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Od 1997 roku tradycjê przyznawania
nagród za najlepsze w kraju prace dyplo-
mowe, in¿ynierskie i magisterskie, dyse-
rtacje habilitacyjne i doktorskie oraz
publikacje z dziedziny architektury,
konstrukcji budowli i ich teorii, fizyki
budowli, instalacji i wyposa¿enia bu-
dynków, planowania przestrzennego
oraz materia³ów budowlanych przej¹³,
od ówczesnego Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, Minister
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Uroczystoœæ wrêczenia nagród za
1999 rok odby³a siê w Warszawie, w sie-
dzibie MSWiA 12 maja 2000 r.

“Zmieniaj¹ siê ludzie, zmieniaj¹ siê
warunki pracy, zwiêksza siê iloœæ i po-
ziom informacji oraz poziom wiedzy,
jak¹ musz¹ wynieœæ z uczelni jej absol-
wenci, ale niezmienna jest tradycja pre-
miowania najlepszych, poszukiwania
wzorców porównawczych, nowych tema-
tów i sprawniejszych narzêdzi.

Obecna edycja nagród jest kontynu-
acj¹ 34 lat tradycji ich corocznego wrê-
czania przez ministra odpowiedzialnego
w pañstwie za sprawy budownictwa,
a raczej architektury, urbanistyki, kon-
strukcji, instalacji budowlanych, mate-
ria³ów i technologii, geodezji i karto-
grafii oraz ekonomiki budownictwa” -
powiedzia³ Przewodnicz¹cy Komisji
Nagród, prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ,
otwieraj¹c uroczystoœæ wrêczenia na-
gród.

W 1999 roku zg³oszono do nagrodze-
nia 69 prac, w tym:
� 2 habilitacyjne (nagrodzono 1),
� 14 doktorskich (nagrodzono 5),
� 32 dyplomowe magisterskie (nagro-

dzono 9),
� 2 dyplomowe in¿ynierskie (nagro-

dzono 1),
� 19 publikacji (nagrodzono 8).

Ponadto wyró¿niono 7 prac doktor-
skich, 7 prac magisterskich oraz 7 publi-

Wsrod najlepszych
Nagrody MSWiA

Dr hab. in¿. L. Ziemiañski, prof. PRz, odbiera gratulacje od przewodnicz¹cego
Komisji Nagród MSWiA prof. S. Kusia. Z prawej: prof. M. Mossakowski - Prezes
PAN

���� ����	�

Postawa godna Laureata. Dr in¿. A. Koz³owski po odebraniu dyplomu
���� ����	�
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kacji naukowych i technicznych. £¹cznie nagro-
dzono 35% prac zg³oszonych i wyró¿niono 30%.
Wœród zg³oszonych znalaz³o siê 25 prac z dziedziny
architektury i urbanistyki, 37 z konstrukcji, ma-
teria³ów i technologii budownictwa, 4 z geodezji i
2 z ekonomiki. Wnioski zosta³y zg³oszone przez
10 uczelni, 2 instytuty naukowe oraz 10 oficyn wy-
dawniczych.

Interesuj¹ca mo¿e byæ statystyka udzia³u wnio-
sków o nagrody wœród ró¿nych uczelni krajowych:
� z Politechniki Warszawskiej - 37%
� z Politechniki Krakowskiej - 18%
� z Politechniki Wroc³awskiej - 10%
� z Politechniki Rzeszowskiej - 9%
� z Politechniki Œl¹skiej - 6%
� z Akademii Górniczo-Hutniczej - 6%
� inne - 14%.
Wœród nagrodzonych i wyró¿nionych z Politech-

niki Rzeszowskiej s¹:
� za prace magisterskie:

� mgr in¿. Janusz Kopczyk i mgr in¿. Piotr Szaro za pra-
cê pt. “Ocena skutecznoœci dzia³ania migruj¹cych inhi-
bitorów korozji w istniej¹cych mostach ¿elbetowych”
(promotor: dr in¿. Ewa Michalak - Katedra Mostów)

� mgr in¿. Grzegorz Mu¿yd³o i mgr in¿. Jacek Stach za
pracê pt. “Projekt przekrycia boiska pi³karskiego 105 x
75 m w konstrukcji ciêgnowo-prêtowej z pokryciem
blach¹” (promotor: prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ -
Katedra Konstrukcji Budowlanych)

� mgr in¿. Rafa³ Raus za pracê pt. “Modelowanie
po³¹czenia zak³adkowego trójœrubowego metod¹ ele-
mentów skoñczonych” (promotor: dr hab. in¿. Leonard
Ziemiañski, prof. PRz - Katedra Mechaniki Konstru-
kcji)

� wyró¿nienia:
� mgr in¿. Artur M¹dro i mgr in¿. Dariusz Za³ocha za

pracê pt. “Projekt wysokiego budynku biurowego”
(promotor: dr in¿. Aleksander Koz³owski - Katedra
Konstrukcji Budowlanych).

Zawsze wielk¹ satysfakcjê sprawia mo¿liwoœæ przyzna-
wania nagród za osi¹gniêcia, które wyró¿niaj¹ ich twórców.
Równie wielk¹ radoœæ sprawia mo¿liwoœæ odnotowania
osi¹gniêæ laureatów i ich promotorów w przededniu jubileu-
szu 50-lecia naszej uczelni. Laureatom i Promotorom w imie-
niu redakcji “Gazety Politechniki” sk³adam serdeczne
gratulacje i wyrazy zas³u¿onego uznania.

Marta Olejnik
Redaktor Naczelny “GP”

Dyplom odbieraj¹ mgr in¿. D. Za³ocha (z lewej) i mgr in¿. A. M¹dro
���� ����	�

PERSONALIA

Dr in¿. Andrzej Tomczyk, adiunkt w
Katedrze Awioniki i Sterowania na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora habili-
towanego nauk technicznych z zakresu
dyscypliny mechanika - lotnicze systemy
sterowania, nadany przez Radê Wydzia³u
Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Aka-
demii Technicznej w Warszawie 26 sty-

cznia 2000 r. Centralna Komisja ds.
Tytu³u Naukowego i Stopni Nauko-
wych 26 czerwca 2000 r. zatwierdzi³a
uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilito-
wanego. Temat rozprawy habilitacyj-
nej: “Pok³adowe cyfrowe systemy
sterowania samolotem”.

HABILITACJE
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Dr in¿. Zbigniew Oniszczuk, adiunkt w Katedrze
Mechaniki Stosowanej i Robotyki na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych z zakresu dyscypli-
ny mechanika - teoria drgañ, nadany przez Radê Wy-
dzia³u Mechanicznego Politechniki Krakowskiej 23

lutego 2000 r. Centralna Komisja ds. Tytu³u Naukowe-
go i Stopni Naukowych 26 czerwca 2000 r. zatwierdzi³a
uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyj-
nej: “Analiza drgañ z³o¿onych uk³adów ci¹g³ych z wiê-
zami sprê¿ystymi”.

Mgr in¿. Mariusz Ole-
ksy, asystent w Zak³adzie Te-
chnologii Tworzyw Sztu-
cznych na Wydziale Chemi-
cznym, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscy-
pliny technologia chemiczna,
nadany przez Radê Wydzia³u
Chemicznego Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach 14 czer-

wca 2000 r. Temat rozprawy doktorskiej: “Tiksotropo-
we kompozycje nienasyconych ¿ywic poliestrowych o
wyd³u¿onej trwa³oœci z zastosowaniem modyfikowa-
nych smektytów”. Promotorem w przewodzie doktor-
skim by³ prof. dr hab. in¿. Henryk Galina z Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali prof. dr hab. in¿.
Jan £ukaszczyk z Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach i
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Spychaj z Politechniki Szcze-
ciñskiej.

DOKTORATY

Mgr Jan Smykla, praco-
wnik in¿ynieryjno-technicz-
ny - specjalista w Zak³adzie
Informatyki na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³ stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny budowa
i eksploatacja maszyn, nada-
ny przez Radê Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej 5 lipca 2000 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: “Analiza stanów naprê¿enia p³yt
prostok¹tnych z usztywnieniami t³oczonymi w warun-
kach deformacji zakrytycznej”. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Henryk
Kopecki z Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recen-
zowali prof. dr hab. in¿. Maciej Bossak z Politechniki
Warszawskiej i dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, profe-
sor Politechniki Rzeszowskiej.

PROFESURY UCZELNIANE

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:

� dr. hab. in¿. W³adys³awa £akotê, kierownika
Zak³adu Badañ Konstrukcji na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska, od dnia 1 lipca
2000 r. na okres 5 lat,

� dr. hab. in¿. Jerzego Potenckiego w Zak³adzie
Uk³adów Elektronicznych na Wydziale Elektrycz-
nym, od dnia 1 lipca 2000 r. na czas nieokreœlony,

� dr. hab. in¿. Jacka Kluskê w Katedrze Automatyki
i Informatyki na Wydziale Elektrycznym, od dnia
1 lipca 2000 r. na czas nieokreœlony.

Bronis³aw Œwider
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Miniony, 1999 rok nale¿y uznaæ za kolejny udany okres
realizacji inwestycji w Politechnice Rzeszowskiej.

Bior¹c pod uwagê aktualne uwarunkowania zewnêtrzne,
a przede wszystkim regres inwestycyjny w skali ca³ego re-
sortu edukacji, zrealizowane w naszej uczelni inwestycje s¹
zjawiskiem zas³uguj¹cym na uznanie.

Szybki rozwój uczelni, wzrost liczby kszta³conych stu-
dentów, tworzenie nowych kierunków studiów wymagaj¹
proporcjonalnej rozbudowy bazy materialnej zarówno dyda-
ktycznej, jak i socjalnej. W chwili obecnej rozbudowa tej
bazy nie nad¹¿a za rozwojem uczelni, st¹d jest uzasadnione
prowadzenie d³ugofalowej dzia³alnoœci inwestycyjnej. Ce-
lem tej dzia³alnoœci jest zbudowanie bazy na poziomie okre-
œlonym w opracowanym i realizowanym “Programie
rozwoju Politechniki Rzeszowskiej do 2020 r.” Bardzo istot-
nym elementem tych przedsiêwziêæ jest aktualizacja “Planu
zagospodarowania przestrzennego terenów Politechniki
Rzeszowskiej” przyjêta do wykonania w 2000 r. wspólnie
z Rzeszowskim Oddzia³em Stowarzyszenia Architektów
Polskich.

Podobnie jak w latach ubieg³ych, dzia³alnoœæ inwesty-
cyjn¹ w Politechnice Rzeszowskiej mo¿na podzieliæ na:
� przygotowanie planów urbanistyczno-architektonicz-

nych zagospodarowania przestrzennego terenów
bêd¹cych w³asnoœci¹ uczelni,

� przygotowanie do realizacji inwestycji planowanych
do wykonania w najbli¿szym czasie,

� bie¿¹c¹ realizacjê inwestycji przewidzianych do za-
koñczenia lub kontynuowanych.

W zakresie przygotowania komple-
ksowych planów urbanistyczno-archi-
tektonicznych przewiduje siê w br.
aktualizacjê planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów Polite-
chniki Rzeszowskiej w obrêbie ulic:
al. Powstañców Warszawy, Podkar-
packa i Poznañska. Aktualizacja do-
tyczy planu opracowanego jeszcze
w latach 1974-1975 przez zespó³
z Politechniki Krakowskiej pod kierun-
kiem prof. W. Cêckiewicza. Po up³y-
wie tak d³ugiego okresu pojawia siê
zupe³nie inne spojrzenie na problem
rozbudowy bazy materialnej uczelni.
Bêdzie on dotyczy³ uwzglêdnienia
m.in. takich elementów, jak:
� rozbudowa obiektów dydakty-

cznych i socjalnych,
� rozbudowa obiektów sportowo-

-rekreacyjnych,

� rozbudowa ulic, chodników i parkingów,
� budowa obiektów wchodz¹cych w zakres tzw. parków

technologicznych.
Przedmiotem zainteresowania kierownictwa uczelni i

s³u¿b technicznych jest tak¿e koncepcja przestrzenno-urba-
nistyczna terenów w miejscowoœciach Bezmiechowa i Pa-
szowa. W szczególnoœci zamierzenia odnosz¹ siê do
programu budowy Akademickiego Oœrodka Szybowcowego
w Bezmiechowej, na terenach bêd¹cych w³asnoœci¹ naszej
uczelni.

