiêdzy œrodowiskami akademickimi i przedstawicielami w³adzy. Zamiast konsensusu mamy
k³ótnie i spory.

Rada Okrêgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Rzeszowie popiera wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do powstania Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Jest to ogromna szansa dla województwa podkarpackiego, w którym znaczny odsetek stu-
diuj¹cych stanowi¹ mieszkañcy ma³ych wsi i miasteczek. Rzeszów mo¿e staæ siê atrakcyjnym miastem dla inwestorów, któ-
rzy bêd¹ mogli korzystaæ z wysoko wykwalifikowanych miejscowych specjalistów. Przyczyni siê tak¿e do rozwoju naszego
regionu. Stanie siê równie atrakcyjny, co najwiêksze oœrodki akademickie w Polsce. Uniwersytet przyczyni siê tak¿e do
zwiêkszenia liczby kadry akademickiej i podniesie znacznie poziom kszta³cenia. Spowoduje, ¿e m³odzi ludzie zaczn¹ do-
strzegaæ ogromne szanse w regionie podkarpackim i nie bêd¹ emigrowaæ do du¿ych miast. Uniwersytet powinien powstaæ w
Rzeszowie w mo¿liwie najszybszym czasie, ale z zachowaniem autonomii poszczególnych uczelni wy¿szych. Nie mo¿na
odebraæ uczelniom prawa stanowienia o ich przysz³oœci i statusie. Ka¿da uczelnia powinna sama decydowaæ o tym, co jest
najlepsze dla niej, dla jej studentów i kadry profesorskiej.

Rzeszów, 8 maja 2000 r.
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej

odby³o siê 20 kwietnia 2000 r. Nominacje z r¹k JM Rektora -
prof. Tadeusza Markowskiego na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego PRz otrzymali:
� prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki na sta³e,
� dr hab. Giennadij Miszuris na okres 5 lat.

Nastêpnie Senat wys³ucha³:
� sprawozdania prorektora ds. nauczania - dr. hab. in¿.

Jerzego Potenckiego, prof. PRz, z wyników nau-
czania w semestrze zimowym roku akademickiego
1999/2000,

� informacji przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds.
Finansów i Mienia Uczelni - dr. hab. in¿. W³odzimie-

rza Kality, prof. PRz, na temat zasad podzia³u dotacji
bud¿etowej oraz rozliczeñ finansowych uczelni w
dzia³alnoœci dydaktycznej od 1 stycznia 2000 r.,

� informacji JM Rektora o przygotowaniach do obcho-
dów jubileuszu 50-lecia uczelni,

� informacji prorektora ds. nauki - dr. hab. in¿. Leonarda
Ziemiañskiego, prof. PRz, na temat finansowania ba-
dañ naukowych.

Senat ponadto przyj¹³ sprawozdanie z dzia³alnoœci uczelni
w 1999 r. i podj¹³ uchwa³ê w sprawie podzia³u dotacji bud¿e-
towej oraz rozliczeñ finansowych Politechniki Rzeszowskiej
w dzia³alnoœci dydaktycznej w 2000 r.

Anna Worosz

HABILITACJE

Dr in¿. W³adys³aw £akota, kierownik Zak³adu Badañ Konstrukcji na Wydziale Budowni-
ctwa i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicz-
nych w zakresie dyscypliny mechanika - dynamika konstrukcji, nadany przez Radê Wydzia³u
In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 7 stycznia
2000 r. Centralna Komisja do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych 26 kwietnia
2000 r. zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego. Temat rozprawy habilitacyjnej: Detekcja i lokalizacja uszkodzeñ konstrukcji belkowych.

PERSONALIA

NOMINACJE PROFESORSKIE

W PA£ACU PREZYDENCKIM

W dniu 26 kwietnia 2000 r. dr hab. in¿. Jan Gruszecki,
profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, kierow-
nik Zak³adu Systemów Sterowania na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, postanowieniem z 28 marca 2000 r.

otrzyma³ z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Ale-
ksandra Kwaœniewskiego akt nadania tytu³u naukowego pro-
fesora nauk technicznych (notê biograficzn¹ Profesora za-
mieœcimy w nastêpnym numerze GP).

PROFESURY UCZELNIANE

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� prof. dr. hab. in¿. Jana Gruszeckiego, kierownika

Zak³adu Systemów Sterowania na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, od 1 kwietnia 2000 r. na sta³e,

� dr. hab. Giennadija Miszurisa w Katedrze Matematy-
ki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa od 1 kwie-
tnia 2000 r. na okres 5 lat,

� dr. hab. in¿. Kazimierza Buczka, kierownika Zak³adu
Energoelektroniki i Elektroenergetyki na Wydziale
Elektrycznym, od 1 maja 2000 r. na czas nieokreœlony.

Bronis³aw Œwider
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PREZYDIUM KOMISJI

Przewodnicz¹cy Komisji
prof. Janusz TAZBIR

Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji
prof. Andrzej GRZYWACZ
prof. Franciszek KACZMAREK

Sekretarz Komisji
Osman ACHMATOWICZ

Cz³onkowie Prezydium
prof. Jerzy BRZEZIÑSKI

Przewodnicz¹cy Sekcji I
prof. Aleksander ZELIAS

Przewodnicz¹cy Sekcji II
prof. Wies³aw BAREJ

Przewodnicz¹cy Sekcji III
prof. Franciszek KOKOT

Przewodnicz¹cy Sekcji IV
prof. Marian MIKO£AJCZYK

Przewodnicz¹cy Sekcji V
prof. Henryk HAWRYLAK

Przewodnicz¹cy Sekcji VI

Sekcja I - Nauk Humanistycznych

i Spo³ecznych

ks. prof. Czes³aw BARTNIK
nauki teologiczne

prof. Jan BASZKIEWICZ
nauki humanistyczne, nauki o polityce

prof. Ludwik BIELAWSKI
nauki humanistyczne, nauki o sztuce

prof. Janusz BORKOWSKI
nauki prawne, nauka o administracji

prof. Andrzej BRONK
nauki humanistyczne, filozofia

prof. Jerzy BRZEZIÑSKI
nauki humanistyczne, psychologia

ks. prof. Kazimierz DOLA
nauki teologiczne

prof. Stanis³aw GAJDA
nauki humanistyczne, jêzykoznawstwo

ks. prof. Wojciech GÓRALSKI
nauki prawne, prawo kanoniczne

prof. Andrzej F. GRABSKI
nauki humanistyczne, historia

ks. prof. Helmut JUROS
nauki teologiczne

prof. Alina KOWALCZYKOWA
nauki humanistyczne,
literaturoznawstwo

prof. Micha³ KRAUZE
nauki wojskowe

prof. Zbigniew KRAWCZYK
nauki o kulturze fizycznej

prof. Wojciech KURPIK
dziedziny sztuki

prof. W³adys³aw KWAŒNIEWICZ
nauki humanistyczne, socjologia

prof. Zbigniew KWIECIÑSKI
nauki humanistyczne, pedagogika

prof. Wies³aw LANG
nauki prawne, prawo

prof. Zbigniew LEOÑSKI
nauki prawne, nauka o administracji

prof. Tadeusz LEWOWICKI
nauki humanistyczne, pedagogika

prof. Wojciech £EPKOWSKI
nauki wojskowe

prof. Czes³aw £UCZAK
nauki humanistyczne, historia

prof. Krzysztof MIGOÑ
nauki humanistyczne, bibliologia

prof. Czes³aw MOJSIEWICZ
nauki humanistyczne,
nauki o zarz¹dzaniu

prof. Czes³aw NOSAL
nauki humanistyczne, psychologia

prof. Marek NOWICKI
dziedziny sztuki

prof. Ryszard NYCZ
nauki humanistyczne,
literaturoznawstwo

prof. Henryk OLSZEWSKI
nauki prawne, prawo

prof. Hubert OR£OWSKI
nauki humanistyczne,
literaturoznawstwo

prof. Emil ORZECHOWSKI
nauki humanistyczne,
nauki o zarz¹dzaniu

prof. Jerzy PELC
nauki humanistyczne,
nauki o poznaniu i komunikacji

prof. Kazimierz POLAÑSKI
nauki humanistyczne, jêzykoznawstwo

prof. Aleksander POSERN-ZIELIÑSKI
nauki humanistyczne, etnologia

prof. Anna PRZEC£AWSKA
nauki humanistyczne, pedagogika

prof. Wojciech RZEPKA
nauki humanistyczne, jêzykoznawstwo

prof. Janusz SIATKOWSKI
nauki humanistyczne, jêzykoznawstwo

prof. Stanis³aw SUCHODOLSKI
nauki humanistyczne, archeologia

prof. W³adys³aw STRÓ¯EWSKI
nauki humanistyczne, filozofia

prof. Jerzy STRZELCZYK
nauki humanistyczne, historia

prof. Jerzy SZACKI
nauki humanistyczne, socjologia

prof. Lech SZCZUCKI
nauki humanistyczne, religioznawstwo

LISTA CZ£ONKÓW CENTRALNEJ KOMISJI
do spraw tytu³u naukowego i stopni naukowych

oraz dziedziny i dyscypliny naukowe

Od Redakcji:

Centralna Komisja do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych od 1 stycznia 2000 r. pracowaæ bêdzie w nowym

sk³adzie osobowym. Dla wielu Czytelników GP jest to niew¹tpliwie wa¿na wiadomoœæ. Ni¿ej zamieszczamy sk³ad osobowy

prezydium i sekcji I oraz II, wybrany na kadencjê od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2002 r. Wykaz cz³onków sekcji III-VI

zostanie opublikowany w nastêpnym numerze GP.
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Nagrody
Miasta Rzeszowa

Nagrody
Miasta Rzeszowa

Nagrody
Miasta Rzeszowa

Prof. dr hab. Boles³aw FLESZAR, profesor nadzwy-
czajny Politechniki Rzeszowskiej, ukoñczy³ studia chemicz-
ne w Uniwersytecie £ódzkim w 1958 r. W tym samym roku
zosta³ przyjêty do pracy w Zak³adach Chemicznych w Nowej
Sarzynie w Zak³adowym Laboratorium Badawczym, a nastê-
pnie Laboratorium Analitycznym, które zorganizowa³.

W 1967 roku prof. B. Fleszar zosta³ przeniesiony do nowo
utworzonej ówczesnej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Rze-

szowie, gdzie - po przekszta³ceniu jej w Politechnikê Rze-
szowsk¹ - pracuje do chwili obecnej jako kierownik Katedry
Chemii Ogólnej i Elektrochemii.

Profesor Boles³aw Fleszar doktoryzowa³ siê w Uniwersy-
tecie £ódzkim pod opiek¹ prof. dr. hab. Bogdana Jakusze-
wskiego w 1966 r. Rozprawa doktorska nosi³a tytu³ “Wp³yw
zwi¹zków powierzchniowo czynnych na elektroredukcjê ni-
trozwi¹zków aromatycznych w ró¿nych œrodowiskach”.

Od Redakcji:

Od 1990 roku Zarz¹d Miasta Rzeszowa przyznaje szczególnie zas³u¿onym osobom nagrody w dziedzinie kultury
i sztuki, literatury, a od 1993 r. za oryginalne indywidualne osi¹gniêcia w dziedzinie nauki i techniki.

W dniu 26 lutego 2000 r. w sali Teatru “Maska” odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia Nagród Miasta Rzeszowa za
1999 r. Spoœród oœmiu tegorocznych laureatów nagród wyró¿niono dwie osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem akademic-
kim Politechniki Rzeszowskiej.

W dziedzinie nauki i techniki nagrodê I stopnia otrzymali:
� prof. Boles³aw Fleszar za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem

wk³adu w teoretyczne podstawy elektrochemii,
� prof. Andrzej Kusy za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem wk³adu w teoretyczne

podstawy elektroniki.

