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Na rzeszowskim Rynku

by³ Prezydent Miasta, który wrêczy³
¿akom klucze do bram Rzeszowa,

byli liczni honorowi goœcie, …

zaprezentowa³a siê Szko³a
JeŸdziecka “Albin”,

goœcinnie wyst¹pi³
s³owacki zespó³
muzyczny,

cieszy³a siê braæ studencka.

Fot. M. Misiakiewicz
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê w dniu 13 czerwca 2000 r.
Senat rozpatrzy³ wnioski:
u o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Politechniki Rzeszowskiej na czas nieokreœlony:
- dr. hab. Antoniego Parda³y z WBMiL,
- dr. hab. in¿. Jacka Kluski z WE,
- dr. hab. in¿. Jerzego Potenckiego z WE,
- dr. hab. in¿. W³adys³awa Filara z WZiM,
u o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Politechniki Rzeszowskiej na okres 5 lat:
- dr. hab. in¿. W³adys³awa £akoty z WBiIŒ,
- prof. dr. hab. in¿. Andrieja Gierasimczuka z WZiM,
- prof. dr. hab. in¿. Aleksandra Gugnina z WZiM.
Nastêpnie Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
u przyjêcia planu rzeczowo-finansowego uczelni na 2000 r.,
u ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli
akademickich na rok akademicki 2000/2001 oraz zasad
obliczania godzin dydaktycznych,
u upowa¿nienia JM Rektora do podejmowania decyzji
w sprawie rozwi¹zywania i nawi¹zywania stosunków pracy, w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wprowadzon¹ przez ustawê z dnia 21 stycznia 2000 r., dotycz¹c¹ osób pobieraj¹cych emerytury przy jednoczesnym zatrudnieniu,
u utworzenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa od
roku akademickiego 2000/2001 kierunku studiów
“zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji” w zakresie budowy
i eksploatacji maszyn.
Senat ponadto wys³ucha³ informacji:
u przewodnicz¹cych komisji senackich o dzia³alnoœci poszczególnych komisji,

u

informacji kierownika Laboratorium Ochrony Œrodowiska Pracy o dzia³alnoœci tego¿ Laboratorium oraz kierownika Oœrodka Alliance Française o dzia³alnoœci AF.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski:
u Rady Wydzia³u Chemicznego w sprawie utworzenia z potencja³u Katedry Informatyki Chemicznej i Chemii Fizycznej dwóch odrêbnych jednostek organizacyjnych
z dniem 1 wrzeœnia 2000 r., tj.: Zak³adu Chemii Fizycznej
pod kierownictwem dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka,
prof. PRz, oraz Katedry Informatyki Chemicznej pod kierownictwem dr. hab. in¿. Barbary Dêbskiej, prof. PRz,
u Rady Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa w sprawie
przemianowania z dniem 1 lipca 2000 r. Zak³adu Systemów Sterowania na Katedrê Awioniki i Sterowania pod
kierownictwem prof. dr. hab. in¿. Jana Gruszeckiego,
u w sprawie wyró¿nienia medalem “Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej”:
- dr. hab. in¿. Jacka Kluski, prof. PRz (WE),
- mgr Janiny Kucharskiej (Administracja),
- dr. hab. in¿. W³adys³awa £akoty, prof. PRz (WBiIŒ),
- dr. in¿. Bronis³awa Mruga³y (WE),
- dr. in¿. Les³awa Pianowskiego (WBiIŒ),
- Krystyny Plewiñskiej (SWFiS),
- Alicji Schab (WBMiL),
- dr. in¿. Karola Sobola (WBiIŒ),
- dr. in¿. W³adys³awa Szymañskiego (WBiIŒ)
oraz:
- prof. zw. dr. hab. Józefa Giergiela (AGH),
- prof. dr. hab. in¿. Jana E. Krysiñskiego (P£),
- Prof. Dr.- Ing. Habil. Manfreda Schulzego (WH Zwickau),
- Prof. Dr.-Ing. habil. Miloša Somory, CSc. (TU Koszyce),
- Prof. Dr.-Ing. habil. Dietera Sperlinga (WH Zwickau).
Anna Worosz

BILETY LOTNICZE TANIEJ
Zbli¿aj¹ siê wakacje i chyba wszyscy ich wyczekujemy, po wytê¿onym roku pracy. Dla tych, którzy bêd¹ chcieli skorzystaæ z us³ug linii lotniczych - dobra wiadomoœæ. Otó¿ Politechnika Rzeszowska zawar³a umowy z Biurem Podró¿y “First
Class” oraz Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, zapewniaj¹ce zni¿ki cen biletów lotniczych pracownikom Politechniki Rzeszowskiej i cz³onkom ich rodzin (m¹¿, ¿ona oraz dzieci do lat 18 lub ucz¹ce siê - do 25 lat), a tak¿e studentom naszej uczelni.
“First Class” oferuje 6% rabat przy zakupie miêdzynarodowych biletów lotniczych na wszystkie linie oraz 4% rabat od cen
katalogowych imprez turystycznych TUI. Oferta LOT-u obejmuje natomiast upust w wysokoœci 6% wartoœci miêdzynarodowych biletów po³¹czeñ LOT-u i 3% wartoœci biletów innych przewoŸników.
Z ¿yczeniami mi³ych wakacji
Andrzej Sobkowiak
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DZIENNIKARZE W POLITECHNICE
Konferencja prasowa w sprawie uniwersytetu

Sprawa utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie od wielu
ju¿ miesiêcy wraca na ³amy czasopism, zw³aszcza regionalnych, ale nie tylko. Ze zdwojon¹ si³¹ powróci³a w maju br.,
kiedy to okaza³o siê i¿ mimo stanowiska Senatu Politechniki
Rzeszowskiej z dnia 18 listopada 1999 r. ¿e “koniecznoœæ istnienia w regionie samodzielnej uczelni technicznej jest bezsprzeczna”, w Ministerstwie Edukacji Narodowej powsta³
18 kwietnia 2000 r. projekt ustawy w sprawie utworzenia
uniwersytetu w Rzeszowie uwzglêdniaj¹cy Politechnikê w
strukturze przysz³ego uniwersytetu. Projekt taki JM Rektor
otrzyma³ w MEN 26 kwietnia 2000 r.
W art. 3 pkt. 2 projektu czytamy: Z dniem utworzenia
Uniwersytetu znosi siê Politechnikê Rzeszowsk¹ oraz
Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Rzeszowie.
W œrodowisku akademickim zarówno WSP jak i Politechniki zawrza³o, bowiem Senaty obu uczelni zgodnie stoj¹ na
stanowisku, i¿ najkorzystniejszym rozwi¹zaniem tak dla regionu jak i rzeszowskiego œrodowiska akademickiego, jest
równoczesne funkcjonowanie humanistycznego Uniwersytetu i Politechniki.

JM Rektor - prof. Tadeusz Markowski udzieli³ wielu wyjaœnieñ i odpowiedzi informuj¹c miêdzy innymi, ¿e proponowana nam struktura nie wnosi ¿adnych korzystnych zmian
jakoœciowych, bowiem ¿aden z wydzia³ów w wyniku proponowanej restrukturyzacji nie rozszerza swoich uprawnieñ
akademickich. Natomiast w oko³o 16 % pozbawia siê wydzia³y techniczne tzw. kadry obliczeniowej, co z kolei skutkuje powa¿nym spadkiem finansowania tych¿e wydzia³ów.

Dziennikarze w sali konferencyjnej
Fot. M. Miasiakiewicz

JM Rektor udziela wywiadu Barbarze Pawlak - dziennikarce
TV Rzeszów. Poœrodku prorektor prof. PRz Jerzy Potencki
Fot. M. Miasiakiewicz

Wskutek wielkiego zainteresowania prasy tym zagadnieniem, 8 maja 2000 r. odby³a siê w Politechnice konferencja
prasowa poœwiêcona sprawie utworzenia uniwersytetu a œciœlej mówi¹c zamierzonej likwidacji Politechniki Rzeszowskiej. Warto wymieniæ media, których przedstawiciele
licznie uczestniczyli w tej konferencji a by³y nimi: TV Rzeszów, Telewizja “Dami”, Radio Rzeszów, Radio VIA, Radio
ESKA, Radio FAN, Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej, RMF FM, PAP, Nowiny, Gazeta Wyborcza, Super Nowoœci, Echo Rzeszowa, Trybuna, Rzeczpospolita, Dziennik Polski, Echo Dnia.

Rektor poinformowa³ te¿, ¿e Politechnika wycofa³a swoich przedstawicieli z powo³anego przez MEN Zespo³u ds.
Utworzenia Uniwersytetu w Rzeszowie.
Tytu³y artyku³ów zamieszczonych w znajduj¹cych siê nazajutrz wydaniach, nie pozostawi³y cienia w¹tpliwoœci co do
braku akceptacji ministerialnego projektu. Za cenê Politechniki, Pasztet Ministerski, Politechnika umar³a, niech ¿yje
Uniwersytet (Jaros³aw A. Szczepañski - Nowiny), Gry uniwersyteckie (Szymon Jakubowski - Super Nowoœci), I nie
chce, i boi siê (Ma³gorzata Bujara - Gazeta Wyborcza) czy
œródtytu³y zamieszczone przez Ryszarda Zatorskiego w Trybunie jak “Nie mia³by odpowiednika” oraz “Zamiast jubileuszu likwidacja” trudno uznaæ inaczej jak vox populi.
Zaktywizowa³a siê tak¿e spo³ecznoœæ akademicka Politechniki, która w oko³o 85 % wyrazi³a pisemny protest przeciwko likwidacji swojej uczelni. Na rêce Rektora sp³ywaj¹
protesty spo³eczeñstwa Podkarpacia i przedstawicieli
zak³adów pracy, zatrudniaj¹cych dobrze wykszta³conych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej. O sprawie konfiguracji uniwersytetu z Politechnik¹ czy bez, na pewno jeszcze
us³yszymy.
Marta Olejnik
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Profesor Jan Gruszecki
W dniu 26 kwietnia 2000 r. dr hab.
in¿. Jan Gruszecki, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej,
kierownik Zak³adu Systemów Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, postanowieniem z 28
marca 2000 r. otrzyma³ z r¹k Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego akt nadania tytu³u naukowego profesora
nauk technicznych.
Profesor Jan Gruszecki urodzi³ siê
w 1941 r. w miejscowoœci Malinie ko³o
Mielca. Jest absolwentem Wydzia³u
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Po
ukoñczeniu studiów wy¿szych 2 lata
pracowa³ w Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego PZL-Mielec.
Od 1967 roku jest nauczycielem
akademickim w naszej uczelni. Przeszed³ wszystkie szczeble zawodowe od
ówczesnego stanowiska starszego asystenta, adiunkta, docenta do profesora
nadzwyczajnego. Pocz¹tkowo pracowa³ na Wydziale Elektrycznym w
Zak³adzie Elektroniki i Automatyki.
Nastêpnie przeszed³ na Wydzia³ Mechaniczny (obecnie - Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa), gdzie powierzono Mu organizacjê nowo utworzonego
zak³adu nosz¹cego pocz¹tkowo nazwê
Zak³ad Osprzêtu Lotniczego (obecnie
Zak³ad Systemów Sterowania) i kierowanie nim.
Stopieñ doktora nauk technicznych
nada³a Mu w 1971 r. Rada Wydzia³u
Automatyki Politechniki Œl¹skiej w
Gliwicach na podstawie rozprawy pt.
“Model matematyczny i algorytm optymalnego sterowania procesem otrzymywania kwasu azotowego pod
ciœnieniem”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. zw. dr in¿.
Stefan Wêgrzyn, cz³onek rzeczywisty
PAN.

Stopieñ doktora habilitowanego
nauk technicznych w zakresie elektrotechniki-automatyzacji procesów przemys³owych nada³a Mu w 1994 r. Rada
Wydzia³u Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej na podstawie dorobku
naukowego i rozprawy pt. “Analiza
zbie¿noœci komputerowych algorytmów sterowania”.

opracowanie metody syntezy algorytmów identyfikacji by³a instalacja
syntezy kwasu azotowego w Zak³adach
Chemicznych w Tarnowie.
W pracach nad metodami identyfikacji zapocz¹tkowa³ badania z zakresu
modeli matematycznych obiektów o
parametrach roz³o¿onych. Aplikacj¹
opracowanych metod identyfikacji i

Tytu³ naukowy profesora nauk technicznych otrzyma³ w 2000 r. (przewód
przeprowadzi³a Rada Wydzia³u Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie).
W dzia³alnoœci naukowej Profesor
Jan Gruszecki pocz¹tkowo zajmowa³
siê komputerowymi systemami kompleksowego sterowania procesami przemys³owymi, a zw³aszcza opracowywaniem modeli matematycznych procesów przemys³owych i algorytmów
identyfikacji ich parametrów. Obiektem doœwiadczalnym sprawdzaj¹cym

sterowania obiektami o parametrach
roz³o¿onych by³o ich przemys³owe zastosowanie w Hucie Szk³a Okiennego
w Sandomierzu w procesie topienia
masy szklarskiej oraz w zarz¹dzaniu
wêz³em rozkroju szk³a. Opracowane
pod Jego kierunkiem rozwi¹zania teoretyczne oraz ich implementacja znalaz³y równie¿ zastosowanie praktyczne
w Kopalniach i Zak³adach Przetwórczych Siarki w Tarnobrzegu w systemie
zarz¹dzania rozp³ywem gor¹cej wody
podczas procesu wytopu siarki metod¹
otworow¹.
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Sprzyjaj¹cy lotnictwu krajowemu
program rz¹dowy lat 80. spowodowa³
powrót Profesora do specjalnoœci lotniczej. Pocz¹tkowo, w latach 1980-1985
podj¹³ prace badawcze z zakresu komputeryzacji procesów wytwarzania samolotów, a zw³aszcza pomiarów
parametrów samolotu w naziemnych
próbach wytrzyma³oœciowych konstrukcji lotniczych oraz próbach samolotu
w locie. Prace te by³y wykonywane w
œcis³ej wspó³pracy z WSK PZL-Mielec
i na jej zapotrzebowanie.
Od po³owy lat 80. zainteresowania
naukowe Profesora koncentruj¹ siê na
uk³adach sterowania obiektami lataj¹cymi i konstrukcjach podzespo³ów
tych uk³adów. Uwieñczeniem tych prac
jest unikatowy w kraju cyfrowy system
sterowania i nawigacji samolotu bezza³ogowego. System ten, sprawdzony
w locie, jest wdro¿eniem teorii i przemyœleñ Profesora oraz Jego wspó³pracownika dr. Stanis³awa Boæka, zawartych w monografii pt. “Uk³ady sterowania automatycznego samolotem”
wydanej w 1999 r. przez Oficynê Wydawnicz¹ Politechniki Rzeszowskiej.
Jest autorem ekspertyz i opinii dla
regionalnych zak³adów przemys³owych. Przyk³adem charakterystycznej
ekspertyzy jest opracowanie modernizacji systemu t³oczenia zespo³u sprê¿arek t³oczni gazu eksploatowanych na
terenie po³udniowo-wschodnim kraju
(Swarzów ko³o D¹browy Tarnowskiej i

Husów ko³o £añcuta), dziêki której
mo¿liwe by³o wyeliminowanie niebezpiecznych stanów drgañ instalacji i zapewnienie dostawy gazu dla czêœci
terenów po³udniowych kraju.
Profesor Jan Gruszecki wypromowa³ 10 doktorów, w tym, oprócz swoich
asystentów, równie¿ pracowników innych uczelni, zak³adów przemys³owych, a nawet pilota Polskich Linii
Lotniczych LOT, bêd¹cego kapitanem
Boeinga. Jeden z doktorantów po uzyskaniu habilitacji jest zatrudniony na
stanowisku profesora nadzwyczajnego
Politechniki Rzeszowskiej. Recenzowa³ 22 prace doktorskie dla ró¿nych
uczelni, w tym dla Politechnik: Warszawskiej, Wroc³awskiej, Œl¹skiej, Gdañskiej, Lubelskiej, a tak¿e dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Obrony Narodowej
oraz Instytutu Badañ Systemowych
PAN w Warszawie.
Jest wspó³organizatorem wyj¹tkowego w Europie kierunku kszta³cenia
studentów na specjalizacji pilota¿owej.
Prowadzi wyk³ady kierunkowych
przedmiotów na specjalnoœci lotnictwo: teoria regulacji, pok³adowe systemy sterowania, teoria identyfikacji i
eksperymentu, systemy informacyjno-decyzyjne.
Na specjalnoœci lotnictwo zorganizowa³ atrakcyjny i oblegany przez studentów kierunek dyplomowania lotnicze systemy sterowania.

Od pocz¹tku lat 90. tworzy w kraju
strukturê wspó³pracy miêdzynarodowej, organizuj¹c Stowarzyszenie Twórców Aeronautyki i jej Rozwoju jako
filie europejskiego STAR/EU. Od
pocz¹tku istnienia STAR/PL jest jego
wiceprzewodnicz¹cym. Efektem tej
dzia³alnoœci jest powierzenie do realizacji programów TEMPUS-JEP, w ramach których tworzy nowe formy
studiowania z wykorzystaniem œrodków multimedialnych. Miêdzy innymi
now¹ specjalnoœæ koñcz¹c¹ siê uzyskaniem stopnia in¿yniera awioniki,
zgodn¹ z wymaganiami miêdzynarodowych przepisów lotniczych JAR 66, realizowanych we wspó³pracy z Katolickim Instytutem Technicznym w
Ostendzie (Belgia) i Uniwersytetem
w Bordeaux (Francja).
Profesor Jan Gruszecki pe³ni³ wiele
funkcji we w³adzach akademickich Politechniki Rzeszowskiej, a mianowicie:
dyrektora Instytutu Lotnictwa na ówczesnym Wydziale Mechanicznym
(obecnie Wydzia³ Budowy Maszyn i
Lotnictwa), prodziekana i dziekana
tego Wydzia³u, prorektora ds. nauczania oraz prorektora ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹ narodow¹. Poza
uczelni¹ jest cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN w Gliwicach.

Bronis³aw Œwider

Nowe porozumienie
Dnia 10 maja 2000 r., z inicjatywy
prof. zw. dr. hab. in¿. Zdzis³awa S. Hippe, Politechnika Rzeszowska zawar³a
“Porozumienie o wspó³pracy” z
Wy¿sz¹ Szko³¹ Informatyki w £odzi.
Celem tej wspó³pracy ma byæ w
przysz³oœci œcis³e wspó³dzia³anie Katedry Informatyki Chemicznej i Chemii
Fizycznej Politechniki Rzeszowskiej kierowanej przez profesora zwyczajnego Zdzis³awa S. Hippe z Katedr¹ Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji Wy¿szej Szko³y Informatyki w
£odzi, kierowan¹ przez prof. zw. Ed-

warda K¹ckiego - rektora tej¿e szko³y,
w zakresie:
organizacji wspólnych konferencji
naukowych i seminariów,
wymiany informacji na temat prowadzonych prac naukowych,
wymiany informacji na temat nowoczesnych metod i œrodków kszta³cenia,
organizowania wspólnych konferencji studenckich,
organizowania sta¿y naukowych dla
pracowników lub studentów,

&
&
&
&
&

& wzajemnego wspomagania w zakre-

sie kszta³cenia m³odej kadry naukowców.
Wy¿sza Szko³a Informatyki w £odzi jest licz¹c¹ siê w gronie szkó³ niepañstwowych uczelni¹. Wspó³pracuje
z Katedr¹ Informatyki Chemicznej
i Chemii Fizycznej ju¿ od d³u¿szego
czasu. Pozytywne rezultaty tej wspó³pracy pozwoli³y wiêc na nadanie jej
formy instytucjonalnej, co byæ mo¿e
zaowocuje w przysz³oœci lepszymi jeszcze wynikami.
Marta Olejnik
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Cz³onkostwo nauczycieli akademickich
Politechniki Rzeszowskiej w komitetach naukowych
Polskiej Akademii Nauk w kadencji 1999-2002
Cz³onkostwo w komitetach naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), oraz w ich strukturach wewnêtrznych: sekcjach, podsekcjach, zespo³ach i komisjach jest ograniczone
kadencjami 4-letnimi. Obecna kadencja obejmuje okres
1999-2002.
W Gazecie Politechniki 5/1999 informowaliœmy o wyborze prof. zw. dr. in¿. Kazimierza E. Oczosia na przewodnicz¹cego Komitetu Budowy Maszyn PAN, natomiast w GP
3/2000 o cz³onkostwie prof. zw. dr. hab. in¿. Zdzis³awa S.
Hippe w Polskim Komitecie Narodowym ds. Wspó³pracy z
Komitetem Danych dla Nauki i Techniki ICSU (CODATA)
przy Prezydium PAN. Obecnie przedstawiamy pe³n¹ informacjê o cz³onkostwie nauczycieli akademickich PRz w komitetach naukowych PAN oraz w komisjach Oddzia³ów
PAN w Krakowie, Katowicach i Lublinie.
Komitet Automatyki i Robotyki PAN - prof. dr hab. in¿.
Leszek Trybus (WE)
Komitet Budowy Maszyn PAN - prof. zw. dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ (WBMiL)
= Sekcja Podstaw Technologii - prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski, prof. zw. dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ i prof. dr hab. in¿.
Jan Sieniawski (wszyscy z WBMiL)
= Miêdzysekcyjny Zespó³ In¿ynierii Powierzchni - prof. dr
hab. in¿. Jerzy £unarski i prof. dr hab. in¿. Wladimir Lubimow (WBMiL)
= Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów - dr hab. in¿.
Wies³aw ¯ylski, prof. PRz (WBMiL)
Komitet Chemii Analitycznej PAN - prof. zw. dr hab. in¿.
Zdzis³aw S. Hippe (WCh)
= Komisja Elektroanalizy - dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak,
prof. PRz (WCh)
Komitet In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN - prof. dr hab.
in¿. Stanis³aw Kuœ (WBiIŒ)
= Sekcja Fizyki Budowli - dr hab. in¿. Leszek Faryniak, prof.
PRz, dr in¿. Lech Licho³ai i dr in¿. Aleksander Starakiewicz (wszyscy z WBiIŒ)
= Sekcja In¿ynierii Sanitarnej - dr hab. in¿. Janusz Rak, prof.
PRz, dr hab. in¿. Józef Dziopak, prof. PRz, i dr in¿. Bogumi³ Kucharski (wszyscy z WBiIŒ)
= Sekcja Konstrukcji Betonowych - prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ i dr hab. in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz
(WBiIŒ)
= Sekcja Konstrukcji Drewnianych - prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ i dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. PRz
(WBiIŒ)
= Sekcja Konstrukcji Metalowych - prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ i dr in¿. Aleksander Koz³owski (WBiIŒ)
= Sekcja Materia³ów Budowlanych - dr hab. in¿. Grzegorz
Prokopski, prof. PRz (WBiIŒ)