Do inwestycji przewidzianych do wykonania w najbli¿-
szym okresie, wymagaj¹cych pilnego przygotowania doku-
mentacyjnego, nale¿y zaliczyæ zadanie pt.

��������	
�	� �������	 � ������	 ������ ���
��������� �	� ���	���
���
� �����	�� �������
��	
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W 1999 roku zosta³ wykonany projekt budowlany tego
zadania, w wyniku czego uzyskano pozwolenie na budowê.
Projekt wykonawczy opracowano z koñcem stycznia 2000 r.
Kompleksow¹ dokumentacjê wykona³a Pracownia Sztuk
Plastycznych w Rzeszowie, która wczeœniej wygra³a kon-
kurs na to zadanie. Realizacja inwestycji bêdzie etapowa;
pierwszy etap to dobudowa obiektu, a drugi to nadbudowa
obiektu istniej¹cego. Poniesione w 1999 r. nak³ady na doku-
mentacjê techniczn¹ pochodzi³y ze œrodków w³asnych
uczelni i wynosi³y 215,6 tys. z³. Inwestycja zosta³a ju¿ rozpo-
czêta.

NASZE INWESTYCJENASZE INWESTYCJE

Budynek “P” - wizja przysz³oœci ���� 
� 
����������
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Opracowano ju¿ koncepcjê pro-
gramowo-przestrzenn¹ zagospodaro-
wania wzgórza rozdzielaj¹cego miejs-
cowoœci Bezmiechowa i Paszowa. Sta-
nowi ona podstawê dalszych etapów
projektowania. Na terenach nale¿¹-
cych do wsi Bezmiechowa przewiduje
siê budowê Akademickiego Oœrodka
Szybowcowego. Realizacja tego za-
mierzenia oznacza reaktywowanie tra-
dycji sprzed 1939 r. - na tych przecie¿
terenach istnia³ w latach 1930-1939
oœrodek szkolenia polskich pilotów.

W 2000 roku przewiduje siê wyko-
nanie czêœci projektu ca³ego zadania,
obejmuj¹cego projekt zagospodarowa-
nia terenu Oœrodka Szybowcowego
oraz projekt budowlany i wykonawczy
wraz z pozwoleniem na budowê hanga-
ru lotniczego, domku pilota, wie¿y
kontroli lotów oraz drogi dojazdowej
na szczyt góry. W 1999 roku zosta³a wybudowana stacja
transformatorowa. Poniesione dot¹d nak³ady pochodzi³y ze
œrodków w³asnych uczelni i wynios³y ok. 131,7 tys. z³.

'�� &�����
�� �����"
���� ��( ����	)�����

W 1999 roku zosta³ wykonany projekt budowlany adapta-
cji zrealizowanego wczeœniej rozwi¹zania projektowego w
S³ubicach. W bie¿¹cym roku przewiduje siê zakoñczenie za-
dania pod wzglêdem projektowym
(projekt wykonawczy).

W 1999 roku zosta³y zakoñczone
nastêpuj¹ce zadania finansowa-
ne w czêœci podstawowej ze œro-
dków centralnych (MEN, KBN):

*���+� &	� ����	����
�

Obiekt zosta³ przekazany do u¿ytku
w ca³oœci w lipcu 1999 r. Wartoœæ
ca³ego zadania wynios³a ok. 8 036 tys.
z³.

Podstawowe dane techniczne:
� powierzchnia u¿ytkowa -

1 568,5 m�

� powierzchnia netto - 2 640,0 m�

� kubatura - 15 910 m�

� liczba miejsc w salach (aulach) -
831

Po kilku miesi¹cach u¿ytkowania obiekt zdoby³ uznanie
u¿ytkowników i sta³ siê ciekaw¹ wizytówk¹ nowoczesnej ar-
chitektury Rzeszowa.

,	�	 -	��	������ �����	�� �������
��	
� �� ������� !��������	

Ten interesuj¹cy obiekt, finansowany g³ównie przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej (MEN) i Komitet Badañ Na-
ukowych (KBN), zasili³ posiadan¹ skromn¹ dot¹d bazê

Wyk³ady w Zespole Sal Wyk³adowych
���� 
� 
����������

Fragment koncepcji programowo-przestrzennej w Bezmiechowej
���� 
� 
����������
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materialn¹ Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska.
W 1999 roku zadanie inwestycyjne zosta³o zakoñczone w za-
kresie robót budowlano-monta¿owych oraz czêœci wyposa-
¿enia. Pozosta³y w 2000 r. do zrealizowania dalsze zakupy
aparatury i wyposa¿enia, a wartoœæ ca³ej inwestycji wynios³a
6 810 tys. z³. Inwestycja by³a finansowana ze œrodków KBN
(41%), MEN (54.7%), Prezydenta Miasta Rzeszowa (2,2%) i
œrodków w³asnych uczelni (2,1%).

Podstawowe dane techniczne:
� powierzchnia zabudowy - 1 186 m�

� powierzchnia u¿ytkowa - 1 315 m�

� kubatura - 8 985,5 m�

.��������	 ������	 &��/ 0���������	
�.�&0"

RMSK to inwestycja niezmiernie wa¿na dla ca³ego œrodo-
wiska akademickiego Rzeszowa. W 1999 roku zakoñczono
budowê ca³ego zadania sk³adaj¹cego siê z piêciu etapów
(1999 r. - etap V - ostatni). Rozpoczêcie budowy nast¹pi³o w
1993 r. Zadanie polega³o na wykonaniu po³¹czenia wewnê-
trznych sieci komputerowych poszczególnych (wszystkich)
wy¿szych uczelni Rzeszowa z Wojewódzkim Centrum Tele-
komunikacji przez wybudowanie sieci œwiat³owodów w
uk³adzie tzw. “ringu” wokó³ Rzeszowa. Ogólna d³ugoœæ tra-
sy œwiat³owodów wynios³a ok. 15 km.

Zadanie by³o finansowane ze œrodków KBN. Wartoœæ
ca³ego zadania, sk³adaj¹cego siê z budowy linii œwiat³owo-
dowych oraz zakupów inwestycyjnych wyposa¿enia i apara-
tury, wynios³a 1 665,5 tys. z³.

Do innych zrealizowanych b¹dŸ bêd¹cych w reali-
zacji zadañ nale¿y:

-	��	������ &�����+� &�	������
�

Jest to inwestycja usytuowana obok bydynku “L”, reali-
zowana dla Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa. Rozpo-
czêto j¹ w 1999 r. ze œrodków w³asnych uczelni. Poniesiono
nak³ady w wysokoœci ok. 154,3 tys. z³.

W 2000 roku jest planowane kontynuowanie i zakoñcze-
nie zadania.

Podstawowe dane techniczne:
� powierzchnia u¿ytkowa - 587 m�

� kubatura - 2 535 m�

Planowane zakoñczenie inwestycji
w 2000 r. rozwi¹¿e wieloletni problem
eksploatacji Laboratorium Silników
Spalinowych, zlokalizowanego obec-
nie przy ul. M. Curie-Sk³odowskiej,
którego u¿ytkowanie stwarza istotne
problemy uci¹¿liwoœci dla otoczenia
(zagro¿enie po¿arowe, ha³as, zanieczy-
szczenie powietrza).

�	����1
���� ��( �( ���	 � .��������

Jest to inwestycja sfinansowana w
1999 r. ze œrodków w³asnych uczelni.
Koszt zadania wyniós³ ok. 286,7 tys. z³.
Realizacja by³a oczekiwana od wielu
lat, wobec szczególnie trudnej sytuacji
w zakresie parkowania samochodów
pracowników i studentów uczelni.
Przekazany do u¿ytkowania obiekt ma
ponad 110 miejsc parkingowych. Ju¿
pocz¹tkowy okres u¿ytkowania po-
twierdzi³ w ca³ej rozci¹g³oœci potrzebê
wybudowania takiego obiektu.

Potrzeby budowy parkingów na terenach naszej uczelni
s¹ znacznie wiêksze od mo¿liwoœci finansowych.

2����	�	 ����3���
��	

W ostatnich latach ³¹cznoœæ telefoniczna w uczelni ule-
ga³a systematycznemu pogorszeniu w wyniku du¿ej awaryj-
noœci posiadanej centrali analogowej “PENTACONTA
18 E”.

W tej sytuacji by³o uzasadnione podjêcie decyzji o wy-
mianie centrali telefonicznej. W wyniku wnikliwych analiz
w postêpowaniu przetargowym przyjêto rozwi¹zanie w po-
staci cyfrowej centrali “ALCATEL 4400”, w systemie roz-
proszonym (z modu³ami wyniesionymi) z pojemnoœci¹
aktualn¹ 1 224 ³¹czy wewnêtrznych i pojemnoœci¹ docelow¹
2 000 numerów.

Koszt realizacji zadania wynosi 1 494,8 tys. z³.

Laboratorium Silników Spalinowych w budowie (stan obecny)
���� 
� 
����������
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W dniu 29 maja 2000 r. na posiedze-
niu w Kielcach Zarz¹d G³ówny podj¹³
decyzjê o utworzeniu w Rzeszowie Od-
dzia³u Polskiego Towarzystwa Elektro-
techniki Teoretycznej i Stosowanej
(PTETiS). PTETiS jest elitarnym sto-
warzyszeniem skupiaj¹cym wybitnych
specjalistów z zakresu szeroko pojêtej
in¿ynierii elektrycznej, obejmuj¹cej
dyscypliny: elektrotechnikê, elektroni-
kê, telekomunikacjê, automatykê i ro-
botykê, a ostatnio tak¿e informatykê.

PTETiS odgrywa podstawow¹ rolê
w dzia³alnoœci naukowej œrodowisk
uczelnianych wydzia³ów elektrycz-
nych, elektroniki i informatyki. Skupia
autorytety, których opinie decyduj¹
o rozwoju naukowym, a szczególnie

o rozwoju kadrowym. Wielu cz³onków
PTETiS-u bierze udzia³ w pracach
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
oraz Centralnej Komisji ds. Tytu³u Na-
ukowego i Stopni Naukowych. Pod
patronatem PTETiS-u odbywa siê wiê-
kszoœæ krajowych konferencji z wymie-
nionych dyscyplin.

21 marca 2000 r. ukonstytuowa³y
siê w³adze Oddzia³u Rzeszowskiego
PTETiS. Sk³ad Zarz¹du: dr hab. in¿. Je-
rzy Bajorek, prof. PRz - przewod-
nicz¹cy, dr hab. in¿. Andrzej Kolek,
prof. PRz - wiceprzewodnicz¹cy, dr
in¿. Barbara Kopeæ - sekretarz, dr in¿.
Jadwiga P³oszyñska - skarbnik, prof. dr
hab. Stanis³aw Apanasewicz - cz³onek
Zarz¹du. Sk³ad Komisji Rewizyjnej:

dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, prof. PRz -
przewodnicz¹cy, dr hab. in¿. Kazi-
mierz Buczek, prof. PRz, dr in¿. Robert
Ziemba, mgr Ryszard Schab - cz³onko-
wie.

Zarz¹d Oddzia³u bêdzie silnym
partnerem Wydzia³u Elektrycznego
w dzia³alnoœci naukowej. Wzorem in-
nych krajowych oœrodków akademic-
kich, pierwszymi wspólnymi przed-
siêwziêciami bêd¹ seminaria naukowe
organizowane dla doktorantów przed
otwarciem i zamkniêciem przewodu
doktorskiego oraz seminaria dla dokto-
rów przed z³o¿eniem pracy habilitacyj-
nej do druku w Oficynie Wydawniczej
Politechniki Rzeszowskiej.

