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ORGANIZACJA NAUCZANIA JÊZYKÓW OBCYCH W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

STUDIUM JÊZYKÓW OBCYCH
SEMESTRY

KURSY
JÊZYKOWE

I

Wyrównawcze: przygotowuj¹ce
do nauki na poziomie œrednim.

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Dla
WBMiL
przygotowanie
do
Europejskich
Studiów
Mechanicznych
Dla
WBMiL
(EMES)
specjalnoœæ
j. niem.
Pilota¿
j. ang.

Kursy przygotowuj¹ce do
egzaminów miêdzynarodowych
na poziomach: podstawowym,
œrednim, zaawansowanym
w ró¿nych formach organizacyjnych.
Nauka przebiega
w systemie semestralnym.
Ka¿dy semestr sk³ada siê z 60 godz.
lekcyjnych, realizowanych
po cztery godziny w tygodniu.
Kursy uzupe³niaj¹ nauczanie
poza obowi¹zkowymi lektoratami.
Certyfikaty egzaminów umo¿liwiaj¹
wyjazdy stypendialne
oraz korzystne zatrudnienie
w firmach krajowych i zagranicznych.
Szczegó³owa informacja
w folderach
i w SJO, ul. Podkarpacka 1a, p. 130,
tel. (017) 865-13-04 lub
854-72-80 w godz. 8-11 i 13-15.

Kontynuacja nauki
jêzyka obcego ze
szko³y œredniej
na poziomie œrednim*
lub zaawansowanym**.

Drugi jêzyk obcy,
nauka na poziomie
podstawowym,
œrednim* lub
zaawansowanym**.

IX
X

Tok studiów zobowi¹zuje ustawowo do odbycia nauki dwóch jêzyków obcych w wymiarze okreœlonym przez rady
wydzia³ów z mo¿liwoœci¹ wyboru jêzyków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego.
* Umiejêtnoœci i wiadomoœci do rozpoczêcia nauki na poziomie œrednim okreœla matura.
** Umiejêtnoœci i wiadomoœci do rozpoczêcia nauki na poziomie zaawansowanym okreœlaj¹ testy poziomu œredniego University of Cambridge oraz Instytutu Goethego.

KWALIFIKACJA NA STYPENDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
Szczegó³owa oferta stypendialna w danym roku akademickim oraz kryteria naboru s¹ okreœlane przez organizatorów.
Informacja - Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ PRz.
DAAD

MENiS

Deutscher Akademischer
Austauschdienst - Bonn:
indywidualne i grupowe
wyjazdy do Niemiec.

Departament Integracji Europejskiej
i Wspó³pracy z Zagranic¹ w Warszawie:
kraje europejskie i pozaeuropejskie.

SOCRATES
Program Unii Europejskiej - Bruksela
w zakresie dotycz¹cym studentów nazwany

ERASMUS:
Zapewnia odbycie czêœci studiów za granic¹,
ale wymaga ponoszenia kosztów utrzymania
w wysokoœci okreœlanej przez organizatora.

inne
organizacje
i fundacje

OPRACOWANIE:
Ma³gorzata Pomorska©
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Zaproszenie do nauki jêzyków obcych
Kompetencje w Unii Europejskiej
W raporcie "Gazety Wyborczej"
i AIG "M³odzi w Unii" z 16 kwietnia
2004 r. przedstawione zosta³y opinie
Polaków w wieku 19-26 lat na temat
szans wejœcia na unijne rynki pracy.
Fragment ukazuj¹cy rz¹d wielkoœci
proporcji przytaczam. Przeprowadzone
badania sonda¿owe dowodz¹, ¿e
m³odzi Polacy w pe³ni zdaj¹ sobie sprawê z lepszych zarobków, œwiadczeñ socjalnych, wiêkszych mo¿liwoœci
awansu, lepszych relacji z pracodawc¹
czy mniej stresuj¹cej pracy w Unii, ale
ich stosunek do mo¿liwoœci znalezienia
siê na unijnym rynku w swoim zawodzie lub zrobienia tam kariery jest bardzo sceptyczny i pe³en kompleksów.
Jedynie kilkuprocentowa grupa
m³odych pragnie inwestowaæ w siebie
poprzez stypendialne wyjazdy lub edukacjê w krajach unijnych. Przedstawiony stan rzeczy nie dotyczy jedynie
œrodowisk akademickich, ale wywo³uje
refleksjê nad polityk¹ edukacyjn¹ i naCzy w ci¹gu najbli¿szego roku
wyjedziesz za granicê?