* * *

prof. Jan SZRENIAWSKI
nauki prawne, nauka o administracji

prof. Jerzy ŒWIÊCH
nauki humanistyczne,
literaturoznawstwo

prof. Janusz TAZBIR
nauki humanistyczne, historia

prof. Mieczys³aw TOMASZEWSKI
dziedziny sztuki

prof. Edmund TREMPA£A
nauki humanistyczne, pedagogika

prof. Zofia TROJANOWICZ
nauki humanistyczne,
literaturoznawstwo

prof. Bogdan WOJCISZKE
nauki humanistyczne, psychologia

prof. Sylwester WÓJCIK
nauki prawne, prawo

prof. Wojciech WRZESIÑSKI
nauki humanistyczne, historia

prof. Jerzy WYROZUMSKI
nauki humanistyczne, historia

prof. Eugeniusz ZAB£OCKI
nauki wojskowe

prof. Eugeniusz ZIELIÑSKI
nauki humanistyczne, nauki o polityce

prof. Maciej ZIELIÑSKI
nauki prawne, prawo

Sekcja II - Nauk Ekonomicznych

prof. Zbigniew CZERWIÑSKI
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. El¿bieta DOMAÑSKA
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. Ignacy DUDA
nauki ekonomiczne, towaroznawstwo

prof. Lucyna FR¥CKIEWICZ
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. Wies³aw GRUDZEWSKI
nauki ekonomiczne, nauki o zarz¹dzaniu

prof. Krzysztof JAJUGA
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. Jerzy KLEER
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. Andrzej KORZENIOWSKI
nauki ekonomiczne, towaroznawstwo

prof. Karol LUTKOWSKI
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. Jan £OBODA
nauki o Ziemi, geografia

prof. Zbigniew MARTYNIAK
nauki ekonomiczne, nauki o zarz¹dzaniu

prof. Zofia MIKO£AJCZYK
nauki ekonomiczne, nauki o zarz¹dzaniu

prof. Stanis³aw OWSIAK
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. Wies³aw PI¥TKOWSKI
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. Stanis³aw SUDO£
nauki ekonomiczne, nauki o zarz¹dzaniu

prof. Jerzy WILKIN
nauki ekonomiczne, ekonomia

prof. Aleksander ZELIAŒ
nauki ekonomiczne, ekonomia

Opracowa³:
Bronis³aw Œwider
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W 1972 roku w tym samym uniwersytecie
obroni³ rozprawê habilitacyjn¹ pt. “Prze-
bieg elektroredukcji jonów chromianowych
w œrodowiskach o pH 7 i efekt jonitowy w
procesach elektroredukcji”.

Pierwsz¹ pracê naukow¹ og³osi³ prof.
B. Fleszar w 1963 r. w czasopiœmie Chemia
Analityczna. Od tego czasu do dzisiaj opub-
likowa³ ponad 80 prac i komunikatów na-
ukowych. Wiêkszoœæ prac by³a publi-
kowana w Polish Journal of Chemistry, kil-
kanaœcie w czasopismach zagranicznych o
obiegu miêdzynarodowym. Pamiêtaæ przy
tym trzeba, ¿e niejednokrotnie publikacja w
Polish Journal of Chemistry nastrêcza wiê-
cej trudnoœci ni¿ og³oszenie pracy w czaso-
piœmie specjalistycznym o obiegu miêdzy-
narodowym. Ponadto prof. B. Fleszar jest
autorem dwóch, a wspó³autorem oœmiu pa-
tentów.

Pocz¹tek dzia³alnoœci naukowo-badaw-
czej prof. B. Fleszara, w zwi¹zku z potrzebami miejsca pracy,
tzn. Zak³adów Chemicznych Organika-Sarzyna, stanowi
opracowanie wielu metod iloœciowego oznaczania niektó-
rych substancji organicznych. W niektórych z tych oznaczeñ
korzysta³ z metody polarograficznej. Stanowi³o to impuls,
który skierowa³ dzia³alnoœæ naukow¹ B. Fleszara w stronê
elektrochemii podstawowej, a szczególnie w stronê badania
mechanizmu i kinetyki reakcji na kroplowej elektrodzie rtê-
ciowej.

W obszarze tym prof. B. Fleszar bada³ g³ównie elektrore-
dukcjê zwi¹zków organicznych. Z wybitniejszych wyników
warto tu wymieniæ spostrze¿enia dotycz¹ce mechanizmu re-
dukcji grup funkcyjnych na kroplowej elektrodzie rtêciowej.

Wa¿ny i interesuj¹cy zespó³ wyników badawczych stano-
wi¹ prace nad hydroksylowaniem benzenu, fenolu i kwasu
benzoesowego przez - zapewne - rodniki hydroksylowe poja-
wiaj¹ce siê jako produkt poœredni, podczas katodowej czy sa-
morzutnej na koroduj¹cym metalu redukcji tlenu roz-
puszczonego w agresywnym elektrolicie. Reakcje elektrodo-
we, je¿eli nawet nie przebiegaj¹ w wewnêtrznej czêœci pod-
wójnej warstwy elektrycznej, to zapewne dokonuj¹ siê w jej
najbli¿szym otoczeniu. Budowa zatem podwójnej warstwy
elektrycznej wp³ywa na bieg reakcji elektrodowej.

Profesor B. Fleszar podj¹³ bardzo ambitn¹ próbê opraco-
wania nowej teorii podwójnej warstwy elektrycznej na grani-
cy faz metal-elektrolit. W najwiêkszym skrócie: w teorii tej
traktuje siê elektron jako j¹dro pewnej specyficznej struktury
powstaj¹cej w wyniku oddzia³ywania atomu powierzchnio-
wego metalu, elektronu fazy metalicznej oraz trzech dipoli
wody, dzia³aj¹cych jako pu³apka elektronowa. Hipoteza two-
rzenia powierzchniowego elektronu hydratowanego rzuca
nowe œwiat³o na mechanizm procesu elektroredukcji.

Teoretyczne dociekania Profesora, w tak fundamental-
nym dla elektrochemii zakresie, znalaz³y szczególny wyraz
w cyklu prac dotycz¹cych modelu polaryzacyjnego podwój-

nej warstwy elektrycznej granicy faz metal-roztwór elektroli-
tu, które stanowi¹ absolutne novum naukowe. Hipoteza po-
wierzchniowego elektronu hydratowanego zosta³a silnie
udokumentowana, a bêd¹cy jej konsekwencj¹ nowy, w pe³ni
oryginalny model warstwy podwójnej zadowalaj¹co objaœ-
nia podstawowe fakty doœwiadczalne. Po³¹czenie koncepcji
klasycznych i kwantowych, doprowadzi³o do nieznanego
dot¹d spojrzenia na w³aœciwoœci kroplowej elektrody rtêcio-
wej w roztworach wodnych.

Powi¹zanie badañ naukowych z konkretnymi zagadnie-
niami u¿ytkowymi jest cech¹ charakterystyczn¹ niemal
wszystkich poczynañ Profesora.

Profesor B. Fleszar jest prawdziwie zaanga¿owany w
sprawy dydaktyki. Oprócz normalnych wyk³adów kurso-
wych w uczelni wiele czasu poœwiêca Olimpiadzie Chemicz-
nej dla uczniów szkó³ œrednich i od kilkunastu lat kieruje
Komitetem Okrêgowym Olimpiady Chemicznej w Rzeszo-
wie.

Mimo tak rozleg³ej dzia³alnoœci naukowej Profesor za-
wsze znajdowa³ czas na prowadzenie bardzo intensywnej
dzia³alnoœci spo³ecznej, m.in. by³: inicjatorem powo³ania
Stowarzyszenia Pamiêci gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie,
Rektorem Politechniki Rzeszowskiej w 1981 r., cz³onkiem
Diecezjalnej Rady Kultury w Przemyœlu, cz³onkiem kole-
gium redakcyjnego Biblioteki Przemyskiej i miesiêcznika
Reduta, jednym z inicjatorów powo³ania Fundacji Rozwoju
Ziemi Rzeszowskiej (Prezydent Fundacji), Rzeszowskiej
Szko³y Mened¿erów i Towarzystwa Rozwoju Ziemi Rzeszo-
wskiej, wyk³adowc¹ w duszpasterstwach akademickich
w Rzeszowie, cz³onkiem Konwentu Budowy Pomnika gen.
W. Sikorskiego w Rzeszowie, a tak¿e Senatorem RP I Ka-
dencji.

Zofia Byczkowska
Jolanta P³oszyñska
Andrzej Sobkowiak
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Prof. dr hab. in¿ Andrzej KUSY by³ nauczycielem aka-
demickim w Politechnice Rzeszowskiej od 1966 r. do tragi-
cznej œmierci w 1999 r. Bezpoœrednio po studiach na
Wydziale Elektroniki Politechniki Gdañskiej rozpocz¹³ pra-
cê na Wydziale Elektrycznym Politechni-
ki Rzeszowskiej jako asystent. Kolejne
etapy Jego kariery zawodowej to doktorat
na Wydziale Elektroniki Politechniki
Gdañskiej w 1972 r., habilitacja na Wy-
dziale Elektroniki Politechniki Warsza-
wskiej w 1980 r. oraz tytu³ profesora
nadany w Belwederze w 1991 r. Minister
Edukacji Narodowej w 1995 r. mianowa³
Go na stanowisko profesora zwyczajne-
go.

Profesor A. Kusy odby³ zagraniczne
sta¿e naukowe w Purdue University w
USA, w Eidhoven University of Techno-
logy w Holandii oraz w Strathclyde Uni-
versity of Glasgow w Wielkiej Brytanii.
Zainteresowania i dzia³alnoœæ naukowa
Profesora skupia³y siê wokó³ zagadnieñ
zwi¹zanych z: badaniami struktur i w³aœciwoœci materia³ów
oraz warstw grubych o strukturze typu metal-izolator stoso-
wanych w mikroelektronicznych uk³adach hybrydowych,
modelowaniem w³aœciwoœci transportu elektrycznego i szu-
mów typu 1/f w materia³ach stosowanych w elektronice oraz
przyrz¹dach pó³przewodnikowych, systemami perkolacyj-
nymi i systemami mezoskopowymi. Wyniki badañ publiko-
wa³ w recenzowanych miêdzynarodowych czasopismach:
Thin Solid Films, Journal of Applied Physics, Solid State
Electronics, Journal of Physics C: Solid State Physics, Physi-
ca A, Physica B, Physical Review B, Physical Review E,
Journal of Physics: Condensed Matter, Vacuum, Annalen der
Physik. Bra³ czynny udzia³ w miêdzynarodowych konferen-
cjach naukowych: Noise in Physical Systems (Montpellier
1983, Rzym 1985, Montreal 1987, Budapeszt 1989), Micro-
electronics and Microsystems (Bratys³awa 1986), Ceramics

for Electronics (Pardubice 1988), Electrical Transport and
Optical Properties of Inhomogeneous Media (Pary¿ 1988,
Guanajuato 1993, Moskwa-St. Petersburg 1996), 5�� Int.
Conf. on Quality in Electronic Components and 2�� European

Symp. in Reliability of Electron Devices
(Bordeaux 1991), 6�� Int. Workshop
EPMS’97 (Praga 1997), 1999 Centennial
Meeting of the American Physical Society
(Atlanta 1999), Int. Conf. on Disorder and
Interaction in Transport Phenomena (Ha-
mburg 1999).

Dowodem miêdzynarodowego uzna-
nia Jego dzia³alnoœci by³o powo³anie Go
na sta³ego recenzenta czasopisma nauko-
wego Thin Solid Films (Elsevier).

Pod Jego kierunkiem doktoryzowa³o
siê 5 osób, których przewody przeprowa-
dzono w Politechnikach Warszawskiej i
Wroc³awskiej oraz w Instytucie Techno-
logii Elektronowej w Warszawie.