Kazimierz Buczek

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI

TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

Oddzial w RzeszowieOddzial w Rzeszowie
,

Do zrealizowania w latach 2000-
-2001 pozosta³y nastêpuj¹ce zadania:
� wykonanie wewnêtrznych instalacji

telefonicznych w domach studenckich
Akapit, Promieñ, Nestor, Pingwin (w
DS Arcus instalacjê wykonano w I
pó³roczu br.),

� zainstalowanie dodatkowych tele-
fonów na wydzia³ach (rejon ul. W.
Pola i al. Powstañców Warszawy) w
zwi¹zku ze zwiêkszeniem pojemnoœci
nowej centrali telefonicznej,

� uruchomienie ³¹cznoœci bezprzewo-
dowej DECT (termin wykonania
30.10.2000 r.),

� wykonanie wewnêtrznej instalacji te-
lefonicznej w DS Ikar (termin wyko-
nania 2001 r.).
Œrodki finansowe na to zadanie

pochodzi³y z dotacji MEN oraz dotacji
w³asnych uczelni. W kosztach budowy
uczestniczy³ równie¿ Samorz¹d Stu-
dentów Politechniki Rzeszowskiej w
czêœci dotycz¹cej osiedla studenckiego
przy ul. Poznañskiej.

Kryspin Filipowski

Parking przy ul. W. Pola (zdjêcie wykonane w marcu 2000)
���� 
� 
����������
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UNIWERSYTETY EUROPY

Prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
Honorowym Profesorem

Woroneskiej Akademii Technologicznej

Worone¿ jest blisko 1,5-miliono-
wym miastem, po³o¿onym ok. 600 km
na po³udnie od Moskwy i nale¿¹cym do
jednego z najwiêkszych oœrodków aka-
demickich Rosji (dzia³a w nim 9 wy¿-
szych uczelni).

Kontakty prof. S. Kopacza z Woro-
ne¿em datuj¹ siê jeszcze od 1940 r., gdy
jako ma³e dziecko wraz z matk¹ wywie-
ziony zosta³ do Kazachstanu, a trasa
zsy³ki prowadzi³a w³aœnie przez Woro-
ne¿.

Analiza danych literaturowych opu-
blikowanych w czasopismach nauko-
wych a dotycz¹cych równowag eks-
trakcyjnych wskaza³a, ¿e tematyka prac
prof. S. Kopacza i znanego w œwiecie
naukowym chemika analityka prof. Ja-
kowa Korenmana jest zbie¿na, a wiele
uzyskanych niezale¿nie od siebie wyni-
ków jest podobnych. Najpierw by³ to
kontakt listowny, który nawi¹zany zo-
sta³ jeszcze w latach 80., a nastêpnie
kontakty osobiste, zapocz¹tkowane
udzia³em prof. S. Kopacza w Miêdzy-
narodowej Konferencji zorganizowa-
nej przez prof. J. Korenmana w Wo-
rone¿u w 1992 r. Dalsze wzajemne kon-
takty doprowadzi³y do podpisania w
dniu 10 listopada 1994 r. Miêdzynaro-
dowej Umowy pomiêdzy Woronesk¹
Akademi¹ Technologiczn¹ a Politech-
nik¹ Rzeszowsk¹. Umowa ta w dniu
1 listopada 1999 r. zosta³a przed³u¿ona
na dalszych 5 lat.

Efektem tej wieloletniej ju¿ wspó³-
pracy s¹ wzajemne wizyty pracowni-
ków Katedry Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej Politechniki Rzeszo-
wskiej oraz Katedry Chemii Analitycz-
nej Woroneskiej Akademii Techno-
logicznej, a tak¿e realizacja blisko 50
wspólnych prac w postaci monografii,
skryptów, artyku³ów naukowych

i wyst¹pieñ na ró¿nych konferencjach
krajowych i zagranicznych.

Na wniosek prof. J. Korenmana, Se-
nat Woroneskiej Akademii Technolo-
gicznej na posiedzeniu w dniu 25 maja
2000 r. podj¹³ decyzjê o wyborze prof.
S. Kopacza na Profesora Honorowego
Akademii za “...du¿e zas³ugi w roz-
woju rosyjsko-polskiej wspó³pracy

w dziedzinie nauki i edukacji oraz
osobisty wk³ad w realizacjê Miêdzy-
narodowego Projektu Badawczego
realizowanego przez Akademiê
wspólnie z Politechnik¹ Rzeszow-
sk¹”.

Redakcja “GP” serdecznie gratuluje
Panu Profesorowi tak wielkiego wyró¿-
nienia.

Marta Olejnik
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Europejski Program Wspó³pracy w Dziedzinie Badañ Na-
ukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of
Scientific and Technical Research), znany pod akronimem
COST, to powsta³a w 1971 r., utrzymywana wspólnie przez
28 pañstw europejskich, struktura instytucjonalna, której naj-
wa¿niejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej
wspó³pracy naukowo-technicznej krajów cz³onkowskich.

COST umo¿liwia koordynacjê na szczeblu europejskim
przedsiêwziêæ badawczych o okreœlonej tematyce, prowa-
dzonych w ró¿nych krajach w ramach tzw. akcji COST, które
obejmuj¹ wiele pojedynczych projektów, maj¹cych wspólny
cel ogólny. Akcja trwa œrednio 5 lat i obejmuje przeciêtnie
uczestników z dwunastu krajów cz³onkowskich.

Od momentu powstania program COST jest ukierunko-
wany na prowadzenie badañ podstawowych oraz prac ba-
dawczych, stanowi¹cych pomost miêdzy badaniami podsta-
wowymi a pracami rozwojowymi, przy czym du¿¹ wagê
przywi¹zuje siê do projektów zorientowanych na potrzeby
spo³eczeñstw.

Obszar zainteresowania poszerza³ siê z biegiem lat i obec-
nie obejmuje nastêpuj¹ce dziedziny: informatyka, telekomu-
nikacja, badania materia³owe, transport, oceanografia,
ochrona œrodowiska, meteorologia, rolnictwo i biotechnolo-
gia, technologia ¿ywnoœci, nauki spo³eczne, badania medy-
czne, in¿ynieria budowlana, chemia, fizyka, archeologia,
leœnictwo i gospodarka drzewna.

W 2000 roku zainicjowano w ramach tego programu
nowe akcje. W dwu spoœród nich uczestniczy Politechnika
Rzeszowska.

Pierwsza - to Projekt C12: “Improvement of buildings
structural quality by new technologies”, co mo¿na prze-
t³umaczyæ jako: “Doskonalenie jakoœci budownictwa przez
nowe technologie”.

G³ównym celem projektu jest tworzenie, udoskonalanie
i rozpowszechnienie nowych technologii, poprawa jakoœci
robót budowlanych, proponowanie nowych technik i techno-
logii architektom oraz urbanistom, redukcja uci¹¿liwoœci
procesów budowlanych, a w rezultacie poprawa jakoœci ¿y-
cia w osiedlach mieszkaniowych. Najwa¿niejsze pola
dzia³añ w zwi¹zku z projektem to:
� technologie mieszane (MTB); integracja i wspó³praca

ró¿nych materia³ów budowlanych,

� obci¹¿enia wyj¹tkowe budynków (SI): po¿ar, trzêsie-
nia ziemi, huragany, uderzenia pojazdów i samolotów,
ponadnormatywne obci¹¿enie œniegiem,

� elewacje szklane i interaktywna obudowa (GT),
� wdro¿enie nowych technik i technologii w projekto-

waniu oraz planowaniu przestrzennym (UD).
Czas trwania projektu jest przewidziany na 4 lata, ³¹czny

zaœ bud¿et wynosi ok. 6 mln EUR.
Do projektu C12 zg³osi³ swój akces Wydzia³ Budownic-

twa i In¿ynierii Œrodowiska PRz, a dr in¿. Aleksander
Koz³owski zosta³ zg³oszony jako przedstawiciel Polski
w Management Committee tego projektu.

Do drugiej akcji D21: “Metalloenzymes and Chemical
Biomimetics” przyst¹pi³ Wydzia³ Chemiczny. Do Manage-
ment Committee zosta³ powo³any dr hab. in¿. Andrzej Sob-
kowiak, prof. PRz. Akcja ta dotyczy badañ inter-
dyscyplinarnych, obejmuj¹cych szeroki zakres zagadnieñ
z pogranicza nauk chemicznych i biologicznych, a jej celem
jest poszerzenie wiedzy z zakresu chemii grup prostetycz-
nych enzymów i wykorzystanie jej w naukach chemicznych,
biotechnologii, farmakologii i ochronie œrodowiska. Tema-
tem realizowanym przez dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka,
prof. PRz, s¹ aktywacje tlenu cz¹steczkowego i wodoronadt-
lenków katalizowane kompleksami metali przejœciowych.

Krajowym koordynatorem COST - wiceprzewod-
nicz¹cym CSO (Committee of Seniors Officials) - jest:

Marek Zdanowski
Komitet Badañ Naukowych
Departament Wspó³pracy z Zagranic¹
i Integracji Europejskiej
ul. Wspólna 1/3, pok. 207,
00-921 Warszawa
tel.: (22) 628 32 89
fax: (22) 628 35 34
e-mail: mzdanowski@kbn.gov.pl

Wiêcej informacji ogólnych na temat COST mo¿na zna-
leŸæ pod adresem:

http://www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/cost/cost.htm.

Urszula Kluska

Europejski Program Wspó³pracy
w Dziedzinie

Badañ Naukowo-Technicznych

Europejski Program Wspó³pracy
w Dziedzinie

Badañ Naukowo-Technicznych
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Profesor Zbyszko Stojek urodzi³ siê
14 listopada 1929 r. w Katowicach. Od
1939 roku przebywa³ w Krakowie,
gdzie w czasie okupacji ukoñczy³
szko³ê powszechn¹, uczêszcza³ do wie-
czorowej szko³y zawodowej i kontynu-
owa³ naukê na tajnych kursach. Po
wojnie uczêszcza³ do V Gimnazjum
i Liceum im. J. Kochanowskiego
w Krakowie. W 1948 roku zda³ maturê.
Nastêpnie podj¹³ studia na Wydziale
In¿ynierii L¹dowej i Wodnej Wy-
dzia³ów Politechnicznych AGH. W lu-
tym 1952 r. uzyska³ stopieñ in¿yniera,
a w 1954 r. stopieñ magistra in¿yniera
budownictwa l¹dowego. Maj¹c potrze-
bê pog³êbienia podstaw teoretycznych
wiedzy in¿ynierskiej, Zbyszko Stojek
w 1956 r. podj¹³ studia na drugim fakul-
tecie, na Wydziale Matematyczno-Fi-
zyczno-Chemicznym Uniwersytetu
Jagielloñskiego, i w 1960 r. uzyska³ sto-
pieñ magistra matematyki.

Pracê dydaktyczn¹ rozpocz¹³
w 1952 r., najpierw w Katedrze Budow-
nictwa Ogólnego i Materia³ów Budow-
lanych Wydzia³ów Politechnicznych
AGH w Krakowie, a od 1955 r. w Kate-
drze Statyki Budowli i Wytrzyma³oœci
Materia³ów. Kolejno zajmowa³ stano-
wiska od asystenta do docenta.

W 1961 roku uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk technicznych na
podstawie rozprawy pt. “Zagadnienie
swobodnych nie t³umionych drgañ po-
przecznych prêta z uwzglêdnieniem ró-
¿nych parametrów zmiennych na jego
d³ugoœci”.

Stopieñ naukowy doktora habilito-
wanego uzyska³ w 1964 r. na podstawie
oceny dorobku naukowego oraz roz-

prawy habilitacyjnej pt. “Zagadnienie
skrêtno-œcinaj¹cych drgañ niepryzma-
tycznego prêta przy liniowych i nieli-
niowych warunkach brzegowych”.

W 1966 roku zwi¹za³ siê z Rzeszo-
wem, podejmuj¹c pracê w ówczesnej
Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, gdzie
zorganizowa³ kolejno Zak³ad Mechani-
ki Technicznej, a nastêpnie Zak³ad Me-
chaniki Budowli. By³ g³ównym orga-
nizatorem i pierwszym dziekanem Wy-
dzia³u Budownictwa Komunalnego
(dzisiejszy WBiIŒ) najpierw Wy¿szej
Szko³y In¿ynierskiej, nastêpnie Polite-
chniki Rzeszowskiej (w latach 1967-
-1972, 1975-1976).