= Sekcja Mechaniki Konstrukcji - prof. zw. dr hab. in¿. Zby-

szko Stojek i dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz
(WBiIŒ)
= Sekcja Ogrzewnictwa i Wentylacji - dr hab. in¿. Jan Górski,
prof. PRz, i dr in¿. W³adys³aw Szymañski (WBiIŒ)
Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
= Sekcja Mikroelektroniki - dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita,
prof. PRz (WE)
Komitet Elektrotechniki PAN
= Sekcja Teorii Elektrotechniki - dr hab. in¿. Jerzy Bajorek,
prof. PRz (WE)
Komitet Mechaniki PAN
= Sekcja Dynamiki Uk³adów Materialnych - dr hab. in¿.
Wies³aw ¯ylski, prof. PRz, i dr hab. in¿. Zbigniew Oniszczuk (WBMiL)
= Sekcja Mechaniki Cia³a Sta³ego - prof. dr hab. in¿. Henryk
Kopecki i dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. PRz
(WBMiL)
= Sekcja Mechaniki Eksperymentalnej Cia³a Sta³ego - prof.
dr hab. in¿. Henryk Kopecki (WBMiL)
= Sekcja Mechaniki P³ynów - prof. dr hab. Stanis³aw Apanasewicz (WE), dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz (WBiIŒ),
i dr hab. in¿. Ludomir Laudañski, prof. PRz (WBMiL)
= Podsekcja Turbulencji Sekcji Mechaniki P³ynów - prof. dr
hab. Stanis³aw Apanasewicz (WE)
= Podsekcja Numerycznej Mechaniki Sekcji Mechaniki
P³ynów - dr Anna Kucaba-Piêtal (WBMiL)
= Podsekcja Przep³ywów Wewnêtrznych Sekcji Mechaniki
P³ynów - dr Anna Kucaba Piêtal (WBMiL)
= Sekcja Mechatroniki - dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof.
PRz (WBMiL)
= Sekcja Metod Komputerowych Mechaniki - dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz (WBiIŒ)
= Sekcja Pól Po³¹czonych - prof. dr hab. Stanis³aw Apanasewicz (WE)
Komitet Metalurgii PAN
= Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej - dr hab.
in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. PRz, i dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof. PRz (WBMiL)
Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
= Sekcja Aparatury i Systemów Pomiarowych - dr hab. in¿.
Adam Kowalczyk, prof. PRz (WE)
Komitet Nauki o Materia³ach PAN
= Sekcja In¿ynierii Powierzchni - dr hab. in¿. Mieczys³aw
Korzyñski, prof. PRz (WBMiL)
= Sekcja Materia³ów Ceramicznych - prof. zw. dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ (WBMiL)
= Sekcja Materia³ów Metalicznych - prof. dr hab. in¿. Jan
Sieniawski (WBMiL)
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Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
= Sekcja Termodynamiki - dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz,
prof. PRz (WBMiL), i dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz
(WBiIŒ)
= Sekcja Spalania - dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
(WBMiL)
Komitet Transportu PAN
= Sekcja Technicznych Œrodków Transportu - prof. dr hab.
in¿. Marek Orkisz (WBMiL)
= Zespó³ Motoryzacji Sekcji Technicznych Œrodków Transportu - dr hab. in¿. Kazimierz Lejda (WBMiL)
Oddzia³ PAN w Krakowie
= Komisja Budownictwa - prof. zw. dr hab. in¿. Zbyszko Stojek (WBiIŒ)

= Komisja Gospodarki Wodnej - dr hab. in¿. Janusz Rak,
prof. PRz (WBiIŒ)

= Komisja Mechaniki Stosowanej - prof. zw. dr hab. in¿.
Zbyszko Stojek (WBiIŒ)

= Komisja Motoryzacji - dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof.
PRz (WBMiL)

= Komisja Nauk Ceramicznych - prof. zw. dr in¿. Kazimierz
E. Oczoœ (WBMiL)
Oddzia³ PAN w Katowicach
= Komisja Odlewnictwa - dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz,
prof. PRz, i dr in¿. Zenon Opiekun (WBMiL)
Oddzia³ PAN w Lublinie
= Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki - prof. dr hab. in¿.
Marek Orkisz (WBMiL)

UNIWERSYTETY EUROPY
Uniwersytet Palackiego (Palack University) w Olomoucu
Olomouc (O³omuniec) jest jednym z historycznych miast Czech (datowanym od
1019 r.) i g³ównym miastem Moraw. Liczy
oko³o 110 tys. mieszkañców. Uniwersytet
w O³omuñcu (jako drugi na terenie Czech
i Moraw po Uniwersytecie Karola w Pradze) zosta³ za³o¿ony w 1566 r. jako Jezuickie Seminarium Katolickie. Papieskie prawa uniwersyteckie ta zacna uczelnia uzyska³a w 1573 r. W uniwersytecie staroo³omunieckim na wydzia³ach Teologicznym i Filozoficznym kszta³cili siê studenci
z Moraw, Czech, Œl¹ska, Austrii, Niemiec,
Polski oraz Skandynawii. W 1773 roku uniwersytet zosta³ sekularyzowany, natomiast
w 1947 r. uczelnia otrzyma³a nazwê Palack
University (Franciszek Palack, 1798-1876,
dzia³acz narodowy, polityk i historyk). Uniwersytet ten na przestrzeni wieków ulega³
ró¿nym transformacjom i zmianom organizacyjnym. Obecnie Uniwersytet Palackiego tworz¹:
- Wydzia³ Teologiczny œw. Cyryla i Metodego,
- Wydzia³ Lekarski,
- Wydzia³ Filozoficzny,
- Wydzia³ Przyrodniczy,
- Wydzia³ Pedagogiczny,
- Wydzia³ Kultury Fizycznej,
- Wydzia³ Prawa.
Zlokalizowany w kilku punktach miasta
uniwersytet zajmuje obiekty historyczne w

centrum (rektorat, wydzia³y: Teologiczny,
Filozoficzny, Przyrodniczy) oraz obiekty
usytuowane poza starym miastem (wydzia³y: Pedagogiczny, Kultury Fizycznej,
Prawa) lub na jego obrze¿ach (Wydzia³ Medyczny i zespó³ poliklinik).
W uniwersytecie studiuje oko³o 12 tys.
studentów, a zatrudnionych jest oko³o
900 nauczycieli akademickich. Uczelnia ta
prowadzi przede wszystkim studia jednolite 5-letnie magisterskie (6-letnie medyczne) oraz studia doktoranckie.
Na Wydziale Przyrodniczym studia s¹
prowadzone dwutorowo - dla nauczycieli
(5 lat, magisterium) i dla nienauczycieli (3
lata, licencjat lub 5 lat, magisterium). Zajêcia na tym wydziale s¹ prowadzone przez
ró¿ne jednostki organizacyjne uniwersytetu, wchodz¹ce w sk³ad katedr i instytutów,
m.in. przez Zak³ady: Analizy i Aplikacji
Matematycznych, Algebry i Geometrii,
Nauk Komputerowych, Fizyki Teoretycznej, Fizyki Eksperymentalnej, Optyki, Chemii Nieorganicznej, Organicznej, Fizycznej i Analitycznej, Biochemii, Botaniki,
Zoologii i Antropologii, Biologii i Genetyki, Ekologii, Geografii i Geologii. W zakresie dydaktyki Wydzia³ Przyrodniczy
wspó³pracuje z niektórymi laboratoriami
Czeskiej Akademii Nauk. Natomiast na
Wydziale Lekarskim istnieje Instytut Chemii Medycznej i Biochemii, prowadz¹cy

zajêcia z chemii i biochemii dla studentów
i doktorantów tego wydzia³u.
Tematy badawcze prac naukowych, realizowane na Wydziale Przyrodniczym oraz
w Instytucie Chemii Medycznej i Biochemii, s¹ ró¿norodne i dotycz¹ aktualnych
problemów z poszczególnych dziedzin. S¹
wykonywane w ramach grantów krajowych
oraz wspó³pracy miêdzyuczelnianej i miêdzynarodowej. Bogate zaplecze aparaturowe nie stanowi ograniczeñ w zakresie wyboru i realizacji tematów badawczych. Istotnym elementem infrastruktury uniwersyteckiej jest biblioteka i rozwiniêta sieæ czytelni naukowych oraz studenckich. Bibliotekê
uniwersytetu tworz¹ biblioteki wydzia³owe, wzajemnie ze sob¹ powi¹zane w zakresie zakupów, gromadzenia i udostêpniania
zbiorów. Szeroki dostêp wyk³adowców
i studentów do literatury naukowej jest
standardem uniwersyteckim w O³omuñcu.
Przyk³adem jest biblioteka Wydzia³u Lekarskiego, prenumeruj¹ca na bie¿¹co oko³o
325 tytu³ów czasopism naukowych. Biblioteki pozosta³ych wydzia³ów gromadz¹
zbiory na potrzeby prowadzonych badañ
naukowych i kierunków studiów. Du¿y kampus studencki, zaplecze socjalno-bytowe
i rozwiniête centra informacji uniwersyteckiej uzupe³niaj¹ wizerunek uczelni i powoduj¹, ¿e jest to Uniwersytet XXI Wieku.

Jan Kalembkiewicz

Od Redakcji
Dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz, przebywa³ w Uniwersytecie w O³omuñcu (Instytut Chemii Medycznej i Biochemii) jako visiting professor w maju br.
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WYK£ADY Z ANALIZY OTOCZENIA BIZNESU
W EUROPIE CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ
na Uniwersytecie Lizboñskim w Portugalii
W dniach od 8 do 14 kwietnia
2000 r. w Portugalii na Uniwersytecie
Lusofona de Humanidades e Technologias w Lizbonie odby³y siê zajêcia prowadzone przez dr Barbarê Sieñko.
Wizyta wyk³adowcy Politechniki Rzeszowskiej w tej uczelni odby³a siê w ramach wspó³pracy zwi¹zanej z programem Socrates. Dr Barbara Sieñko
prowadzi³a zajêcia dla studentów 2-letnich studiów magisterskich wydzia³u
ekonomicznego, a tak¿e przeprowadzi³a wyk³ad dla studentów studiów licencjackich tego wydzia³u. Tematem
wyk³adów by³a analiza otoczenia biznesu w krajach Europy Centralnej
i Wschodniej, ze szczególnym uwzglêdnieniem rynku polskiego. Wyk³ady
spotka³y siê z wielkim zainteresowaniem, o czym œwiadczy³y liczne pytania
i komentarze, a tak¿e aktywne uczestnictwo profesorów uniwersytetu. Studenci z Portugalii i Brazylii poszukiwali
analogii w uwarunkowaniach dzia³ania
na rynku w Portugalii oraz Polsce.
Mimo odmiennoœci, np. w procesie prywatyzacji, mo¿na znaleŸæ wiele podobieñstw i tak¿e zbie¿nych problemów.
Portugalski kapita³ nie nale¿y do najwiêkszych inwestorów na rynku polskim, ma jednak swoje udzia³y np.

w BIG Banku czy te¿ w sieci sklepów
“Biedronka”.
Zdaniem dr Barbary Sieñko, taka
wizyta mo¿e stanowiæ korzystne doœwiadczenie dla obu stron. Interesuj¹ce
jest poznanie zasad dzia³ania i funkcjonowania uniwersytetów w innych krajach. Ponadto wyzwanie dla wyk³adowcy stanowi dopasowanie siê do odmiennoœci i oczekiwañ studentów. Zawsze istnieje jednak bariera jêzykowa,
poniewa¿ wyk³ady s¹ prowadzone w jêzyku angielskim. Jest to jêzyk biznesu i
studenci wy¿szych lat, zw³aszcza studiów ekonomicznych, musz¹ siê nim
pos³ugiwaæ biegle. Czêste odwiedziny
miêdzynarodowych wyk³adowców stanowi¹ doskona³¹ zachêtê i koniecznoœæ
porozumiewania siê w tym jêzyku.
Uniwersytet Lizboñski jest instytucj¹ prywatn¹, dzia³aj¹c¹ od dziesiêciu
lat. Na 10 wydzia³ach studiuje ponad
10 000 studentów, w ofercie ma 33 kursy licencjackie, 6 kursów magisterskich. Posiada swoje placówki w Luandzie w Angoli i Maputo w Mozambiku.
Uniwersytet jest jedn¹ z najszybciej
rozwijaj¹cych siê szkó³ wy¿szych w
Portugalii. Jego dodatkowy atut stanowi lokalizacja w centrum Lizbony, z
³atwym dojazdem metrem, a jednoczeœ-

nie z s¹siedztwem parku. G³ównym budynkiem jest zabytkowy gmach, w którym w przesz³oœci znajdowa³y siê
koszary wojskowe. Uniwersytet posiada nowoczesn¹ infrastrukturê i sprzêt
umo¿liwiaj¹cy kszta³cenie na najwy¿szym poziomie. Ponadto na jego terenie znajduj¹ siê dwie restauracje i trzy
bary, w których zawsze mo¿na spotkaæ
sporo klientów.
Dr Barbara Sieñko twierdzi, ¿e studenci s¹ bardzo podobni, bez wzglêdu
na to, gdzie studiuj¹. Studenci z Universidade Lusofona de Humanidades e Technologias w Lizbonie ucz¹ siê w
póŸnych godzinach wieczornych, zajêcia zaczynaj¹ siê nawet o godzinie 22oo
i koñcz¹ o 24oo.
Politechnika Rzeszowska prowadzi
wspó³pracê z Universidade Lusofona
i nasi studenci mog¹ tak¿e tam siê uczyæ. Obecnie studiuje tam jedna studentka Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu. Jest to wspania³a okazja nie tylko
zdobycia nowej wiedzy i doœwiadczeñ,
ale tak¿e poznania innej kultury. Takim
nowym doœwiadczeniem, chocia¿ nie
pierwszym, by³ ten pobyt dla dr Barbary Sieñko, która ju¿ wczeœniej prowadzi³a zajêcia na uniwersytetach w USA
oraz w Finlandii.
W³adys³aw Filar

SOCRATES
Postscriptum do programu

Politechnika Rzeszowska od 1998 roku aktywnie uczestniczy w Programie SOCRATES/ERASMUS.
W artykule przedstawiamy opinie studentów, którzy studiowali w roku akademickim 1998/1999
w Belgii i Niemczech.

BELGIA
O mo¿liwoœci wyjazdu do Belgii dowiedzia³am siê z informacji zamieszczonej na tablicy og³oszeñ w aka-

demiku. Warunkiem wyjazdu by³o zaliczenie egzaminu z jêzyka obcego, w
moim przypadku - angielskiego. Egza-

min ten odby³ siê na pocz¹tku maja br. i
sk³ada³ siê z dwóch czêœci: I - pisemna obejmowa³a zagadnienia dotycz¹ce
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gramatyki, s³ownictwa i zrozumienia
tekstu, w II - ustnej - nale¿a³o siê wykazaæ umiejêtnoœci¹ radzenia sobie w ró¿nych sytuacjach oraz p³ynnoœci¹ wypowiedzi.
Przejazd do Brukseli autokarem to
oko³o 24 godziny jazdy - jest to wystarczaj¹co du¿o czasu na obejrzenie 7 filmów... Oko³o 12 godzin zajmuje dojazd
do granicy polsko-niemieckiej, potem
pêdzi siê autostrad¹ do Holandii, a
stamt¹d ju¿ do Belgii. Trasê BrukselaKortrijk (wym. “kortrejk”) pokonaliœmy poci¹giem. Ze stacji odebra³ nas
pracownik Katholieke Hogeschool (w
skrócie Katho) i zawióz³ do akademików, gdzie spêdzi³am dok³adnie dwie
noce. Trzeci¹ przespa³am ju¿ na stancji.

Warunki mieszkaniowe
Na stancji mieszka³o trzech Belgów,
dwie Belgijki, Niemka i trzy Polki. Ka¿dy z nas zajmowa³ osobny pokój - niewielki, ale schludny, wyposa¿ony w
³ó¿ko, olbrzymie biurko, krzes³o, wiklinowy fotel, szafê i pó³ki na ksi¹¿ki.
Mieliœmy do dyspozycji dwie ³azienki i
wspóln¹ kuchniê, wyposa¿on¹ we
wszystko co potrzebne do przygotowywania posi³ków.

Zajêcia na uczelni
Inauguracja roku akademickiego
przypada tam w po³owie wrzeœnia, za to
pierwszy tydzieñ listopada jest wolny,
co mo¿na wykorzystaæ chocia¿by na
podró¿owanie po kraju. Doœæ d³uga jest
równie¿ przerwa œwi¹teczna - trwa
mniej wiêcej do 10 stycznia.
Obecnoœæ na wyk³adach by³a nieobowi¹zkowa ze wzglêdu na to, ¿e prowadzono je w jêzyku flamandzkim.
Natomiast zajêcia praktyczne, laboratoryjne i projektowe odbywa³y siê w jêzyku angielskim. Oprócz tego, ¿e uczy³am
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siê przedmiotów, które powinnam by³a
realizowaæ w tym czasie w Politechnice, mia³am mo¿liwoœæ uczêszczania na
ka¿de zajêcia, które mnie interesowa³y.
By³ w tym jednak ma³y “haczyk” - musia³am je wszystkie potem zaliczyæ (w
formie projektów). Tym sposobem nauczy³am siê programowania w C++Builder, tworzenia i zarz¹dzania w³asn¹
baz¹ Oracle (w œrodowisku Windows
NT), administrowania w programie Microsoft Exchange Serwer. Mogliœmy
korzystaæ z pokaŸnie wyposa¿onej biblioteki, prowadz¹cy zajêcia dostarczyli
nam skrypty, natomiast ksi¹¿ki dotycz¹ce sieci i programowania sprowadzono specjalnie dla nas z wydawnictwa.
Zajêcia rozpoczyna³y siê o godzinie
830. Jedna sesja laboratoryjna trwa³a 2
godziny zegarowe, a pomiêdzy kolejnymi zajêciami by³a 15-minutowa
przerwa. Program zajêæ realizowa³am z
ró¿nymi grupami II i III roku. Poza obowi¹zkowymi zajêciami mogliœmy korzystaæ z komputerów w dowolnej
pracowni - prawie do godziny 2100. Jeden z komputerów by³ przeznaczony
tylko do naszej dyspozycji. Oczywiœcie, kiedy eksperymentowaliœmy z
sieci¹, potrzebowaliœmy wiêcej komputerów (trzech, czterech), w dodatku
ró¿nie skonfigurowanych - nigdy nie
by³o z tym problemu.
Mieliœmy równie¿ mo¿liwoœæ uczêszczania na wieczorowe kursy jêzykowe, poza obowi¹zkowym jêzykiem
angielskim na Wydziale Jêzyków i
Marketingu. Do wyboru mieliœmy jeden z jêzyków: niderlandzki, francuski,
niemiecki, hiszpañski, portugalski,
w³oski i angielski - w grupach o ró¿nym
poziomie zaawansowania. Zajêcia od-

bywa³y siê 2 razy w tygodniu po 3
godziny i koñczy³y siê egzaminem.

Jêzyk
We Flandrii jêzykami urzêdowymi
s¹ niderlandzki i francuski. W mowie
potocznej jest u¿ywana miejscowa odmiana niderlandzkiego - flamandzki,
jednak prawie ka¿dy pos³uguje siê dodatkowo angielskim i niemieckim. Nie
mieliœmy wiêc ¿adnych problemów
z komunikacj¹ ani z belgijskimi studentami, ani te¿ w banku, urzêdach,
sklepach czy po prostu na ulicy. Na
pocz¹tku wrzeœnia 1999 r. przeszliœmy
przyœpieszony 2-tygodniowy kurs niderlandzkiego (Survival Dutch), na którym poznaliœmy podstawowe zwroty i
s³ownictwo. Jak ju¿ wspomnia³am,
mieliœmy póŸniej mo¿liwoœæ kontynuacji nauki na kursach wieczorowych.

Transport
Na przejazdy kolejowe mieliœmy
zni¿kê - na podstawie legitymacji studenckiej wydanej przez Katho. W Belgii istnieje mo¿liwoœæ zakupienia biletu
10-przejazdowego, który mo¿na wykorzystaæ na dowolnej trasie w obrêbie
kraju. I jest to najtañszy œrodek transportu. Przejazdy miejskimi autobusami s¹
bardzo drogie, dlatego te¿ korzystaliœmy z nich rzadko. Poniewa¿ Kortrijk
jest miastem doœæ rozleg³ym, chodzenie
wszêdzie na piechotê jest delikatnie
mówi¹c, mêcz¹ce. Najlepszym rozwi¹zaniem okazuje siê wiêc... rower.
Zreszt¹ nie ma w tym nic dziwnego, na
rowerze jeŸdzi tam ka¿dy - uczniowie,
studenci, urzêdnicy w garniturach. Na
jezdni s¹ wyznaczone pasy dla rowerzystów, natomiast poza miastem - ca³a
sieæ dró¿ek rowerowych.
Katarzyna Barczyk

NIEMCY
Po zakwalifikowaniu siê i za³atwieniu wszystkich formalnoœci, jak wiza,
badania itp., koñcem wrzeœnia 1999 r.
wyjecha³em do Leuven. Po przyjeŸdzie
skontaktowa³em siê z koordynatork¹
programu na uniwersytecie w Leuven.
Pani Pela Noe jest bardzo mi³¹
osob¹. Udostêpni³a mi wszystkie potrzebne wiadomoœci o uniwersytecie,

mieœcie oraz studenckich zwyczajach
w tym najstarszym na œwiecie dzia³aj¹cym uniwersytecie katolickim. Pierwsze noce spêdzi³em w klasztorze
po³o¿onym blisko miasta. Zakon goœcinnie wynajmuje pokoje nowo przyby³ym studentom, a¿ znajd¹ sobie sta³e
miejsce zamieszkania. Pierwsze dni
up³ynê³y na zaznajamianiu siê z uni-

wersytetem, szko³ami jêzykowymi
(mo¿na studiowaæ kilkanaœcie jêzyków). Na moim wydziale informatyki
zosta³em bardzo ciep³o przyjêty. Przez
tych kilka miesiêcy pobytu studiowa³em m.in. jêzyk programowania
Java oraz mo¿liwoœci wykorzystania
go w prê¿nie rozwijaj¹cych siê technikach szyfrowania i kryptografii, g³ów-
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nie na u¿ytek Internetu. Z dostêpem do
materia³ów potrzebnych do nauki nie
by³o problemów. Dobrze zaopatrzone
biblioteki uczelniane oraz pomoc pracowników wydzia³u znacznie u³atwia³y
pracê. Bez w¹tpienia najbardziej u¿yteczna dla studenta informatyki by³a
pracownia komputerowa, z dostêpem
do komputerów prawie 24 godziny na
dobê. Tak¿e po³¹czenie z Internetem
ka¿dego komputera by³o du¿ym
u³atwieniem w zdobywaniu informacji
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oraz komunikacji z domem i przyjació³mi w Polsce.
Ale pobyt w Leuven to nie tylko studiowanie. To przede wszystkim mo¿liwoœæ poznania ludzi z ca³ego œwiata. W
mieœcie studiuje oko³o 8 tys. obcokrajowców. Nawi¹za³em wiele znajomoœci z
ludŸmi z wielu krajów Europy, Afryki.
Wspólnie spêdzone miesi¹ce spowodowa³y, ¿e zostaliœmy przyjació³mi. Bez
w¹tpienia wa¿na jest mo¿liwoœæ doskonalenia swoich zdolnoœci jêzykowych.