Profesor Andrzej Kusy w okresie 33 lat
pracy dydaktycznej w Politechnice Rze-

szowskiej wyk³ada³ przedmioty: podstawy elektroniki, ele-
ktronika przemys³owa, procesy stochastyczne, programo-
wanie zorientowane obiektowo w jêzyku C��. Z du¿ym zaan-
ga¿owaniem przeprowadzi³ kilkadziesi¹t prac magister-
skich.

Z obowi¹zków organizacyjnych Profesora nale¿y wy-
mieniæ kierownictwo Katedry Podstaw Elektroniki oraz fun-
kcje prodziekana i prorektora ds. wspó³pracy z zagranic¹ w
kadencji 1990-1993. By³ cz³onkiem Komitetu Elektroniki i
Telekomunikacji PAN, Sekcji Elektroniki KBN oraz The
American Physical Society. By³ wielokrotnie wyró¿niany
nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz od-
znaczeniami pañstwowymi, a ostatnio, poœmiertnie, Na-
grod¹ Miasta Rzeszowa I stopnia.

Ewa Dziuban
Bronis³aw Œwider

Warsztaty Chemiczne 2000
W dniu 14 kwietnia 2000 r. w Ze-

spole Sal Wyk³adowych PRz oko³o 120
nauczycieli chemii ze szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów i szkó³ œrednich ucze-
stniczy³o w IV Rzeszowskich War-
sztatach Chemicznych. Organizatorami
tegorocznych Warsztatów byli: Wy-
dzia³ Chemiczny PRz, Rzeszowski Od-
dzia³ Polskiego Towarzystwa Chemi-
cznego oraz Centrum Doskonalenia Pe-
dagogicznego. Organizatorów repre-
zentowali: dr Janusz Pusz - Prodziekan
Wydzia³u Chemicznego ds. nauczania,

dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof.
PRz - Prezes Rzeszowskiego Oddzia³u
PTCh oraz mgr Irena Strza³ka i mgr Re-
nata Skoraczyñska - metodycy naucza-
nia chemii z Centrum Doskonalenia
Pedagogicznego w Rzeszowie.

Po otwarciu spotkania przez dr. Ja-
nusza Pusza uczestnicz¹cy w Warszta-
tach wys³uchali trzech referatów:
� prof. Bogus³awa Wi³komirskiego

(Uniwersytet Warszawski) - “Miêdzy
form¹ a treœci¹ - do jakiego podrêcz-
nika têskni uczeñ”,

� dr hab. Marii Kopacz, prof. PRz -
“Maria Sk³odowska-Curie i jej dzie-
³o",

� dr. hab. in¿. Stanis³awa Wo³owca,
prof. PRz - “ZakaŸne bia³ka - prio-
ny”.
W drugiej czêœci spotkania przed-

stawiciele firm wydawniczych: Nowa
Era, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi-
czne oraz Prószyñski i S-ka prezento-
wali nowe podrêczniki do nauczania
chemii, które maj¹ spe³niæ oczekiwania
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uczniów i nauczycieli w zreformowa-
nej szkole.

Na zakoñczenie dr in¿. Bronis³awa
Nitka (sekretarz Rzeszowskiego Okrê-
gu Olimpiady Chemicznej) poinformo-
wa³a o wynikach XLVI Olimpiady
Chemicznej, a mgr Irena Strza³ka
przedstawi³a wyniki Konkursu Chemi-
cznego. W III etapie XLVI Olimpiady
Chemicznej Okrêg Rzeszowski repre-
zentowa³o dziewiêciu uczniów ze szkó³
œrednich, dwóch spoœród nich zosta³o
laureatami. S¹ to: Piotr Skrzypczyk z
IV kl. LO w Sanoku, którego nauczy-
cielem jest mgr Jan Buk³ad, oraz Grze-
gorz Mi³os z II kl. LO w Mielcu,
przygotowywany przez mgr in¿. Annê

Lewandowsk¹. Wœród wyró¿nionych
znaleŸli siê dwaj uczniowie IV LO w
Rzeszowie - Marek Bajda z kl. IV,
uczeñ mgr Ireny Myszki, oraz Krzy-
sztof Jamróz z kl. II, przygotowywany
przez mgr Alicjê Æwiok. 13 maja br.
odbêdzie siê w Warszawie uroczyste
zakoñczenie i wrêczenie nagród laurea-
tom oraz wyró¿nionym zawodnikom.

Cieszy fakt, ¿e wœród laureatów i
wyró¿nionych tegorocznej Olimpiady
Chemicznej znaleŸli siê uczniowie II
klasy liceum, poniewa¿ w nastêpnych
latach mog¹ staæ siê oni autorami jesz-
cze wiêkszego sukcesu.

Równie¿ wielu uczniów gimnazjów
z województwa podkarpackiego wziê³o

udzia³ w tegorocznym Konkursie Che-
micznym. Do konkursu przyst¹pi³o 840
uczniów. Do trzeciego etapu, który od-
bêdzie siê 20 maja 2000 r. w Rzeszo-
wie, zakwalifikowa³o siê 44 uczniów.
Natomiast trzech zwyciêzców III etapu
bêdzie reprezentowaæ województwo
podkarpackie w VII Ogólnopolskim
Konkursie Chemicznym w Warszawie
29 maja 2000 r.

Warsztaty Chemiczne by³y równie¿
okazj¹ do wymiany pogl¹dów na temat
przeprowadzanej obecnie reformy
szkolnictwa podstawowego i œrednie-
go, a tak¿e bli¿szego poznania œrodowi-
ska akademickiego.

Cecylia Heneczkowska

W dniach 30-31 marca 2000 r., w ramach promocji naszej
uczelni i jej studentów, odby³ siê wernisa¿ prac grafik kom-
puterowych, wykonanych przez studentów i absolwentów
Politechniki Rzeszowskiej.

Zmys³ artystyczny i talent s¹ czymœ szalenie cennym,
ukryte zaœ zdolnoœci drzemi¹ w ka¿dym cz³owieku. Czêsto
jednak straszliwa przepaœæ dzieli zamiar od spe³nienia. Po-
trzebny jest przypadek b¹dŸ osoby postronne, które mog¹ ten
talent odkryæ i doceniæ. Tym razem by³yœmy to my, studentki
Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej - Joanna
Hydzik i Monika Wójcik.

Kto wie, co by odkry³ Kolumb, gdyby nie stanê³a mu na dro-

dze Ameryka?

(Stanis³aw Lec)

Nie mog³yœmy siê doczekaæ chwili, gdy ca³a nasza praca,
w³o¿ona w przygotowanie wernisa¿u, zostanie ukazana
oczom ludzkim. W³aœnie zaczêli przybywaæ pierwsi goœcie.
Wodzili wzrokiem, widz¹c niecodzienny wystrój “Plusa”.
Blask œwiec ciep³ym œwiat³em otoczy³ prace studentów i
miêkkim blaskiem mieni³ siê na aksamitnych draperiach.

Muzyka zespo³u “Smoki City” - mieszanina portugalskiego
fado i amerykañskiego folku - dope³nia³a ca³oœci. Zaczê³o
siê...

Goœcie wolnym krokiem przechodzili od jednej pracy do
drugiej. Nad jednymi popadali w delikatn¹ zadumê, nad dru-
gimi s³ychaæ by³o szept komentarzy. W koñcu nadszed³ czas
na uroczyste otwarcie imprezy. Jako pierwszy g³os zabra³
nasz JM Rektor - prof. Tadeusz Markowski. Z w³aœciwym
sobie humorem zauwa¿y³ w swoim wyst¹pieniu, ¿e dziêki ta-
kim imprezom niszczymy obraz studenta, który w opinii czê-
œci spo³eczeñstwa myœli tylko o piwie i dobrej zabawie. My
zaœ podkreœli³yœmy wk³ad, jaki w³o¿yli w przygotowanie im-
prezy: dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz - nasz dzie-
kan, dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz - prorektor ds.
nauczania, pracownicy firmy ArtMedia ICS i Teatru im.
Wandy Siemaszkowej.

Ide¹ tej imprezy by³o stworzenie wszystkim m³odym i
nieodkrytym talentom szansy zaprezentowania swych umie-
jêtnoœci oraz zdolnoœci. Chcia³yœmy równie¿ pokazaæ, ¿e
uczelnia techniczna kryje w sobie wiele zdolnych i utalento-
wanych osób. Poœród m³odych artystów, którzy podjêli nasze
wyzwanie, znaleŸli siê:

ReminiscencjeReminiscencje
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Akademickie Radio Centrum (ARC) istnieje ju¿ blisko 30
lat. Najwa¿niejszy jednak etap rozwoju radia to okres ostat-
nich 5 lat, kiedy to jedyna w regionie rozg³oœnia o charakte-
rze akademickim na dobre zadomowi³a siê na falach eteru.

Tak naprawdê wszystko zaczê³o siê w paŸdzierniku
1993 r., gdy zespó³ pracowników rozg³oœni studenckiej po-
stanowi³ stworzyæ radio z prawdziwego zdarzenia. Przygoto-
wanie wymaganej dokumentacji i przystosowanie po-
mieszczeñ radia do profesjonalnego nadawania zajê³o
przesz³o 6 miesiêcy. Kulminacyjnym momentem tych
dzia³añ by³o zorganizowane 7 kwietnia 1994 r. przez
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji przes³uchanie koncesy-

jne. Na szczegó³owe pytania ze strony przewodnicz¹cego
KRRiT Marka Markiewicza i towarzysz¹cego mu Boles³awa
Sulika ze strony radia odpowiadali wtedy Andrzej Piêkoœ i
Andrzej Blahaczek, natomiast Politechnikê Rzeszowsk¹
jako podmiot ubiegaj¹cy siê o koncesjê reprezentowali dr
hab. in¿. Marian Wysocki, prof. PRz - ówczesny prorektor
ds. nauczania oraz Janusz Bury - dyrektor administracyjny.

Niepewnoœæ co do decyzji KRRiT trwa³a tylko do 29
kwietnia 1994 r., kiedy to dotar³a do nas uchwa³a przyznaj¹ca
Politechnice Rzeszowskiej promesê koncesyjn¹. Uwieñcze-
niem tych starañ by³a koncesja na rozpowszechnianie pro-
gramu radiofonicznego wydana 12 grudnia 1994 r. To

AKADEMICKIE RADIO CENTRUM 2000 - cz. 2

5 lat na dobrej fali5 lat na dobrej fali

Adam Gierlach, Andrzej Dziedzic, Daniel Szopnie-
wski, Marcin Piotrowski, Micha³ Myœliwiec, Piotr Wy-
¿kiewicz, Pawe³ Dunia, Robert Totoñ i S³awomir Malec.

Tematyka prac by³a dowolna, co pozwoli³o ods³oniæ du-
szê ich autorów. Ka¿da praca zas³ugiwa³a na uznanie, ze
wzglêdu na jej niepowtarzalnoœæ i oryginalnoœæ. Wszyscy
twórcy wykazali siê zdolnoœci¹ przetwarzania idei w czyn, a
ta umiejêtnoœæ jest pierwszym krokiem do osi¹gniêcia sukce-
su.

Czy jeszcze kiedyœ us³yszymy co w ich duszy gra?!

PS
Koñ wyœcigowy, który stale biega tylko o sekundê szy-

bciej ni¿ inne konie, jest wart o miliony dolarów wiêcej.
B¹dŸ gotów daæ z siebie ten dodatkowy wysi³ek, który od-
ró¿nia zwyciêzcê od zdobywcy drugiego miejsca.

(Do Potomnych - myœl nieuczesana - Viki)

Joanna Hydzik
Monika Wójcik

Artyœci o sobie - my o artystach
Daniel Szopniewski

Urodzi³em siê w 1977 r. Od czasu
szko³y podstawowej zawsze marzy³em
o posiadaniu w³asnego komputera. W
czwartej klasie dosta³em Atari. Po kilku
latach zakupi³em Amigê i wtedy zara-
zi³em siê bakcylem grafiki trójwymia-
rowej. Od czterech lat mam PC-ta,
dziêki któremu ta zabawa w 3D zaczê³a
siê na dobre. Obecnie jestem studentem
IV roku Informatyki na Wydziale Ele-
ktrycznym Politechniki Rzeszowskiej.
Wspó³pracujê z Zak³adem Elektroener-
getyki i Energoelektroniki, w którym
zajmujemy siê problematyk¹ ilumina-
cji budynków. Wykona³em te¿ kilka
animacji, które zosta³y wykorzystane w
reklamach telewizyjnych. Swoj¹ przy-
sz³oœæ wi¹¿ê z trójwymiarow¹ grafik¹
komputerow¹.