W 1979 roku powróci³ do Krakowa,
gdzie podj¹³ pracê w Instytucie Mecha-
niki i Wibroakustyki AGH. Nie zerwa³
jednak kontaktu ze œrodowiskiem rze-
szowskim, nadal pracuj¹c na pó³ etatu

i wspó³pracuj¹c naukowo ze swoimi
wychowankami. W tym okresie wypro-
mowa³ 4 doktorów, dzisiejszych praco-
wników Politechniki Rzeszowskiej.

W 1990 roku Profesor Zbyszko Sto-
jek ponownie podj¹³ pe³noetatow¹ pra-
cê w Rzeszowie, gdzie do chwili
obecnej jest pracownikiem Politechniki
Rzeszowskiej. Do 1999 roku kierowa³
Katedr¹ Mechaniki Konstrukcji. W la-
tach 1993-1999 pe³ni³ funkcjê dziekana
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska.

W 1969 roku Rada Pañstwa nada³a
mu tytu³ naukowy profesora nadzwy-
czajnego, w 1990 r. zaœ tytu³ naukowy
profesora zwyczajnego.

Oprócz dzia³alnoœci naukowo-dy-
daktycznej, trwaj¹cej nieprzerwanie 48
lat, prof. Z. Stojek pracowa³ przez pe-
wien okres w budownictwie, najpierw
jako starszy technik, a nastêpnie kiero-
wnik budowy. Pracowa³ równie¿ przez
wiele lat jako projektant i konsultant
w Biurze Projektów PROZAMET
w Krakowie.

Profesor Zbyszko Stojek jest wybit-
nym specjalist¹ z zakresu mechaniki
stosowanej, a w szczególnoœci dynami-
ki konstrukcji. Na Jego bardzo obszer-
ny dorobek sk³adaj¹ siê rozprawy,
podrêczniki, opracowania naukowe i a-
rtyku³y naukowo-techniczne.

Do chwili obecnej Profesor opubli-
kowa³ ponad 110 prac. Pod wzglêdem
tematyki prace naukowe prof. Z. Stojka
mo¿na podzieliæ na prace: z zakresu dy-
namiki budowli, dotycz¹ce dynamiki
uk³adów mechanicznych, zwi¹zane
z wibroakustyk¹, dotycz¹ce metod ma-
tematycznych w mechanice. Zw³aszcza

PROFESOR ZBYSZKO STOJEK

Jubileusze

70-lecie urodzin
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du¿a ich grupa dotyczy dynamiki budo-
wli, g³ównie wysokich budynków
szkieletowych i budowli specjalnych,
a tak¿e wa¿nych z praktycznego punktu
widzenia badañ tzw. wie¿omasztów
wiertniczych.

Prace z dynamiki budowli doty-
czy³y systematycznych poszukiwañ
modeli fizycznych i matematycznych,
s³u¿¹cych do analizy drgañ konstrukcji.
Zosta³ w nich zaproponowany prosty
model przydatny do analizy drgañ wie-
lokondygnacyjnych budynków szkiele-
towych. W tym zakresie Profesor zdo-
by³ uznanie i stworzy³ w³asn¹ szko³ê.
W tej tematyce pod jego promotor-
stwem wykonano dwie prace doktor-
skie; tematyka ta jest dalej przez Pro-
fesora i jego wspó³pracowników rozwi-
jana. Podsumowaniem tych prac jest
monografia pt. “Makromodele ci¹g³e
wielokondygnacyjnych konstrukcji
szkieletowych - obliczenia dynamicz-
ne”, wyró¿niona w 1990 r. nagrod¹ Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

Cenne s¹ prace prof. Stojka do-
tycz¹ce wibroizolacji konstrukcji, m.in.
badania dotycz¹ce wibroizolacji na-
wierzchni szynowych oraz wibroizola-
cji maszyn o du¿ej dynamicznoœci, jak
m³oty matrycowe, wentylatory, kru-
szarki. Prowadzi³ równie¿ prace zwi¹-
zane z badaniami maszyn, m.in. do-
tycz¹ce analizy dynamicznej obrabia-
rek oraz uk³adów napêdowych samo-
jezdnych maszyn budowlanych.

Wiele prac w póŸniejszych latach
dotyczy³o zastosowania metod kompu-
terowych do analizy uk³adów mechani-
cznych, w tym równie¿ uk³adów
wibroakustycznych. Profesor Stojek
zajmowa³ siê m.in. zastosowaniem me-
tody elementów skoñczonych do bada-
nia procesów wibroakustycznych oraz
uk³adów wielowarstwowych.

Ogromn¹ czêœæ swojego ¿ycia, bo
47 lat, Zbyszko Stojek poœwiêci³ dzia-
³alnoœci dydaktycznej i wychowaw-
czej. Od pocz¹tku swojej pracy zawo-
dowej aktywnie uczestniczy³ w reali-
zacji procesu dydaktycznego. Prowa-
dzi³ zajêcia dydaktyczne z mechaniki
ogólnej, wytrzyma³oœci materia³ów
i mechaniki budowli. Do Jego podsta-
wowych osi¹gniêæ nale¿y unowoczeœ-

nienie metod i selekcja treœci naucza-
nia. Do dzia³alnoœci z tego zakresu
nale¿y zaliczyæ aktywn¹ pracê Profeso-
ra w zespo³ach dydaktyczno-wychowa-
wczych szkolnictwa wy¿szego.

Profesor Z. Stojek ma du¿e osi¹-
gniêcia w kszta³ceniu i promowaniu
m³odej kadry naukowej. By³ promoto-
rem 8 przewodów doktorskich prowa-
dzonych w Akademii Górniczo-Hut-
niczej i Politechnice Krakowskiej -
ostatnio równie¿ w Politechnice Rze-
szowskiej. Wiêkszoœæ doktorantów to
pracownicy Politechniki Rzeszow-
skiej. Kilku Jego wychowanków - do-
ktorów - uzyska³o stopieñ doktora
habilitowanego nauk technicznych.
Obecnie trzech z nich pracuje na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego Poli-
techniki Rzeszowskiej (dwóch na
WBiIŒ, jeden na WBMiL). Tak wiêc
wk³ad profesora Stojka w rozwój kadry
naukowej naszej uczelni jest ogromny
i trudny do przecenienia. Recenzowa³
wiele prac doktorskich i habilitacyj-
nych, opiniowa³ wnioski nominacyjne
na stanowiska naukowe.

W zakresie dzia³alnoœci organizacy-
jnej prof. Z. Stojek w czasie wielolet-
niej pracy pe³ni³ szereg odpowiedzial-
nych funkcji. W Politechnice Rzeszo-
wskiej organizowa³ studia o kierunku
budownictwo, by³ organizatorem
i dziekanem tego Wydzia³u. By³ - o
czym ju¿ wspomniano - organizatorem
i kierownikiem Zespo³u Mechaniki Te-
chnicznej, a tak¿e Pracowni Wytrzy-
ma³oœci Materia³ów na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Rzeszow-
skiej, kierownikiem Zak³adu Mechani-
ki Budowli na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska.

By³ organizatorem i przewod-
nicz¹cym rzeszowskiego oddzia³u Pol-
skiego Towarzystwa Mechaniki Teo-
retycznej i Stosowanej. Aktywnie
dzia³a³ w zespo³ach i sekcjach Komite-
tów Budowy Maszyn oraz In¿ynierii
L¹dowej i Wodnej Polskiej Akademii
Nauk. By³ cz³onkiem Komitetu Mecha-
niki.

Podczas swojej kilkunastoletniej
pracy w AGH by³ wicedyrektorem ds.
naukowych w Instytucie Mechaniki
i Wibroakustyki. Aktywnie dzia³a³
w Towarzystwie Naukowym w Rze-

szowie, by³ w tym Towarzystwie cz³on-
kiem Zarz¹du oraz organizatorem
i przewodnicz¹cym Komisji Mechaniki
Stosowanej.

Nie mo¿na pomin¹æ inicjatyw
dzia³añ kreatywnych prof. Z. Stojka dla
szkolnictwa wy¿szego, dzia³alnoœci
spo³ecznej (PTMTS, PZITB) oraz po-
mocy udzielanej m³odym pracowni-
kom nauki, studentom i in¿ynierom
praktykuj¹cym w trudnych sytuacjach
¿yciowych i zawodowych. Wykonywa³
ekspertyzy i prace rzeczoznawcze z za-
kresu budownictwa, wspó³pracowa³
w projektowaniu konstrukcji prze-
mys³owych.

Tak w wielkim skrócie przedstawia
siê bogaty dorobek profesora zwyczaj-
nego Zbyszka Stojka.

Profesor Zbyszko Stojek jest znan¹
i cenion¹ postaci¹ w œrodowiskach
wy¿szych szkó³ technicznych, a sw¹
sumienn¹ prac¹ i wyró¿niaj¹c¹ siê oso-
bowoœci¹ zyska³ ogólne uznanie zarów-
no jako pracownik nauki, jak i dydaktyk
oraz wychowawca. Szczególnie du¿o
zawdziêcza Profesorowi œrodowisko
rzeszowskie, gdzie promowa³ nauki te-
chniczne i utworzy³ oœrodek mechaniki
rozwijany ostatnio coraz intensywniej
przez Jego wspó³pracowników. Po-
móg³ wielu osobom w ich naukowym
rozwoju, stwarzaj¹c im warunki do pra-
cy badawczej. Rozszerzy³ kontakty
naukowe poprzez wspó³pracê z oœrod-
kiem krakowskim mechaniki (AGH,
Politechnika Krakowska), a tak¿e oœro-
dkami poza granic¹ wschodni¹ (Mosk-
wa, Lwów), co znacznie wp³y- nê³o na
wzbogacenie tematyki badawczej i o¿y-
wienie dzia³alnoœci oœrodka rzeszo-
wskiego.

Wspiera³, jak to czyni do tej pory,
wszystkich, którzy pragnêli podj¹æ pra-
cê naukow¹, i pomaga³ im. Swoj¹ do-
broci¹ i wyrozumia³oœci¹ potrafi Pro-
fesor Zbyszko Stojek zjednaæ sobie lu-
dzi, którzy z nim wspó³pracuj¹.

W imieniu wszystkich wspó³praco-
wników i swoim w³asnym sk³adam
Panu Profesorowi gratulacje i s³owa
wielkiego uznania, ¿ycz¹c najserdecz-
niej zdrowia i wielu lat owocnej dzia³al-
noœci.

Leonard Ziemiañski
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Rozmowê z Profesorem Zdzis³awem Hippe przeprowadzili w maju br.

dr in¿. Alicja Kerste i dr in¿. Tadeusz Pietryga

Panie Profesorze, niedawno otrzyma³
Pan jubileuszow¹ nagrodê JM Rekto-
ra Politechniki Rzeszowskiej z okazji
45-lecia pracy zawodowej. Wiêkszoœæ
tego czasu - ponad 30 lat - przepraco-
wa³ Pan w³aœnie w tej uczelni. Jest to
dobry moment, aby spróbowaæ przybli-
¿yæ spo³ecznoœci Politechniki Pañsk¹
sylwetkê i dorobek naukowy. Jakie
by³y pocz¹tki Pana pracy?

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³em ju¿
podczas studiów, w 1953 r. bowiem
podj¹³em pracê na Wydziale Chemii
Politechniki Gdañskiej, bêd¹c jedno-
czeœnie jej studentem. W 1956 roku
przenios³em siê do Instytutu Farb i La-
kierów (pocz¹tkowo w Gdañsku-Oli-
wie, a od 1960 r. w Gliwicach),
w którym w 1963 r. zosta³em powo³any
na stanowisko samodzielnego pracow-
nika naukowo-badawczego, z upraw-
nieniami analogicznymi do tych, jakie
posiada³ ówczeœnie docent. By³em te¿
dyrektorem naukowym tego instytutu.
Pracujê d³u¿ej ni¿ 45 lat, poniewa¿
w okres obliczeniowy wymagany do
uzyskania nagrody jubileuszowej nie
wlicza siê lat pracy w uczelniach za gra-
nic¹; w moim przypadku w Auburn
University (Alabama, USA), Lund Uni-
versity (Szwecja) i Katholieke Univer-
siteit Nijmegen (Holandia). Od 1969
roku jestem zwi¹zany z Politechnik¹
Rzeszowsk¹.