Kursy jêzykowe, ksi¹¿ki oraz codzienne konwersacje spowodowa³y, ¿e teraz
moja znajomoœæ jêzyka angielskiego
jest o wiele bogatsza.
¯yczê wszystkim moim kolegom,
aby mogli odwiedziæ to miejsce. Jest to
nie tylko wielka szansa poprawy swoich kwalifikacji zawodowych, ale równie¿ mo¿liwoœæ poznania innej kultury,
obcego kraju oraz nowych œwiatopogl¹dów - tak bardzo potrzebna w dobie “zmniejszania siê œwiata”.
Robert Kyc

Moje stypendium zagraniczne
zwi¹zane z programem Socrates-Erasmus w Belgii obejmowa³o okres od
wrzeœnia 1998 r. do czerwca 1999 r.
Od pierwszego dnia pobytu a¿ do
momentu wstêpnego zaaklimatyzowania siê, czyli przez pierwsze 2-3 tygodnie, zostaliœmy otoczeni troskliw¹
opiek¹, tym bardziej ¿e tamtejszy rok
szkolny jeszcze siê nie rozpocz¹³, a nasi
koordynatorzy byli wy³¹cznie do naszej
dyspozycji. St¹d te¿ przyjêcie nas przez
pracowników uczelni belgijskiej wspominam ciep³o i serdecznie.
Pierwsze dni spêdziliœmy w domu
studenckim na terenie Katho, póŸniej
przenieœliœmy siê do naszych tymczasowych mieszkañ. W moim przypadku
by³ to jeden z oœmiu jednoosobowych
pokoi, mieszcz¹cych siê w jednym budynku, którego centralnym punktem
by³a bardzo dobrze wyposa¿ona kuchnia. Pokoje te zajmowa³a trójka Polaków i czwórka Belgów. Wszystkie
posi³ki przygotowywaliœmy samodzielnie, gdy¿ studenckie sto³ówki w Kortrijk nale¿a³y do jednych z najdro¿szych w Belgii.
Kszta³cenie w Katho jest nastawione przede wszystkim na zdobywanie
wiedzy praktycznej. St¹d te¿ by³o bardzo du¿o zajêæ praktycznych i laborato-

ryjnych w bogato wyposa¿onych pracowniach. Jak wspomnia³em, laboratoria maj¹ na celu nabycie konkretnej
umiejêtnoœci, a nie sprawdzanie ogólnie znanego zjawiska fizycznego czy
wyznaczanie wszystkim znanej charakterystyki tranzystora.
Wiêkszoœæ zajêæ i wyk³adów odbywa³a siê niestety w jêzyku niderlandzkim, ale bior¹c pod uwagê uniwersalnoœæ jêzyka technicznego, nie by³o
to a¿ tak wielkie utrudnienie. Umo¿liwiono nam tak¿e nieodp³atne uczêszczanie na dodatkowe wieczorowe kursy
jêzykowe organizowane przez szko³ê
jêzykow¹ “Hitek”.
Godne podkreœlenia jest umo¿liwienie nam w szerokim zakresie korzystania z komputerów pod³¹czonych do
Internetu. Jak wiemy, Internet daje szerokie mo¿liwoœci edukacyjne, z których korzystaliœmy, ale by³a to tak¿e
nieoceniona pomoc w kontaktach zarówno z Polsk¹, jak i ze studentami
“erazmusami”. Mogliœmy korzystaæ
nie tylko z pracowni wydzia³ów, na których studiowaliœmy, lecz równie¿ z pracowni Wydzia³u Ekonomicznego.
Otrzyma³em konkretny, gotowy
plan zajêæ, jednak mia³em pewn¹ mo¿liwoœæ negocjacji i mog³em wybraæ lub
odrzuciæ pewne przedmioty - oczywi-

œcie wszystko w ramach 30 punktów
kredytowych. Wszystkie zajêcia trwa³y
przewa¿nie od 800 do 1700, a kursy wieczorowe od 1800 do 2100.
Od grudnia do czerwca jeden dzieñ
w tygodniu poœwiêcaliœmy na realizacjê pracy koñcowej, któr¹ jest przewa¿nie wykonanie konkretnego projektu, w
jednym z belgijskich zak³adów. Naszym zadaniem by³o wykonanie sterowania dla stacji testów chillersów w
jedynej europejskiej filii japoñskiego
konsorcjum produkuj¹cego klimatyzacje.
Wyjazdy takie daj¹ mo¿liwoœæ kontaktu ze studentami belgijskimi oraz
studentami z innych pañstw Europy
(Hiszpania, Grecja, Wêgry, Niemcy,
Austria, Francja, S³owacja, Holandia,
Norwegia, Finlandia), co niew¹tpliwie
poprawia umiejêtnoœci jêzykowe oraz
tak wa¿n¹ w dzisiejszej pracy zawodowej umiejêtnoœæ ³atwego nawi¹zywania kontaktów i wspó³pracy z ludŸmi.
Pobyt w Belgii uwa¿am za bardzo
udany i owocny. Myœlê, ¿e doœwiadczenia zdobyte w Kortrijk pomog¹ mi samodzielnie rozwi¹zywaæ problemy i
radziæ sobie w trudnych sytuacjach.

Doœwiadczenie studiów zagranicznych w ramach programu Socrates ma
kilka aspektów, dlatego rozs¹dnie bêdzie, jeœli tê relacjê podzielê na kilka
czêœci, z których ka¿da bêdzie poœwiêcona odpowiedniemu zagadnieniu.
Moje studia odbywa³y siê na kierunku

TI (Toegepaste Informatika - Informatyka Stosowana) Wydzia³u VHTI (nauk technicznych) w Katholieke Hogeschool Zuid-Vest Vlaanderen w Kortrijk (Belgia), w okresie wrzesieñ
1998 r. - luty 1999 r.

Szko³a

BELGIA

Marcin Kwoka

Katholieke Hogeschool Zuid-Vest
Vlaanderen (w skrócie Katho) mo¿na
zaklasyfikowaæ do grupy wy¿szych
szkó³ zawodowych. Szko³y takie maj¹
przygotowaæ studentów do praktyczne-
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go wykonywania zawodu, st¹d wiêkszy
nacisk k³adzie siê na praktyczne umiejêtnoœci pos³ugiwania siê programami i
sprzêtem, niezbêdne zaœ wiadomoœci
teoretyczne s¹ podawane po to, by ogólnie wyjaœniæ dzia³anie tych programów
i sprzêtu.
Na trzecim (dyplomowym) roku
studenci odbywaj¹ przewa¿nie zajêcia
laboratoryjne. Studenci zagraniczni nie
musz¹ uczestniczyæ w wyk³adach, które s¹ prowadzone w jêzyku flamandzkim. Równie¿ laboratoria s¹ prowadzone w tym jêzyku, jednak wszyscy
studenci otrzymuj¹ du¿o materia³ów tak¿e w jêzyku angielskim. Na kierunku
“informatyka” wszyscy wyk³adowcy
bardzo dobrze znaj¹ angielski, dlatego
zawsze mo¿na zapytaæ lub poprosiæ o
wyjaœnienie niezrozumia³ych kwestii.
Studenci zagraniczni otrzymuj¹ na
pocz¹tku propozycjê programu dydaktycznego, który jest przygotowany
specjalnie dla nich i bierze pod uwagê
program odbytej ju¿ czêœci studiów w
uczelni macierzystej. Mój pocz¹tkowy
program znacznie siê ró¿ni³ od wersji
ostatecznej, poniewa¿ opiekun zwykle
daje spore mo¿liwoœci dostosowania
programu do zainteresowañ studenta,
jednak w ramach wymaganej liczby
punktów kredytowych. W grê wchodz¹
przede wszystkim przedmioty II i III
roku.
W czasie semestru na kierunku informatycznym jest odbywana praktyka
zawodowa. Studenci miejscowi odbywaj¹ praktykê przez ca³y ostatni semestr III roku, w wybranych przez
siebie firmach (firmy same wysy³aj¹ do
szkó³ propozycje praktyk). Mój pobyt
by³ ograniczony do 6 miesiêcy, st¹d tylko 2 ostatnie miesi¹ce by³y przeznaczone na praktykê. Niestety, firmy rodzime
nie s¹ zainteresowane przyjmowaniem
na praktykê studentów zagranicznych
prawdopodobnie dlatego, ¿e nie mog¹
wi¹zaæ nadziei na dalsze ich zatrudnienie, a tak¿e ze wzglêdu na barierê jêzykow¹ (dlatego moja praktyka odbywa³a
siê w Katho).
Muszê przyznaæ, ¿e choæ poziom teoretyczny zajêæ nie dorównuje zajêciom w naszej Politechnice, to poziom
przygotowania praktycznego oraz za-
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anga¿owanie studentów i nauczycieli
s¹ znacznie wiêksze. Przyk³adem na to
niech bêdzie incydent, który wydarzy³
siê podczas semestru. Nowo zatrudniony nauczyciel prowadzi³ zajêcia laboratoryjne z systemu Unix oraz z przedmiotu “Internetworking” (sieci komputerowe). Niestety, sposób prowadzenia
zajêæ nie odpowiada³ studentom, którzy
uwa¿ali, ¿e nauczyciel ten nie potrafi
dobrze wyt³umaczyæ kwestii przedmiotu i przez to nie mog¹ przyswoiæ sobie
wyk³adów. Sytuacja powtarza³a siê
przez kilka zajêæ, zdesperowani studenci zastrajkowali i z³o¿yli skargê szefowi
wydzia³u. Szef wydzia³u stan¹³ po stronie studentów (!), niekompetentny zaœ
nauczyciel sam zrezygnowa³ (!) z prowadzenia przedmiotu i z pracy w tej
szkole. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e zwolnienie zatrudnionego pracownika w
Belgii wi¹¿e siê z du¿ym odszkodowaniem, jakie zak³ad pracy musi odprowadziæ na rzecz pañstwa (równowartoœæ
kilkunastu pensji, jak¹ pobiera³ pracownik), dlatego dobrowolna rezygnacja
nauczyciela z posady pozwoli³a unikn¹æ szkole znacznych kosztów. le
przeprowadzone zajêcia zosta³y przez
studentów odrobione z innym prowadz¹cym i w innym terminie, po godzinach normalnych zajêæ.
Nauczyciele w Katho to ludzie, którzy ukoñczyli uniwersytet ze specjalnoœci¹, jakiej ucz¹. Nie s¹ to naukowcy,
jednak niejednokrotnie wczeœniej pracowali w przemyœle, dlatego s¹ dobrze
przygotowani praktycznie. Staraj¹ siê
oni jak najlepiej przekazaæ swoj¹ wiedzê studentom, sami zaœ te¿ poœwiêcaj¹
du¿o czasu na naukê, bo w takiej dziedzinie jak informatyka jest to po prostu
konieczne. Jako ciekawostkê podam, ¿e
dwaj nauczyciele na kierunku informatyki czêsto opuszczali szko³ê po godz.
1900, a nawet 2000, choæ oficjalnie zajêcia koñcz¹ siê o 1730. Musieli oni m.in.
przygotowaæ zajêcia na nastêpny dzieñ.
A mo¿e by³ to objaw pracoholizmu ...? Dodatkow¹ kwesti¹ dotycz¹c¹
nauczycieli s¹ ich zarobki - 100 tys.
BEF miesiêcznie, czyli oko³o 10 tys.
PLN. W tej dziedzinie droga Polski do
Unii Europejskiej wydaje siê byæ jeszcze d³uga.

Sprawy socjalne i logistyczne
Na pocz¹tku pobytu najwa¿niejsze
jest podjêcie trafnych decyzji dotycz¹cych zakwaterowania. Opiekunowie dobrze zajêli siê t¹ spraw¹ i w ci¹gu
tygodnia zaproponowali nam lokum. Ja
i 5 innych osób zamieszkaliœmy w centrum miasta, które jest odleg³e od
szko³y oko³o 5 km. Mieszkanie w centrum ma swoje zalety, np. jeœli chodzi o
mo¿liwoœci spêdzania wolnego czasu,
jednak podstawowym mankamentem
by³a odleg³oœæ, któr¹ nale¿a³o w ci¹gu
jednego dnia pokonaæ co najmniej 2
razy, a najczêœciej 4 razy. Mieszkanie
blisko szko³y jest praktyczne, niemniej
jednak s¹ konieczne periodyczne wyprawy do supermarketu celem uzupe³nienia zapasów ¿ywnoœci. Warto
równie¿ od czasu do czasu organizowaæ
spotkania z innymi studentami, st¹d
wa¿ny staje siê problem transportu.
Ceny biletów autobusowych na kieszeñ polskiego studenta s¹ bardzo wysokie, wiêc podstawowym œrodkiem
transportu jest rower, który nale¿y
“za³atwiæ” sobie jak najszybciej, nawet
jeœli mieszka siê doœæ blisko szko³y.
Wa¿na uwaga: rower musi mieæ sprawne lampy (przedni¹ i tyln¹), bior¹c zaœ
pod uwagê czêste deszcze, niezbêdne s¹
równie¿ b³otniki. Ci studenci, którzy jak ja - odbywaj¹ studia zim¹ i s¹ mniej
zahartowani, musz¹ dbaæ o swoje zdrowie, gdy¿ je¿d¿enie rowerem w temperaturze bliskiej zeru mo¿e siê skoñczyæ
gryp¹, która nie ominê³a tak¿e i mnie.
Trzeba tak¿e pomyœleæ o p³aszczu przeciwdeszczowym i dobrze siê ubieraæ do
wypraw rowerowych.
Obiady w sto³ówce s¹ dosyæ drogie,
200-220 BEF (20-22 z³) i nie zapewniaj¹ sytoœci nawet na ca³e popo³udnie,
dlatego mog¹ sobie na nie pozwoliæ zamo¿niejsi studenci. Przygotowuj¹c
w³asne wy¿ywienie, mo¿na zaoszczêdziæ sporo pieniêdzy kosztem czasu.
Doœwiadczenie kolegów wskazuje, ¿e
najbardziej efektywne ekonomicznie
jest za³o¿enie “komuny” i wspólne gotowanie, jednak wymaga to dobrej organizacji i wzajemnego zaufania.

Nr 6-8(78-80)–CZERWIEC-SIERPIEN 2000
Zajêcia organizowane dla studentów zagranicznych
Przed przyst¹pieniem do regularnego uczêszczania na zajêcia semestralne
odbyliœmy 3-tygodniowy kurs jêzykowy i œwiatopogl¹dowy, pod wspóln¹
nazw¹ “Europe I presume ...”. Zajêcia
te nale¿y potraktowaæ bardziej jako
okazjê do lepszego zapoznania siê z
reszt¹ studentów zagranicznych i z krajem, ni¿ sposób na poznanie jêzyka.
Nauczenie siê jêzyka w 3 tygodnie jest
oczywiœcie niemo¿liwe. Mimo to poznane s³ówka i zwroty przydaj¹ siê w
¿yciu codziennym, a bardziej uparci,
szczególnie znaj¹cy jêzyk niemiecki,
mog¹ pokusiæ siê o nauczenie czegoœ
wiêcej. Ju¿ w czasie semestru naukê jêzyka niderlandzkiego mo¿na by³o kontynuowaæ w wieczorowej szkole jêzykowej “Hitek”, prowadzonej w budynkach wydzia³u marketingu. Chêtni mogli uczyæ siê tam tak¿e jêzyków:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, w³oskiego, hiszpañskiego i rosyjskiego. Ja wybra³em francuski.
W czasie wspomnianego 3-tygodniowego kursu odbyliœmy kilka wycieczek po zachodniej Flandrii. Kraj to
niewielki, wiêc podró¿e by³y raczej
krótkie, lecz bardzo ciekawe. By³y one
tematycznie zwi¹zane z czêœci¹ kursu,
która mia³a nam przede wszystkim ogólnie przedstawiæ ró¿ne aspekty ¿ycia
Flandrii jako regionu UE, czyli ekonomiê, przemys³, rolnictwo, szkolnictwo
itd.
Ju¿ w czasie semestru odby³y siê
dwa spotkania zorganizowane przez
grupê GIobeContact, skupiajac¹ by³ych
studentów - “erasmusów” z Katho. Muszê dodaæ, ¿e by³y one powi¹zane z pewnymi wydatkami, które mniej zamo¿nych studentów PRz mog¹ przyprawiæ o nag³y ból g³owy, jednak nie
trzeba tego po sobie pokazywaæ i zachowywaæ siê tak, jak nakazuje bon

ton. Poza tym spotkania te by³y okazj¹
do poznania zak¹tków Belgii.
W krajach zachodniej Europy, jak
np. Belgia, istnieje pewna dziwna moda
bawienia siê “na si³ê”. Prawie wszyscy
studenci belgijscy spêdzaj¹ pi¹tkowe i
sobotnie wieczory w pubach, pij¹c
piwo i rozmawiaj¹c przy bardzo g³oœnej
muzyce, co jest znane równie¿ ju¿ i w
naszym kraju. Jest to zwyczaj socjologicznie wpojony do tego stopnia, ¿e
istota ludzka nie spêdzaj¹ca wolnego
czasu w ten sposób wydaje siê byæ podejrzana i niezrozumiana. Poddanie siê
tej modzie jest jednak dosyæ kosztowne
i z tego wzglêdu w praktyce student zagraniczny musi siê liczyæ z dodatkowymi obci¹¿eniami bud¿etu zwi¹zanymi z
tzw. “lifestyle”.
Tym, którzy dysponuj¹ pewnym zapasem gotówki, polecam zwiedzenie
kilku znanych miast europejskich, jak
Pary¿, Amsterdam, Londyn, Kolonia
itp., które znajduj¹ siê w promieniu
oko³o 300 km. Wbrew pozorom najtrudniejsze jest podjêcie inicjatywy i
zgoda kilku osób co do œrodków transportu oraz zakwaterowania.
Wszelkie pobyty za granic¹ dostarczaj¹ nowych wra¿eñ i obrazów, dlatego warto pomyœleæ o dobrym aparacie
fotograficznym, co pozwoli na odœwie¿enie wspomnieñ po latach i podzielenie siê nimi z innymi.
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to spowodowane dwujêzycznoœci¹
kraju, po czêœci u³atwieniem s¹ podobieñstwa jêzyka niderlandzkiego do innych jêzyków germañskich, przede
wszystkim niemieckiego. Mo¿emy np.
pozazdroœciæ Szwedom, ¿e mog¹ nauczyæ siê jêzyka niderlandzkiego w pó³
roku, z drugiej strony jednak nie doceniamy faktu, ¿e mo¿emy porozumieæ
siê jakoœ ze S³owakami czy Czechami.
Wydaje mi siê, ¿e obecne nastawienie
na nauczenie w Polsce studentów jednego jêzyka zachodniego w stopniu
bardzo dobrym jest s³uszne, jednak w
perspektywie niewystarczaj¹ce, jeœli
mamy ambicje dorównaæ w tym wzglêdzie krajom UE. Dodam, ¿e nikt z ekipy
polskich studentów (³¹cznie ze mn¹)
nie potrafi³ pos³ugiwaæ siê swobodnie
dwoma jêzykami obcymi.

Podsumowanie

Aby móc sprawnie i aktywnie uczestniczyæ z zajêciach dydaktycznych,
jest niezbêdna znajomoœæ jêzyka obcego (najlepiej angielskiego), w stopniu
co najmniej œrednim. Oko³o 95% studentów z innych krajów pos³uguje siê
dosyæ sprawnie jêzykiem angielskim,
dziêki czemu nie mia³em k³opotów w
porozumiewaniu siê. Trzeba jednak dodaæ, ¿e studenci belgijscy potrafi¹ porozumiewaæ siê sprawnie w trzech, a
nawet czterech jêzykach. Po czêœci jest

Uwa¿am, ¿e studiowanie za granic¹
to bardzo dobry pomys³, który powinien byæ kontynuowany. Pozwala przede wszystkim praktycznie sprawdziæ i
doskonaliæ znajomoœæ jêzyka obcego.
Mo¿na rozwin¹æ swe umiejêtnoœci dostosowania siê i radzenia sobie w nowych, czasami trudnych warunkach.
Mo¿na te¿ liczyæ na pomoc opiekunów,
którzy staraj¹ siê zadbaæ o problemy
studentów, szczególnie na pocz¹tku pobytu. Pobyt ten by³ okazj¹ do poznania
Belgii, ma³ego kraju, o którym wczeœniej niewiele wiedzia³em. Kolejn¹ pozytywn¹ stron¹ jest poznanie studentów z innych krajów, ich zwyczajów i kultury. Nauka w obcej uczelni
pozwala porównaæ nasz system szkolnictwa z innym, porównaæ programy
dydaktyczne i wyposa¿enie pracowni.
Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e wzmianka w ¿yciorysie o odbyciu studiów zagranicznych mo¿e mieæ pozytywny
wp³yw na nasz obraz w oczach potencjalnego pracodawcy.
Artur Wisz

programu Socrates-Erasmus. Zaczynam nowy rozdzia³ mojego ¿ycia - nie
mam jednak czasu, ¿eby siê nad tym
wszystkim zastanowiæ. Mój “buddy”
ju¿ czeka. To taki dobry duch, który ma
za zadanie pomóc nowo przyby³ym.