Adam Gierlach
Interesujê siê grafik¹ komputerow¹

od 10 lat. Do wykonania swych prac
wykorzystujê takie programy, jak: Pho-
toshop, Corel, 3D Studio Max, Adobe
Premiere, Directior Macro Media
Flash i wiele innych, pomocniczych.
Oprócz wykonywania grafik kompute-
rowych malujê plakatówkami, rysujê
o³ówkiem i wêglem. W 1999 roku uko-
ñczy³em studia na Wydziale Elektrycz-
nym PRz. Obecnie pracujê w WSIiZ
jako specjalista do spraw multime-
diów.

Historia Marcina “Edwarda”
Piotrowskiego

Marcin urodzi³ siê w 1977 r. Do-
k³adna data i miejsce jego urodzin s¹

okryte tajemnic¹. Przez ponad 19 lat ni-
czym nadzwyczajnym siê nie wyró¿-
nia³. Jednoczeœnie, najprawdopodob-
niej pod wp³ywem stresu, Edward od-
kry³ w sobie zdolnoœci, o których wcze-
œniej nie wiedzia³. Jakie? Có¿ - Edward
zaj¹³ siê grafik¹ komputerow¹. Stwo-
rzy³ nawet kilka beznadziejnych prac.
Jakoœæ “dzie³” nie by³a dla niego zasko-
czeniem, gdy¿ ju¿ w szkole podstawo-
wej pani ucz¹ca plastyki powiedzia³a
mu: “Dziecko, Matejk¹ to ty na pewno
nie bêdziesz”. I mia³a racjê - gdzie jemu
do Matejki! Ch³opak jest jednak ambit-
ny i mo¿e w przysz³oœci siê podci¹gnie
w swoich malarskich zapêdach. Na ra-
zie jednak æwiczy, maluj¹c p³oty i ogro-
dzenia. Na dzieñ dzisiejszy s¹ to wszy-
stkie dane, jakie uda³o nam siê zebraæ o
Edwardzie.
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wszystko spowodowa³o, ¿e nowy etap radia rozpocz¹³ siê
31 grudnia 1994 r. - o godzinie 21.30 po raz pierwszy w ete-
rze pojawi³ siê sygna³ Akademickiego Radia Centrum.

W pierwszych tygodniach 1995 r. by³ emitowany 6-go-
dzinny program próbny, póŸniej staæ nas by³o na rzetelne
przygotowanie 12 godzin programu, a w II po³owie 1996 r.
uda³o siê uruchomiæ program 18-godzinny z emisj¹ od 6.00
do 24.00.

Programowo ARC wystartowa³o
jako typowo m³odzie¿owa rozg³oœnia o
profilu rockowym. Szybko okaza³o siê
jednak, ¿e oczekiwania zarówno s³u-
chaczy, jak i reklamodawców by³y zde-
cydowanie odmienne. Po licznych ko-
rektach programu poprzedzonych
uwa¿nym œledzeniem zachowañ rynku
radiowego i preferencji mieszkañców
naszego regionu, uda³o nam siê pozy-
skaæ liczne grono wiernych s³uchaczy.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e o popu-
larnoœci radia decyduje nie tylko emisja
programu radiowego. W 60% o sukce-
sie radia decyduje sprawnie dzia³aj¹ca
administracja i skuteczny marketing.
Dlatego od samego pocz¹tku ARC or-
ganizowa³o b¹dŸ wspó³organizowa³o
liczne imprezy plenerowe czy ró¿nego
rodzaju akcje promocyjne.

Spektakularn¹ akcj¹ na tzw. dobry
pocz¹tek by³ organizowany samodziel-
nie w 1995 r. fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, który odby³ siê w

hali “Waltera” i zgromadzi³ 2 tysi¹ce
osób. Absolutnym rekordem w skali
kraju by³, trwaj¹cy blisko 11 godzin
koncert, podczas którego zaprezento-
wa³o siê 14 zespo³ów.

PóŸniej dobre recenzje w prasie
ogólnopolskiej zebra³a I edycja “Rock
Centrum Festival”, która odby³a siê w
Ma³ej Hali Politechniki Rzeszowskiej.
W trakcie dwudniowego przegl¹du za-
prezentowa³o siê kilkanaœcie zespo³ów
z ówczesnych województw: rzeszo-
wskiego, przemyskiego i kroœnieñskie-
go.

Specjalnie dla mieszkañców Rze-
szowa wielokrotnie organizowano ple-
nerow¹ imprezê pn. “Piknik dla ca³ej
rodziny”. W trakcie festynu swoje wy-
roby promowa³o kilkanaœcie regional-
nych firm, które przy okazji fundowa³y
atrakcyjne nagrody dla uczestników
zabawy.

Szerokim echem w regionie odbi³a
siê akcja “Lato w Centrum” - pro-

muj¹ca Akademickie Radio Centrum w miasteczkach znaj-
duj¹cych siê w zasiêgu nadawania naszej stacji. Akcja ta
obejmowa³a tak¿e prezentacjê antenow¹ osi¹gniêæ poszcze-
gólnych gmin naszego regionu, prezentacjê ciekawych syl-
wetek ludzi, koncerty estradowe, konkursy, spotkania z
w³adzami, prezentacjê dorobku kulturalnego, turnieje, zawo-
dy sportowe itp. “Lato w Centrum” odby³o siê m.in. w G³ogo-
wie Ma³opolskim, Tyczynie, Ropczycach czy B³a¿owej.

Studio produkcyjne “Promieñ” - rok 1994. Kuriera Akademickiego przygotowuj¹
(od lewej) Ma³gorzata Reizer, Leszek Trela, Andrzej Piêkoœ, Andrzej Blahaczek

Fot. M. Misiakiewicz

Sekretariat ARC - rok 1998. W zebraniu programowym uczestnicz¹ (od lewej)
Grzegorz Porada, Andrzej Blahaczek, Piotr Pokrywka, Konrad Machowski, Ur-
szula Œwistak

Fot. M. Misiakiewicz
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Warto wspomnieæ, ¿e uda³o nam siê doprowadziæ do klu-
bowych spotkañ studentów z czo³ówk¹ polskiej sceny muzy-
cznej. Nasz¹ zas³ug¹ sta³o siê w³¹czenie Rzeszowa do cyklu
promocyjnego “Press Tour” organizowanego przez Firmê
MMP z Katowic, a obejmuj¹cego tylko 10 miast w Polsce.
Ponadto uda³o nam siê przeforsowaæ organizacjê tych imprez
w CKS “Plus” PRz, co automatycznie przyczyni³o siê do
swoistej nobilitacji klubu i doskona³ej promocji ogólnopol-
skiej naszego radia i uczelni.

Tradycj¹ sta³a siê organizacja bezpoœrednich relacji z
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz uczest-
nictwo w pracach festiwalowego jury.

Nie mog³o nas równie¿ zabrakn¹æ podczas obs³ugi praso-
wej Œwiatowego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklory-
stycznych.

W dzia³aniach Akademickiego Radia Centrum nie za-
brak³o tak¿e akcji specjalnych. Do nich nale¿a³a organizacja
pomocy dla poszkodowanych w wyniku klêski ¿ywio³owej.
Liczne (zebrane przez ARC) dary zosta³y przetransportowa-
ne do Opola i Wroc³awia. Czêœæ druga zbiórki za poœrednic-
twem PCK i Caritasu dotar³a do Glin Ma³ych i Borowej.
Spoœród innych warto wymieniæ jeszcze organizacjê akcji
pomocy dzieciom poszkodowanym przez powódŸ pn. “Tor-
nister pe³en s³oñca”, wspó³organizacjê przedstawienia Cyrku
Wielkiego, z którego ca³kowity dochód zasili³ konto rzeszo-
wskiego oddzia³u PCK, organizacjê akcji “Miko³ajki” w Ze-
spole Szkó³ Specjalnych i innych imprez dla dzieci specjalnej
troski.

Promocje ARC prowadzono równie¿ w inny sposób. Pro-
mocje p³ytowe i patronat medialny nad wydawnictwami mu-
zycznymi powodowa³y, ¿e znak firmowy ARC pojawia³ siê
na p³ytach CD i kasetach polskich wykonawców, plakatach
kolportowanych na terenie ca³ego kraju oraz w prasie muzy-
cznej i programach telewizyjnych.

Równie¿, dziêki œcis³ej wspó³pracy na rynku prasowym
byliœmy widoczni we wszystkich gazetach lokalnych i regio-
nalnych, a tak¿e ogólnopolskich, w tym w wielu pismach
bran¿owych, przede wszystkim o tematyce kulturalnej i mu-
zycznej.

W wyniku obejmowania patronatu medialnego nad wielo-
ma imprezami kulturalno-rozrywkowymi nasze logo czêsto
by³o obecne na ró¿nego rodzaju plakatach, drukach ulotnych
czy folderach reklamowych.

Braliœmy udzia³ w wielu konferencjach, spotkaniach pa-
nelowych, imprezach targowych, artystycznych i festiwa-
lach, przy czym koszty naszego uczestnictwa finansowali
sponsorzy.

Dziêki sta³ej wspó³pracy z warszawsk¹ fundacj¹ im. Ste-
fana Batorego uda³o nam siê skierowaæ wiele osób na specja-
listyczne warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez
fachowców z Agencji Reutera i polskiej sekcji BBC. Koszty
szkolenia w ca³oœci pokrywa³a fundacja.

Niemal non stop by³y prowadzone studenckie praktyki
dydaktyczno-zawodowe, których szczególne nasilenie nastê-
powa³o w okresie wakacyjnym.

Praktyki prowadzono:
� w zakresie technicznej obs³ugi urz¹dzeñ radiowych,

monta¿u materia³ów dŸwiêkowych, praktycznego wy-
korzystania urz¹dzeñ produkcyjnych i emisyjnych, rea-
lizacji programów radiowych,

� w zakresie wykonywania poszczególnych czynnoœci
dziennikarskich, tj. przygotowywania serwisów infor-
macyjnych, pozyskiwania i monta¿u materia³ów repor-
terskich, prowadzenia bloków programowych, prowa-
dzenia programów autorskich itp.

Z mo¿liwoœci odbycia takich praktyk korzystali przede
wszystkim studenci Politechniki Rzeszowskiej. Nie zabrak³o
równie¿ studentów innych uczelni wy¿szych oraz uczniów
szkó³ œrednich, którzy na podstawie umów byli kierowani do
odbycia praktyki zawodowej w ARC. Praktyki zawodowe
odbywali równie¿ s³uchacze Studium Dziennikarstwa WSP
oraz uczniowie klas o profilu dziennikarskim rzeszowskiego
VI Liceum Ogólnokszta³c¹cego, nad którym ARC wraz z ga-
zet¹ codzienn¹ Nowiny pe³ni patronat medialny.

Zawsze - zarówno na antenie naszej rozg³oœni, jak i w tra-
kcie ró¿nego rodzaju imprez - by³a prezentowana i promowa-
na Politechnika Rzeszowska, zarówno bie¿¹ca dzia³alnoœæ
uczelni, jak i wa¿niejsze osi¹gniêcia poszczególnych wy-
dzia³ów, pracowników naukowych i dydaktycznych, wyró¿-
niaj¹cych siê studentów, organizacji dzia³aj¹cych przy
uczelni, w tym Samorz¹du Studenckiego.