ukow¹, maj¹c¹ realizowaæ nowe cele
dydaktyczne w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci prawnej, politycznej i ekonomicznej. Presja konkurencji miêdzy
firmami w po³¹czeniu z poda¿¹ wykwalifikowanych pracowników na rynku
europejskim spowodowa³a ogromny
wzrost wymagañ nie tylko do tak silnie
akcentowanej wczeœniej kompetencji
fachowej, ale przede wszystkim do
kompetencji spo³ecznej i metodycznej.
v Kompetencja fachowa to oczywiœcie szeroko rozumiana wiedza specjalistyczna, ustawicznie weryfikowana w zakresie rozwi¹zañ teoretycznych, a w szczególnoœci realizacji
praktycznej.
v Pojêcie kompetencji spo³ecznej
obejmuje umiejêtnoœæ wspó³pracy
zespo³owej, realizowanej m.in.
przez uwzglêdnianie odmiennych
pogl¹dów i argumentacji cz³onków
zespo³u oraz umiejêtnoœæ autokreacji, rozumienia w³asnego miejsca
Czy praca w Unii ma byæ
zgodna z Twoim wykszta³ceniem? (odpowiedzi tych,
którzy zamierzaj¹ wyjechaæ
w ci¹gu roku)

w podziale pracy, a tak¿e podejmowania kolegialnych, merytorycznych decyzji.
v Kompetencja metodyczna mo¿e byæ
eksponowana w uwolnionej od sztywnych barier hierarchicznej organizacji pracy i dotyczy obszaru samodzielnego planowania pracy, tworzenia koncepcji, brania odpowiedzialnoœci za podejmowane decyzje, a w konfrontacji z pragmatyk¹
rynkow¹ do wyci¹gania wniosków
koryguj¹cych.
Kompetencje te mog¹ byæ rozwijane, je¿eli system kszta³cenia uwzglêdniaæ bêdzie wymagania kwalifikacyjne
w kontekœcie miêdzynarodowym.
Opanowywanie tych kwalifikacji
miêdzynarodowych zale¿y w ogromnej
mierze od bardzo dobrej znajomoœci jêzyków obcych, poziomu lektoratów na
wy¿szych uczelniach w Polsce i zrozumienia przez kadrê akademick¹, ¿e proces dydaktyczny w wy¿szej uczelni jest

Czym Polacy przewy¿szaj¹ pracowników Unii,
a czym nie?

Ci¹g dalszy na str. 7.

4

GAZETA POLITECHNIKI

PERSONALIA
NOMINACJE PROFESORSKIE
W PA£ACU PREZYDENCKIM
W dniu 16 kwietnia 2004 r.
dr hab. in¿. Roman Petrus,
profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, kierowni k Z ak³adu In¿ynie rii
i Sterowania Procesami Chemicznymi na Wydziale Chemicznym, otrzyma³ z r¹k
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej - Aleksandra Kwaœniewskiego akt nadania postanowieniem z dnia 16 marca
2004 r. tytu³u naukowego profesora nauk technicznych.

HABILITACJE
Dr in¿. Marek Gotfryd, adiunkt w Zak³adzie Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej elektrotechnika, nadany przez Radê Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Wroc³awskiej w dniu 8 grudnia

2003 r. Centralna Komisja do
Spraw Stopni i Tytu³ów w dniu
29 marca 2004 r. zatwierdzi³a
uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat
rozprawy habilitacyjnej: Analiza teoretyczna jednofazowych
uk³adów do korekcji wspó³czynnika mocy.

PROFESURY
UCZELNIANE
JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej dr. hab. in¿. Jana
Górskiego w Zak³adzie
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska z dniem
1 kwietnia 2004 r. na czas nieokreœlony.
Bronis³aw Œwider

Nominacje profesorskie

Profesor Roman Petrus
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaœniewski postanowieniem z dnia 16 marca 2004 r.
nada³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. in¿. Romanowi
Janowi Petrusowi - kierownikowi
Zak³adu In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Wrêczenie nominacji odby³o siê 16
kwietnia 2004 r.
Prof. dr hab. in¿. Roman Jan Petrus
urodzi³ siê 19 stycznia 1949 r. w Lubaczowie. Studia wy¿sze odby³ w latach
1967-1972 na Wydziale Chemicznym
Politechniki Wroc³awskiej i uzyska³
stopieñ magistra in¿yniera chemika
w specjalnoœci in¿ynieria chemiczna.