Mój “buddy” to student uniwersytetu,
który pomaga mi bardzo szybko uporaæ
siê ze wszystkimi formalnoœciami na
uczelni, zwi¹zanymi z zakwaterowaniem. A ju¿ wieczorem spotkanie z innymi studentami, którzy przyjechali w

Przygotowanie jêzykowe

NIEMCY
Wczesny ranek 1 wrzeœnia 1999 r.
Po d³ugiej podró¿y wysiadam na dworcu autobusowym w Bielefeldzie. Jestem na miejscu - to tutaj w³aœnie bêdê
przez rok kontynuowaæ moje studia w
Fachhochschule Bielefeld, w ramach
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ramach programu Socrates. S¹ tu studenci z Francji, Hiszpanii, Estonii i
wielu innych krajów.
Dostajemy wszystkie potrzebne
nam materia³y i plan zajêæ na wrzesieñ.
Przede wszystkim obejmuje on intensywny kurs jêzyka niemieckiego, ale
mamy te¿ czas na wycieczki i zwiedzanie ciekawych miejsc. Wszystko po to,
¿eby siê lepiej poznaæ i zaaklimatyzowaæ w nowym miejscu.
Wrzesieñ min¹³ bardzo szybko.
Pocz¹tki zawsze s¹ trudne, ale profesorowie, z którymi mia³am zajêcia w Fa-

chhochschule, okazali siê bardzo mili i
wyrozumiali, bariera zaœ jêzykowa to
problem, który mo¿na szybko pokonaæ.
Nauka przebiega podobnie jak u nas. S¹
wyk³ady, na których zapoznajemy siê z
teori¹, jak¹ póŸniej wprowadzamy w
¿ycie na æwiczeniach. Poznajemy nowe
programy komputerowe, mamy szeroki
dostêp do materia³ów i sprzêtu oraz
wszelk¹ potrzebn¹ pomoc, nie tylko ze
strony prowadz¹cych, ale i innych studentów.
Nadszed³ wreszcie czas egzaminów
i sprawdzenia w³asnych wiadomoœci.

Po kilku miesi¹cach intensywnej nauki
zarówno przedmiotów, jak i jêzyka pozosta³o mi tylko zameldowaæ siê na wybrane egzaminy i “spokojnie” czekaæ,
a póŸniej ... zdaæ.
Wyjazd na stypendium zagraniczne
to œwietna okazja nie tylko do zapoznania siê z innym stylem nauczania, podejœcia do pewnych problemów i ich
rozwi¹zywania, ale tak¿e do zawarcia
wielu znajomoœci i przyjaŸni.
Edyta Zajdel

LISTA CZ£ONKÓW CENTRALNEJ KOMISJI
do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych
oraz dziedziny i dyscypliny naukowe
Od Redakcji
Zamieszczamy sk³ad osobowy sekcji III-VI wybrany na kadencjê od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2002 r. Wykaz
cz³onków sekcji I i II zosta³ opublikowany w GP 5/2000.
Sekcja III - Nauk Biologicznych,
Rolniczych i Leœnych
prof. Wies³aw BAREJ
nauki weterynaryjne
prof. Tadeusz BASZYÑSKI
nauki biologiczne, biologia
prof. W³odzimierz BEDNARSKI
nauki rolnicze,
technologia ¿ywnoœci i ¿ywienia
prof. Stanis³aw BERBEÆ
nauki rolnicze, agronomia
prof. Wojciech BUDZYÑSKI
nauki rolnicze, agronomia
prof. Andrzej DUBAS
nauki rolnicze, agronomia
prof. Jerzy FABISZEWSKI
nauki biologiczne, ekologia
prof. Andrzej GRZYWACZ
nauki leœne, leœnictwo
prof. Zofia JASIÑSKA
nauki rolnicze, agronomia
prof. Krzysztof JA¯D¯EWSKI
nauki biologiczne, biologia
prof. Stanis³aw KOSTRZEWA
nauki rolnicze,
kszta³towanie œrodowiska
prof. Andrzej KWIECIÑSKI
nauki rolnicze, in¿ynieria rolnicza
prof. Andrzej LIBIK
nauki rolnicze, ogrodnictwo
prof. Janusz LIPECKI
nauki rolnicze, ogrodnictwo

prof. Zygmunt LITWIÑCZUK
nauki rolnicze, zootechnika
prof. Konrad MAGNUSKI
nauki leœne, leœnictwo
prof. Leszek MALICKI
nauki rolnicze, agronomia
prof. Teofil MAZUR
nauki rolnicze,
kszta³towanie œrodowiska
prof. Micha³ MAZURKIEWICZ
nauki weterynaryjne
prof. Rudolf MICHA£EK
nauki rolnicze, in¿ynieria œrodowiska
prof. Gra¿yna MUSZYÑSKA
nauki biologiczne, biochemia
prof. Mieczys³aw PA£ASIÑSKI
nauki rolnicze,
technologia ¿ywnoœci i ¿ywienia
prof. Zygmunt PEJSAK
nauki weterynaryjne
prof. W³odzimierz PR¥DZYÑSKI
nauki leœne, drzewnictwo
prof. Stanis³aw PRZESTALSKI
nauki biologiczne, biofizyka
prof. Marian RÓ¯YCKI
nauki rolnicze, zootechnika
prof. Jan SZCZERBOWSKI
nauki rolnicze, rybactwo
prof. Andrzej SZEPTYCKI
nauki biologiczne, biologia
prof. Tadeusz SZULC
nauki rolnicze, zootechnika

prof. Tomasz TWARDOWSKI
nauki biologiczne, biotechnologia
prof. Tadeusz WILUSZ
nauki biologiczne, biochemia
prof. W³odzimierz ZA£ACHOWSKI
nauki rolnicze, rybactwo
prof. Kazimierz ZARZYCKI
nauki biologiczne, ekologia
prof. Leszek ¯UKOWSKI
nauki leœne, drzewnictwo
Sekcja IV - Nauk Medycznych
prof. Jan ALBRECHT
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Adam BILIKIEWICZ
nauki medyczne, medycyna
prof. Andrzej BORÓWKA
nauki medyczne, medycyna
prof. Eugeniusz BUTRUK
nauki medyczne, medycyna
prof. Stanis³aw CZEKALSKI
nauki medyczne, medycyna
prof. Wac³aw DROSZCZ
nauki medyczne, medycyna
prof. Zbigniew DROZDOWSKI
nauki o kulturze fizycznej
prof. Jacek DUBIEL
nauki medyczne, medycyna
prof. Antoni GABRYELEWICZ
nauki medyczne, medycyna
prof. Andrzej G£ADYSZ
nauki medyczne, medycyna
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prof. Miros³awa GOLENIEWSKA-FURMANOWA
nauki farmaceutyczne
prof. Andrzej GÓRSKI
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Tadeusz HERMANN
nauki farmaceutyczne
prof. Zbigniew S. HERMAN
nauki medyczne, medycyna
prof. Maria HOFFMAN
nauki medyczne, medycyna
prof. W³odzimierz JANUSZEWICZ
nauki medyczne, medycyna
prof. Janusz JELJASZEWICZ
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Marcin KAMIÑSKI
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Zdzis³aw KLEINROK
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Franciszek KOKOT
nauki medyczne, medycyna
prof. Ryszard KORBUT
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Andrzej KU£AKOWSKI
nauki medyczne, medycyna
prof. Bohdan LEWARTOWSKI
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Zdzis³aw MACHOÑ
nauki farmaceutyczne
prof. Jerzy MAJ
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Stanis³aw W. MAJEWSKI
nauki medyczne, stomatologia
prof. Janusz NAUMAN
nauki medyczne, medycyna
prof. Wojciech NOSZCZYK
nauki medyczne, medycyna
prof. Tadeusz M. OR£OWSKI
nauki medyczne, medycyna
prof. Marek PAWLIKOWSKI
nauki medyczne, medycyna
prof. Janusz PIEKARCZYK
nauki medyczne, stomatologia
prof. Antoni PRUSIÑSKI
nauki medyczne, medycyna
prof. Joachim RACZEK
nauki o kulturze fizycznej
prof. Czes³aw RADZIKOWSKI
nauki medyczne, biologia medyczna
prof. Jan STEFFEN
nauki medyczne, biologia medyczna
Sekcja V - Nauk Matematycznych,
Fizycznych, Chemicznych
i Nauk o Ziemi
prof. Osman ACHMATOWICZ
nauki chemiczne, chemia
prof. W³odzimierz BARAN
nauki techniczne, geodezja i kartografia

prof. Bogdan BURCZYK
nauki chemiczne,
technologia chemiczna
prof. Andrzej BURGHARDT
nauki techniczne, in¿ynieria chemiczna
prof. Czes³aw DRUET
nauki o Ziemi, oceanologia
prof. Zbigniew FAJKLEWICZ
nauki o Ziemi, geofizyka
prof. Aleksander GARLICKI
nauki o Ziemi, geologia
prof. Kazimierz GÊBA
nauki matematyczne, matematyka
prof. Ryszard GRADZIÑSKI
nauki o Ziemi, geologia
prof. Jerzy HABER
nauki chemiczne, chemia
prof. Krzysztof HAMAN
nauki fizyczne, geofizyka
prof. Andrzej HEIM
nauki techniczne, in¿ynieria chemiczna
prof. Andrzej HRYNKIEWICZ
nauki fizyczne, fizyka
prof. Adam HULANICKI
nauki chemiczne, chemia
prof. Miko³aj JERZYKIEWICZ
nauki fizyczne, astronomia
prof. Franciszek KACZMAREK
nauki fizyczne, fizyka
prof. Aleksander KARCZ
nauki techniczne,
technologia chemiczna
prof. Adam KOTARBA
nauki o Ziemi, geografia
prof. Henryk KOZ£OWSKI
nauki chemiczne, chemia
prof. Józef S. KWIATKOWSKI
nauki fizyczne, biofizyka
prof. Leszek LINDNER
nauki o Ziemi, geologia
prof. Stanis³aw £OJASIEWICZ
nauki matematyczne, matematyka
prof. Bogdan MARCINIEC
nauki chemiczne, chemia
prof. Antoni MAZURKIEWICZ
nauki matematyczne, informatyka
prof. Mieczys³aw M¥KOSZA
nauki chemiczne, chemia
prof. Marian MIKO£AJCZYK
nauki chemiczne, chemia
prof. Andrzej OLEŒ
nauki fizyczne, fizyka
prof. Tadeusz PARYJCZAK
nauki chemiczne,
technologia chemiczna
prof. Stefan PRZEW£OCKI
nauki techniczne, geodezja i kartografia
prof. Andrzej RICHLING
nauki o Ziemi, geografia
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prof. Czes³aw RYLL-NARDZEWSKI
nauki matematyczne, matematyka
prof. Ignacy Z. SIEMION
nauki chemiczne, biochemia
prof. Adam SOBICZEWSKI
nauki fizyczne, fizyka
prof. Jan STANKOWSKI
nauki fizyczne, fizyka
prof. Marian TANIEWSKI
nauki techniczne,
technologia chemiczna
prof. Stanis³aw WORONOWICZ
nauki matematyczne, matematyka
prof. Jerzy ZABCZYK
nauki matematyczne, matematyka
prof. Kacper ZALEWSKI
nauki fizyczne, fizyka
Sekcja VI - Nauk Technicznych
prof. Andrzej AJDUKIEWICZ
nauki techniczne, budownictwo
prof. Daniel J. BEM
nauki techniczne, telekomunikacja
prof. Janusz BRASZCZYÑSKI
nauki techniczne, metalurgia
prof. Witold CÊCKIEWICZ
nauki techniczne,
architektura i urbanistyka
prof. Zbigniew CIOK
nauki techniczne, elektrotechnika
prof. Miros³awa D¥BROWA-BAJON
nauki techniczne, transport
prof. Józef DUBIÑSKI
nauki techniczne, górnictwo
prof. Jan EBERT
nauki techniczne, elektronika
prof. Andrzej E. GA£KOWSKI
nauki techniczne,
architektura i urbanistyka
prof. Henryk GÓRECKI
nauki techniczne,
automatyka i robotyka
prof. Zbigniew GÓRNY
nauki techniczne, metalurgia
prof. Jan GRONOWICZ
nauki techniczne, transport
prof. Henryk HAWRYLAK
nauki techniczne,
budowa i eksploatacja maszyn
prof. Leopold JEZIORSKI
nauki techniczne,
in¿ynieria materia³owa
prof. Tadeusz KACZOREK
nauki techniczne, automatyka i robotyka
prof. Jerzy KLAMKA
nauki techniczne, automatyka i robotyka
prof. Micha³ KLEIBER
nauki techniczne, mechanika
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prof. Jan KMITA
nauki techniczne, budownictwo
prof. Kazimierz KOPIAS
nauki techniczne, w³ókiennictwo
prof. Stanis³aw KUŒ
nauki techniczne, budownictwo
prof. Benedykt LICZNERSKI
nauki techniczne, elektronika
prof. Jaros³aw MIKIELEWICZ
nauki techniczne, mechanika
prof. Adam MORECKI
nauki techniczne, biocybernetyka
i in¿ynieria biomedyczna
prof. Zbigniew OSIÑSKI
nauki techniczne,
budowa i eksploatacja maszyn
prof. Zdzis³aw PAWLAK
nauki techniczne, informatyka
prof. Wojciech PRZETAKIEWICZ
nauki techniczne,
in¿ynieria materia³owa

prof. Janusz ROSZKOWSKI
nauki techniczne, górnictwo
prof. Jakub SIEMEK
nauki techniczne, górnictwo
prof. Bogdan SKALMIERSKI
nauki techniczne, mechanika
prof. Wies³aw STACHURSKI
nauki techniczne, budownictwo
prof. Gwidon SZEFER
nauki techniczne, mechanika
prof. W³adys³aw TORBICZ
nauki techniczne, biocybernetyka
i in¿ynieria biomedyczna
prof. Henryk TUNIA
nauki techniczne, elektrotechnika
prof. Jan WÊGLARZ
nauki techniczne, informatyka
prof. Artur WIECZYSTY
nauki techniczne,
in¿ynieria œrodowiska

prof. Tomasz WINNICKI
nauki techniczne,
in¿ynieria œrodowiska
prof. Andrzej W£OCHOWICZ
nauki techniczne,
w³ókiennictwo
prof. Boles³aw WOJCIECHOWICZ
nauki techniczne,
budowa i eksploatacja maszyn
prof. Kazimierz ZAKRZEWSKI
nauki techniczne, elektrotechnika
prof. Maciej ZARZYCKI
nauki techniczne,
budowa i eksploatacja maszyn
prof. Jerzy ZIÓ£KO
nauki techniczne, budownictwo
prof. Marian ZIENTALSKI
nauki techniczne,
telekomunikacja

Opracowa³
Bronis³aw Œwider

informuje
Komunikat o wynikach wyborów zastêpców
Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych IV kadencji
1 czerwca br. na swym pierwszym posiedzeniu KBN
IV kadencji wybra³ dwóch zastêpców Przewodnicz¹cego
Komitetu Badañ Naukowych. Obradom przewodniczy³ Minister Nauki, Przewodnicz¹cy KBN - prof. Andrzej Wiszniewski. Zastêpcami Przewodnicz¹cego zostali:
= prof. dr hab. Janina JÓWIAK
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz
Ekonomicznych

Cz³onek Komisji Badañ Podstawowych
Przewodnicz¹ca Zespo³u H-2 Nauk Spo³ecznych, Ekonomicznych i Prawnych,
= prof. dr hab. in¿. Krzysztof Jan KURZYD£OWSKI
Politechnika Warszawska
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji Badañ Stosowanych
Przewodnicz¹cy Zespo³u T-8 In¿ynierii Materia³owej
i Technologii Materia³owych.

Komunikat o wynikach wyborów
do Komitetu Badañ Naukowych IV kadencji
31 maja br. na swych posiedzeniach komisje Komitetu
Badañ Naukowych IV kadencji wybra³y przewodnicz¹cych
komisji oraz pozosta³ych cz³onków Komitetu Badañ Naukowych IV kadencji:
= prof. dr hab. Maciej ¯YLICZ - przewodnicz¹cy Komisji
Badañ Podstawowych,
= prof. dr hab. in¿. Bogdan NEY - przewodnicz¹cy Komisji
Badañ Stosowanych,
= prof. dr hab. Tadeusz POPIELA - zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Badañ Podstawowych,

= prof. dr hab. in¿.

Krzysztof Jan KURZYD£OWSKI - zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Badañ Stosowanych,
= prof. dr hab. in¿. Jerzy BARZYKOWSKI,
= prof. dr hab. Jerzy BRZEZIÑSKI,
= prof. dr hab. Jan GAWÊCKI,
= prof. dr hab. Janina JÓWIAK,
= prof. dr hab. Tadeusz PARYJCZAK,
= prof. dr hab. Kazimierz STÊPIEÑ,
= prof. dr hab. Jan WÊGLARZ,
= prof. dr hab. in¿. Jerzy WRÓBEL.
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Komunikat o wynikach wyborów przewodnicz¹cych
zespo³ów komisji Komitetu Badañ Naukowych IV kadencji
31 maja br. na swych posiedzeniach zespo³y komisji Komitetu Badañ Naukowych IV kadencji wybra³y swoich przewodnicz¹cych:
= prof. dr hab. Jerzy BRZEZIÑSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii
(Zespó³ H-1 Nauk Humanistycznych)
= prof. dr hab. Janina JÓWIAK
Szko³a G³ówna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
(Zespó³ H-2 Nauk Spo³ecznych, Ekonomicznych i Prawnych)
= prof. dr hab. Kazimierz STÊPIEÑ
Uniwersytet Warszawski, Obserwatorium Astronomiczne
(Zespó³ P-3 Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii)
= prof. dr hab. Maciej ¯YLICZ
Miêdzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO-PAN, Zak³ad Biologii Molekularnej
(Zespó³ P-4 Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony
Œrodowiska)
= prof. dr hab. Tadeusz POPIELA
Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum,
Wydzia³ Lekarski
(Zespó³ P-5 Nauk Medycznych)
= prof. dr hab. Jan GAWÊCKI
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Katedra

Higieny ¯ywienia Cz³owieka
(Zespó³ P-6 Nauk Rolniczych i Leœnych)
= prof. dr hab. in¿. Jerzy WRÓBEL
Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn
(Zespó³ T-7 Mechaniki, Budownictwa i Architektury)
= prof. dr hab. in¿. Krzysztof Jan KURZYD£OWSKI
Politechnika Warszawska
(Zespó³ T-8 In¿ynierii Materia³owej i Technologii Materia³owych)
= prof. dr hab. Tadeusz PARYJCZAK
Politechnika £ódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
(Zespó³ T-9 Chemii, Technologii Chemicznej oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska)
= prof. dr hab. in¿. Jerzy BARZYKOWSKI
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia³ Elektroniki
(Zespó³ T-10 Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii)
= prof. dr hab. Jan WÊGLARZ
Politechnika Poznañska, Wydzia³ Elektryczny
(Zespó³ T-11 Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji)
= prof. dr hab. in¿. Bogdan NEY
Instytut Geodezji i Kartografii
(Zespó³ T-12 Górnictwa, Geodezji i Transportu)

Z obrad KBN
przyj¹³ uchwa³ê & inwestycje aparaturowe w ³¹cznej kwocie 218 180 079 z³,

1 czerwca br. Komitet rozpatrzy³ i
przed³o¿on¹ przez Departament Studiów i Polityki Naukowej w sprawie przyznania dodatkowych œrodków na dofinansowanie dzia³alnoœci ogólnotechnicznej i wspomagaj¹cej
badania w wysokoœci 196 200 z³ z przeznaczeniem:
55 000 z³ dla Ministra Edukacji Narodowej (³¹cznie przyznano 9 503 000 z³),
80 000 z³ dla Prezesa Polskiej Akademii Nauk (kwota
³¹czna 10 880 000 z³),
61 000 z³ dla Prezesa Urzêdu Patentowego RP (kwota
³¹czna 251 200 z³).
Departament Badañ przedstawi³, a Komitet przyj¹³ projekt uchwa³y w sprawie podzia³u miêdzy komisje Komitetu
i ich zespo³y œrodków na finansowanie lub dofinansowanie
w 2000 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych s³u¿¹cych potrzebom badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Przyjêto nastêpuj¹cy podzia³:
inwestycje budowlane w ³¹cznej kwocie 189 470 008 z³,
w tym dla zespo³ów
u Komisji Badañ Podstawowych
w kwocie 106 308 432 z³,
u Komisji Badañ Stosowanych
w kwocie 83 161 576 z³,
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w tym dla zespo³ów
u Komisji Badañ Podstawowych
w kwocie 110 563 264 z³,
u Komisji Badañ Stosowanych
w kwocie 107 616 815 z³.
Propozycja wynika z wniosków zespo³ów komisji Komitetu zaakceptowanych postanowieniami o przyznaniu odpowiednich kwot na posiedzeniach komisji 12 i 13 kwietnia br.
Zespo³y opiniodawczo-doradcze Komitet powo³uje na
okres swojej kadencji. Wobec tego dotychczasowe zespo³y
przesta³y istnieæ. Komitet powo³a³ opiniodawczo-doradczy
Zespó³ do spraw Etyki w Nauce pod nazw¹ odmienn¹ ni¿
w trzeciej kadencji (dawniej Zespó³ do spraw Etyki Badañ
Naukowych) w sk³adzie:
= przewodnicz¹cy - Witold Karczewski,
= cz³onkowie - Kornel Gibiñski, Andrzej Górski, Maciej
Grabski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Szacki, Stanis³aw
Wielgus, Andrzej Zoll, Zdzis³aw Zawojski.
Komitet przyj¹³ deklaracjê w sprawie etyki w nauce zawieraj¹c¹ m.in. zamierzenia:
podjêcia wspó³pracy pomiêdzy KBN a instytucjami zajmuj¹cymi siê nauk¹ w celu opracowania aktów prawnych