W ramach promocji Politechniki Rzeszowskiej prowa-
dzono rokrocznie specjaln¹ akcjê antenow¹ dotycz¹c¹ nabo-
ru na wszystkie kierunki kszta³cenia.

Nowa fala ARC - rok 2000. Od lewej Magdalena Kuœ, Wero-
nika Wawrzkowicz, Kinga Namiêta i Piotr Onak

Fot. M. Misiakiewicz
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Patronatem obejmowaliœmy prawie wszystkie imprezy
organizowane przez Politechnikê Rzeszowsk¹.

Z wa¿niejszych uroczystoœci, spotkañ, seminariów czy
konferencji organizowanych na terenie uczelni by³y przygo-
towywane relacje i materia³y reporterskie.

Wzorowo uk³ada³a siê wspó³praca z Samorz¹dem Stu-
dentów Politechniki Rzeszowskiej. W jej ramach Samorz¹d
dysponowa³ odpowiednim czasem antenowym, w którym
móg³ prezentowaæ swoje dokonania oraz przedstawiaæ naj-
bli¿sze zamierzenia. Promowano równie¿ tzw. specjaln¹
dzia³alnoœæ Samorz¹du, jak “Targi Pracy” czy akcja “Pokój
dla ¯aka”.

Od 1995 roku prowadzono aktywn¹ wspó³pracê z organa-
mi administracji rz¹dowej, specjalnej czy samorz¹dowej.
Wzorowo równie¿ uk³ada³a siê wspó³praca z licznymi insty-
tucjami kulturalno-oœwiatowymi, nie tylko z naszego regio-
nu.

Dziêki œcis³ej wspó³pracy z Rejonowym Urzêdem Pracy i
dobrym kontaktom z firmami naszego regionu w wyniku
emisji programu “Gie³da Pracy” wielu naszych s³uchaczy
mog³o znaleŸæ zatrudnienie.

Wielokrotnie odbywa³y siê spotkania z przedstawiciela-
mi KRRiT, podczas których omawiano bie¿¹ce problemy
dzia³ania ARC. Goœæmi tych spotkañ byli m.in. ministrowie
Jaros³aw Sellin, Adam Halber, a ostatnio W³odzimierz Cza-
rzasty. Spotkania te przyczyni³y siê do lepszego zrozumienia
przez KRRiT problemów nurtuj¹cych takie stacje jak nasza,
a co za tym idzie (miejmy nadziejê) - do znacznie przychyl-
niejszego traktowania (chocia¿by podczas rozpatrywania
wniosków o zmianê koncesji).

Warto równie¿ zaakcentowaæ reaktywowanie pomys³u
stworzenia komercyjnej sieci radiowej nadawców akademic-
kich. Pomys³ ten wstêpnie zaakceptowa³a i popar³a KRRiT.
Idea ta to kontynuacja projektu pn. OWRA (Ogólnopolska
Wspó³praca Rozg³oœni Akademickich) z 1996 r., pilotowa-
nego wtedy przez oœrodek warszawski, który jednak¿e nie
otrzyma³ koncesji. Projekt OWRA zak³ada³ dzia³anie non
profit (bez zysku) jako model przejêty od amerykañskich sta-
cji akademickich. Projekt by³ pilotowany zreszt¹ przez Am-
basadê Amerykañsk¹ w Warszawie. Aktualnie realizowany

projekt to SNA (Stowarzyszenie Nadawców Akademickich),
którego cz³onkiem za³o¿ycielem jest - oprócz oœrodka pozna-
ñskiego i toruñskiego - tak¿e nasza rozg³oœnia, zajmuj¹ca
wa¿n¹ pozycjê wœród wszystkich stacji, które zg³osi³y akces
do SNA.

SNA to projekt zmierzaj¹cy do powstania ogólnopolskiej
sieci rozg³oœni, która bêdzie w stanie konkurowaæ z innymi
stacjami na coraz trudniejszym rynku radiowym. Pocz¹tko-
wa dzia³alnoœæ SNA bêdzie siê koncentrowaæ na wymianie
audycji i programów radiowych, co znacznie poprawi jakoœæ
programu, a jednoczeœnie obni¿y koszty jego produkcji. Na-
stêpnie zostanie wdro¿ona wspó³praca marketingowa maj¹ca
na celu wspólne emitowanie reklam i og³oszeñ komercyj-
nych (po cenach konkurencyjnych w stosunku do innych sie-
ci i radia publicznego). Etapem koñcowym bêdzie mocne
po³¹czenie wszystkich stacji w jeden organizm programowy,
co bêdzie oznaczaæ wspóln¹ emisjê programu o charakterze
ogólnopolskim z licznymi wejœciami lokalnymi i w³asnym
pasmem programów autorskich w paœmie wieczornym oraz
nocnym.

SNA to równie¿ programowe stworzenie tzw. stacji ni-
szowej, której rol¹ bêdzie po³¹czenie zasad i cech programu
stacji publicznych oraz komercyjnych.

Do SNA (w organizacji) wstêpny akces, oprócz naszej
rozg³oœni, zg³osi³y m.in.: radio Afera z Poznania, krakowskie
radio Rak, radio Kortowo z Olsztyna, radio Sfera z Torunia,
Radio Centrum z Lublina.

Reasumuj¹c dzia³alnoœæ Akademickiego Radia Centrum
ze statystycznego punktu widzenia, nale¿y podkreœliæ, ¿e ro-
krocznie emitowano 6570 godzin programu, z czego 97%
stanowi “produkcja” krajowa, w tym 85% w³asna. Blisko
97% programu radiowego zajmuj¹ premiery (w tym transmi-
sje i retransmisje). Prawie 850 godzin wynosi emisja progra-
mów informacyjnych, w tym 360 godzin wiadomoœci. Ponad
400 godzin zajmuj¹ programy o tematyce edukacyjnej i
oko³o 320 godzin stanowi¹ programy o tematyce kulturalnej.
Pozosta³a czêœæ to inne formy dziennikarstwa radiowego,
programy o tematyce rozrywkowej, audycje autorskie, w tym
muzyczne.

Andrzej Blahaczek

ZapowiedŸ konferencji naukowych organizowanych
w Politechnice Rzeszowskiej w 2000 r.

� 25-27 maja 2000 r., Rzeszów

Sympozjum z cyklu NOWE OSI¥-

GNIÊCIA NAUKI I TECHNIKI W

BUDOWNICTWIE nt.: Projektowanie
koncepcyjne - kszta³towanie konstrukcji,
Konstrukcje z blach fa³dowych, Konstru-
kcje ciêgnowe

� Przewodnicz¹cy komitetu organiza-
cyjnego: prof. dr hab. in¿. Stanis³aw
Kuœ

�Organizator: Katedra Konstrukcji Bu-
dowlanych

�Wspó³organizatorzy:
Komitet Nauki Polskiego Zwi¹zku In-

¿ynierów i Techników Budownictwa,
Sekcja Konstrukcji Metalowych Ko-
mitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej
PAN, Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Te-
chników Budownictwa Oddzia³ w Rze-
szowie, Stowarzyszenie Architektów
Polskich Oddzia³ w Rzeszowie

Konferencje-Sympozja-Seminaria
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� 25-27 maja 2000 r., Rzeszów

III Konferencja FLAWONOIDY I

ICH ZASTOSOWANIE

� Przewodnicz¹cy komitetu organiza-
cyjnego: prof. dr hab. Stanis³aw Ko-
pacz

�Organizator: Katedra Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej

� 30-31 maja 2000 r., Rzeszów

Spotkanie u¿ytkowników Systemu

Komputerowej Obs³ugi Biblioteki

“SOWA”

� Przewodnicz¹ca komitetu organiza-
cyjnego: mgr Wies³awa Bober

�Organizator: Biblioteka G³ówna PRz

� 29-30 czerwca 2000 r., Rzeszów

Miêdzynarodowa Konferencja Na-

ukowa MECHANIKA 2000

� Przewodnicz¹cy komitetu organiza-
cyjnego: dr hab. in¿. Mieczys³aw Ko-
rzyñski, prof. PRz

�Organizator: Katedra Technologii Ma-
szyn i Organizacji Produkcji

�Wspó³organizatorzy: Instytut In¿ynie-
ryjno-Technologiczny w ¯ytomierzu,
Uniwersytet Techniczny w Koszycach

� 1-3 lipca 2000 r., Iwonicz Zdrój

Seminarium Naukowe nt. “Problemy

regeneracji, rewitalizacji i doskonale-

nia w³aœciwoœci u¿ytkowych metoda-

mi in¿ynierii powierzchni”

� Przewodnicz¹cy komitetu organiza-
cyjnego: dr hab. in¿. Mieczys³aw Ko-
rzyñski, prof. PRz

�Organizator: Katedra Technologii Ma-
szyn i Organizacji Produkcji

�Wspó³organizator: Komitet Budowy
Maszyn PAN, Miêdzysekcyjny Zespó³
In¿ynierii Powierzchni

� 17-21 lipca 2000 r., Kraków

XV Polymer Networks Group Meeting

POLYMER NETWORKS 2000

� Przewodnicz¹cy komitetu organizacyj-
nego: prof. dr hab. in¿. Henryk Galina

�Organizator: Katedra Technologii i
Materia³oznawstwa Chemicznego

�Wspó³organizator: Uniwersytet Jagiel-
loñski, Wydzia³ Chemii

Bronis³aw Œwider

I Ogólnopolska Olimpiada Jêzyka Angielskiego
Wy¿szych Uczelni Technicznych

W dniu 4 marca 2000 r. przeprowa-
dzono w Politechnice Rzeszowskiej
wewn¹trzuczelniane eliminacje, czyli I
stopieñ I Ogólnokrajowej Olimpiady
Jêzyka Angielskiego dla studentów
wy¿szych uczelni technicznych. Po-
mys³odawc¹ zorganizowania takiej
Olimpiady w Polsce by³a Politechnika
Poznañska, a g³ównym jej organizato-
rem zespó³ lektorów jêzyka angielskie-
go Studium Praktycznej Nauki Jêzy-
ków Obcych tej uczelni. Honorowy pa-
tronat obj¹³ JM Rektor Politechniki Po-
znañskiej - prof. dr hab. in¿. Jerzy
Dembczyñski.

Celem Olimpiady by³o sprawdzenie
znajomoœci jêzyka angielskiego wœród
studentów oraz rozbudzanie w nich za-
interesowañ zwi¹zanych z kultur¹ kra-
jów anglosaskich. W olimpiadzie mogli
wzi¹æ udzia³ studenci ze znajomoœci¹
jêzyka angielskiego, z elementami Bu-
siness English, w stopniu Upper-Inter-
mediate and Higher (œrednio zaawanso-
wanym - wy¿szym i zaawansowanym)
oraz mog¹cy siê poszczyciæ wiedz¹ na
temat podstawowych aspektów kultu-
rowych obszarów anglojêzycznych.
Znajomoœæ jêzyka technicznego mia³a
byæ w niej atutem, nie stanowi³a jednak
obowi¹zkowego kryterium.

Z inicjatywy dr. hab. in¿. Jerzego Po-
tenckiego, prof. PRz - Prorektora ds.

nauczania Politechniki Rzeszowskiej,
równie¿ zespó³ anglistów z naszego
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków
Obcych podj¹³ siê przeprowadzenia I
stopnia Olimpiady w naszej uczelni.
Zainteresowanie by³o ogromne, nieste-
ty, studenci posiadaj¹cy œwiadectwa
zdanych egzaminów FCE, CAE i Profi-
ciency nie mogli braæ w niej udzia³u,
gdy¿ takie by³y wymagania organizato-
rów. Mimo to na listê uczestników wpi-
sano a¿ 63 studentów. W zwi¹zku z tak
du¿¹ liczb¹ kandydatów wszyscy angli-
œci zostali postawieni w stan gotowoœci,
wyznaczono ca³odzienne dy¿ury do po-
prawy prac, poniewa¿ wyniki testów
mia³y byæ przes³ane do Poznania jesz-
cze tego samego dnia. Niestety, na
trwaj¹cy 3 godziny test zg³osi³o siê tyl-
ko 13 studentów.