... na któr¹ przyby³ Pan w rok po
osi¹gniêciu stopnia naukowego dokto-
ra habilitowanego. Ale jak przebiega³y

Pana studia oraz osi¹ganie kolejnych
stopni i tytu³ów naukowych?

Uwa¿am, ¿e ciekawie i w sposób do-
syæ niezwyk³y. Studia koñczy³em bo-
wiem w trzech ró¿nych uczelniach, co

stwarza mo¿liwoœæ porównañ pozio-
mów nauczania, stylów prowadzenia
dydaktyki, a ponadto daje szansê po-
znania liczniejszej grupy osób z okre-
œlonego krêgu zawodowego. Dziêki
temu mog³em - zreszt¹ wielokrotnie -
korzystaæ z ¿yczliwoœci szerokiego
grona moich kolegów z okresu studiów
w pewnych istotnych momentach pracy
na rzecz naszej uczelni. Tak wiêc sto-
pieñ in¿yniera chemika uzyska³em
w Politechnice £ódzkiej (1953 r.), ma-
gistra - w 1955 r. w Politechnice Gdañ-
skiej. W 1965 roku obroni³em na

Politechnice Œl¹skiej rozprawê do-
ktorsk¹, a niespe³na trzy lata póŸniej
(1968 r.) Rada Wydzia³u Chemicznego
Politechniki £ódzkiej nada³a mi stopieñ
naukowy doktora habilitowanego.
W 1975 roku - ju¿ podczas pracy w Po-
litechnice Rzeszowskiej - zosta³em
profesorem nadzwyczajnym nauk te-
chnicznych, w 1989 r. zaœ - profesorem
zwyczajnym nauk technicznych.

Zatem zarówno studia, jak i praca
w Instytucie Farb i Lakierów kreo-
wa³y Pana na chemika. W którym mo-
mencie zainteresowania Pañskie
posz³y w kierunku informatyki chemi-
cznej?

Informatyka interesowa³a mnie od
bardzo dawna. Zreszt¹ zarówno dokto-
rat, jak i habilitacja mog³y byæ zreali-
zowane przy posiadaniu dobrej
znajomoœci podstaw informatyki,
z wykorzystaniem zaawansowanych
programów komputerowych, potrzeb-
nych w tzw. chemii obliczeniowej.

G³êbsze zainteresowania zastosowa-
niami informatyki w naukach chemicz-
nych i pokrewnych mia³em mo¿noœæ
rozwin¹æ w³aœnie tutaj, w Rzeszowie ...

... w którym spêdzi³ Pan ponad po³owê
swojego ¿ycia zawodowego. Jak oce-
nia Pan swoj¹ pracê w Politechnice
Rzeszowskiej?

Za du¿e osi¹gniêcie uwa¿am utwo-
rzenie szko³y naukowej z zakresu infor-
matyki chemicznej, znanej zarówno
w kraju, jak i na œwiecie. Od pocz¹tku
bowiem mojej pracy w Politechnice

45-LECIe PRACY ZAWODOWEJ

Jubileusze

Profesor Zdzislaw hippe/
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Rzeszowskiej podjêliœmy w szerszym
gronie wspó³pracowników badania,
które uzupe³nia³y najczêstsze zastoso-
wania informatyki w chemii, tzn. w
chemii kwantowej. Chemia kwantowa
nie inspiruje jednak rozwoju samej in-
formatyki; jest jedynie obszarem spra-
wdzania ulepszeñ wybranych metod
obliczeniowych. Ponadto od dawna jest
obiektem badañ prowadzonych w wielu
uczelniach w kraju, zw³aszcza w Toru-
niu, Warszawie, Wroc³awiu, Pozna-
niu i Krakowie. Wype³niaj¹c zatem
ogromn¹ lukê w zakresie specyficz-
nych zastosowañ informatyki w pol-
skiej chemii, podjêliœmy badania
z dziedziny chemicznych zastosowañ
rozpoznawania obrazów, komputery-
zacji metod analitycznych, projektowa-
nia syntez i symulacji reakcji che-
micznych, komputerowej interpretacji
widm molekularnych, prognozowania
w³aœciwoœci zwi¹zków chemicznych
itp. Tej szerokiej dziedzinie badañ na-
daliœmy (z podpowiedzi prof. J.E. Du-
bois z Uniwersytetu VII w Pary¿u)
nazwê informatyka chemiczna. Zaini-
cjowane przez nas polskie badania nau-
kowe, a przede wszystkim uzyskane
wyniki, zaowocowa³y uznaniem nasze-
go oœrodka za jeden z wa¿niejszych
centrów badañ w tzw. chemii oblicze-
niowej i spowodowa³y zaproszenie do
uczestnictwa w dwóch œwiatowych
przegl¹dach systemów informatycz-
nych do symulacji reakcji chemicznych
i projektowania syntez (Helsinki 1989;
Getynga 1994). Muszê podkreœliæ, ¿e w
osi¹gniêciu obecnego poziomu naszych
prac pomog³a nam wieloletnia wspó³-
praca naukowa z Uniwersytetem Tech-
nicznym w Monachium, która dopro-
wadzi³a do rozbudowy modelu
matematycznego chemii konstytucyj-
nej Ugiego-Dugundjiego (jest on pod-
staw¹ intel igentnych systemów
symulacyjnych generuj¹cych nowe,
nieopisane jeszcze reakcje chemiczne),
budowy w³asnych, nowych narzêdzi do
symulacji (SCANMAT, SCANCHEM,
CSB), i ostatnio - organizacji niemiec-
ko-polskich warsztatów naukowych nt.
chemii kombinatorycznej i reakcji wie-
lokomponentowych, a tak¿e wydania
monografii wspó³redagowanej z prof.
Ivarem K. Ugim, kandydatem Niemiec

do nagrody Nobla w ubieg³ym roku.
Opracowane pod moim kierunkiem
oryginalne systemy informatyczne do
wspomagania badañ chemicznych i na-
uczania chemii s¹ wdro¿one w wielu in-
stytucjach naukowych oraz uczelniach
Polski, Finlandii, Francji, Holandii,
Japonii, Niemczech, Rosji, Szwecji,
Ukrainy i USA. Utworzenie szko³y na-
ukowej z zakresu informatyki chemicz-
nej wi¹za³o siê równie¿ z inspiracj¹
i opiek¹ naukow¹ dwóch rozpraw habi-
litacyjnych oraz promotorstwem 16 do-
ktoratów (w tym 9 z wyró¿nieniem),
zarówno w³asnych wspó³pracowni-
ków, jak i osób z innych oœrodków na-
ukowych i przemys³owych. Mia³o
istotny wp³yw na pozycjê Katedry Info-
rmatyki Chemicznej i Chemii Fizycz-
nej oraz uznanie jej znaczenia w kom-
puteryzacji badañ chemicznych.

Od pewnego czasu moje zaintereso-
wania naukowe koncentruj¹ siê na ba-
daniach zwi¹zanych z uczeniem
maszynowym, sztuczn¹ inteligencj¹,
systemami in¿ynierii wiedzy oraz inte-
ligentnymi systemami informatyczny-
mi dla nauk przyrodniczych i po-
krewnych, a tak¿e dla biznesu, marke-
tingu i zarz¹dzania. Rozwijana pod
moim kierunkiem technologia sy-
stemów ekspertowych oraz in¿ynieria
wiedzy stanowi obecnie jeden z wa¿-
niejszych elementów prac badawczych
prowadzonych w Katedrze, uwieñczo-
nych realizacj¹ projektów badawczych
Komitetu Badañ Naukowych w tej
dziedzinie.

Spróbujmy podsumowaæ publikowany
lub wdro¿ony dorobek Pana Profeso-
ra.

Obejmuje on 12 pozycji ksi¹¿ko-
wych, 1 skrypt, ponad 250 oryginal-
nych prac naukowych opublikowanych
w periodykach zagranicznych lub
krajowych o du¿ym IF, ok. 60 publika-
cji w materia³ach konferencyjnych
(krajowych i zagranicznych), ponad 80
referatów oraz komunikatów na krajo-
wych i zagranicznych konferencjach
naukowych, 9 patentów i 54 wdro¿eñ,
szczególnie systemów informatycz-
nych.

Pod Pañskim kierownictwem zrealizo-
wano w Katedrze kilkanaœcie tematów
badawczych koordynowanych central-
nie. Czy móg³by Pan wymieniæ ostatnie
projekty wykonane dla KBN?

Tak. By³y to: projekt badawczy In-
teligentny system in¿ynierii wiedzy do
wspomagania badañ chemicznych i po-
krewnych (nr T11 8 8308 92 03,
1992-1994) oraz projekt badawczy
Nowe algorytmy i metody formalizacji
i przetwarzania wiedzy dziedzinowo-
zorientowanej (nr 8 T11C 004 09,
1995-1998). Niedawno z³o¿y³em dwa
nowe wnioski o finansowanie proje-
któw badawczych z zakresu zastoso-
wañ metod uczenia maszynowego
w objaœnianiu wyników badañ w che-
mii oraz w naukach medycznych, jeden
wspólnie z pracownikami Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie.

Pañski autorytet naukowy znajduje te¿
wyraz w powierzaniu Panu recenzji
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych
oraz opiniowaniu wniosków o uzyska-
nie tytu³u naukowego, z ró¿nych oœro-
dków naukowych krajowych i za-
granicznych. W jakich krajach recen-
zowa³ Pan wnioski tego rodzaju?

We W³oszech, wielokrotnie w Sta-
nach Zjednoczonych, a ostatnio dwie
habilitacje i jeden wniosek profesor-
ski w Niemczech.

Z tym miêdzynarodowym zasiêgiem
kojarz¹ siê nam dalekie podró¿e. Jed-
ne naukowe ...

Odby³em wielokrotne sta¿e nauko-
we za granic¹. Z okresem zatrudnienia
w Instytucie Farb i Lakierów
(1956-1968) by³y zwi¹zane pobyty na-
ukowe w Zak³adach Lotniczych w Let-
nianach oraz w Instytucie Farb
i Lakierów w Pradze, dalej - w Farben
Fabriken Bayer (Leverkusen, Niemcy),
Paint Research Station (Teddington,
Wielka Brytania), Instytucie Chemii
Analitycznej Uniwersytetu Technicz-
nego w DreŸnie oraz w Instytucie Che-
mii Radiacyjnej im. Karpowa
w Moskwie.

... inne na jachcie, gdy¿ mo¿e ma³o
osób wie, ¿e jest Pan tak¿e jachtowym
kapitanem ¿eglugi wielkiej?
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Z tych fantastycznych wspomnieñ
wróæmy do powa¿nych oœrodków na-
ukowych.

Moje sta¿e naukowe by³y bezpo-
œrednio zwi¹zane z informatyk¹ che-
miczn¹. Wielokrotnie odwiedza³em
Uniwersytet Techniczny w DreŸnie,
Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet Te-
chniczny w Monachium (w którym pra-
cowa³em ³¹cznie ponad 12 miesiêcy).
Szczególne doœwiadczenia zebra³em
podczas pracy w Uniwersytecie w Lund
(Molecular Graphics Lab) oraz w Kato-
lickim Uniwersytecie w Nijmegen
(Computer-Assisted Organic Synthe-
sis/Computer Assisted Molecular Mo-
delling Center). Ostatnio przebywa³em
w Royal Academy of Medicine (Hud-
dinge-Stockholm).

Wyk³ada³ Pan przez dwa lata w Sta-
nach Zjednoczonych ...