&
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reguluj¹cych sprawy etyki oraz nadu¿yæ w œrodowisku naukowym,
promowania w³aœciwych postaw etycznych m³odych
uczonych,
powi¹zania finansowania badañ naukowych z etyczn¹
ocen¹ wykonawców prac,
zobowi¹zania Zespo³u do spraw Etyki w Nauce do
wspó³pracy z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi,
poparcia przez Komitet prac na rzecz etyki w nauce w zakresie procedur w³asnych oraz w œrodowisku naukowym.
Minister Ma³gorzata Koz³owska przedstawi³a plan finansowy wydatków dzia³u 77 - Nauka w roku 2000 - oraz omówi³a projekt bud¿etu na 2001 r. w dwóch wariantach:
kwoty oko³o 4 103 mln z³, co odpowiada 0,55% PKB
(wariant równomiernego wzrostu),
kwoty oko³o 4 700 mln z³, co odpowiada 0,63% PKB
(wariant przyspieszonego wzrostu).
Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej przed³o¿y³ informacjê o udziale polskich jednostek
w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Wed³ug ostatnich informacji do liczby 167 polskich zespo³ów uczest-
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nicz¹cych w projektach zaaprobowanych przez Komisjê Europejsk¹ w wyniku konkursów czerwcowych 5. PR w 1999 r.
dosz³o oko³o 130 zespo³ów w projektach zaakceptowanych
w rezultacie konkursów jesiennych. Pozwala to oczekiwaæ,
¿e ogólny udzia³ finansowy polskich zespo³ów bêdzie
znacz¹co wy¿szy ni¿ sygnalizowany uprzednio, i powinien
osi¹gn¹æ oko³o 30 mln euro.
Departament Systemów Informatycznych omówi³ wyniki Europejskiej Konferencji Ministerialnej “Spo³eczeñstwo
informacyjne: przyspieszenie integracji europejskiej” (Warszawa, 11-12 maja 2000 r.). Uczestnicy konferencji zwrócili
uwagê na znaczenie budowy spo³eczeñstwa informacyjnego
jako czynnika przyspieszaj¹cego integracjê europejsk¹. Podczas konferencji reprezentanci 10 miast podpisali helsiñsk¹
Deklaracjê Œwiatowego Dialogu Miast “Global Cities Dialogue Declaration”. Na wystawie przedstawiono osi¹gniêcia
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
Rzecznik prasowy
Komitetu Badañ Naukowych
dr Tadeusz Zaleski

Deklaracja Komitetu Badañ Naukowych w sprawie etyki w nauce
uchwalona na wniosek opiniodawczo-doradczego
Zespo³u do spraw Etyki w Nauce
Komitet Badañ Naukowych rozpoczynaj¹c swoj¹ IV kadencjê, postanawia nadaæ szczególny priorytet sprawom etyki w nauce.
Postawy etyczne ludzi nauki stanowi³y od bardzo dawna
wzorzec postêpowania dla spo³eczeñstwa. Ró¿ne badania socjologiczne wskazuj¹, ¿e równie¿ obecnie w rankingach presti¿u spo³ecznego uczeni zajmuj¹ niezmiennie pierwsze
miejsce. Tym wiêksze znaczenie maj¹ zatem d¹¿enia do usuniêcia wszelkich czynników mog¹cych tê wysok¹ ocenê podwa¿yæ. W ostatnim okresie pojawi³o siê niema³o spraw, które
wskazuj¹, ¿e zagro¿enie takie jest realne, a jedn¹ z przyczyn
takiego stanu rzeczy jest postêpuj¹ca pauperyzacja œrodowiska naukowego. Zdaniem Komitetu Badañ Naukowych konieczne jest pilne podjêcie wszechstronnych dzia³añ
maj¹cych na celu utrzymanie wysokiego presti¿u spo³ecznego uczonych i stworzenie atmosfery potêpienia, a nawet powszechnego ostracyzmu wobec osób wykraczaj¹cych
przeciw zasadom etyki naukowej.
1. Komitet uwa¿a za niezbêdne podjêcie przez kierownictwo Komitetu Badañ Naukowych œcis³ej wspó³pracy z kierownictwami ministerstw nadzoruj¹cych szko³y wy¿sze i
instytuty badawcze, a tak¿e z Polsk¹ Akademi¹ Nauk, Polsk¹
Akademi¹ Umiejêtnoœci, Rad¹ G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, Centraln¹ Komisj¹ do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych, Konferencj¹ Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich - w celu uzgadniania procedur postêpowania
w przypadkach nadu¿yæ w nauce oraz przygotowania odpowiednich aktów prawnych uniemo¿liwiaj¹cych m.in. szyb-

kie przedawnianie siê takich nadu¿yæ oraz egzekwuj¹cych
wymóg spe³niania uznanych w œrodowisku nauki zasad etycznych przy ubieganiu siê o tytu³ naukowy lub stanowisko
uzyskiwane w drodze konkursu.
2. Komitet uwa¿a za wyj¹tkowo istotne odtworzenie dobrych tradycji w stosunkach “Mistrz - Uczeñ" i promowanie
w³aœciwych postaw m³odych uczonych popieraj¹c m.in.
w³¹czenie zagadnieñ etyki w nauce do programów studiów
doktoranckich.
3. Komitet bêdzie zmierza³ do powi¹zania zasad finansowania instytucji naukowych i indywidualnych uczonych z
ocen¹ etyczn¹ prowadzonych przez te instytucje i osoby badañ naukowych; zdarzaj¹ce siê obecnie próby przechodzenia
do porz¹dku nad nadu¿yciami w uczelniach i placówkach badawczych, a tak¿e próby tuszowania wykroczeñ przeciw etyce pracy naukowej bêd¹ brane pod uwagê przy rozpatrywaniu wniosków o finansowanie dzia³alnoœci statutowej i projektów badawczych oraz rozliczaniu wykorzystania
przyznanych œrodków.
4. Komitet zobowi¹zuje opiniodawczo-doradczy Zespó³
do spraw Etyki w Nauce do roboczej wspó³pracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami zagranicznymi, które
posiadaj¹ ju¿ w³asne, oryginalne rozwi¹zania. Wspó³praca
powinna dotyczyæ przede wszystkim stworzenia definicji
wystêpków przeciwko etyce w nauce (scientific misconduct),
sposobów ich wykrywania, odpowiedzialnoœci instytucjonalnej za wykroczenia, stworzenia uczciwych i sprawnych
procedur rozpatrywania spraw oraz doboru odpowiednich do
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wykroczenia sankcji, z zapewnieniem ochrony osób sygnalizuj¹cych takie wystêpki - ale tak¿e osób nies³usznie o nie
oskar¿anych.
5. Komitet Badañ Naukowych bêdzie inicjowa³ i wspiera³
dzia³ania na rzecz etyki w nauce zarówno w swoich procedu-
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rach wewnêtrznych (ocena wniosków o finansowanie), jak
i w ca³ym œrodowisku naukowym.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2000 r.

ZARZ¥DZENIE nr 8/2000
Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. £ukasiewicza
z dnia 6 marca 2000 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2000/2001 dla studentów
studiów dziennych i zaocznych w Politechnice Rzeszowskiej
Ustalam nastêpuj¹c¹ organizacjê roku akademickiego
2000/2001:
a) semestr zimowy* od 01.10.2000 do 18.02. 2001
w tym:
- zajêcia dydaktyczne od 01.10.2000 do 22.12.2000
- ferie zimowe od 23.12.2000 do 02.01.2001
- zajêcia dydaktyczne od 03.01.2001 do 24.01.2001
zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza**
od 25.01.2001 do 08.02.2001
przerwa miêdzysemestralna
od 09.02.2001 do 11.02.2001

&
&

& sesja poprawkowa***

od 12.02.2001 do 18.02.2001
b) semestr letni od 19.02.2001 do 23.09.2001
w tym:
- zajêcia dydaktyczne od 19.02.2001 do 11.04.2001
- ferie wiosenne od 12.04.2001 do 18.04.2001
- zajêcia dydaktyczne od 19.04.2001 do 14.06.2001****
letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza**
od 15.06.2001 do 28.06.2001
jesienna sesja poprawkowa
od 03.09.2001 do 16.09.2001

&
&

Rektor
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski
Uwagi:
* Rok ak. 2000/2001 dla studentów lat pierwszych studiów dziennych rozpoczyna siê 26.09.2000r., w terminie 26-29.09. 2000 r.
odbêd¹ siê dni adaptacyjne studentów I roku, w tym zajêcia obowi¹zkowe z bhp. Szczegó³owy harmonogram zajêæ zostanie podany do 26.09.2000 r.
** Terminy zaliczeñ i egzaminów s¹ ustalane wg planu wydzia³owego. Wpisów w dokumentacji studenckiej dokonuje siê w dniu faktycznego zaliczenia lub zdawania egzaminu.
*** Sesja poprawkowa mo¿e zostaæ przed³u¿ona do 28.02.2001 r. na podstawie decyzji dziekana uzgodnionej z wydzia³owym samorz¹dem studenckim.
**** 11.06.2001 r. (poniedzia³ek) - zajêcia bêd¹ siê odbywaæ wg rozk³adu przewidzianego na czwartek.
Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie
zwolnieñ od pracy lub nauki osób nale¿¹cych do koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych w celu obchodzenia œwi¹t religijnych nie bêd¹cych dniami ustawowo wolnymi od pracy (DzU nr
26, poz. 235) student mo¿e na w³asn¹ proœbê zg³oszon¹ na
pocz¹tku roku akademickiego lub w toku nauki, nie póŸniej jednak
ni¿ 7 dni przed dniem zwolnienia, uzyskaæ zgodê dziekana na zwolnienie od zajêæ okreœlonych harmonogramem roku akademickiego. Dziekan udzielaj¹c zwolnienia, okreœla sposób wyrównania zaleg³oœci dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem.
Ustala siê nastêpuj¹ce dni wolne od zajêæ dydaktycznych bez
obowi¹zku ich odrabiania: 02.11.2000 r. (czwartek), 02.05.2001 r.
(œroda).
Inne dni wolne od zajêæ dydaktycznych mog¹ byæ ustanowione
m.in. na wniosek Samorz¹du Studenckiego, z zachowaniem wa-

runku realizacji planowanego na r.ak. 2000/2001 programu nauczania.

Liczba poszczególnych dni tygodnia zajêæ dydaktycznych
w semestrach (dotyczy r.ak. 2000/2001):

Dni tygodnia
Poniedzia³ek
Wtorek
roda
Czwartek
Pi¹tek

Semestr zimowy
Liczba dni
#
#
#
"
#

Semestr letni
Liczba dni
$
#
#
"
#
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Prezentacja Katedr i Zak³adów PRz
KATEDRA OCZYSZCZANIA I OCHRONY WÓD
W 1974 roku, w ówczesnym Instytucie Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej (obecnie
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska) powo³ano
Zak³ad Kszta³towania i Ochrony Œrodowiska, który w grudniu 1975 r. zosta³ przemianowany na Zak³ad Oczyszczania i
Ochrony Wód. Stanowisko kierownika obu zak³adów piastowa³ wówczas doc. dr in¿. Marian Granops.
W 1987 roku decyzj¹ Rektora Politechniki Rzeszowskiej
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód zosta³ zlikwidowany.
W okresie od 1 wrzeœnia 1987 r. do 30 wrzeœnia 1990 r. funkcjonowa³a Pracownia Badawcza In¿ynierii Œrodowiska, a
od 1 paŸdziernika 1990 r. Zak³ad Technologii Wody i Œcieków, którymi kierowa³ dr in¿. Janusz Tomaszek.
Z dniem 1 paŸdziernika 1994 r. reaktywowano Zak³ad
Oczyszczania i Ochrony Wód pod kierownictwem dr. hab.
in¿. Mariana Granopsa, prof. PRz, oraz powo³ano Zak³ad In¿ynierii i Chemii Œrodowiska, z kierownikiem - dr. hab. in¿.
J. Tomaszkiem, prof. PRz, likwiduj¹c jednoczeœnie Zak³ad
Technologii Wody i Œcieków.
W zwi¹zku z uzyskaniem przez dr. hab. in¿. Mariana Granopsa tytu³u naukowego profesora w listopadzie 1999 r.
Zak³ad Oczyszczania i Ochrony Wód zosta³ nobilitowany do
rangi Katedry Oczyszczania i Ochrony Wód.
Dzia³alnoœæ dydaktyczna Katedry

W ramach dzia³alnoœci dydaktycznej Katedry s¹ prowadzone nastêpuj¹ce przedmioty:

& technologia wody,
& urz¹dzenia technologii wody,
& uzdatnianie wody do celów specjalnych i odnowa wody,
& biochemia,
& gospodarka wodno-œciekowa w zak³adach przemys³owych,
& ochrona œrodowiska,
& biologia sanitarna,
& biotechnologia.
Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza Katedry

& badania nad wykorzystaniem nowych materia³ów filtracy&
&
&
&

jnych do usuwania zwi¹zków ¿elaza i manganu oraz substancji ropopochodnych i azotu amonowego z wody,
opracowywanie i wdra¿anie nowoczesnych technologii
uzdatniania wody do picia i celów specjalnych,
badanie wp³ywu jakoœci wody na procesy korozyjne,
projektowanie i badania technologiczne ma³ych przydomowych stacji uzdatniaj¹cych wodê,
stosowanie diatomitów i klinoptylolitów w uzdatnianiu
wody oraz oczyszczaniu œcieków.
Dzia³alnoœæ us³ugowa

& analizy fizyczno-chemiczne oraz bakteriologiczne wody,
& oceny jakoœci wody i jej przydatnoœci do picia oraz innych
celów,
& badañ technologicznych, dotycz¹cych uzdatniania wody,
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& opracowywanie schematów i projektów technologicznych
ma³ych stacji uzdatniania wody,
& badania korozyjnoœci wody,
& ocena przydatnoœci mas jonitowych do eksploatacji,
& recenzje i ekspertyzy z zakresu ochrony wód.
Obecny sk³ad osobowy jednostki

Pracownicy dydaktyczni:
= prof. dr hab. in¿. Marian Granops - kierownik Katedry
= dr in¿. Jadwiga Kaleta - adiunkt
= dr in¿. Dorota Papciak - adiunkt
= mgr in¿. Adam Piech - asystent

= mgr in¿. Alicja Puszkarewicz - asystent
= dr Justyna Zamorska - adiunkt
Pracownicy in¿ynieryjno-techniczni:

= mgr in¿. £ukasz Pi¹tek - st. referent techniczny
= mgr in¿. Stefania Szczupak - technolog
= mgr in¿. Jolanta Warcho³ - st. referent techniczny
Ponadto od kilku lat wspó³pracuje z Katedr¹, w zakresie
dydaktycznym, prof. Zbigniew Kotylak, pracownik WSP
w Rzeszowie, oraz dr Krzysztof Kuku³a, adiunkt AR w Krakowie.
Marian Granops

DNI MURATORA PLUS
W dniu 13 kwietnia 2000 r. Samorz¹d Studentów Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska zorganizowa³ na Wydziale dni firmy Murator Plus. W imprezie uczestniczy³y
tak¿e inne firmy bran¿y budowlanej,
takie jak: RIGIPS, AMTECH, WACKER, UNITREND i NEMETSCHEK.
G³ówn¹ czêœæ obchodów stanowi³y
seminaria na tematy:
ogólne zasady projektowania i wykonania obiektów budowlanych w
technologii SUNDAY system - AMTECH,

&

& systemy suchej zabudowy - RIGIPS,
& in¿ynierskie oprogramowanie do

projektowania konstrukcji ¿elbetowych i wykonania obliczeñ statystycznych MES - NEMETSCHEK,
folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna Du Pont oraz system dachu
odwróconego na bazie ekstrudowanego pokstyrenu - UNITREND.
W holu budynku “K” zorganizowano wystawy firm uczestnicz¹cych w
imprezie, udzielano informacji oraz
prowadzono sprzeda¿ prenumeraty

&

miesiêcznika “Murator Plus”, na placu
zaœ przed budynkiem firma WACKER
zorganizowa³a pokaz maszyn stosowanych do zagêszczania gruntu i betonu
w budownictwie ogólnym.
Imprezê mo¿na by uznaæ za udan¹,
gdyby nie ma³a frekwencja uczestnicz¹cych w seminariach oraz odwiedzaj¹cych wystawy. Byli to g³ównie
studenci starszych lat Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, którzy mieli w tym czasie zajêcia.
Jadwiga Kaleta

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Seminarium
NOWE KIERUNKI W MECHANICE KONSTRUKCJI
G³ównym celem Seminarium by³a prezentacja prac oraz
dyskusja na temat nowych kierunków w mechanice konstrukcji. Seminarium zosta³o pomyœlane jako spotkanie integracyjne pracowników nauki oœrodka krakowskiego oraz
rzeszowskiego i odby³o siê w dniach 5-7 maja 2000 r. w Oœrodku Wypoczynkowym “Smerek” w Smereku. Organizatorami Seminarium by³y Katedra Mechaniki Konstrukcji
Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytut Metod Komputerowych w Mechanice Politechniki Krakowskiej.
Tematyka Seminarium obejmowa³a:
u zastosowanie metod komputerowych w mechanice,

u

komputerowe wspomaganie projektowania i eksperymentu,
u zastosowania in¿ynierskie,
u wykorzystanie metod miêkkich w mechanice konstrukcji.
Referaty generalne wyg³osili:
Zbyszko STOJEK - “Moje doœwiadczenia z zakresu
matematyki, mechaniki i wibroakustyki”,
u Zenon WASZCZYSZYN - “Perspektywy stosowania
sieci neuronowych w mechanice eksperymentalnej”,
u
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Bogdan OLSZOWSKI - “Teoretyczne i praktyczne
aspekty DSM (Dynamic Substructure Method)”,
u Czes³aw CICHOÑ - “Integracja uogólnionego modelu
rysy fikcyjnej bezelementow¹ metod¹ Galerkina w zastosowaniu do analizy p³askiego problemu propagacji
rysy”.
Dyskusje przeprowadzone podczas obrad przenosi³y siê
równie¿ do kuluarów, daj¹c dyskutuj¹cym wiele satysfakcji
i prowokuj¹c do dalszego rozwijania tematyki. Wieczory
przeznaczaliœmy na ognisko i dyskotekê. W drodze powrotnej z przyjaznych i zielonych Bieszczad wst¹piliœmy do Bezmiechowej z nadziej¹, ¿e uda siê nam próba polatania na

Konferencja

lotniach. Niestety, mimo ¿e by³ z nami Prezes Akademickiego Klubu Lotniczego, nie wia³o - pozosta³o nam tylko
podziwiaæ piêkno Bieszczad.
Spotkanie to by³o mo¿liwe dziêki profesorowi Zenonowi
Waszczyszynowi - dyrektorowi Instytutu Metod Komputerowych w Mechanice Politechniki Krakowskiej oraz dr. hab.
in¿. Leonardowi Ziemiañskiemu, prof. PRz - kierownikowi
Katedry Mechaniki Konstrukcji, zarazem prorektorowi ds.
nauki Politechniki Rzeszowskiej. St¹d t¹ drog¹, wyra¿aj¹c
wolê uczestników Seminarium, sk³adam wyrazy podziêkowania.
W³adys³aw £akota

FLAWONOIDY I ICH ZASTOSOWANIE

W dniach 25-27.05.2000 r. w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydzia³u Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej zosta³a zorganizowana III Ogólnopolska Konferencja pt. “Flawonoidy i ich zastosowanie”. Konferencja
dotyczy³a naturalnych barwników wystêpuj¹cych we wszystkich roœlinach, odkrytych i usystematyzowanych przez
prof. Stanis³awa Kostaneckiego (1860-1910), oraz ich niektórych pochodnych sulfonowych, bardzo dobrze rozpuszczalnych w wodzie, lecz nie wystêpuj¹cych w przyrodzie.
Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof.
Stanis³aw Kopacz, natomiast w sk³ad Komitetu Naukowego
weszli: prof. Maria Kopacz (przewodnicz¹ca, Politechnika
Rzeszowska), prof. Alfreda Graczyk (Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie), prof. Jadwiga Wilska-Jeszka
(Politechnika £ódzka) i prof. Wojciech Cisowski (Akademia
Medyczna w Gdañsku oraz Akademia Medyczna we Wroc³awiu). Konferencja mia³a charakter interdyscyplinarny,
poniewa¿ brali w niej udzia³ przedstawiciele chemików, fizyków, farmaceutów, farmakologów, lekarzy, botaników, producentów leków i producentów ¿ywnoœci.

Rodzina flawonoidowców
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W Konferencji uczestniczy³o oko³o 50 osób z ró¿nych
oœrodków naukowych Polski i po raz pierwszy udzia³ wziêli
goœcie z Ukrainy. By³y reprezentowane nastêpuj¹ce oœrodki
naukowe i firmy: Akademia Medyczna w Gdañsku, Akademia Medyczna w £odzi, Akademia Medyczna w Poznaniu,
Akademia Medyczna w Warszawie, Akademia Medyczna
we Wroc³awiu, Akademia Medyczna w Zabrzu, Akademia
Rolnicza we Wroc³awiu, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie, Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach, Politechnika
Gdañska, Politechnika £ódzka, Politechnika Rzeszowska,
Uniwersytet Gdañski, Uniwersytet im. Iwana Franki we
Lwowie (Ukraina), Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
AGROPHARM w Tuszynie, ALIMA-GERBER S.A. w Rzeszowie, Firma GALICHFARM we Lwowie.
Na Konferencji zaprezentowano 28 prac, które obejmowa³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
u wydzielanie, identyfikacja i fizykochemiczne badania
bioflawonoidów wystêpuj¹cych w roœlinach,

Fot. M. Misiakiewicz
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u
u

zastosowanie flawonoidów jako antyoksydantów,
badania zale¿noœci pomiêdzy aktywnoœci¹ biologiczn¹
flawonoidów a ich struktur¹,
u zastosowanie flawonoidów w lecznictwie (leczenie
raka, zwalczanie wirusów HIV, odtrutki na metale
ciê¿kie),
u zastosowanie niektórych flawonoidów i ich sulfonowych pochodnych w analityce (oznaczanie metali),
u synteza i fizykochemiczne badania nowych zwi¹zków
kompleksowych z jonami metali.
Na zakoñczenie pierwszego dnia obrad odby³o siê spotkanie towarzyskie, na którym kontynuowano o¿ywion¹ dyskusjê prowadzon¹ w czasie obrad i przerw oraz w porze
obiadowej. Spotkanie uœwietni³ wystêp Zespo³u Kameralnego uczniów Zespo³u Szkó³ Muzycznych Nr 2 w sk³adzie: Katarzyna Szczepañska - skrzypce, Krzysztof KuŸmicz –
skrzypce, Mateusz Czarny - klarnet, którzy wykonali szereg
utworów J.S. Bacha, W.A. Mozarta, G. Rossiniego i in. we
w³asnej aran¿acji oraz interpretacji.