Po otwarciu przys³anych nam testów
okaza³o siê, ¿e poziom Olimpiady by³
bardzo zaawansowany, a treœæ testu ra-
czej filologiczna i niezbyt dostosowana
do zainteresowañ i potrzeb studentów
uczelni technicznych. Do fina³u, czyli
II stopnia Olimpiady, który odby³ siê w
dniach 7 i 8 kwietnia br. w Poznaniu,
zakwalifikowa³o siê czworo naszych
studentów: Dominik Wojtaszek (II
FD), Wawrzyniec Kaczmarowski (II
FD), Pawe³ Pastu³a (IV FD) i Barbara
Paja (II ZD).

Dziêki hojnoœci sponsorów laureaci
fina³u, tj. pierwszych 10 osób, zostali
mile zaskoczeni wielkoœci¹ i wieloœci¹
nagród, którymi by³y m.in. kursy jêzy-
kowe w Wielkiej Brytanii, wycieczka
do tego kraju, sprzêt komputerowy i au-
diowizualny, artyku³y gospodarstwa
domowego, wydawnictwa multimedia-
lne, ksi¹¿ki, wyroby ze skóry oraz wiele
innych atrakcyjnych przedmiotów. Stu-
denci Politechniki Rzeszowskiej nie
zmieœcili siê niestety na liœcie nagro-
dzonych, na której znalaz³o siê 4 stu-
dentów Politechniki Wroc³awskiej, po
2 studentów z Politechniki Warsza-
wskiej i Œl¹skiej oraz po 1 z Politechni-
ki Krakowskiej i Gdañskiej.

Za pomoc w organizowaniu oraz
przeprowadzeniu I Olimpiady Jêzyka
Angielskiego Wy¿szych Szkó³ Techni-
cznych kierownik naszego Studium
Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych,
mgr Ilona Bobko, otrzyma³a od organi-
zatorów podziêkowania oraz uznanie
dla studentów za znajomoœæ jêzyka an-
gielskiego, historii i literatury krajów
anglosaskich oraz za godn¹ postawê,
jak¹ reprezentowali w czasie trwania
olimpiady.

Dorota Rejman
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Nagrodami w konkursie s¹:
I Nagroda - Z³ote Pióro Milenijne

(pióro wieczne z limitowanej serii “PARKER 2000”),
II Nagroda - Srebrne Pióro Milenijne

(pióro wieczne z limitowanej serii “PARKER 2000”),
III Nagroda - Album/ksi¹¿ka (5 równorzêdnych nagród trzecich).

Regulamin

1. W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy student Politechniki Rzeszowskiej, który w wyznaczonym terminie z³o¿y napi-
sany przez siebie artyku³ na dowolny temat. Preferowane bêd¹ tematy o charakterze edukacyjnym, spo³ecznym i gospodar-
czym.

2. Artyku³ powinien zawieraæ dane identyfikacyjne autora:
imiê, nazwisko,
rok studiów,
nazwê wydzia³u.

Dane te nale¿y umieœciæ w lewym górnym rogu arkusza.
3. Praca nie powinna przekraczaæ objêtoœci maks. 3 stron formatu A-4, czcionka nie powinna byæ mniejsza ni¿ 12 pkt, od-

stêp 1,5 wiersza. Mile widziane elementy ilustracyjne (tablice, wykresy).
4. Teksty nie mog¹ byæ nigdzie wczeœniej publikowane ani nagradzane - gatunek publicystyczny dowolny.
5. Prace bêd¹ oceniane pod wzglêdem oryginalnoœci, stylistycznym i jêzykowym.
6. Artyku³y nale¿y sk³adaæ na dyskietce z pe³nym wydrukiem komputerowym w pokoju 105, bud. A - Rektorat (dyskietki

nale¿y opisaæ).
7. Artyku³y s¹ systematycznie publikowane na ³amach “Gazety Politechniki” pocz¹wszy od marca 2000 r.
8. Termin sk³adania prac konkursowych up³ywa z dniem 30 listopada 2000 r.
9. Og³oszenie wyników konkursu i uroczyste wrêczenie nagród: styczeñ 2001 r.

Organizator konkursu:

REDAKCJA “GAZETY POLITECHNIKI”

ul. W. Pola 2, pokoj 105, 35-959 Rzeszów
tel. 86-51-255, 85-412-60

przy wspó³pracy:

� Samorz¹du Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej

� Studenckiego Ko³a Naukowego Reklamy

ZAPRASZAMY

zapraszamy
do udzialu w KONKURSie

O ZlOTE PIÓRO MILENIJNE
NA NAJLEPSZY ARTYKUl STUDENCKI
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WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU
ma w³asne logo

W ósmym roku swojego funkcjonowania Wydzia³
Zarz¹dzania i Marketingu otrzyma³ znak identyfikuj¹cy, tzw.
logo. W proces jego powstawania zosta³o zaanga¿owanych
kilkunastu cz³onków Studenckiego Ko³a Naukowego Re-
klamy, a samo przedsiêwziêcie okaza³o siê byæ du¿o bardziej
skomplikowane, ni¿ pocz¹tkowo przypuszczano. Ostatecz-
nie prace zosta³y zakoñczone przez jedn¹ z rzeszowskich
agencji reklamowych, dziêki staraniom: Agnieszki Kusiak,
Grzegorza Bila, Bart³omieja Indyckiego oraz Marcina Gêba-
rowskiego. Wymienione osoby s¹ studentami III i IV roku te-
go¿ Wydzia³u. W koñcowym etapie powstawania logo pro-
pozycje cz³onków ko³a by³y kilkakrotnie
konsultowane z w³adzami i pracownikami
WZiM, m.in. z dziekanem, dr. hab. in¿.
W³adys³awem Filarem, prof. PRz, oraz z
prodziekanem - dr. Grzegorzem Osta-
szem.

Z wielu projektów elementu graficzne-
go, maj¹cego identyfikowaæ ten jedyny na
naszej uczelni wydzia³ o profilu ekonomi-
cznym, zdecydowano siê wybraæ mono-
gram przedstawiony na rysunku. Jest to
forma logotypu, sk³adaj¹ca siê inicja³ów
poszczególnych wyrazów, zapisana spe-
cyficznym krojem pisma. Oprócz nich w znaku graficznym
umieszczono pe³n¹ nazwê Wydzia³u oraz logo i nazwê uczel-
ni. Uznano, ¿e sam monogram, ze wzglêdu na charakter jed-
nostki oraz na brak wsparcia ze strony instrumentów marke-
tingowych wykorzystywanych w normalnym obrocie gospo-
darczym, nie bêdzie móg³ spe³niæ stawianych przed nim fun-
kcji (promocyjnej i informacyjnej). Koniecznoœæ umieszcze-
nia wymienionych elementów znacznie skomplikowa³a
proces opracowywania logotypu. Cz³onkowie Studenckiego
Ko³a Naukowego Reklamy starali siê nadaæ maksymaln¹

prostotê przygotowywanemu projektowi. Tylko zwiêz³y, ste-
nograficzny symbol organizacji mo¿e:
� w szybki i dogodny sposób wywrzeæ wp³yw na odbiorcê,
� znacznie ograniczyæ koszty zwi¹zane z produkcj¹ mate-

ria³ów reklamowych,
� umo¿liwiæ jego wykorzystywanie na ró¿nych materia³ach

promocyjnych (o ró¿nych wymiarach, np. na dokumen-
tach biurowych, ale równie¿ na d³ugopisach).

Opracowany znak graficzny ma zamkniêty kontur w
kszta³cie ko³a. Przyjêcie takiej konwencji zapewnia wewnê-
trzne istnienie statycznej równowagi. W tego typu symbo-

lach wynika to z roz³o¿enia siê optycznych
napiêæ oraz z kierunków przesuwania siê
spojrzeñ odbiorcy. Wa¿n¹ rolê odgrywa
zestawienie kolorystyczne kompozycji.
T³o logo jest niebieskie, a umieszczone w
nim znaki s¹ szare. Kolory te maj¹ dok³ad-
nie okreœlony odcieñ, wyra¿ony odpowied-
nimi parametrami drukarskimi.

Podczas tworzenia znaku graficznego dla
WZiM brano pod uwagê tak¿e alternatyw-
ne propozycje. Przez d³ugi czas rozwa¿ano
mo¿liwoœæ zastosowania logo symbolicz-
nego lub abstrakcyjnego. Jednak w pier-

wszym wariancie trudno by³o znaleŸæ ikoniczne przedsta-
wienie charakteru jednostki, drugi zaœ z wymienionych ro-
dzajów god³a wymaga przesuniêcia promocji na narzêdzia
marketingu-mix, które w tym przypadku nie bêd¹ mog³y byæ
w pe³ni wykorzystywane.

Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem wzorów mate-
ria³ów biurowych z logotypem (znaki wodne, nag³ówki itp.).
W przysz³oœci nowy znak identyfikuj¹cy WZiM bêdzie
umieszczany na wszystkich formach promocyjnych opraco-
wywanych przez Wydzia³.

Marcin Gêbarowski

O DZIA£ALNOŒCI STUDENCKICH KÓ£ NAUKOWYCH
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu - ci¹g dalszy

Nawi¹zuj¹c do tekstu ze styczniowego numeru “Gazety Polite-
chniki”, w którym zosta³y przedstawione ko³a naukowe dzia³aj¹ce
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, celem uzupe³nienia pre-
zentujemy dziœ Studenckie Ko³o Naukowe In¿ynierii Finansowej.
Powsta³o ono w maju 1999 r. z inicjatywy studentów czwartego
roku tego¿ Wydzia³u oraz pracowników Zak³adu Metod Mate-
matycznych. Opiekunem ko³a jest mgr Marek Sobolewski.

Statutowym celem dzia³ania ko³a jest rozwijanie wœród studen-
tów zainteresowañ zwi¹zanych z szeroko pojêtymi metodami staty-
stycznymi i ich zastosowaniami praktycznymi, ze szczególnym
uwzglêdnieniem symulacji i prognozowania sytuacji na rynkach fi-

nansowych. W zwi¹zku z realizacj¹ tych zadañ cz³onkowie ko³a
spotykaj¹ siê na cotygodniowych zebraniach, podczas których s¹
omawiane i dyskutowane (czêsto burzliwie) ostatnie wydarzenia w
œwiecie gospodarki, polityki i finansów. Ponadto s¹ wyg³aszane
krótkie referaty pozwalaj¹ce s³uchaczom poszerzyæ swoj¹ wiedzê o
wspó³czesnych instrumentach finansowych. Warto wspomnieæ, ¿e
jeœli chodzi o podejœcie do rynku papierów wartoœciowych, ko³o
dzieli siê na dwie radykalne (ale nie zwalczaj¹ce siê) grupy: zwo-
lenników analizy fundamentalnej i analizy technicznej.

Najbli¿sze plany naukowe ko³a dotycz¹ m.in. stworzenia ob-
szernej i aktualnej bazy danych statystycznych, weryfikacji po-
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14 maja 2000 r.
t y g o d n i k
WPROST opub-

likowa³ ranking szkó³ wy¿szych. Wœród 22
uczelni technicznych Politechnika Rzeszo-
wska znalaz³a siê na korzystnej 11 pozycji,
wyprzedzaj¹c takie uczelnie, jak Akademiê
Techniczno-Rolnicz¹ w Bydgoszczy, Poli-
techniki: Lubelsk¹, Czêstochowsk¹, Zielo-
nogórsk¹, Koszaliñsk¹, Bia³ostock¹, Œwiê-
tokrzysk¹, Opolsk¹ i Radomsk¹ oraz Wy-
¿sze Szko³y Morskie w Gdyni i Szczecinie.
Podczas oceny poszczególnych uczelni
brano pod uwagê m.in. jakoœæ programów
nauczania, zaplecze dydaktyczne, osi¹-
gniêcia naukowe kadry, jakoœæ i wielkoœæ
bazy materialnej, typ kszta³cenia na wy-
dzia³ach i kierunkach, uprawnienia do na-
dawania stopni naukowych.