W latach 1985-1987 przebywa³em
na kontrakcie w Auburn University
(Department of Computer Science and
Engineering, Auburn, Alabama, USA),
wyk³adaj¹c takie przedmioty, jak:
“podstawy projektowania algoryt-
mów”, “in¿ynieria wiedzy i systemy
ekspertowe”, “in¿ynieria softwerowa”,
“systemy operacyjne”, “programowa-
nie systemowe” i inne.

Znana jest równie¿ Pana dzia³alnoœæ
jako organizatora wielu konferencji
naukowych zarówno w kraju, jak i za
granic¹. Dla nas szczególnie cenne
by³y spotkania organizowane w³aœnie
w Katedrze. To dziêki nim mogliœmy
osobiœcie poznaæ s³ynnych uczonych
z ró¿nych krajów, m.in. z Japonii, Nie-
miec, Szwajcarii, Rosji, USA (mo¿na
by tak wyliczaæ jeszcze d³ugo), znanych
nam do tej pory tylko z literatury. Które
konferencje Pan szczególnie pamiêta?

W³aœciwie pamiêtam ka¿d¹ z nich,
zawsze bowiem wi¹za³y siê z prac¹ “na
najwy¿szych obrotach”. Mo¿e jednak
miêdzynarodowa konferencja “Data
Processing in Chemistry” (Rzeszów,
26-31.08.1980), w której organizacji
równie¿ Pañstwo uczestniczyli, z ró¿-
nych powodów trwale zapisa³a mi siê w
pamiêci. Przede wszystkim, by³a to naj-
wiêksza w ca³ej historii Politechniki
konferencja naukowa, z uczestnictwem

osób z ponad 20 pañstw, w tym z Japo-
nii, Kanady, Niemiec, Szwajcarii,
USA, Wielkiej Brytanii, W³och i z wie-
lu innych krajów. Ponadto, w czasie jej
trwania mia³y miejsce - skrzêtnie ukry-
wane - strajki, miêdzy innymi strajk
komunikacji miejskiej. To bardzo kom-
plikowa³o dojazdy uczestników na ob-
rady. I wreszcie mia³y miejsce zupe³nie
zaskakuj¹ce, nieoczekiwane wydarze-
nia: np. zosta³ zatrzymany przez milicjê
jeden z wyk³adowców amerykañskich
pod zarzutem fotografowania ... dworca
kolejowego w Rzeszowie, choæ w rze-
czywistoœci tylko pokazywa³ swój apa-
rat fotograficzny jakiemuœ ciekaw-
skiemu! By³ te¿ smutny przypadek -
w czasie trwania konferencji zmar³a
matka prof. Ugiego, jednego z wy-
k³adowców plenarnych. Wyk³ad zosta³
wyg³oszony, nale¿a³o jednak zagwa-
rantowaæ jak najszybszy przelot Profe-
sora do domu, do Monachium.
Pomog³y nam w tym linie lotnicze Luft-
hansa. By³y te¿ i przypadki diametral-
nie odmienne, radosne: jeden z wy-
k³adowców plenarnych, z Wielkiej
Brytanii, trafi³ podczas konferencji na
swoj¹ wielk¹ mi³oœæ, pewn¹ Polkê
z Warszawy. Nied³ugo potem by³em na
ich weselu ...

Jakie ma Pan plany na przysz³oœæ?

Naukowe? Ostatnio otrzyma³em za-
proszenie do napisania rozdzia³u pt.
“Hybrid Methods of Knowledge Disco-
very for Business Information”
w ksi¹¿ce pod redakcj¹ prof. W. Abra-
mowicza (AE, Poznañ) i prof. J. ¯urady
(College of Business and Public Admi-
nistration, University of Louisville,
USA), która jeszcze w tym roku uka¿e
siê w Stanach Zjednoczonych. Jeœli
chodzi o plany innego rodzaju, to jesz-
cze nie wiem ...

Jeszcze nie rozmawialiœmy na temat
Pañskiej dzia³alnoœci dydaktycznej.
Jak z perspektywy lat ocenia Pan swoj¹
rolê w kszta³ceniu m³odych in¿ynierów
chemików?

Za szczególne osi¹gniêcia w dzie-
dzinie dydaktyki uwa¿am fakt, i¿ na-
uczanie ka¿dego z przedmiotów
prowadzonych w Katedrze jest od kil-
kudziesiêciu lat (a w³aœciwie od jej

pocz¹tków) wspomagane
odpowiednimi systemami informatycz-
nymi, opracowanymi pod moim kierun-
kiem. Dobrym przyk³adem jest tu
system PHYCHEX, przeznaczony do
wspomagania nauczania chemii fizycz-
nej i przedmiotów pokrewnych, który -
jako drugi w œwiecie - ju¿ na pocz¹tku
lat 70. zosta³ wprowadzony do dydakty-
ki w naszej Katedrze. Zawsze uwa-
¿a³em, ¿e m³odym ludziom nale¿y
przekazywaæ gruntown¹ wiedzê, na do-
brym poziomie merytorycznym, uwz-
glêdniaj¹c¹ œwiatowe trendy ...

Panie Profesorze, Pañska dzia³alnoœæ
organizacyjna w du¿ym stopniu jest
kojarzona z rozwojem Politechniki
Rzeszowskiej, pe³nieniem wielu wa¿-
nych funkcji uczelnianych.

Z wielu zadañ zwi¹zanych z moj¹
prac¹ w Politechnice Rzeszowskiej
(oprócz organizacji od podstaw i wielo-
letniego kierowania Zak³adem Chemii
Fizycznej, przekszta³conym póŸniej
w Katedrê Informatyki Chemicznej
i Chemii Fizycznej), wymieni³bym
pe³nienie funkcji dziekana Wydzia³u
Chemicznego (1969-1972) oraz prore-
ktora ds. nauki i wspó³pracy z gospo-
dark¹ narodow¹ (2 kadencje,
1972-1978), a nastêpnie prorektora ds.
rozwoju kadry i wspó³pracy z zagranic¹
(1978-1981).

Wiemy, ¿e nie ogranicza³ Pan swej
dzia³alnoœci zawodowej tylko do tere-
nu uczelni ...

W trakcie swojej d³ugoletniej pracy
by³em cz³onkiem ró¿nych komitetów
naukowych Polskiej Akademii Nauk
(PAN), a mianowicie: Komitetu Nauk
Chemicznych, Komitetu Informatyki,
wieloletnim przewodnicz¹cym Komisji
Chemometrii i Komputeryzacji Chemii
Analitycznej Komitetu Chemii Anali-
tycznej. Stale uczestniczy³em w pra-
cach rad redakcyjnych naukowych
periodyków Analytica Chimica Acta
(Computer Techniques and Optimiza-
tion), Chemii Stosowanej i Wiadomoœci
Chemicznych, by³em konsul- tantem
Grupy Roboczej CODATA ds. sztucz-
nej inteligencji. Dwukrotnie reprezen-
towa³em rzeszowskie œrodowisko
akademickie na Kongresach Nauki Pol-
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skiej. Obecnie jestem cz³onkiem Komi-
tetu Chemii Analitycznej PAN,
wiceprzewodnicz¹cym Polskiego Na-
rodowego Komitetu Danych dla Nauki
i Techniki CODATA, delegatem Pol-
skiego Towarzystwa Chemicznego do
Federacji Europejskich Towarzystw
Chemicznych w grupie roboczej “Che-
mia obliczeniowa”.

Za osi¹gniêcia naukowo-badawcze,
dydaktyczne i organizacyjne uzyska³
Pan ró¿ne odznaczenia pañstwowe,
m.in. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Z³oty i Srebrny Krzy¿
Zas³ugi, medal Komisji Edukacji Na-
rodowej, medal “Zas³u¿onym dla Poli-
techniki Rzeszowskiej” i Nagrodê
Naukow¹ Miasta Rzeszowa, nagrody
Rektora Politechniki Rzeszowskiej
(14), Nagrodê Sekretarza Wydzia³u III
PAN, nagrody Ministra Nauki, Szkol-
nictwa Wy¿szego i Techniki (7) oraz
Ministra Edukacji Narodowej i inne...

Z okresu pracy w Instytucie Farb
i Lakierów pochodzi mój najwiêkszy,
byæ mo¿e, sukces naukowy - opracowa-
nie metodyki prognozowania w³aœci-
woœci okrêtowych farb przeciw-
porostowych - uhonorowany naj-
wy¿sz¹ w Polsce nagrod¹, tj. nagrod¹
pañstwow¹.

Co, Pana zdaniem, warunkuje uzyska-
nie sukcesu w pracy, w uczelni?

Naprawdê trudno odpowiedzieæ na
to pytanie, zw³aszcza w obecnej sytua-
cji naszego szkolnictwa wy¿szego.
Mo¿e jednak konsekwencja i wymaga-
nie tyle samo od siebie, co od wspó³pra-
cowników ...

Koñcz¹c, zadamy jeszcze jedno, krót-
kie pytanie: Czy jest Pan zadowolony
ze swego ¿ycia?

No có¿, mo¿e coœ uda³o mi siê zro-
biæ ...

¯ycz¹c Panu Profesorowi du¿o zdro-
wia, szczêœcia i aktywnoœci, umawia-
my siê na kolejny wywiad za trzy lata,
gdy bêdzie Pan obchodzi³ jubileusz
50-lecia swojej pracy.

Dziêkujemy za rozmowê.

W dniach 9-14 lipca 2000 r. odby³a
siê w Gliwicach VI Polska Konferencja
Chemii Analitycznej pod has³em “Che-
mia analityczna u progu trzeciego
tysi¹clecia”. Zgromadzi³a ponad 400
uczestników z Anglii, Arabii Saudyj-
skiej, Australii, Belgii, Finlandii, Hisz-
panii, Holandii, Izraela, Litwy, Nie-
miec, Po³udniowej Afryki, Polski, Por-
tugalii, Rosji, Rumunii, S³owacji, Sta-
nów Zjednoczonych, Turcji, Ukrainy,
Wêgier i W³och.

Organizatorami konferencji byli
Komitet Chemii Analitycznej PAN -
Warszawa, Wydzia³ Chemiczny Polite-
chniki Œl¹skiej, oraz Katedra Chemii
Analitycznej i Ogólnej Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach.

Zaszczytn¹ funkcjê przewodni-
cz¹cej Komitetu Organizacyjnego spra-
wowa³a prof. dr hab. Irena Baranowska,
a Komitetu Naukowego - prof. dr hab.
Adam Hulanicki. Na czele Komitetu

VI Polska Konferencja

Chemii Analitycznej

VI Polska Konferencja

Chemii Analitycznej

Uczestnicy VI Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej - druga od lewej prof. dr
hab. Irena Baranowska, przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego

���� ����	�
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Honorowego stan¹³ prof. dr hab. in¿. Je-
rzy Buzek - Prezes Rady Ministrów RP.

Obrady odbywa³y siê w nastêpu-
j¹cych sekcjach:
� I - Badania podstawowe w chemii

analitycznej,
� II - Analityka zanieczyszczeñ œrodo-

wiska przyrodniczego,
� III - Analiza ¿ywnoœci,
� IV - Analiza leku, toksykologiczna

i kliniczna,
� V - Analityka w przemyœle i kontroli

jakoœci,
� VI - Mikrosympozjum chromatogra-

ficzne.
W VI Konferencji wziêli udzia³ pra-

cownicy Katedry Chemii Nieorganicz-

nej i Analitycznej Wydzia³u Chemicz-
nego Politechniki Rzeszowskiej: prof.
dr hab. Stanis³aw Kopacz, dr hab. Maria
Kopacz, prof. PRz, dr hab. in¿. Jan Ka-
lembkiewicz, prof. PRz, i mgr in¿. El¿-
bieta Sitarz-Palczak, którzy zaprezen-
towali 6 prac (1 referat i 5 komunika-
tów). Ponadto prof. PRz Maria Kopacz i
prof. PRz Jan Kalembkiewicz prowa-
dzili obrady sekcji I i V.

Konferencji towarzyszy³ znakomi-
cie przygotowany program rozrywko-
wy i artystyczny: spotkanie powitalne
w Ratuszu Miejskim, koncert przy
œwiecach na Wydziale Chemicznym
PŒ, spotkanie towarzyskie w Starym
Browarze, wycieczka do kopalni wêgla

kamiennego oraz wystêp Zespo³u
Pieœni i Tañca “Œl¹sk” w Teatrze Muzy-
cznym.