Miejsce obrad - Zespó³ Sal Wyk³adowych wraz z zapleczem bufetowym - zrobi³o du¿e wra¿enie na uczestnikach
Konferencji, a Politechnika Rzeszowska zyska³a kolejny podziw i uznanie zarówno uczestników z Polski, jak i z zagranicy.
Na zakoñczenie obrad odby³a siê dyskusja, podczas której
podsumowano wyniki konferencji. Ustalono, ¿e IV Ogólnopolska Konferencja “Flawonoidy i ich zastosowanie” odbêdzie siê w maju 2002 r., a jej organizatorem bêdzie Katedra
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.
W sobotê 27 maja 2000 r. uczestnicy Konferencji wziêli
udzia³ w wycieczce do Odrzykonia i Prz¹dek, gdzie zwiedzili Zamek zwany “Kamieñcem” oraz Rezerwat Skalny “Odrzykoñ”.
W zorganizowaniu Konferencji pomocy finansowej
udzieli³y nastêpuj¹ce instytucje: Bank Przemys³owo-Handlowy S.A. - III Oddzia³ Rzeszów, Narodowy Bank Polski Oddzia³ Okrêgowy w Rzeszowie, ICN Polfa Rzeszów S.A.
Maria Kopacz
Stanis³aw Kopacz

ZapowiedŸ konferencji naukowych organizowanych
w Politechnice Rzeszowskiej w 2000 roku
v 8-9 wrzeœnia 2000 r.,
Boguchwa³a k. Rzeszowa
V Seminarium Naukowe “Mechanika
w medycynie”
- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, prof. PRz
- Organizator: Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
- Wspó³organizatorzy: Komitet Rehabilitacji PAN - Sekcja In¿ynierii Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Lekarskie
Oddzia³ w Rzeszowie, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie,
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Rzeszowie
v 11-15 wrzeœnia 2000 r.,
Rzeszów - Jawor k. Soliny
XXXII Miêdzyuczelniana Konferencja Metrologów (MKM 2000)
oraz
II Konferencja Grantowa “Metrologia na us³ugach przemys³u (MUP)”
- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Adam Kowalczyk,
prof. PRz
- Organizator: Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych
pod patronatem Komitetu Metrologii
i Aparatury Naukowej PAN
v 12-17 wrzeœnia 2000 r., Alushta (Krym)
“4–th International Modelling School
- Crimea 2000”

- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyj-

nego: dr hab. in¿. Kazimierz Buczek,
prof. PRz
- Organizator: Zak³ad Energoelektroniki
i Elektroenergetyki
- Wspó³organizatorzy: Politechnika
Lwowska, Wy¿sza Szko³a Morska
Ukrainy, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Rzeszowie
v 13-16 wrzeœnia 2000 r., Myczkowce
XXIII Naukowa Szko³a Obróbki
Œciernej
- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. zw. dr in¿. Kazimierz E.
Oczoœ
- Organizator: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
v 20-23 wrzeœnia 2000 r.,
Rzeszów - Przec³aw k. Mielca
XI Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych – SAKON 2000”
- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Kazimierz Lejda,
prof. PRz
- Organizator: Zak³ad Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
- Wspó³organizatorzy: Akademia Transportu Ukrainy - Zachodnie Centrum we
Lwowie, Uniwersytet Transportu
Ukrainy w Kijowie

v 25-26 wrzeœnia 2000 r., Rzeszów
V Konferencja Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka “Aktualne problemy budownictwa i in¿ynierii œrodowiska”
- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Szczepan Woliñski,
prof. PRz
- Organizator: Wydzia³ Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska
- Wspó³organizatorzy: Politechnika
Lwowska, Wydzia³ Budownictwa,
Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budownictwa Oddzia³ w Rzeszowie, Polskie Zrzeszenie In¿ynierów
i Techników Sanitarnych Oddzia³
w Rzeszowie, Uniwersytet Techniczny
w Koszycach, Wydzia³ Budownictwa
v 28-30 wrzeœnia 2000 r., Jawor k. Soliny
XII Konferencja Ciep³owników ”Systemy grzewcze w budownictwie”
- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr in¿. W³adys³aw Szymañski
- Organizator: Zak³ad Ciep³ownictwa
i Klimatyzacji
- Wspó³organizatorzy: Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Rzeszowie, Polskie Zrzeszenie In¿ynierów i Techników Sanitarnych,
Oddzia³ w Rzeszowie
v 24-26 paŸdziernika 2000 r., Rzeszów
VIII Miêdzynarodowe Sympozjum
Naukowe Metrologów MS 2000 ”Me-

Nr 6-8(78-80)–CZERWIEC-SIERPIEN 2000
tody i technika przetwarzania sygna³ów w pomiarach fizycznych”
- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿. Adam Kowalczyk,
prof. PRz
- Organizator: Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych
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- Wspó³organizator: Politechnika Lwo-

- Organizator: Katedra Matematyki - Ze-

wska, Katedra Techniki Informacyjno-Pomiarowej

- Wspó³organizatorzy: Katolicki Uni-

spó³ Analizy Zespolonej

wersytet Lubelski, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddzia³ Rzeszowski, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
w Rzeszowie

v 8-12 listopada 2000 r., Iwonicz Zdrój
VII Œrodowiskowa Konferencja Matematyczna
- Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Jan Stankiewicz

Bronis³aw Œwider

Jubileusz Œwiata Akademickiego
W dniach 6 i 7 maja 2000 r. odby³a siê 64. Jubileuszowa
Pielgrzymka Akademicka na Jasn¹ Górê w Czêstochowie.
Jej przewodnim has³em by³o:
“ T u c h o d z i o w i e c z n o œ æ ”.
O godzinie 16oo do Czêstochowskiej Katedry wesz³o 17
pocztów sztandarowych polskich wy¿szych uczelni, które
przys³a³y swoje oficjalne delegacje. Za nimi ponad dwustuosobowy orszak profesorów, a wœród nich w togach z insygniami wielu rektorów, prorektorów i dziekanów - pocz¹wszy
od uniwersytetów, przez politechniki do szkó³ artystycznych.
Przywita³ ich kilkutysiêczny t³um zgromadzonych studentów ze swoimi duszpasterzami akademickimi, œpiewaj¹cy
pod batut¹ o. Jana Góry. To dziêki jego przewodnictwu
zawi¹za³a siê natychmiast wspólnota miêdzy tymi grupami,
niezale¿nie z którego oœrodka byli i jakie emblematy mieli ze
sob¹. Dodatkowym elementem jednocz¹cym i nawi¹zuj¹cym do wspólnych spotkañ akademików by³o poz³acane
serce dzwonu lednickiego, poœwiêcone niedawno przez Jana
Paw³a II i le¿¹ce przed o³tarzem. Wszystkich powita³ arcybiskup Nowak, a wspólny, prosty œpiew wprowadzi³ w atmosferê skupienia i modlitwy. I wtedy o. Maciej Ziêba rozpocz¹³
swoj¹ jubileuszow¹ katechezê nawi¹zuj¹c¹ do g³ównego tematu jubileuszu, a opart¹ na przes³aniu Jana Paw³a II dla Polski. By³o to przypomnienie s³ów, które Papie¿ skierowa³ do
m³odzie¿y w czasie swoich pielgrzymek do Polski.
Potem nast¹pi³a pielgrzymkowa wêdrówka z sercem
dzwonu, sztandarami, transparentami, z gronem profesorskim, duszpasterzami i studentami, równie¿ szkó³ wojsko-

wych. Ze œpiewem przeszli przez bramê jubileuszow¹ na Jasnej Górze i kaplicê Matki Bo¿ej. Krótki odpoczynek i agapa
poprzedzi³y Apel Jasnogórski, któremu przewodniczy³ Józef
kardyna³ Glemp. Dziêkuj¹c spo³ecznoœci akademickiej za
zebranie siê u swojej Królowej, nakreœli³ rolê m³odych w rozpoczynaj¹cym siê wieku. Przypomnia³, ¿e tysi¹c lat temu
w³aœnie m³odzi podówczas w³adcy zebrani w GnieŸnie wyznaczyli kierunki rozwoju tej czêœci Europy, a obecnie ta rola
nale¿y do zebranego tu pokolenia. Uroczystej Mszy Œw.
przewodniczy³ arcybiskup Józef ¯yciñski, a koncelebransami byli duszpasterze akademiccy. W swojej homilii
zachêci³ m³odych do zajmowania w ¿yciu pozytywnej postawy, opartej na wartoœciach, wynikaj¹cej z Ewangelii, której
przyk³ad daje nam Jan Pawe³ II. Mszê œw. zakoñczy³o
b³ogos³awieñstwo i poœwiêcenie krzy¿y jubileuszowych.
Tu¿ przed pó³noc¹ ka¿dy móg³ wybraæ jeszcze koncert,
wyk³ad na temat rodziny, imprezê promocyjn¹ XV Œwiatowego Dnia M³odzie¿y w Rzymie lub panel: “Obecnoœæ
Koœcio³a na uczelni i w kulturze uniwersyteckiej”. Ju¿ dobrze
po pó³nocy zaczê³o siê nocne czuwanie w kaplicy Jasnogórskiej. I tak do rana. Uroczysta Msza Œw., której przewodniczy³ ks. biskup Marek Jêdraszewski, zakoñczy³a tê jubileuszow¹ pielgrzymkê. Wziêli w niej równie¿ udzia³, wraz ze
swoimi duszpasterzami, studenci uczelni rzeszowskich skupieni w piêciu oœrodkach oraz przedstawiciel Senatu Politechniki Rzeszowskiej.
£ukasz N. Wêsierski

Goœæ z Bielefeldu
W dniach od 7 do 13 maja 2000 r.
przebywa³a z wizyt¹ w naszej uczelni
pani Valerie Noetzel-Gray, koordynator studiów EMES (European Mechanical Engineering Studies) w Fachhochschule Bielefeld.
Podczas swojego pobytu przeprowadzi³a goœcinnie dwa wyk³ady dla na-

uczycieli jêzyków niemieckiego i angielskiego w Studium Praktycznej
Nauki Jêzyków Obcych (SPNJO).
Przedmiotem rozwa¿añ by³y sprawy
dotycz¹ce mo¿liwoœci komunikowania
siê studentów w jêzyku niemieckim
i angielskim, sposoby zachêcania m³odych ludzi do prowadzenia konwersacji

w obcym jêzyku i redukowania barier
jêzykowych, uniemo¿liwiaj¹cych swobodn¹ rozmowê oraz nawi¹zywanie
kontaktów.
Dla zespo³u SPNJO by³o to kolejne
doœwiadczenie z dziedziny dydaktyki
jêzyków obcych, szczególnie je¿eli
chodzi o nauczanie jêzyka obcego tech-
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nicznego, który ma byæ wprowadzony
w okreœlonym zakresie na poszczególnych wydzia³ach PRz od roku akademickiego 2000/2001.
Bardzo interesuj¹cym spotkaniem
okaza³a siê “konferencja prasowa” pani
Noetzel-Gray ze studentami ucz¹cymi
siê jêzyka niemieckiego EMES Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa. Liczne pytania dotycz¹ce ¿ycia studenckiego i warunków studiowania w Fachhochschule Bielefeld stanowi³y niema³y wysi³ek dla studentów II roku
EMES, którzy mimo trwaj¹cych Juwenaliów i widocznego zmêczenia na
twarzach stawili siê, aby wykorzystaæ
okazjê do sprawdzenia swoich umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim, którego znajomoœæ stanowi Pani Walerie Noetzel-Gray wœród wyk³adowców jêzyka niemieckiego SPNJO
Fot. M. Misiakiewicz
dla nich du¿¹ szansê na stypendium zagraniczne b¹dŸ uzyskanie atrakcyjnej
by³ego Prezydenta Niemiec - Romana zapewnia³a jednak, ¿e w przysz³ym
pracy.
Podczas pobytu w naszym mieœcie Herzoga w Parku Zamku £añcuckiego. roku uczyni to na pewno.
pani Noetzel-Gray zamierza³a obejrzeæ Niestety, liczne obowi¹zki s³u¿bowe
drzewko zasadzone w 1997 r. przez nie pozwoli³y jej na wyjazd do £añcuta,
Ma³gorzata Ko³odziej

KURIER AKADEMICKI
Wielu osobom dzia³alnoœæ radia kojarzy siê wy³¹cznie z
odbiorem audycji radiowych. Ten powszechnie obowi¹zuj¹cy stereotyp jest bardzo krzywdz¹cy dla wielu osób
kszta³tuj¹cych wizerunek rozg³oœni, a z programem jako takim maj¹cych niewiele wspólnego. Dotyczy to nie tylko realizatorów i obs³ugi technicznej, ale równie¿ pracowników

administracji, dzia³u reklamy i przede wszystkim ludzi od
promocji radiowej. Dzia³alnoœci tej drugiej grupy pracowników jest wiêc poœwiêcony Kurier Akademicki. Warto zaznaczyæ, ¿e opisane w artykule akcje promocyjne zorganizowane w maju i czerwcu nie nale¿a³y do szczególnie obfituj¹cych w du¿¹ liczbê imprez, ale nie by³o ich te¿ ma³o.
Trzeba wiêc przyj¹æ wykazan¹ liczbê jako œredni¹ promocyjn¹ w dzia³alnoœci Akademickiego Radia Centrum (ARC),
która doskonale zobrazuje jego funkcjonowanie osobom
ma³o zorientowanym w ca³okszta³cie dzia³alnoœci naszej
rozg³oœni lokalnej.

MISS POLONIA 2000

Fina³ konkursu Miss Polonia Podkarpacia 2000
Fot. A. Blahaczek

6 maja w teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
odby³ siê fina³ konkursu Miss Polonia Podkarpacia. W konkursie zaprezentowa³o siê 16 kandydatek z regionu Polski
p³d.-wsch., które przebrnê³y przez eliminacje. Ostatecznie w
konkursie zwyciê¿y³a Katarzyna Skibowska z Sanoka, miss
publicznoœci zosta³a Beata Nêdza z Dêbicy, a miss czytelników “Super Nowoœci” Katarzyna Duchoñ z Przemyœla.
Z programem artystycznym zaprezentowa³ siê znany i lubiany Krzysztof Krawczyk. Organizatorem wyborów regionalnych by³ dziennik “Super Nowoœci”. Warto zaznaczyæ, ¿e
po raz pierwszy w historii oficjalny i wy³¹czny patronat ra-
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diowy objê³o ARC i trzeba przyznaæ, ¿e by³ to doskona³y
pocz¹tek promocji majowej tej rozg³oœni.

RZESZOWSKIE JUWENALIA
Po rocznej przerwie wielki powrót w roli wy³¹cznego patrona radiowego rzeszowskich Juwenaliów zanotowa³o
nasze radio. Oprócz kampanii reklamowej Juwenaliów w
tym roku ARC zorganizowa³o w amfiteatrze Politechniki
studio juwenaliowe, sk¹d na ¿ywo by³y realizowane wejœcia
antenowe. W gestii radiowców by³a równie¿ konferansjerka i
prowadzenie konkursów oraz organizacja dyskotek plenerowych, których powodzenie przesz³o najœmielsze oczekiwania. Juwenalia, które odby³y siê w dniach 9-11 maja,
znacznie poprawi³y pozycjê ARC na regionalnym rynku i pozwoli³y pozyskaæ spor¹ rzeszê nowych fanów naszej
rozg³oœni.
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siê 4 maja w klubie Algo, gdzie by³ promowany zespó³ Cypress Hill. Obie imprezy zosta³y bardzo ciep³o przyjête przez
spragnionych takich spotkañ klubowych sympatyków mocnego uderzenia.

STUDIO IKAR
22 maja odby³a siê nieoficjalna inauguracja nowego studia emisyjnego Ikar, w którym pojawi³a siê ca³kowicie nowoczesna konsoleta Ella Audio 130 BC (urz¹dzenie steruj¹ce prac¹ wszystkich urz¹dzeñ i odpowiedzialne za jakoœæ
sygna³u emisyjnego). Obrazowo mo¿na powiedzieæ, ¿e
w tym dniu realizatorzy dŸwiêku przesiedli siê ze starego
poloneza do - mo¿e jeszcze nie mercedesa, ale z pewnoœci¹
dobrej klasy - volkswagena. I za to kierownictwo radia wyra¿a ogromn¹ wdziêcznoœæ W³adzom Uczelni oraz przedstawicielom Samorz¹du Studentów PRz.
Podczas prac remontowych ca³kowicie zosta³ zmieniony
wystrój i zabudowa jednego z pomieszczeñ studia emisyjnego, tzw. realizatorki. Po zakoñczeniu remontu drugiego pomieszczenia, tzw. spikerki, w po³owie lipca nast¹pi oficjalne
otwarcie studia emisyjnego.
Warto zaznaczyæ, ¿e wszystkie prace projektowe wykona³ pracownik radia Konrad Machowski, prace wykoñczeniowe w ramach pracy spo³ecznej wykonali wspó³pracownicy radia, natomiast wyposa¿enie zosta³o pozyskane
przez Biuro Promocji i Reklamy ARC w wyniku zawarcia
umów barterowych.
Kolejnym etapem bêdzie reaktywacja dzia³alnoœci studia
produkcyjnego Promieñ.

DOBRE ALIBI

13 maja w teatrze Maska odby³ siê organizowany przez
Radê M³odzie¿y Miasta Rzeszowa konkursowy przegl¹d
m³odzie¿owych zespo³ów rockowych. Równie¿ w tym przypadku ARC objê³o wy³¹czny patronat radiowy nad imprez¹
i uczestniczy³o w pracach jury. Finaliœci konkursu zaprezentowali siê póŸniej szerokiej publicznoœci podczas Dni Rzeszowa.

25 maja odby³a siê kolejna impreza z cyklu obchodów
5-lecia dzia³alnoœci na falach eteru rozg³oœni akademickiej.
Tym razem by³a to impreza przeznaczona dla wszystkich
s³uchaczy naszej rozg³oœni i zosta³a zorganizowana w klubie
Alibi. Licznie przyby³ych s³uchaczy do bia³ego rana na specjalnie przygotowanej zabawie tanecznej bawili prezenterzy
radia. Szczególnie mocnym echem odbi³y siê w Rzeszowie
¿ywio³owo i z polotem przeprowadzone konkursy rozrywkowe. Patronem prasowym by³ dziennik “Super Nowoœci”, natomiast nagrody ufundowa³ Modex - autoryzowany przedstawiciel Plus GSM.
Wczeœniej, bo 9 lutego, odby³a siê w klubie Algo rocznicowa impreza dla pracowników i wspó³pracowników ARC,
natomiast 28 lutego w klubie Planeta odby³y siê oficjalne obchody 5-lecia z udzia³em W³adz Uczelni i zaproszonych goœci.

PROMOCJE P£YTOWE

HAPPENING Z PREZYDENTEM

Równie¿ 13 maja w pubie Underground nasza rozg³oœnia
pod patronatem firmy fonograficznej Sony Music Polska
zorganizowa³a przedpremierowe przes³uchanie najnowszego albumu grupy Pearl Jam. Na uczestników imprezy czeka³y liczne nagrody, jak choæby p³yty, kasety, koszulki czy
plakaty. Wczeœniej impreza o podobnym charakterze odby³a

1 czerwca na rzeszowskim rynku z okazji œwiatowego
dnia bez tytoniu pod has³em “Kultura masowa a tytoñ” odby³
siê happening zorganizowany przez Miejsk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ (MSS-E) oraz pe³nomocnika Prezydenta Miasta ds. Zdrowia. W imprezie uczestniczy³a
m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimnazjów. Patronem

Autorzy juwenaliowego show w plenerze (od lewej: Pawe³
Pezdan, Piotr Onak, Andrzej Blahaczek)
Fot. K. Machowski

PRZEGL¥D ZESPO£ÓW M£ODZIE¯OWYCH
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medialnym by³o ARC, którego pracownicy byli równie¿ odpowiedzialni za prowadzenie imprezy. Podczas happeningu
po okolicznoœciowych wyst¹pieniach Prezydenta Rzeszowa
dr. Andrzeja Szlachty i Dyrektora MSS-E Marii Banaszkiewicz z programem artystycznym zaprezentowa³a siê m³odzie¿ szkolna. Mocnym punktem imprezy by³a równie¿ wystawa prac konkursowych pt. “Antyreklama papierosów”.
Warto zaznaczyæ, ¿e w miejskim konkursie plastycznym
wziê³o udzia³ 38 szkó³, ³¹cznie wp³ynê³o 168 prac, z czego
nagrodzono 62.
Z imprezy by³y prowadzone bezpoœrednie relacje antenowe.
Kolejn¹ imprez¹ tego cyklu by³ zorganizowany 26 czerwca w ramach œwiatowego dnia bez narkotyków antenowy
happening pt. “Nie biorê” z udzia³em m³odzie¿y VI Liceum
Ogólnokszta³c¹cego.

Spotkanie w ogrodach Pa³acu Prezydenckiego. Na zdjêciu
Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski i redaktor naczelny
ARC Andrzej Blahaczek (poœrodku)
Fot. Z. Starer

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
W dniach 5-9 czerwca pod patronatem Akademickiego
Radia Centrum i gazety codziennej “Nowiny” odby³a siê kolejna edycja warsztatów dziennikarskich dla m³odzie¿y klas
o profilu dziennikarskim z VI LO w Rzeszowie. W tym roku
warsztaty odby³y siê w Zakopanem, a m³odych talentów poszukiwali: Bogdan Biskup - redaktor naczelny “Wieczoru
Wroc³awia”, Adam Warzocha - dziennikarz “Nowin” i Andrzej Blahaczek z ARC.
Happening “Kultura masowa a tytoñ” otwiera Prezydent
Rzeszowa dr Andrzej Szlachta, obok Dyrektor miejskiej stacji
Sanepid Maria Banaszkiewicz, od lewej prowadz¹cy imprezê
Piotr Onak i Andrzej Blahaczek
Fot. M. Machowski

OPOLE PO RAZ 37.
Tradycyjnie ju¿ - jak co roku - ARC prowadzi³o bezpoœrednie relacje antenowe z Opola, gdzie w dniach 22-23 czerwca odby³ siê 37. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej

SPOTKANIE NA SZCZYCIE
2 czerwca na specjalne zaproszenie Dyrektora Biura Informacji i Komunikacji Spo³ecznej na spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrem Kwaœniewskim
przebywa³a w Warszawie delegacja ARC. Spotkanie odby³o
siê w Pa³acu Prezydenckim z okazji 10. rocznicy powo³ania
samorz¹du terytorialnego. Spotkanie zainaugurowa³a konferencja prasowa pt. “Polska samorz¹dna w oczach spo³ecznoœci lokalnych”. Nastêpnie Prezydent RP zaprosi³ zebranych
na lunch bufetowy do ogrodów Pa³acu Prezydenckiego,
gdzie by³y prowadzone rozmowy nieformalne zarówno z
Prezydentem, jak i jego wspó³pracownikami. W spotkaniu ze
strony ARC uczestniczyli Andrzej Blahaczek i Konrad
Machowski, którzy zarejestrowali 30-minutowy materia³ reporterski z rozmowy z Prezydentem.
Aby unikn¹æ pos¹dzenia o stronniczoœæ polityczn¹, przypominamy, ¿e ju¿ znacznie wczeœniej goœciem ARC w programie “na ¿ywo” by³ Marian Krzaklewski.