W numerze
4/2000 Forum
Akademickiego
ukaza³ siê artyku³

Uniwersytet w Rzeszowie. Czy i jaki bê-
dzie?, prezentuj¹cy historiê starañ o
powo³anie uniwersytetu w Rzeszowie. Idea
utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie jest
wci¹¿ aktualna. W paŸdzierniku 1999 r. do
Sejmu RP wp³ynê³y dwa projekty ustawy
autorstwa pos³ów AWS i SLD w tej spra-
wie, jednak ¿aden z nich nie przewiduje
utworzenia rzeszowskiego uniwersytetu na
bazie Politechniki Rzeszowskiej. 12 stycz-
nia odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie
Senatu PRz z udzia³em prof. Miros³awa
Handkego - ministra edukacji, prof. Je-
rzego Zdrady - podsekretarza stanu w
MEN, oraz przedstawicieli samorz¹du
lokalnego i miejscowej administracji.(...)
Celem MEN jest utworzenie uniwersyte-
tu na bazie PRz z w³¹czeniem w jego stru-
kturê WSP, filii UMCS w Rzeszowie oraz
Zamiejscowego Wydzia³u Ekonomii AR
w Krakowie. Od 12 stycznia br. pracuje

powo³any przez ministra Zespó³ ds. Utwo-
rzenia Uniwersytetu w Rzeszowie, który
próbuje wypracowaæ zasady, na jakich
mia³aby powstaæ nowa uczelnia.

Samorz¹d Stu-
dentów PRz podj¹³
siê zorganizowa-
nia tegorocznych

Juwenaliów œrodowiskowych. W³adze
uczelni wyda³y na nie zgodê, co wywo³a³o
liczne protesty, m.in. pracowników i stu-
dentów Wydzia³u Chemicznego PRz oraz
Komisji Zak³adowej “Solidarnoœci”. W
zwi¹zku z tym rozgorza³a batalia pomiêdzy
protestuj¹cymi a organizatorami. Piwny
dylemat to tytu³ artyku³u, jaki siê ukaza³ na
³amach GW 13 kwietnia 2000 r., w którym
czytamy: Przeciwnicy organizowania ju-
wenaliów na terenie politechniki oba-
wiaj¹ siê, ¿e jak w poprzednich latach,
znowu zostanie zniszczone mienie uczel-
ni, zw³aszcza m³ode drzewka. Poza tym
zarzucaj¹, ¿e podczas imprezy alkoho-
lem racz¹ siê nie tylko studenci, ale te¿
dzieci i m³odzie¿ szkolna. Organizatorom
juwenaliów zale¿y, by miasto wyda³o zez-
wolenie na sprzeda¿ piwa, poniewa¿ z tym
wi¹¿¹ siê spore nak³ady finansowe.

***
14 kwietnia 2000 r. GW opublikowa³a

wywiad z przewodnicz¹cym Samorz¹du
Studentów PRz - Rafa³em Rojowskim, ko-
ordynatorem tegorocznych Juwenaliów.
Poinformowa³ on, ¿e browary s¹ jedynym
sponsorem wœród firm Podkarpacia, które
w znacz¹cy sposób umo¿liwi¹ zorganizo-
wanie tak du¿ej imprezy, dlatego studenci
zawziêcie walcz¹ o uzyskanie zgody na
sprzeda¿ piwa. Tych, którzy obawiaj¹ siê
skutków trzydniowego szaleñstwa, prze-
wodnicz¹cy zapewni³, ¿e samorz¹d PRz
jest przygotowany na naprawê ewentual-
nych szkód. Ponadto czytamy: Zapew-

niam te¿ mieszkañców, ¿e o pó³nocy mu-
zyka zostanie przyciszona, tak by nie
zak³óca³a ciszy nocnej. Biuro organiza-
cyjne do³o¿y te¿ starañ, aby zapewniæ
bezpieczeñstwo uczestnikom juwena-
liów. Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e juwe-
nalia to nie tylko koncerty rockowe i
piwo, ale te¿ szeroka gama konkursów
sportowych, zabaw i gier. Ten temat poru-
sza³y na swych ³amach równie¿ Nowiny i
Super Nowoœci.

***
Bêd¹ habilitowaæ - taka informacja uka-

za³a siê na ³amach GW w dniu 20 kwietnia
2000 r. Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotni-
ctwa Politechniki Rzeszowskiej, jako
pierwszy na tej uczelni i drugi w Rzeszo-
wie, otrzyma³ uprawnienia nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego. To wa¿ne wydarzenie spowoduje, ¿e
jeszcze w bie¿¹cym roku pierwsze osoby
rozpoczn¹ procedury, które zakoñcz¹ siê
dla nich uzyskaniem stopnia naukowego
doktora habilitowanego w dziedzinie budo-
wy i eksploatacji maszyn. Przewiduje siê,
¿e w ci¹gu najbli¿szych 4 lat dwa kolejne
wydzia³y Politechniki Rzeszowskiej maj¹
szansê takie uprawnienia otrzymaæ. Po-
dobn¹ informacjê zamieœci³y SN.

***
Im bli¿ej powstania uniwersytetu, tym

wiêcej kontrowersji - czytamy w artykule
zatytu³owanym Pogwa³cona politechnika,
jaki zamieœci³a GW 5 maja 2000 r. W dniu
26 kwietnia br., podczas posiedzenia Ze-
spo³u ds. Utworzenia Uniwersytetu w
Rzeszowie, przedstawiciele Politechniki
Rzeszowskiej otrzymali projekt ustawy,
z której wynika, ¿e uczelnia ma wejœæ w
strukturê uniwersytetu, wbrew woli Senatu
PRz. Projekt ministerstwa edukacji nie
uwzglêdnia interesów politechniki i
regionu. Dlatego przyjêliœmy go z dez-
aprobat¹ - wyjaœnia Tadeusz Marko-

��������	����
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wszechnie znanych metod prognostycznych na podstawie posiada-
nych danych, tworzenia i testowania w³asnych strategii in-
westowania. W przysz³ym roku akademickim obecna dzia³alnoœæ
studentów powinna zaowocowaæ organizacj¹ konferencji po-
œwiêconej metodom statystycznym i ich zastosowaniom w analizie
rynków finansowych.

Cotygodniowe spotkania cz³onków ko³a odbywaj¹ siê w czwar-
tki w pracowni komputerowej Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu

(sala L - 421) o godzinie 16��. Oprócz tego studenci organizuj¹
w³asne spotkania i dyskusje w odpowiadaj¹cych im terminach.
Cz³onkowie ko³a mog¹ korzystaæ z nowoczesnych komputerów
wyposa¿onych w najlepsze oprogramowanie statystyczne (Sta-
tistica PL). Ponadto ko³o posiada w³asny komputer wraz ze specja-
listycznymi pakietami do analiz gie³dowych (Metastock, Asher).

Hanna Sommer
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wski, rektor PRz. Tymczasem minister
edukacji narodowej jest przekonany, ¿e tyl-
ko uniwersytet tworzony na bazie PRz,
WSP, filii UMCS oraz wydzia³u ekonomii
AR ma szansê staæ na wysokim poziomie.
Wszystkich dziwi poœpiech, w jakim prag-
nie siê utworzyæ uniwersytet. Wed³ug pro-
jektu nowa uczelnia ma rozpocz¹æ swoj¹
dzia³alnoœæ ju¿ od 1 paŸdziernika br. I tutaj
nasuwa siê pytanie: dlaczego nikt nie bierze
pod uwagê stanowisk poszczególnych rze-
szowskich uczelni, o które toczy siê walka
polityków, chc¹cych na si³ê utworzyæ uni-
wersytet z politechnik¹ w jego strukturze?

***
Ministerstwo wie najlepiej? - to tytu³

obszernego artyku³u, który zamieœci³a GW
w dniu 7 maja 2000 r. Zdaniem MEN, uni-
wersytet w Rzeszowie powinien powstaæ
na bazie PRz, WSP, filii UMCS i wydzia³u
ekonomii AR. W³adze i Senat Politechniki
Rzeszowskiej nie kryj¹ swojego sprzeciwu.
Ministerstwo jednak stoi na stanowisku,
¿e najlepszym rozwi¹zaniem dla uniwer-
sytetu w Rzeszowie by³oby stworzenie go
na bazie czterech funkcjonuj¹cych tu
uczelni, by startowa³ z dobrej pozycji
(...).

W tym samym numerze GW zamieœci³a
wypowiedzi przedstawicieli w³adz miasta
Rzeszowa na ten temat.

Marsza³ek Bogdan Rzoñca wyrazi³ zado-
wolenie, ¿e powsta³ projekt ustawy, nad
którym mog¹ debatowaæ zarówno
pos³owie, rz¹d, jak i rektorzy. W trakcie
rozmów politechnika mo¿e wywalczyæ
sobie odpowiednie warunki, by pe³niæ
w przysz³ej strukturze znacz¹c¹ rolê,
nie umniejszaj¹c przy tym znaczenia
WSP, która od lat w procesie prac nad
powo³aniem uniwersytetu pe³ni³a du¿¹
rolê.

Rzecznik wojewody podkarpackiego,
Tadeusz Zarêba, poinformowa³, ¿e ¿ycze-
niem wojewody by³oby powstanie w Rze-
szowie dwóch silnych oœrodków akademic-
kich - uniwersytetu i politechniki. Jednak w
Rzeszowie nie ma szans na funkcjonowanie
dwóch mocnych uczelni, wojewoda opo-
wiada siê wiêc za projektem MEN.

Wicewojewoda podkarpacki Wies³aw
Ró¿ycki wyrazi³ nadziejê na szybkie po-
wo³anie uniwersytetu w Rzeszowie. Nie
jest jednak zwolennikiem powo³ania w
sk³ad nowej uczelni Politechniki Rzeszo-
wskiej, która siê temu zdecydowanie sprze-
ciwia.

Przewodnicz¹cy Rady Regionalnej RS
AWS, Krzysztof K³ak, uwa¿a, ¿e najistot-
niejszy jest fakt, ¿e projekt powsta³, i
zak³ada powo³anie uniwersytetu jeszcze w
tym roku. Byæ mo¿e politechnika, po za-
pewnieniu jej autonomii i pieniêdzy

chroni¹cych jej dotychczasowy dorobek
i zapewniaj¹cych dalszy rozwój, zmieni
zdanie. Jeœli zaœ zdania nie zmieni, uni-
wersytet powstanie bez niej.

***
8 maja 2000 r. w³adze Politechniki Rze-

szowskiej uczestniczy³y w spotkaniu z
przedstawicielami regionalnych œrodków
masowego przekazu, poœwiêconym spra-
wie powo³ania uniwersytetu w Rzeszowie.
Wywo³a³o to liczne komentarze na ³amach
lokalnej prasy. 9 maja br. w GW ukaza³ siê
obszerny artyku³ I nie chce, i boi siê.
W³adze Politechniki Rzeszowskiej, uza-
sadniaj¹c swe stanowisko w sprawie
w³¹czenia uczelni w strukturê uniwersyte-
tu, stwierdzi³y: Politechnika w takim
uk³adzie, jaki proponuje teraz resort, nic
nie zyskuje. Traci natomiast wydzia³
zarz¹dzania i marketingu oraz katedry:
matematyki i fizyki. Dla wydzia³ów tech-
nicznych roczna strata z tego tytu³u wy-
nios³aby 5 mln z³otych. Stanowisko Sena-
tu PRz popieraj¹ studenci, opowiadaj¹c siê
za utworzeniem uniwersytetu bez politech-
niki. Tak¿e pose³ SLD Wies³aw Ciesielski
skrytykowa³ strukturê planowanego uniwe-
rsytetu i stwierdzi³, ¿e rz¹dowy projekt
ustawy doprowadzi do os³abienia ca³ego
œrodowiska. Podobna informacja ukaza³a
siê w N.