Organizatorzy Konferencji, a szcze-
gólnie prof. Irena Baranowska, mi³o i
serdecznie wspominali pobyt w Rze-
szowie w 1999 r. podczas Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Chemicznego
oraz Stowarzyszenia In¿ynierów i Te-
chników Przemys³u Chemicznego i w
wielu przypadkach z powodzeniem
przejêli “bardzo dobre obyczaje rzeszo-
wskie”.

Ustalono, ¿e miejscem nastêpnej -
VII Konferencji Chemii Analitycznej
bêdzie Toruñ.

Stanis³aw Kopacz

W dniu 16 czerwca br., na zaproszenie pracowników Katedry In-
formatyki Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Rzeszo-
wskiej, przyjecha³ do Rzeszowa prof. dr hab. Jerzy Grzyma³a-Busse
z Department of Computer Science, University of Kansas. Profesor
Grzyma³a-Busse jest znanym na œwiecie specjalist¹ w dziedzinie
sztucznej inteligencji. W szczególnoœci zajmuje siê problematyk¹
uczenia maszynowego, odzyskiwania wiedzy z baz danych, odkry-
wania regularnoœci w danych itp. Po ukoñczeniu studiów w 1967 r.
pracowa³ w Politechnice Poznañskiej, gdzie w 1969 r. uzyska³ sto-
pieñ naukowy doktora, a nastêpnie, w 1972 r., stopieñ naukowy do-
ktora habilitowanego. W 1980 roku wyjecha³ z kraju i rozpocz¹³
pracê w Department of Computer Science, University of Kansas,
Lawrence, KS. W swoim dorobku naukowym posiada kilkadziesi¹t
publikacji, jest te¿ autorem i wspó³autorem wielu ksi¹¿ek, m.in.
“Managing Uncertainty in Expert System”, “Incomplete Informa-
tion: Rough Set Analysis”, “Rough Set in Knowledge Discovery”,
“Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery”. Profesor
jest cz³onkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism informaty-
cznych, m.in. Foundations of Control Engineering, Fundamenta In-
formaticae, Foundations of Computing and Decision Sciences,
Journal of Computing and Information oraz cz³onkiem wielu
miêdzynarodowych stowarzyszeñ i organizacji, np. International
Rough Set Society, American Association for Artificial Intelli-
gence, Association for Computing Machinery.

Nabywanie wiedzy z rzeczywistych danych
przy pomocy systemu LERS

Nabywanie wiedzy z rzeczywistych danych
przy pomocy systemu LERS

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Seminarium

Profesor Jerzy Grzyma³a-Busse w czasie wyk³adu
���� 
� 
����������



Nr 9(81)–WRZESIEN 2000 19

Podczas wizyty Profesor Grzyma³a-Busse wyg³osi³ wy-
k³ad pt. “Nabywanie wiedzy z rzeczywistych danych przy
pomocy systemu LERS”, którego wys³uchali pracownicy i
studenci Politechniki Rzeszowskiej zainteresowani proble-
matyk¹ sztucznej inteligencji oraz systemów ekspertowych.
W drugiej czêœci spotkania odby³a siê prezentacja pakietu
u¿ytkowego LERS, ilustrowana przyk³adami zastosowañ,

m.in. w diagnostyce medycznej, prognozowaniu g³ównych
parametrów zmian klimatu oraz zanieczyszczeñ œrodowiska.
Zarówno niezmiernie interesuj¹cy wyk³ad profesora Grzy-
ma³y-Busse, jak i prezentacja dzia³ania systemu LERS wzbu-
dzi³y ogromne zainteresowanie, czego œwiadectwem by³a
wrêcz rekordowa liczba uczestników seminarium.

Gra¿yna Nowak

Æwiczenia terenowe z geodezji na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki Rzeszo-
wskiej, zrealizowane w 2000 r., zapi-
sa³y siê w swojej historii chyba na miarê
koñcz¹cego siê tysi¹clecia.

Studenci, którzy chcieli æwiczyæ
w mieœcie, mieli do dyspozycji tereny
naszego miasteczka akademickiego, ci,
którzy chcieli æwiczenia wykonywaæ
na ³onie przyrody, wybrali Hutê Porêby
malowniczo po³o¿on¹ na Pogórzu Dy-
nowskim, a dziêki szefowi Zak³adu
Geodezji - doc. dr. in¿. Micha³owi Ga³-
dzie - i przychylnoœci dziekana - prof.
PRz Szczepana Woliñskiego - dzie-
wi¹tka szczêœliwców mog³a je odbyæ na

Ukrainie. Grup¹ “ukraiñsk¹” opieko-
wa³ siê ni¿ej podpisany.

Pomiary zosta³y wykonane we Lwo-
wie na terenie Politechniki Lwowskiej,
a obliczenia w po³o¿onym niedaleko
Odessy oœrodku wypoczynkowym Po-
litechniki Lwowskiej - nad Morzem
Czarnym. Pobyt we Lwowie by³ te¿
niecodzienn¹ lekcj¹ historii: Katedra
i œluby Jana Kazimierza w niej z³o¿one
“aby lud w moim królestwie od wszel-
kich obci¹¿eñ i niesprawiedliwoœci
uwolniæ”; Cmentarz £yczakowski
z grobami Marii Konopnickiej, Gabrieli
Zapolskiej, Stefana Banacha, Artura
Grottgera, Juliana Ordona, W³adys³awa
Be³zy; Cmentarz Orl¹t Lwowskich;

REREUM MAGISTRA EXPERIENTIA EST
DOŒWIADCZENIE JEST MISTRZEM RZECZY

Na æwiczeniach ...
���� �� 
����

... i przy ognisku ���� �� 
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wspania³a aula Gmachu G³ównego Politechniki z darem cesarza
Franciszka Józefa I - cyklem 11 alegorycznych obrazów przedsta-
wiaj¹cych techniczny rozwój ludzkoœci, namalowanych przez ucz-
niów Jana Matejki; budynek Sanatorium Profilaktycznego, gdzie
zostaliœmy zakwaterowani, w którego piwnicach zgromadzono 36
uczonych Lwowa przed ich egzekucj¹ w nocy z 3 na 4 lipca 1941 r.,
a wœród nich wybitnego geodetê, profesora Kaspra Weigla z synem -
wszystko to wywar³o na m³odzie¿y ogromne i niezapomniane wra¿e-
nia.

Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wieczór w Operze obchodz¹cej - z wielk¹
pomp¹ - swoje stulecie. Oprócz tego studenci mieli mo¿liwoœæ zwie-
dzania zabytków Odessy, nowoczesnego portu i odbycia rejsu stat-
kiem po morzu. Poza tym, a mo¿e przede wszystkim, odbywa³y siê
przyjazne spotkania (w tym mecze siatkówki) i rozmowy z gospoda-
rzami, Ukraiñcami. Na pewno bêdziemy mieli co wspominaæ,
a zw³aszcza student Stefan, który na koniec czule ¿egna³ siê z ... Ukra-
in¹.

Podobny klimat panowa³ w Rzeszowie, gdzie w terminie nieco pó-
Ÿniejszym przebywa³a grupa ukraiñskich studentów. Opiekê nad nimi
sprawowa³ profesor Apolinary Ostrowski, który w przysz³ym roku
bêdzie obchodzi³ jubileusz 50-lecia pracy dydaktyczno-naukowej na
Wydziale Geodezji Politechniki Lwowskiej. Mia³em okazjê towarzy-
szyæ panu Profesorowi i studentom podczas wycieczki do zamku
w £añcucie, gdzie m.in. ogl¹daliœmy kolekcjê map zgromadzonych
w muzealnej bibliotece. Ponadto odwiedziliœmy doc. Micha³a Ga³dê,
który wraz z mgr in¿. Izabel¹ Skrzypczak w Hucie Porêby opiekowa³
siê studentami odbywaj¹cymi æwiczenia terenowe w warunkach bi-
wakowych, w tym roku doœæ trudnych, co nie przeszkodzi³o studen-
tom w konkluzji zgodnie stwierdziæ, ¿e by³o fantastycznie. W czasie
spotkania przy ognisku prym wiód³ profesor Apolinary - jego dowci-
py i wiersze by³y “per³ami” spotkania. Jeden z wierszy, zadeklamo-
wany po rosyjsku, wzbudzi³ ogólny aplauz i dlatego postanowi³em
dokonaæ próby jego przek³adu.

Jerzy Gajdek

POCHWA£A GEODETÓW

Kiedy geolog rusza w nieznane
By skarby Ziemi odkryæ przed œwiatem
Bierze ze sob¹ sakwoja¿ niema³y
W nim ró¿ne rzeczy i przede wszystkim
... mapy
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Kosmiczna podró¿ - nieprosta sprawa
Gdy Ksiê¿yc zdobyæ trzeba
By to uczyniæ, by tego dokonaæ
Potrzebne nam s¹ ... mapy Nieba
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Któ¿ wiêc te mapy badaczom dostarczy³
By s³awê zdobyli oraz uznanie
Kto je pomierzy³, kto pooblicza³
Jaka odpowiedŸ na takie pytanie
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W dniach od 21 lipca do l sierpnia br. Dzia³ Spraw Osobo-
wych i Socjalnych PRz, za poœrednictwem Biura Us³ug Tury-
stycznych “Columbus”, zorganizowa³ obóz dla m³odzie¿y
szkó³ ponadpodstawowych we W³oszech. Grupa liczy³a 45
osób, wœród których wiêkszoœæ stanowi³y dzieci pracowni-
ków Politechniki Rzeszowskiej. Pilotem grupy by³ pan Ma-
rian Glesmer. Oprócz pilota opiekê nad m³odzie¿¹ spra-
wowa³o jeszcze dwóch wychowawców. Do dyspozycji mie-
liœmy autokar z klimatyzacj¹, równie¿ we W³oszech, i dwóch
panów kierowców.

Pierwszym celem we W³oszech by³a Wenecja. Po zwie-
dzeniu miasta i przeja¿d¿ce tramwajem wodnym po Canale
Grande grupa wyruszy³a w dalsz¹ drogê, do miejsca 9-dnio-

wego pobytu, którym okaza³a siê miejscowoœæ Bellaria
(nieopodal Rimini).

Trzygwiazdkowy hotel “Jolanda” znajduje siê przy jednej
z uliczek prowadz¹cych na pla¿ê po³o¿on¹ oko³o 50 m od ho-
telu. Uczestnicy obozu zamieszkali w jednym skrzydle hote-
lu, drugie skrzyd³o zajmowali prywatni goœcie. Kamery
w korytarzach przygl¹da³y siê bacznie ka¿demu. Mi³a atmos-
fera, przestronna jadalnia z kolorowo nakrytymi sto³ami,
soki owocowe przy œniadaniu i obfitoœæ œwie¿ych warzyw do
obiadu. Byæ mo¿e nie wszyscy byli zachwyceni w³oskim
menu, ale faktem jest, ¿e nikt nie narzeka³.

Wspania³a pogoda sprzyja³a k¹pielom s³onecznym i mor-
skim, lecz nie mo¿na by³o poœwiêciæ siê temu ca³kowicie,
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w programie obozu bowiem by³y wyjazdy i wycieczki.
Wielk¹ atrakcj¹ okaza³ siê ca³odzienny pobyt w najwiê-
kszym weso³ym miasteczku we W³oszech “Mirabilandia”.
Pomimo upalnego dnia wszyscy wrócili rozradowani i bar-
dzo zadowoleni. W San Marino m³odzie¿ spêdzi³a jedno
popo³udnie i tyle¿ samo czasu w Rimini, gdzie mo¿na by³o
zwiedzaæ miasto lub wybraæ siê na pokaz umiejêtnoœci delfi-
nów w tamtejszym delfinarium. Du¿ym powodzeniem cie-
szy³a siê wœród m³odzie¿y tak¿e dyskoteka, znajduj¹ca siê
niedaleko hotelu.