Jedno ze spotkañ zakulisowych 36. festiwalu opolskiego. Od
lewej Krzysztof Zygma - radio £ódŸ, Andrzej Blahaczek,
aktorzy - Piotr Machalica i Zbigniew Zamachowski, Mariusz
Horak - radio Wroc³aw
Fot. A. Œmiechowska

Nr 6-8(78-80)–CZERWIEC-SIERPIEN 2000

29

“Opole 2000". Oprócz licznych wywiadów z artystami nie
zabrak³o równie¿ relacji ze wszystkich wa¿niejszych wydarzeñ i uroczystoœci towarzysz¹cych festiwalowi. Tradycyjnie
ju¿ w pracach dziennikarskiego jury udziela³ siê Andrzej Blahaczek z ARC.

wyniku oficjalnym patronatem objêto: Compact-Okocim
Club, Night Club Alibi, Klub H2O, Klub i Pizzeria Algo.
Ponadto na mniej oficjalnych zasadach podjêto wspó³pracê
z pozosta³ymi klubami, jak: Planeta, Akademia, Opera czy
Bajka.

POWITANIE WAKACJI

IMPREZY TOWARZYSZ¥CE

Maj¹c na uwadze studentów i licealistów, radio akademickie zorganizowa³o 30 czerwca w klubie Alibi kolejn¹ imprezê taneczn¹ “Powitanie wakacji”. Tradycyjnie nie zabrak³o
szalonych konkursów i wystêpów artystycznych rzeszowskich muzyków.

Oprócz organizacji czy patronatu nad ró¿nymi imprezami
ARC stara³o siê braæ (nawet symboliczny) udzia³ w tzw. imprezach obcych. Tak by³o chocia¿by z zorganizowanym na
terenie marketu Polan w dniu 20 maja piknikiem firmy Wavin czy piknikiem firmy Sanofi Synthelabow zespole pa³acowym w Sieniawie, podczas których pracownicy ARC
prezentowali siê w blokach konkursowych.

NASZE KLUBY
W czerwcu zosta³y renegocjowane umowy patronackie
z licznymi klubami dzia³aj¹cymi w naszym regionie. W ich

Zebrano na podstawie
Kuriera Kolegium Redakcyjnego ARC

Wakacje 2000
W planie finansowo-rzeczowym Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych na 2000 rok uwzglêdniono dofinansowanie ró¿nych
form wypoczynku, miêdzy innymi kolonii letnich i obozów dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej.
Lipiec i sierpieñ dla m³odzie¿y ucz¹cej siê to wakacje, wyjazdy, wypoczynek. Przygotowaliœmy zró¿nicowane programy
ze wzglêdu na wiek m³odzie¿y oraz atrakcyjny cenowo pakiet imprez w kraju i za granic¹. Planowany jest wyjazd 230 dzieci
pracowników do nastêpuj¹cych miejscowoœci:

Kolonie
8 Sabinów - S³owacja w terminie od 07 do 09 lipca dla 42 dzieci. W programie: wycieczka autokarowa do Koszyc i jaskini

lodowej, korzystanie z basenu otwartego lub krytego, sali gimnastycznej, boiska do pi³ki no¿nej, tenisa sto³owego i kometki; ognisko, dyskoteki.
8 Ko³obrzeg w terminie od 11 do 26 lipca dla 60 dzieci. W programie: rejs statkiem po Morzu Ba³tyckim, wycieczka autokarowa do Hansa Parku - jednego z wiêkszych weso³ych miasteczek w p³n. Niemczech, k¹piele w morzu, ognisko, dyskoteki, boiska sportowe, œwietlica, sala gimnastyczna, zwiedzanie latarni i muzeum.
8 Rymanów Zdrój w terminie od 01 do 14 sierpnia dla 44 dzieci. W programie: gimnastyka korekcyjna prowadzona przez

rehabilitanta w bardzo dobrze wyposa¿onej sali gimnastycznej, piesze wycieczki po okolicy, ognisko, dyskoteki, gry i zabawy na wolnym powietrzu.

Obozy
8 Rimini - W³ochy w terminie od 21 lipca do 01 sierpnia dla 42 dzieci. Rimini - najs³ynniejsza miejscowoœæ turystyczna na

Riwierze Romañskiej, wakacyjna stolica W³och. Atuty miasta to ci¹gn¹ce siê kilometrami piaszczyste pla¿e, spokojne
czyste morze, liczne restauracje, pizzerie, lodziarnie oraz dogodna baza wypadowa dla wycieczek. W programie: wycieczki autokarowe do Rzymu i San Marino, k¹piele w morzu, dyskoteki.
8 Felsotarkany ko³o Egeru - Wêgry w terminie od 01 do 11 sierpnia dla 42 dzieci. Felsotarkany - urocza miejscowoœæ
po³o¿ona na skraju Gór Bukowych i Narodowego Parku Bukowego, oddalona zaledwie 7 km od centrum Egeru, przepiêkna przyroda, parki, sadzawki, ogrody pe³ne winnej latoroœli. W programie: wycieczka autokarowa do jaskini Baradla w
miejscowoœci Aggtelek, do Budapesztu, k¹piele w basenach termalnych, ognisko, dyskoteki, gry i zabawy.
Dodatkowa forma dofinansowania wyjazdów wakacyjnych dzieci i m³odzie¿y to dop³ata do wypoczynku organizowanego we w³asnym zakresie. Dotychczas dofinansowanie otrzyma³o 400 dzieci pracowników naszej uczelni.
W³odzimierz Ptak
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Wydawnictwa opublikowane
przez Oficynê Wydawnicz¹
Politechniki Rzeszowskiej
w 1999 r.
Podrêczniki i skrypty
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Jan Adamczyk: Marketing i zarz¹dzanie w agrobiznesie
Stanis³aw Apanasewicz: Podstawy elektrodynamiki, wyd. II
Jerzy Bajorek, Les³aw Go³êbiowski, Witold Posiewa³a: Obwody elektryczne, wyd. II
Jerzy Bajorek, Andrzej Kubaszek, Grzegorz Mas³owski: Sygna³y i uk³ady. Laboratorium, wyd. II
Bogumi³ Bieniasz: Termodynamika. Laboratorium, wyd. II
Jan Bieniasz, Bogus³aw Januszewski, Maciej Piekarski: Rysunek techniczny w
budownictwie, wyd. II
Zbigniew Bieniek, Bogus³aw Januszewski: Graficzny zapis konstrukcji
Krystyna Bula: Elektrotechnika. Laboratorium, wyd. II
Jan Burek: Maszyny technologiczne
Jan Burek: Maszyny technologiczne. Laboratorium
Jan Burek: Podstawy napêdu i sterowania maszyn
Aleksander Cyunczyk: Fizyka metali
Aleksander Cyunczyk (red.): Fizyka metali. Laboratorium
Janina Ha³adyj-Ró¿ak: Elementy fizyki, wyd. II
Maciej Heneczkowski, Mariusz Oleksy, Joanna Wojturska: Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych z przyk³adami æwiczeñ laboratoryjnych
Bogus³aw Januszewski: Geometria wykreœlna, cz. II, wyd. IV
Bogus³aw Januszewski: Geometria wykreœlna. Teoretyczne podstawy rysunku technicznego, wyd. II
Bogus³aw Januszewski: Geometryczne podstawy grafiki in¿ynierskiej, cz. I
Bogus³aw Januszewski, Ma³gorzata Nowaczyñska, Anna Steciak: Rysunek techniczny w projektowaniu instalacji sanitarnych, wyd. II
Andrzej Jarominiak (red.): Podstawy utrzymania mostów
Maria Kopacz: Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne analizy iloœciowej
Maria Kopacz (red.): Æwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z analizy iloœciowej
Ludomir M. Laudañski: 15 wyk³adów aeromechaniki. Wstêp do specjalnoœci lotniczych
Maria Leœniak (red.): Fizyka. Laboratorium
Stanis³aw Rogala: Podstawowe problemy politologii
Jan Sieniawski (red.): Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej. Laboratorium
Zbigniew Œwider (red.): Sterowniki mikroprocesorowe

Materia³y pomocnicze
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Jerzy Bajorek: Sygna³y i uk³ady
Jaros³aw Kie³basa i in.: Grafika in¿ynierska. Zbiór zadañ, cz. I
Irena Kuzora-Ziarno (red.): Sygna³y i uk³ady. Zbiór zadañ, wyd. II
Jerzy Ledziñski: Mechanika budowli, cz. I i II
Jerzy Ledziñski: Mechanika ogólna. Statyka
Lech Licho³ai, Artur Szalacha: Materia³y budowlane. Laboratorium
Józef Nyklewicz: Planowanie i organizacja technicznego przygotowania produkcji
Robert Smusz, Joanna Wilk, Franciszek Wolañczyk: Termodynamika
Stanis³aw Wo³ek: Informatyka ekonomiczna
Stanis³aw Wo³ek: Wstêp do informatyki
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Monografie
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Stanis³aw Bociek, Jan Gruszecki: Uk³ady sterowania automatycznego samolotem
Wojciech Dzieniszewski, Leszek Faryniak: Modelowanie matematyczne procesów
przep³ywowych powietrza przez obudowê w obszarach budynków
Ewa Dziuban: Termiczne w³aœciwoœci punktów akupunkturowych
Stanis³aw Kmieæ: Kszta³cenie pedagogiczne w uczelni technicznej
Aleksander Koz³owski: Kszta³towanie szkieletów stalowych i zespolonych o wêz³ach
pó³sztywnych
W³adys³aw £akota: Detekcja i lokalizacja uszkodzeñ konstrukcji belkowych
Jerzy £unarski, Feliks Stachowicz: Prasowanie radialne w procesach kszta³towania
i ³¹czenia ma³ych elementów maszyn
Marian Mija³: Synteza falowych przek³adni zêbatych. Zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne
Grzegorz Ostasz, Andrzej Zagórski: Podokrêg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w œwietle dokumentów (sierpieñ-wrzesieñ 1944 roku)
Pawe³ Pawlus: Struktura geometryczna powierzchni cylindrów podczas eksploatacji silnika spalinowego
Feliks Stachowicz, Emil Spišak: Sposoby oceny zdolnoœci blach cienkich do kszta³towania plastycznego na zimno
Andrzej Tomczyk: Pok³adowe cyfrowe systemy sterowania samolotem

Materia³y konferencyjne
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

Computer Methods in Mechanics, red. W³adys³aw £akota, Zenon Waszczyszyn,
Leonard Ziemiañski
Ethics in Engineering, red. Romana E. Œliwa, Janusz Panicz
Kategoria wartoœci a cele przedsiêbiorstwa, red. Kazimierz Jaremczuk
Metody i technika przetwarzania sygna³ów w pomiarach fizycznych (2 zeszyty)
Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarz¹dzanie i marketing w motoryzacji. Sakon ’99, red. Kazimierz
Lejda
Postêp w in¿ynierii œrodowiska, red. Janusz A. Tomaszek
Problematyka czasopisma a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym, red. Wies³awa Bober
Problemy dynamiki konstrukcji, red. Leonard Ziemiañski, Wies³aw ¯ylski
Przedsiêbiorczoœæ w procesie przemian strukturalnych w Europie Œrodkowo-Wschodniej, red. Kazimierz Jaremczuk
Wyzwania stawiane komunalnym systemom gospodarki wodno-œciekowej u progu XXI
wieku

Zeszyty Naukowe
n
n
n
n
n
n

Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska, z. 30, red. Micha³ Ga³da
Budownictwo i In¿ynieria Œrodowiska, z. 31, red. Micha³ Ga³da
Chemia, z. 16, red. Roman Petrus
Elektrotechnika, z. 20, red. Stanis³aw Apanasewicz
Matematyka, z. 23, red. Jan Stankiewicz, Stanis³awa Kanas
Prace Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 1997/1998, red.
Jan Sieniawski
Genowefa Spólnik
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3 kwietnia
2000 r. na ³amach Rzeczpospolitej ukaza³a siê rozmowa z Ministrem Edukacji Narodowej na temat rankingu uczelni. Zdaniem ministra, niektóre
uczelnie zosta³y ocenione zbyt wysoko, bo
Tak naprawdê w Polsce jest osiem oœrodków akademickich z prawdziwego zdarzenia. Warszawa, Kraków - to jest zdecydowanie czo³ówka, potem jest maleñka przerwa, Wroc³aw, Poznañ, póŸniej
Gdañsk, £ódŸ, Œl¹sk. Wis³a wyznacza
granicê polskiego poziomu szkó³. Po
prawej stronie Wis³y do miana oœrodka
akademickiego aspiracje mo¿e mieæ tylko Lublin. Wed³ug MEN tylko ³¹czenie
szkó³ poprawi sytuacjê na “œcianie wschodniej” edukacyjnej mapy Polski. Ministra
Edukacji Narodowej niepokoi fakt, ¿e ma³e
miasta kopiuj¹ du¿e oœrodki, chc¹c mieæ
swoj¹ politechnikê i swój uniwersytet. W
Warszawie, Krakowie, Wroc³awiu i Poznaniu mo¿e byæ kilka uczelni na poziomie. Ale nie w Zielonej Górze, Bydgoszczy, Rzeszowie czy Kielcach - twierdzi
Miros³aw Handke.
11 maja 2000 r.
GW poinformowa³a o rankingu
szkó³ wy¿szych,
który ukaza³ siê w tygodniku WPROST,
podsumowuj¹cym ubieg³oroczne dokonania poszczególnych uczelni. Politechnika
Rzeszowska zajê³a korzystn¹ 11. pozycjê
wœród 22 uczelni technicznych, wyprzedzaj¹c Akademiê Techniczno-Rolnicz¹ w
Bydgoszczy, Politechniki: Lubelsk¹, Czêstochowsk¹, Zielonogórsk¹, Koszaliñsk¹,
Bia³ostock¹, Œwiêtokrzysk¹, Opolsk¹ i Radomsk¹ oraz Wy¿sze Szko³y Morskie w
Gdyni i Szczecinie.
***
Zarz¹d Regionu Podkarpackiego Unii
Wolnoœci krytycznie ocenia przedstawiony przez MEN projekt ustawy o powo³aniu Uniwersytetu w Rzeszowie,
przewiduj¹cy obligatoryjnie w³¹czenie
do tego przedsiêwziêcia Politechniki
Rzeszowskiej - wbrew stanowisku w³adz
tej uczelni - tak¹ informacjê poda³a GW
12 maja br. Zdaniem przedstawicieli Unii
Wolnoœci, uniwersytet w Rzeszowie powinien powstaæ poprzez po³¹czenie tych ucze-

lni, które wyrazi³y chêæ uczestniczenia
w tym procesie.

wenaliom. Jak wynika z artyku³u, bilans
studenckiego œwiêta wypad³ korzystnie.

***
Zanim zostaniesz magistrem to tytu³ artyku³u zamieszczonego na ³amach GW
22 maja 2000 r., który prezentuje ofertê
edukacyjn¹ szkó³ wy¿szych w Rzeszowie
oraz zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów rzeszowskich uczelni.

***
31 maja 2000 r. N poinformowa³y o podpisaniu porozumienia miêdzy Politechnik¹
Rzeszowsk¹ a Prezydentem Przemyœla w
sprawie prowadzenia zajêæ w tym mieœcie
dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Od paŸdziernika br., zgodnie z zawartym
porozumieniem, blisko stu przysz³ych in¿ynierów bêdzie mog³o rozpocz¹æ studia w
trybie zaocznym, na dwóch kierunkach: budownictwo ogólne i urz¹dzenia sanitarne.

***
Prasa wci¹¿ podaje nowe informacje na
temat projektów i stanowisk w sprawie
powo³ania uniwersytetu w naszym mieœcie.
WSP opowiada siê za utworzeniem w
Rzeszowie uniwersytetu bez politechniki
- wynika z najœwie¿szej uchwa³y Senatu
tej uczelni - pisze GW 24 maja br.

11 maja 2000 r.
N zamieœci³y artyku³ Liga Mis t rzów i nf ormuj¹cy o rankingu wy¿szych uczelni, opublikowanym na ³amach WPROST, w którym czytamy: (...) spoœród regionalnych
uczelni najwy¿sze pozycje w swych kategoriach zajê³y Politechnika Rzeszowska
i Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie.
***
12 maja 2000 r. N na swych ³amach zaprezentowa³y sylwetkê profesora Kazimierza Jaremczuka, zas³u¿onego pracownika
Politechniki Rzeszowskiej.
***
W tym samym numerze N czytamy:
Sprawa powo³ania w Rzeszowie uniwersytetu nabra³a przyœpieszenia za przyczyn¹ stosownego projektu ustawy
sporz¹dzonego w MEN z dat¹ 18 kwietnia br. Projekt ten przewiduje, ¿e od 1 paŸdziernika 2000 r. studenci wszystkich rzeszowskich uczelni pañstwowych rozpoczn¹
naukê w uniwersytecie. Projektu nie zaakceptowa³o œrodowisko politechniki, która przesta³aby istnieæ jako samodzielna
uczelnia techniczna.
***
G³oœno ale czysto to tytu³ artyku³u z
16 maja br. poœwiêcony tegorocznym Ju-

***
W zwi¹zku z projektem MEN w sprawie
utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie N
zwróci³y siê z pytaniem do mieszkañców
miasta, czy w strukturze uniwersytetu powinny znaleŸæ siê wszystkie rzeszowskie
uczelnie. 7 czerwca br. opublikowa³y kilka
odpowiedzi:
Pawe³ Baj - prezes Podkarpackiego Klubu Samorz¹dnoœci - twierdzi, ¿e nie powinno siê tworzyæ przysz³ego uniwersytetu kosztem Politechniki. W wielu miastach silne
uczelnie techniczne funkcjonuj¹ obok uniwersytetów i tak mo¿e byæ równie¿ w Rzeszowie.
Mieczys³aw Pasterski - nauczyciel historii III LO w Rzeszowie - uwa¿a, ¿e powo³anie uniwersytetu jest konieczne i nie
ma znaczenia, czy w jego sk³ad wejdzie Politechnika, czy te¿ nie.
Zdaniem Beaty Starzeckiej - studentki IV
roku prawa filii UMCS w Rzeszowie - Politechnika powinna znaleŸæ siê w strukturze
przysz³ego uniwersytetu.
W dniu 17 maja 2000 r. SN poinformowa³y o
porozumieniu, jakie zawar³a Politechnika
Rzeszowska z Zarz¹dem Powiatu Le¿ajskiego. (...) prowadzone bêd¹ zajêcia dydaktyczne w systemie studiów zaocznych. W tym mieœcie Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej rozpocznie nabór w specjalnoœci
informatyka w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Studia bêd¹ trwaæ 4,5 roku, czyli
9 semestrów. Absolwenci otrzymaj¹
tytu³ in¿yniera.
***
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Uniwersytet bez Politechniki to tytu³ artyku³u informuj¹cego o uchwale Senatu
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, który zdecydowanie opowiedzia³ siê
za istnieniem w Rzeszowie dwóch samodzielnych uczelni - uniwersytetu i politechniki. Artyku³ ten ukaza³ siê na ³amach SN
24 maja br.
30 maja 2000 r.
tygodnik Kontakty Podkarpackie zamieœci³ obszerny artyku³ zatytu³owany Handlowanie Politechnik¹, który ostro
krytykuje zamiar utworzenia uniwersytetu
w Rzeszowie na podstawie projektu
uchwa³y MEN z dnia 18 kwietnia 2000 r.,
zak³adaj¹cego powo³anie nowej uczelni z
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potencja³u wszystkich pañstwowych szkó³
wy¿szych w Rzeszowie. Z takim projektem
nie zgadza siê jednak Senat i œrodowisko
akademickie Politechniki Rzeszowskiej.
Ponadto prezentuje opinie i stanowiska kierownictwa oraz pracowników PRz w tej
sprawie.
9
czer w ca
2000 r. pismo
Zarz¹du Regionu
NSZZ “Solidarnoœæ” w Rzeszowie zamieœci³o artyku³ zatytu³owany Czy o m³odzie¿ tu chodzi?, poœwiêcony problemowi utworzenia uniwersytetu w naszym mieœcie. Wszystko wskazuje na to, ¿e pierwszy rok akademicki
nowego tysi¹clecia nie wyró¿ni siê ni-

czym szczególnym, choæ móg³by. Dlaczego? Bo propozycja ministra M. Handkego wywo³a³a burzê w œrodowisku kadry
naukowej rzeszowskich uczelni - czytamy w artykule. MEN przedstawi³ projekt,
który zak³ada utworzenie uniwersytetu w
Rzeszowie na bazie wszystkich pañstwowych uczelni wy¿szych dzia³aj¹cych w tym
mieœcie. Jednak Politechnika Rzeszowska
nie zamierza traciæ swej autonomii. Równie¿ Senat WSP opowiedzia³ siê za odrêbnoœci¹ Politechniki jako samodzielnej
uczelni technicznej. Wszystko wskazuje na
to, ¿e zak³adany w projekcie ustawy termin powstania Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 paŸdziernika tego roku nale¿y
uznaæ za futurystyczny.