13 kwietnia br.
N przedstawi³y
sylwetkê prof.

Andrzeja Kusego - jednego z najwybitniej-
szych polskich specjalistów w dziedzinie
obwodów i uk³adów elektronicznych. By³
filarem Katedry Podstaw Elektroniki
Politechniki Rzeszowskiej. (...) Do wnio-
sku o przyznanie Nagrody Miasta Rze-
szowa do³¹czono listê prawie 100 publi-
kacji naukowych oraz 26 dotychczaso-
wych nagród i odznaczeñ. (...) Nagrodê
przyznano mu poœmiertnie - poinformo-
wa³y N. Wraz z Jego odejœciem uczelnia
straci³a oddanego i powszechnie szanowa-
nego naukowca, który ka¿d¹ chwilê po-
œwiêca³ swej pracy.

***
Organizatorzy tegorocznego studenckie-

go œwiêta uzyskali zgodê na sprzeda¿ pi-
wa, w zwi¹zku z czym odby³a siê huczna,
“szampañska” lub te¿ raczej “piwna” zaba-
wa. 8 maja 2000 r. N opublikowa³y rozmo-
wê z Rafa³em Rojowskim, przewodnicz¹-
cym Samorz¹du Studenckiego PRz i koor-
dynatorem juwenaliów. Po raz pierwszy
wszystkie rzeszowskie uczelnie organi-
zuj¹ imprezê w jednym miejscu, w odda-
lonym od zabudowañ mieszkalnych am-

fiteatrze Politechniki. Wszystkie imprezy
koñczyæ siê bêd¹ o godz. 2 w nocy a nie,
jak wczeœniej planowaliœmy, nad ranem -
poinformowa³ przewodnicz¹cy, zapew-
niaj¹c, ¿e po pó³nocy muzyka zostanie przy-
ciszona, a nad bezpieczeñstwem uczestni-
ków czuwaæ bêdzie 150 ochroniarzy.

27 kwietnia
2000 r. na ³amach
SN ukaza³ siê ar-

tyku³ zatytu³owany Rzeszów bli¿ej uniwe-
rsytetu?, w którym czytamy: Niewiadom¹
wci¹¿ pozostaje udzia³ w tym przedsiêw-
ziêciu Politechniki Rzeszowskiej. - W
przypadku odmowy w³adz politechniki
rozwa¿ane bêd¹ inne konfiguracje uczel-
ni, które wezm¹ udzia³ w planowanym
po³¹czeniu w uniwersytet - stwierdzi³ wi-
ceprezydent miasta Wies³aw Walat. Czy
ministerstwo weŸmie pod uwagê protesty
Politechniki Rzeszowskiej, oka¿e siê ju¿
wkrótce.

***
9 maja 2000 r. w SN ukaza³a siê wzmian-

ka na temat rozpoczêcia tegorocznych Ju-
wenaliów. O godz. 16�� na rzeszowskim
Rynku Prezydent Miasta przeka¿e stu-
dentom symboliczny klucz do bram mia-
sta. Nastêpnie ulicami miasta przemasze-
ruje barwny korowód, a o godz. 19�� na
terenie Politechniki Rzeszowskiej rozpo-
cznie siê impreza pod nazw¹ “Rock Cen-
trum”.

W kwietnio-
wym numerze
KP zamieœci ³

rozmowê z prof. Tadeuszem Markowskim,
rektorem PRz, w sprawie podpisania umo-
wy z w³adzami Le¿ajska, dotycz¹cej prowa-
dzenia zajêæ w tym mieœcie przez Politech-
nikê Rzeszowsk¹. Je¿eli chcemy umo¿li-
wiæ dostêp do studiów wy¿szych zdolnej
m³odzie¿y pochodz¹cej z rodzin biedniej-
szych, to musimy uruchamiaæ zajêcia dy-
daktyczne w pobli¿u miejsca jej zamiesz-
kania - poinformowa³ rektor PRz. Inicjato-
rem tego przedsiêwziêcia jest dr hab. in¿.
Jan Burek, prof. PRz z Katedry Technik
Wytwarzania i Automatyzacji PRz, który
podj¹³ siê organizacji tej inicjatywy. Od pa-
Ÿdziernika br. rozpoczn¹ siê zajêcia w syste-
mie zaocznym na dwóch wydzia³ach:
WBMiL na specjalnoœci informatyka w
zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem oraz WZiM
na specjalnoœci zarz¹dzanie i marketing. W
ten sposób uczelnia mo¿e byæ bli¿ej stu-
denta. Podobn¹ informacjê poda³a SZTA-
FETA 20 kwietnia br.

Opracowa³a:
Anna Worosz
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Jak ogólnie wiadomo, rynek pracy w naszym wojewó-
dztwie jest nasycony i nie oferuje ciekawych propozycji
m³odym i zdolnym ludziom, koñcz¹cym studia wy¿sze. Dla-
tego te¿ Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej po
raz kolejny wyszed³ naprzeciw oczekiwaniom studentów -
organizuj¹c V ju¿ edycjê Studenckich Targów Pracy, które
odby³y siê w dniach 23 i 24 marca 2000 r. w Zespole Sal
Wyk³adowych Politechniki Rzeszowskiej. Celem targów
jest umo¿liwienie studentom znalezienia ciekawej pracy,
która by³aby zgodna z ich kwalifikacjami i zainteresowania-
mi.

W tym roku wys³aliœmy ponad 300 ofert do firm z ca³ej
Polski, z zaproszeniem do wziêcia udzia³u w Targach. Na
nasz¹ propozycjê odpowiedzia³o tylko 10 firm z wojewódz-
twa podkarpackiego (Rzeszowa, Stalowej Woli, Mielca,
Przeworska), które poszukiwa³y osób z wy¿szym wy-
kszta³ceniem technicznym.

Organizuj¹c targi, staraliœmy siê równie¿ umo¿liwiæ zna-
lezienie pracy osobom niepe³nosprawnym, które s¹ wœród
nas. W tym te¿ celu zaprosiliœmy przedstawiciela Urzêdu
Miasta Rzeszowa ds. opieki spo³ecznej i zdrowotnej, a przed-
stawiciele firm, zainteresowani zatrudnieniem osób nie-
pe³nosprawnych, mogli otrzymaæ od niego informacje na
temat korzystania z ulg w ramach programu PFRON.

Ale to nie wszystko!!! W przeddzieñ targów, tj. 22 marca
2000 r., w budynku L Politechniki Rzeszowskiej przy Al. Po-
wstañców Warszawy 8 zorganizowano seminarium szkole-
niowe na temat “Techniki aktywnego poszukiwania
pracy”. Cykl szkoleñ, wprowadzaj¹cych w tematykê poszu-
kiwania pracy, poprowadzi³a pani Halina Chmiel - inspektor
Powiatowego Urzêdu Pracy w Rzeszowie. W trakcie trwania
seminarium mo¿na by³o siê dowiedzieæ, jak poprawnie napi-
saæ CV, list motywacyjny, jak z najlepszej strony zaprezento-
waæ siê potencjalnemu pracodawcy: czym warto siê po-
chwaliæ, o czym lepiej nie mówiæ.

Niejednemu z nas wydaje siê to banalnie proste, jednak w
rzeczywistoœci tak nie jest. Prawid³owo napisany ¿yciorys
oraz umiejêtnoœæ zaprezentowania w³asnej osoby to po³owa
sukcesu podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym
pracodawc¹.

A teraz przejdŸmy do szczegó³ów.
W dniu 23 marca br. w budynku S o godz. 10�� odby³o siê

uroczyste otwarcie V Studenckich Targów Pracy 2000, w
którym m.in. udzia³ wziêli: Prezydent Miasta Rzeszowa - dr
in¿. Andrzej Szlachta, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej
ds. nauczania - dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz, Kiero-
wnik Powiatowego Urzêdu Pracy (PUP) w Rzeszowie -
Adam Panek oraz przedstawiciele firm i samorz¹du.

V Targi Pracy

Wyst¹pienie Prezydenta Rzeszowa dr. Andrzeja Szlachty.
Od lewej: Prezydent, M. Drak - koordynator Targów Pracy,
dr E. Rejman, dr A. Starakiewicz

Fot. M. Misiakiewicz

Studenci podczas targów
Fot. M. Misiakiewicz

Info Kurier Samorzadu StudentówInfo Kurier Samorzadu Studentów
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357
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Po krótkim wprowadzeniu rozpoczê³a siê prezentacja
firm uczestnicz¹cych w tegorocznych targach. Studenci, za-
interesowani prac¹ w danej firmie, mogli siê zapoznaæ z przy-
gotowanymi przez pracodawców ofertami. G³ówne wyma-
gania stawiane studentom - przysz³ym pracownikom - to:
� znajomoœæ jêzyków programowania,
� znajomoœæ jêzyków obcych,
� doœwiadczenie,
� operatywnoœæ,
� komunikatywnoœæ,
� umiejêtnoœæ samodzielnego rozwi¹zywania proble-

mów,
� umiejêtnoœæ pracy w zespole z ludŸmi o ró¿nych cha-

rakterach.
Podsumowaniem pierwszego dnia targów by³ uroczysty

bankiet, w którym uczestniczyli przedstawiciele w³adz ucze-
lni, firm oraz samorz¹du studenckiego. I ja tam by³am, miód i
wino pi³am....

Za pomoc w przygotowaniu tegorocznych Targów Pracy
pragnê serdecznie podziêkowaæ nastêpuj¹cym osobom:
� dyrektorowi administracyjnemu PRz - mgr. in¿. Janu-

szowi Buremu,
� kierownictwu PUP w Rzeszowie,
� pani Annie Leœniewskiej z Radia Rzeszów,
� kierownictwu sto³ówki “Akademik”,
� dr. hab. in¿. Mieczys³awowi Królowi, prof. PRz,
� kole¿ankom i kolegom z Samorz¹du Studenckiego

Politechniki Rzeszowskiej.

P.S.
Joasiu H.! Pamiêta³am równie¿ o Tobie. Mam dla ciebie

“ciep³¹” posadkê na stanowisku asystentki dyrektora w fir-
mie ... (nazwy nie podajê ze wzglêdu na kryptoreklamê).

Ma³gorzata Drak
koordynator V Studenckich Targów Pracy 2000

G³os w dyskusji
Ja mam swoje stanowisko
i to wszystko.

Odnowa
Tu odnowa,
tam odnowa,
aby tylko
nie od nowa.

Sta³y fragment gry
Gra nie wznowiona,
graj¹ w balona.

Ideologicznie
Im na wy¿sze stanowisko,
tym jest wiêkszym aktywist¹.

Wybuchy w spo³eczeñstwie
Nag³a ekspansja
tego zjawiska
to wysadzanie
ze stanowiska.

Dobra zabawa i serdeczny szczery œmiech - czym by³oby ¿ycie
bez tego?

Redakcja GP, pragn¹c zapewniæ swoim Czytelnikom chwilê
rozrywki, postanowi³a zaprezentowaæ na swych ³amach fraszki
Stanis³awa Siekañca. Autor fraszek by³ pracownikiem Oœrodka Ba-
dawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych w
Stalowej Woli, gdzie przez wiele lat pracowa³ i obserwowa³ ota-
czaj¹c¹ go rzeczywistoœæ, nie zawsze doskona³¹. W swych frasz-
kach, które tworzy ju¿ ponad 20 lat, opisuje nasz¹ codziennoœæ.
Jego utwory stanowi¹ spor¹ dawkê humoru, optymizmu, a czasem
gorzkiej ironii. Fraszki Stanis³awa Siekañca prezentowa³o wiele re-
gionalnych czasopism oraz popularny telewizyjny “Teleexpress”.
Teraz bêdzie je mo¿na znaleŸæ tak¿e na ³amach GP.

Redakcja

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru
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