Na 26 lipca zaplanowano wycieczkê do Rzymu, by daæ
mo¿liwoœæ uczestniczenia w audiencji ogólnej na Placu Œw.
Piotra. A¿eby zd¹¿yæ na czas, trzeba by³o wyjechaæ z Bellarii
o trzeciej nad ranem. Mimo obaw m³odzie¿ spisa³a siê dosko-
nale. Po audiencji ca³a grupa uda³a siê na zwiedzanie zabyt-
ków Rzymu, dzielnie pokonuj¹c panuj¹cy upa³ i s³uchaj¹c
opowieœci pilota wycieczki. Dziêki dobrej organizacji mo¿na
by³o bez specjalnego poœpiechu zjeœæ pizzê czy lody, skorzy-
staæ z toalety lub po prostu odpocz¹æ przed dalszymi trudami
tej wyprawy, siedz¹c na Schodach Hiszpañskich lub przy
fontannie Di Trevi. Trzeba by³o jeszcze tego samego dnia
wróciæ do hotelu w Bellarii.

Zdaniem uczestników dwóch poprzednich obozów we
W³oszech, organizowanych równie¿ przez Dzia³ Spraw Oso-
bowych i Socjalnych PRz, tegoroczny obóz m³odzie¿owy w

Rzym - Schody Hiszpañskie - lipiec 2000
���� ����	�

Pytanie to nasuwa siê samoczynnie,
kiedy prowadzimy akcjê “Pokój dla
¯aka”. Wróæmy na chwilê do historii.
Przed rokiem internat Zespo³u Szkó³
Mechanicznych, po³o¿ony przy ul. Het-
mañskiej 45d, zosta³ wydzier¿awiony
Politechnice Rzeszowskiej na trzy lata.
Kiedy Politechnika rozpoczyna³a dzier-
¿awê tego obiektu, by³ on mocno zde-
wastowany. Po przeprowadzeniu ko-
niecznych remontów zamieszka³o w

nim oko³o 150 studentów. W tym czasie
Prezydent Miasta z³o¿y³ propozycjê
sprzeda¿y internatu Politechnice.

Mimo oporu radnych z Komisji
Edukacji Narodowej Urzêdu Miasta, na
pocz¹tku lipca br. Rada Miasta Rzeszo-
wa podjê³a uchwa³ê o sprzeda¿y tego
internatu Politechnice.

W naszych oczach pojawi³y siê
iskierki nadziei, ¿e oko³o 250 studen-
tów bêdzie mia³o przys³owiowy dach

nad g³ow¹. Jednak uchwa³a Rady Mia-
sta Rzeszowa z 4 lipca 2000 r. zosta³a
zakwestionowana przez Wojewodê
Podkarpackiego, gdy¿ internat, jak
twierdzi Kurator, do dnia dzisiejszego
nie zosta³ zlikwidowany zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisa-
mi. W odpowiedzi na pismo wojewody
o wszczêciu postêpowania o stwier-
dzenie niewa¿noœci uchwa³y Prezydent
Miasta Rzeszowa zdecydowa³, ¿e “bu-

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

Corocznie Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszo-
wskiej pomaga studentom w znalezieniu mieszkania. W tym
roku jest to ju¿ pi¹ta edycja akcji, maj¹cej na celu pomoc w
poszukiwaniu stancji, polegaj¹cej na pozyskiwaniu ofert,
a nastêpnie ich przekazywaniu tym studentom, którzy nie

otrzymali miejsca w domu studenckim. Studenci dzia³aj¹cy
w Samorz¹dzie Studenckim z przyjemnoœci¹ poœwiêcaj¹
swoje wakacje, aby pomagaæ m³odszym kolegom, którzy w
roku akademickim 2000/2001 rozpoczn¹ studia w Politech-
nice Rzeszowskiej.

V edycja akcji "Pokój dla ¯aka"

Internat Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Rzeszowie
czy mo¿e Dom Studenta “Mechanik”?

Internat Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Rzeszowie
czy mo¿e Dom Studenta “Mechanik”?
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dynek internatu przy ulicy Hetmañskiej 45d zostanie sprzedany w trybie przetar-
gowym”. Ale jak na razie sprawa utknê³a. Czeka na opinie, a studenci dalej nie
maj¹ gdzie mieszkaæ.

Wszystkim zale¿y, aby tworzyæ potê¿ne œrodowisko akademickie w Rzeszo-
wie, jednak nikt nie postawi sobie pytania, jak zapewniæ szerokiej rzeszy studen-
tów godziwe warunki socjalne.

Kochani studenci, z przykroœci¹ muszê Was poinformowaæ, ¿e dalej musicie
doje¿d¿aæ do Uczelni ze swoich miejsc zamieszkania.

Od 1 paŸdziernika br. w piêciu domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej
(Arcus, Akapit, Promieñ, Nestor, Pingwin) rusza sieæ internetowa. Ka¿dy student
bêdzie móg³ korzystaæ z Internetu.

Aby u³atwiæ studentom kontakt z rodzicami, i nie tylko, w ka¿dym pokoju
zamontowano równie¿ aparat telefoniczny. Politechnika do koñca bie¿¹cego roku
zakupi program Depozyt, dziêki któremu ka¿dy student zdeponuje pewn¹ kwotê
pieniêdzy na poczet rozmów. Depozyt mo¿na uzupe³niæ przez wp³acanie
pieniêdzy na swoje konto.

Dnia 9 wrzeœnia 2000 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej odby³ siê Zjazd
Absolwentów Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej i Politechniki Rzeszowskiej, zorga-
nizowany z okazji 50-lecia wy¿szego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie.

Cz³onkowie Samorz¹du Studentów PRz w³¹czyli siê w organizacjê tego œwiêta
poprzez prowadzenie Biura Zjazdu. Pragniemy przez to zintegrowaæ siê z Absol-
wentami naszej Uczelni, gdy¿ kiedyœ i my bêdziemy absolwentami.

INTERNET

W

DEESACH

INTERNET

W

DEESACH

Wszyscy byliscie kiedys studentami

Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej zaprasza wszystkich studen-
tów do wspó³pracy w kreowaniu ¿ycia studenckiego w naszej Uczelni. Zaprasza-
my na cotygodniowe spotkania w poniedzia³ek o godzinie 20�� w Domu
Studenckim Promieñ, pokój 23. Samorz¹d od paŸdziernika 2000 r. zaprasza do
wspó³pracy z Klubem Studenckim Plus. Czekamy na wszelakie pomys³y oraz pro-
pozycje. Naprawdê warto.

Rafa³ Rojowski

SAMORZ¥D STUDENTÓW
ZAPRASZA

POWSTANIE
NOWEGO

Najpierw by³ chaos,
a potem siê sta³o.

NAUKOWA
ZADYMA

To jest zadyma
a nie wicherek
bez polibudy
zrobiæ uniwerek.

G£ODEM
NAS NIE WEZM¥

Bo sarmackim
obyczajem
wy¿eramy siê
nawzajem.

SEN
Œni³y mi siê podczas spania
z duchem odnowy spotkania.
Ale ja mówiê szczerze,
w duchy od dawna nie wierzê.

PODZIA£
W spojrzeniu na nowe
nie ma siê na zmianê,
czêœæ ma œwie¿e pogl¹dy,
a czêœæ - odgrzewane.

JAK ZROBIÆ
DOBR¥ PARTIÊ?

Skojarzyæ interes narodowy
z panuj¹c¹ królow¹ odnowy.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanis³awa Siekañca

` `



Widok na jezioro z terenu obozu

Na obiad bêd¹ ziemniaki

Po burzy

cd.

A mo¿e jeszcze grzyby?

Po minach widaæ, ¿e obozowa kuchnia
 spisywa³a siê na medal

To ju¿ minê³y dwa miesi¹ce? Jeden z wieczorów przy obozowym ognisku

Fot. S. Ko³odziej
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Wspomnienie “Soliñskiego Lata”

Fot. S. Ko³odziej

Widok obozu z tafli 
Jeziora Soliñskiego

Nasi Goœcie - JM Rektor z Ma³¿onk¹

Klub Uczelniany AZS, jak co roku, by³ organizatorem letnich obozów nad Zalewem Soliñskim. 
Ju¿ 21 czerwca br., po przewiezieniu sprzêtu, zaczêliœmy przygotowywaæ nasz¹ bazê, a 26 czerwca 
przyjêliœmy uczestników I turnusu. Piêæ dni przygotowañ oznacza³o dla kilku osób ciê¿k¹ pracê od 
œwitu do zmroku. Na szczêœcie nie mieliœmy na karku inspektora bhp i mogliœmy pracowaæ po 16 
godzin na dobê. Tym bardziej, ¿e pogoda by³a wyj¹tkowo dla nas ³askawa i to zarówno podczas 
rozbijania, jak i likwidacji obozu.

Obóz rozpoczêliœmy 26 czerwca, a zakoñczyliœmy 20 sierpnia 2000 r. By³y to 4 dwu-
tygodniowe turnusy, przy czym 3 z nich mia³y charakter typowo rekreacyjny z elementami 
szkolenia i instrukta¿u z zakresu obs³ugi sprzêtu p³ywaj¹cego oraz bezpieczeñstwa na wodzie. 
Zajêcia trwa³y 6-8 godzin dziennie i by³y prowadzone w formie wycieczek kajakowych oraz 
¿eglarskich po Zalewie Soliñskim. Uczestnicy mieli tak¿e do swojej dyspozycji ³odzie wios³owe, 
deski windsurfingowe oraz rower wodny. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê rozgrywki siatkówki, 
kometki oraz konkursy rzutów lotkami do tarczy.

Wielkim prze¿yciem dla obozowiczów by³y nocne wyprawy na Wyspê Energetyka, gdzie w 
weekendy odbywa³y siê liczne imprezy "Soliñskiego Lata". Dwudniowy rejs ¿aglówk¹ do Chrewtu 
to równie¿ niezapomniane wra¿enia i prze¿ycia dla jego uczestników. Wieczorami wszyscy 
spotykali siê przy ognisku, gdzie niepodzielnie królowa³a z³otow³osa Karolina (najm³odsza z klanu 
Rogalów) z nieod³¹czn¹ gitar¹.

Jeden turnus (10.07-23.07) by³ typowym obozem szkoleniowym na stopieñ ¿eglarza jachto- 
wego. Wszyscy uczestnicy tego turnusu ukoñczyli kurs i uzyskali patent. Pracuj¹c ciê¿ko przez 2 
tygodnie po 12 godzin dziennie, szkol¹c siê na wodzie i l¹dzie, wkuwaj¹c równie¿ teoriê i wi¹¿¹c 
przeró¿ne wêze³ki, w pe³ni zas³u¿yli sobie na swoje patenty.

Po zdaniu egzaminu nowo upieczeni ¿eglarze zostali poddani tradycyjnej ceremonii chrztu, 
celebrowanej na pomoœcie przez bosmana Tadeusza Rogalê za pomoc¹ pagaja (krótkie wios³o). Po 
komisyjnym sprawdzeniu okaza³o siê, ¿e œlady "pieczêci" by³y u wszystkich czytelne i nie by³o 
potrzeby dokonywaæ poprawek. Sw¹ radoœæ ze zdanych egzaminów ¿eglarze wyrazili w bardzo 
oryginalny sposób, smaruj¹c b³otem szkol¹ce ich instruktorki Agatê i Asiê, a nastêpnie wyrzucaj¹c 
je z pomostu do jeziora.

Wspania³a atmosfera obozu i piêkno tego miejsca zauroczy³y nie tylko uczestników, którzy 
chwile rozstania przed³u¿ali o kolejne dni, ale równie¿ JM Rektora, prof. Tadeusza Markowskiego, 
o czym œwiadcz¹ Jego wizyty w obozie i rezerwacja miejsca na rok przysz³y. Naszymi goœæmi byli 
tak¿e prorektorzy  Jerzy Potencki i prof. PRz Leonard Ziemiañski.

Wszyscy uczestnicy i goœcie obozu z ¿alem ¿egnali goœcinny Zalew Soliñski i obiecywali sobie, 
¿e powróc¹ tu za rok.

Stanis³aw Ko³odziej
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