Opracowa³a Anna Worosz

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

Pani Kucharko, proszê siê uœmiechn¹æ czyli raport o ¿akowskim menu
Na prze³omie kwietnia i maja bie¿¹cego roku piêcioosobowa grupa studentów Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
przeprowadzi³a ankietê wœród 101 osób sto³uj¹cych siê w
sto³ówkach: “Akademik”, w budynku “L” (tzw. “Murzynku”) oraz w budynku “S” naszej uczelni. Wynikiem tej pracy
jest raport sporz¹dzony we wspó³pracy ze Studenck¹ Komisj¹ Sto³ówkow¹ i pod bacznym okiem pani mgr Hanny
Hall z Katedry Marketingu. Celem badañ by³o dostarczenie
informacji na temat jakoœci œwiadczenia us³ug gastronomicznych przez sto³ówki naszej uczelni oraz ich oceny przez studentów. Otrzymane wyniki w znacznym stopniu pokrywaj¹
siê z opiniami i zastrze¿eniami Komisji.
Jak wynika z przeprowadzonego badania marketingowego, g³ównym powodem korzystania z us³ug gastronomicznych naszych sto³ówek jest przystêpna cena - tak twierdzi
ponad 88% respondentów - oraz brak czasu na samodzielne
przygotowywanie posi³ków. Ankietowani sto³uj¹ siê œrednio
cztery dni w tygodniu lub rzadziej (43%), oczekuj¹c oko³o 5
minut na wydanie posi³ku. Równie¿ popularne jest sto³owa-

nie od poniedzia³ku do pi¹tku. A¿ w 76% przypadków
wyra¿ono satysfakcjê z przyjêtej formy wydawania obiadów.
Gusty i preferencje konsumentów w zakresie podawanych posi³ków s¹ doœæ zró¿nicowane. Stwierdziæ jednak nale¿y, ¿e we wszystkich sto³ówkach najbardziej lubiana jest
zupa pieczarkowa, a najmniej lubiany jest ¿urek oraz zupa
grysikowa (budynek “S”). Z drugich dañ jest chwalony kotlet
schabowy i potrawka chiñska (“Akademik”), placki ziemniaczane (budynek “L”) oraz udko drobiowe (w sto³ówce “S”).
Jeœli chodzi o desery, to w “Akademiku” najlepiej ocenia siê
serek z truskawkami (42,9% odpowiedzi) i owoce (prawie
27%). W budynku “L” i “S” ulubionym dodatkiem po obiedzie s¹ równie¿ owoce oraz bita œmietana (“S”- 41%). Zdecydowanie nie jest lubiany kisiel, g³ównie z powodu z³ej
konsystencji.
Na pytanie dotycz¹ce wielkoœci podawanych posi³ków
studenci korzystaj¹cy z “Akademika” uznali je za ani du¿e,
ani ma³e (43%). Podobnie s¹dz¹ sto³uj¹cy siê w “Murzynku”
oraz w budynku “S”. Po³owa ankietowanych korzystaj¹cych
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ze sto³ówki “Akademik” ocenia posi³ki jako niez³e, a jedna
czwarta uznaje te same obiady za dobre jakoœciowo. Podobna
sytuacja da³a siê zauwa¿yæ w budynku “L”. W przypadku
sto³ówki “S” a¿ 60% uznaje spo¿ywane obiady za dobre jakoœciowo, a 24% ankietowanych ocenia je jako bardzo dobre.
W rankingu najlepiej wypada sto³ówka “S” jako najmilsze miejsce spo¿ywania posi³ków, znacznie gorzej jest oceniany “Murzynek”. Ostatnie miejsce zajmuje sto³ówka
“Akademik”. Respondenci w skali od 1 do 5 oceniali takie cechy, jak: estetyka sto³ówki, higiena i kultura personelu oraz
czystoœæ talerzy i sztuæców. Œrednie w poszczególnych pozycjach mówi¹ same za siebie.

Oceniane cechy
Akademik Budynek
L
Estetyka sto³ówki
2,55
3,53
Higiena personelu
2,56
3,47
Kultura personelu
2,34
3,71
Czystoæ talerzy i sztuæców
2,49
3,65

Budynek
S
4,76
4,59
4,71
4,52

Sto³ówka “S” funkcjonuje od niedawna i posiada nowoczesne zaplecze, st¹d byæ mo¿e taka wysoka jej ocena. Orócz
tego zarówno “S”, jak i “Murzynek” wydaj¹ zaledwie kilkadziesi¹t obiadów dziennie, mog¹c zatem zwróciæ wiêksz¹
uwagê na jakoœæ i sposób wydawanych posi³ków. W “Akademiku” wydaje siê dziennie oko³o 1000 obiadów. Respondenci chwal¹ przede wszystkim bardzo mi³¹ obs³ugê w “S-ie”,
czego nie mo¿na powiedzieæ o sto³ówce “Akademik”. Pra-

cuj¹cy tu personel jest okreœlany jako wyj¹tkowo niekulturalny oraz nie zachowuj¹cy odpowiedniej higieny. Studenci
proponuj¹, aby panie by³y milsze i czêœciej siê uœmiecha³y to propozycja g³ównie mêskiej czêœci konsumentów.
Jeœli chodzi o pozosta³e uwagi, to powtarzaj¹ siê proœby o
emitowanie muzyki, która zapewne umili spo¿ywanie
posi³ków, i oddzielenie kotar¹ czêœci jadalnej od czêœci kuchennej (sto³ówka “Akademik”). W stosunku do ajencji “L” i
“S” studenci zarzucaj¹ zbyt ma³¹ liczbê miejsc siedz¹cych
oraz brak mo¿liwoœci wykorzystania zaleg³ych bloczków.
Zdecydowanej poprawy wymaga system sprzeda¿y bloczków abonamentowych. Ponad po³owa respondentów uwa¿a, ¿e jest on niew³aœciwie zorganizowany. G³ówna
przyczyna to zbyt d³ugie kolejki, krótki czas zwrotu bloczków oraz brak drobnych do wydawania reszt.
Studencka Komisja Sto³ówkowa dok³ada wszelkich starañ, aby poziom oferowanych us³ug gastronomicznych stale
siê poprawia³ i by³ dostosowany do wymagañ studentów naszej uczelni.
PS
Mamy cich¹ nadziejê, ¿e wyniki naszego badania marketingowego zostan¹ wziête pod uwagê, a kierownictwo
sto³ówek sprawi, aby podawane dania by³y arcydzie³ami
sztuki kulinarnej, którymi nie powstydzi³by siê sam pan Maciej Kuroñ.
Bon apetit.
Ma³gorzata Drak
Marcin Horejda

Juwenalia 2000
czyli VII Rzeszowskie Juwenalia
studentów rzeszowskich szkó³ wy¿szych
Juwenalia, Juwenalia i ju¿ po. Nasze przygotowania do
imprezy rozpoczê³y siê 12 grudnia 1999 r. podpisaniem porozumienia miêdzy reprezentantami wszystkich rzeszowskich szkó³ wy¿szych, dziêki czemu zosta³o powo³ane
Biuro Organizacyjne. Jednog³oœnie reprezentanci samorz¹dów studenckich orzekli, ¿e Juwenalia 2000 bêd¹ zorganizowane na terenie miasteczka studenckiego Politechniki
Rzeszowskiej. Wybrano to miejsce jako najbardziej dogodne
do zorganizowania imprezy masowej. Po otrzymaniu zgody
od JM Rektora PRz - prof. Tadeusza Markowskiego - na zorganizowanie Juwenaliów na terenie Politechniki Rzeszowskiej kolejnym etapem przygotowañ Juwenaliów by³o
uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Rzeszowa na organizacjê imprezy oraz sprzeda¿ piwa. Bez takiej zgody nasze Juwenalia wisia³yby na w³osku.

20 kwietnia br. Senat Politechniki Rzeszowskiej wypowiedzia³ siê, ¿e Juwenalia mog¹ siê odbyæ na terenie miasteczka studenckiego w zaplanowanym terminie, czyli 9-11
maja 2000 r. Dodatkowym “prezentem przedœwi¹tecznym”
by³o otrzymanie zgody od Pana Prezydenta na sprzeda¿
piwa. To wszystko wystarczy³o, aby mo¿na by³o zorganizowaæ VII Rzeszowskie Juwenalia - œwiêto studentów.
W dniu 9 maja 2000 o godzinie 16oo Prezydent Miasta
Rzeszowa dr in¿. Andrzej Szlachta wrêczy³ studentom klucz
do bram miasta, tym samym przekazano nam - studentom
w³adzê - na trzy dni. Po oficjalnym rozpoczêciu na Rynku
miasta w strugach deszczu, przy dŸwiêkach orkiestry, przeszliœmy barwnym korowodem na teren miasteczka studenckiego Politechniki Rzeszowskiej, gdzie odbywa³y siê
kolejne imprezy.
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Podczas tych trzech dni wyst¹pi³o kilka gwiazd
muzyki rockowej: Sztywny Pal Azji, Myslovitz,
O.N.A., Piersi. Koncerty, konkursy z nagrodami oraz
pokazy sportowe zgromadzi³y w sumie oko³o 60 tysiêcy osób.
Naszym zdaniem, VII Rzeszowskie Juwenalia
przebieg³y spokojnie, bez wiêkszych incydentów,
o czym œwiadcz¹ gratulacje i podziêkowania nap³ywaj¹ce do Biura Organizacyjnego.
Korzystaj¹c z okazji, pragnê podziêkowaæ JM Rektorowi Politechniki Rzeszowskiej - prof. Tadeuszowi Markowskiemu - za okazan¹ nam pomoc w
zorganizowaniu tak du¿ej imprezy, która promowa³a
rzeszowskie œrodowisko akademickie zarówno w regionie, jak i w ca³ej po³udniowo-wschodniej Polsce.
Kolejne podziêkowania sk³adam na rêce Rektorów, Kanclerzy i Dziekanów pozosta³ych rzeszo- Model lataj¹cy nad obiektami WBMiL
wskich szkó³ wy¿szych za wk³ad, jaki w³o¿yli w
organizacjê Juwenaliów.
Nie moglibyœmy zorganizowaæ tej imprezy, gdyby
nie sponsorzy:
8 Zak³ady Piwowarskie w Le¿ajsku,
8 Telefonia komórkowa Idea Centertel,
8 Budimex Rzeszów S.A.,
8 PZU - I Inspektorat w Rzeszowie,
8 Ziaja,
8 New Balance,
8 PKO BP S.A. - I Oddzia³ Rzeszów,
8 Drukarnia Arteks.
Nad promocj¹ imprezy w mediach czuwali:
8 Dziennik Polski,
8 Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej.

Braæ studencka w pe³nym uœmiechu
Podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim
s³u¿bom dbaj¹cym o ³ad i porz¹dek podczas imprezy: Policji, Stra¿y Miejskiej,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Pogotowiu
Ratunkowemu.
Dziêki za wszystko moim kolegom i kole¿ankom z samorz¹dów studenckich rzeszowskich szkó³ wy¿szych; gdyby nie ich
wiara w siebie i samozaparcie, nasze wspólne przedsiêwziêcie pod nazw¹ Juwenalia
2000 nie przynios³oby zamierzonego celu.
Wszystkim, którzy wnieœli swój wk³ad
w organizacjê VII Rzeszowskich Juwenaliów, jeszcze raz serdecznie dziêkujê.

Zabawa w œwietle reflektorów

Fot. M. Misiakiewicz

Koordynator
Juwenaliów 2000
Rafa³ Rojowski
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Juwenalia na sportowo
W trakcie juwenaliowych szaleñstw nie
mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ rozgrywek
sportowych. Klub Uczelniany w³¹czy³ siê
do studenckiej zabawy, wspó³organizuj¹c
Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet i Mê¿czyzn z udzia³em ekipy Wy¿szej
Szko³y z Nyiregyhazy. Do rywalizacji
wœród pañ przyst¹pi³y tylko dwa zespo³y, tj.
Collego of Nyiregyhaza i zespó³ naszego
AZS-u. Rozgrywki zwyciê¿y³y koszykarki
Politechniki Rzeszowskiej. Wœród mê¿czyzn o puchar ufundowany przez Rektora
Politechniki Rzeszowskiej - prof. Tadeusza
Markowskiego rywalizowa³o 6 zespo³ów:
Nyiregyhaza, Filia UMCS, Oldboys, Politechnika Rzeszowska, WSP Rzeszów oraz
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania. W finale turnieju spotka³y siê zespo³y UMCS i PRz.
Mecz by³ bardzo zaciêty, a poziom wyrównany. Ostatecznie zwyciêstwo przy- Fragment meczu koszykówki Collego of Nyiregyhaza-Politechnika Rzeszopad³o zespo³owi Filii UMCS, w którym wy- wska
Fot. w³asna
stêpuje dwóch zawodników drugoligowych
(P. Miœ i M. Ha³ys). Z rywalizacji o III miejsce zwyciêsko wyszli koszykarze Oldboys, pokonuj¹c zespó³ szóste miejsce, ulegaj¹c w finale Wy¿szej Szkole Zarz¹dzaWSP. Nasi sympatyczni goœcie z Wêgier zajêli ostatecznie nia.
Stanis³aw Ko³odziej

PIERWSZY TURNIEJ SIATKÓWKI PLA¯OWEJ
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê,
rozegrany na wybudowanym w ekspresowym tempie boisku, turniej siatkówki pla¿owej. Utrzymuj¹ca siê podczas Juwenaliów wspania³a pogoda by³a dodatkowym magnesem dla uczestników i publicznoœci. Pierwszy turniej siatkówki
pla¿owej zosta³ rozegrany w œrodê 10
maja br. z udzia³em 10 trzyosobowych zespo³ów - 4 zespo³ów kobiet i 6 zespo³ów
mê¿czyzn. Zabawa by³a wspania³a, a uczestnicy otrzymali od organizatorów Juwenaliów liczne nagrody i dowcipne
upominki. Pomys³ budowy boiska - autorstwa Rafa³a Rojowskiego - okaza³ siê
strza³em w dziesi¹tkê, poniewa¿ jest ono
teraz do dyspozycji mieszkañców osiedla
studenckiego.
Pierwszy turniej siatkówki pla¿owej

Fot. w³asna

Stanis³aw Ko³odziej
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Podkarpacka Halowa Liga Medialna (PHLM)

UDANY DEBIUT
Praca dziennikarza radiowego wymaga ¿elaznej kondycji. Promocja radia wymaga m.in. pokazywania jego nazwy w ka¿dy z mo¿liwych sposobów. Po raz kolejny studentom z Centrum uda³o siê po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym. Tym razem by³o to uprawianie sportu nierozerwalnie zwi¹zane z reklam¹ rozg³oœni.
W sezonie ligowym 1999/2000 zespó³ Akademickiego Radia Centrum pod
nazw¹ “Radio Centrum Lukas Bank” przyst¹pi³ do rozgrywek pi³karskich w ramach PHLM. Jako debiutant ze sk³adem czysto amatorskim - maj¹c na uwadze
inne zespo³y wprost naszpikowane by³ymi ligowcami - dru¿yna radiowców nie
mia³a najwy¿szych notowañ. Mimo to, po rozegraniu 18 spotkañ, zespó³ radia
Centrum zaj¹³ wysokie 4. miejsce. Zaznaczyæ trzeba, ¿e radiowcy do koñca rozgrywek liczyli siê w walce o tzw. pud³o i w³aœciwie dopiero dwie ostatnie bardzo
pechowe pora¿ki pozbawi³y ich (wydawa³o siê, ¿e prawie ju¿ pewnej) pozycji wicelidera.
Na pocieszenie pozosta³y: zdobyty w piêknym stylu przez Bartosza Górskiego
tytu³ króla strzelców, szósta pozycja w tej klasyfikacji Paw³a Pezdana oraz opinia
dru¿yny prezentuj¹cej radosny, ofensywny futbol.
W minionym sezonie w PHLM zwyciê¿y³a dru¿yna reprezentuj¹ca pismo samorz¹dowców “Waga i Miecz”, a kolejne miejsca zajê³y gazety sportowe “SuperNowa” i “Tempo”. W pokonanym polu zawodnicy radia Centrum pozostawili
m.in. zespo³y “Dziennika Polskiego”, “Nowin”, “Super Nowoœci”, “Gazety w
Rzeszowie” czy kroœnieñskiego radia Fakty.
Sponsorem dru¿yny Akademickiego Radia Centrum PRz by³ Lukas Bank
Œwiêtokrzyski S.A.
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Fraszki
Stanis³awa Siekañca
O APETYCIE
Zgodnie z powiedzeniem
roœnie wraz z gryzieniem.

KANGURZA
MODA
Przejawia siê zwyczajami,
jedni robi¹ wyskoki,
drudzy chodz¹ z torbami.

Andrzej Blahaczek

S£U¯ALCZY
Gdy babka na dwoje wró¿y,
od razu podwójnie s³u¿y.

PRÓ¯NE
STARANIA
Czarnym plamom
na honorze
i wybielacz
nie pomo¿e.

W CZASIE
CZYSTKI
Dru¿yna “Radio Centrum Lukas Bank” wystêpuj¹ca w rozgrywkach PHLM. Od
lewej: Grzegorz Bojda, Adam Wojtkowski, Bartosz Górski, Pawe³ Pezdan, Robert
Szwajca. U do³u: Tomasz Œliwa, Andrzej Blahaczek, Artur Majcher, Witold Gawlik
Fot. ks. Piotr KuŸniar

Wiêkszoœæ naprêdce
umywa rêce.
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SIATKÓWKA W SZCZECINIE
W dniach 29 kwietnia - 2 maja 2000 r. zosta³y rozegrane w Szczecinie Mistrzostwa Politechnik w pi³ce siatkowej kobiet i
mê¿czyzn. Po losowaniu zespo³y AZS Politechniki Rzeszowskiej trafi³y do bardzo mocnych grup eliminacyjnych. Siatkarki
musia³y siê zmierzyæ z dru¿ynami AGH i Politechniki Gdañskiej. Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e dru¿yna AGH zdoby³a w poprzednich mistrzostwach srebrny medal, a zespó³ z Politechniki Gdañskiej - br¹zowy. Pomimo bardzo ambitnej postawy nasze zespo³y nie by³y w stanie pokonaæ tak mocnych rywali i walczy³y o dalsze lokaty. Po zaciêtej walce dziewczêta
zajê³y 11., a ch³opcy 10. miejsce wœród 18 Politechnik.
Stanis³aw Ko³odziej

TENISIŒCI W PIERWSZEJ LIDZE
Ogromny sukces odnios³a dru¿yna tenisa sto³owego AZS
Politechniki Rzeszowskiej, awansuj¹c do I ligi mê¿czyzn.
Zespó³ studentów naszej uczelni najpierw pokona³ 14 dru¿yn

w II lidze, wygrywaj¹c z renomowanymi i faworyzowanymi
zespo³ami z Krakowa, Libi¹¿a, Jaros³awia i Górna. Nastêpnie, jako mistrz II ligi grupy ma³opolsko-podkarpackiej,
zmierzy³ siê z mistrzem grupy ³ódzko-œwiêtokrzyskiej - Celpolem £ask.
W zespole tym wystêpuj¹ obecni mistrzowie Polski kadetów w tej dyscyplinie sportu zarówno w konkurencji
dru¿ynowej, jak i indywidualnej. Nasi
zawodnicy nie ulêkli siê jednak utytu³owanych przeciwników i po dramatycznym pojedynku zwyciê¿yli w
£asku 7:3, by potem w meczu rewan¿owym u siebie zremisowaæ 5:5. W ten
sposób okazali siê lepsi w bilansie
dwumeczu i w przysz³ym sezonie reprezentowaæ bêd¹ barwy Politechniki
Rzeszowskiej w rozgrywkach I ligowych. W zwyciêskim zespole wystêpowali: Tomasz Ziobro (VMDT),
S³awomir Gielarowski (IIBD), Konrad
Kubik (IIZD). Trenerem zespo³u jest
mgr
Tadeusz Czu³no.
Pierwszoligowy zespó³ tenisa sto³owego AZS PRz. Od lewej: Konrad Kubik (PRz),
Tomasz Ziobro (PRz), Tomasz Klag (WSP), S³awomir Gielarowski (PRz), Andrzej
Szczypek (WSP)
Fot. M. Ko³aczko
Stanis³aw Ko³odziej

DOM ASYSTENTA NAJLEPSZY
Zakoñczy³a siê rywalizacja Domów Studenckich w koszykówce. Startuj¹cy po raz pierwszy w lidze akademików zespó³
reprezentuj¹cy Dom Asystenta okaza³ siê przys³owiowym “czarnym koniem” rozgrywek i w finale rozegranym 29 maja br.
pokona³ w stosunku 38:27 DS Ikar.
Trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie DS Nestor po zwyciêstwie z DS Akapit. Kolejne miejsca zajê³y:
V
- DS Promieñ,
VI
- DS Pingwin,
VII - DS Arcus.
Trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y puchary ufundowane przez Prorektora PRz ds. nauki, Klub Uczelniany AZS i Przewodnicz¹cego Samorz¹du Studenckiego.
Stanis³aw Ko³odziej
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Goœcie z nieba
to cz³onkowie
aeroklubów
mieleckiego
i kroœnieñskiego
Pokaz walk
wschodnich
Tego jeszcze
nie by³o:mecz
pi³ki pla¿owej
Test wytrzyma³oœci
studenckiej
Arcydzie³a sekcji
modelarzy
Efektowne
zakoñczenie
tegorocznych
Juwenaliów

5

3

i noc¹

4

6
Fot. M. Misiakiewicz

Sport
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Redaktor Naczelny ARC

Ma³gorzata Drak - studentka V ZD
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Akademicki
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Kierownik Katedry Oczyszczania i Ochrony Wód

Marcin Horejda - student II ZD
dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz
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Zakoñczenie Sportowego
Roku Akademickiego
7 czerwca na spotkaniu sportowców i
dzia³aczy KU AZS z kierownictwem
uczelni dokonano podsumowania
“sportowego” roku akademickiego w
Politechnice Rzeszowskiej. Na wniosek
Zarz¹du KU AZS 18 zawodników i
dzia³aczy wyró¿niono nagrodami
Rektora. Sport Akademicki odnotowa³
w tym roku du¿y sukces w skali kraju dru¿yna tenisa sto³owego Politechniki
Rzeszowskiej awansowa³a do I ligi, a
nasi siatkarze wygrali rywalizacjê w III
lidze i wziêli udzia³ w bara¿ach o wejœcie
do II ligi. Tradycyjnie zosta³y rozegrane
mecze pomiêdzy dru¿ynami dziewcz¹t
reprezentacji Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego i kaFot. S. Ko³odziej
dr¹ naukow¹ Politechniki Rzeszowskiej JM Rektor w akcji (1)
w siatkówce oraz koszykówce.
Jak zwykle mocnymi punktami zespo³u kadry byli JM Rektor prof. Tadeusz
Markowski i Prorektor Leonard Ziemiañski, prof. PRz. Rozegrany dwumecz zakoñczy³
siê pe³nym sukcesem kadry, czego potwierdzeniem s¹ wyniki emocjonuj¹cej rywalizacji.
W meczu koszykówki kadra zwyciê¿y³a 12:11, a w meczu siatkówki 2:1. W trakcie
spotkania przy ognisku zawodnicy i dzia³acze Klubu, koñcz¹cy w tym roku studia,
otrzymali okolicznoœciowe upominki, a zawodnicy sekcji tenisa sto³owego KU AZS,
którzy wywalczyli awans do I ligi, otrzymali nagrody pieniê¿ne.
Spotkanie przy ognisku by³o okazj¹ do bli¿szego poznania siê zawodników
z poszczególnych sekcji sportowych oraz do wspomnieñ z najciekawszych prze¿yæ
z boisk i hal sportowych. Nie zabrak³o równie¿ piosenki przy gitarze.
Stanis³aw Ko³odziej
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