Stopieñ doktora nauk technicznych
nada³a mu w 1976 r. Rada Naukowa
Instytutu In¿ynierii Chemicznej
i Urz¹dzeñ Cieplnych Politechniki
Wroc³awskiej na podstawie rozprawy
doktorskiej pt. Rola dyfuzji i temperatury ziarna w kinetyce reakcji katalizowanej, wykonanej pod kierunkiem doc. dr.
in¿. Józefa Respondka. Stopieñ doktora
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habilitowanego nada³a mu w 1991 r.
Rada Wydzia³u Chemicznego Politechniki Wroc³awskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Zjawiska
transportowe towarzysz¹ce reakcjom
katalitycznym w ziarnach aktywnych,
czêœciowo zdezaktywowanych lub warstwowych.
Roman Petrus rozpocz¹³ pracê zawodow¹ w 1972 r. w Instytucie In¿ynier ii C h e m i czn ej i Urz¹dzeñ
Cieplnych Politechniki Wroc³awskiej najpierw jako doktorant (1972-1976),
a nastêpnie adiunkt (1976-1979). Od
1 wrzeœnia 1979 r. przeniós³ siê do Rzeszowa, gdzie pracuje nieprzerwanie na
Wydziale Chemicznym Politechniki
Rzeszowskiej, kolejno na stanowiskach
adiunkta (1979-1991) oraz profesora
nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej (od 1991 r.), a od 6 listopada
1985 r. pe³ni funkcjê kierownika
Zak³adu In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi.
W 1991 roku odby³ pó³roczny sta¿
naukowy na Politechnice w Mediolanie
(W³ochy). Opublikowany dorobek naukowy prof. Romana Petrusa wynosi
ogó³em 126 pozycji, w tym: 1 podrêcznik akademicki, 2 skrypty, 47 artyku³ów w czasopismach, w tym 8
w czasopismach zagranicznych o œwiatowej renomie, 71 wyst¹pieñ konferencyjnych na konferencjach krajowych
i zagranicznych. Z tego dorobku 10 artyku³ów i 7 wydanych drukiem publikacji konferencyjnych to prace indywidualne.
Dotychczasow¹ dzia³alnoœæ naukow¹ Profesora mo¿na pogrupowaæ
w nastêpuj¹ce zagadnienia:
o badania, modelowanie i analiza procesów chemicznych zachodz¹cych
w porowatych ziarnach katalizatora
oraz w reaktorach katalitycznych,
o wyodrêbnianie substancji aktywnych farmakologicznie z surowców
roœlinnych i zwierzêcych,
o wymiana masy z jednoczesn¹ reakcj¹ chemiczn¹ w uk³adach heterogenicznych gaz - ciecz oraz ciecz ciecz,
o wymiana masy w uk³adach heterogenicznych z udzia³em faz skondensowanych,
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Gratulacje od Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego.
Fot. w³asna

o

zjawiska adhezji w materia³ach rozdrobnionych (drobnoziarnistych).
Profesor Roman Petrus jest wspó³autorem podrêcznika akademickiego
pt. Wymiana masy w uk³adzie cia³o
sta³e - ciecz. Jest to jeden z lepszych
podrêczników akademickich na rynku
polskim. Za opublikowanie tego dzie³a
zespó³ autorski otrzyma³ w 1999 r. nagrodê Ministra Edukacji Narodowej.
By³ promotorem 3 obronionych
prac doktorskich (obrona ostatniej
z nich odby³a siê 22 paŸdziernika
2003 r. w Instytucie In¿ynierii Ochrony
Œrodowiska Politechniki Wroc³awskiej
- praca obroniona z wyró¿nieniem).
Rada Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej powo³a³a go w czerwcu 2003 r. na promotora kolejnej
pracy doktorskiej. By³ szeœciokrotnie
powo³ywany na recenzenta prac doktorskich. Ma na swoim koncie cztery
recenzje wydawnicze: 2 monografii
(1 monografii habilitacyjnej) oraz
2 podrêczników akademickich.
Wielokrotnie recenzowa³ artyku³y
naukowe w takich czasopismach, jak:
In¿ynieria Chemiczna i Procesowa,
Journal of Hazardous Materials, Industrial Engineering Chemistry Research,

Chemical Papers, Separation Science
and Technology. Na terenie swojego
wydzia³u wybudowa³ 12 laboratoryjnych stanowisk dydaktycznych i opracowa³ do nich oryginalne instrukcje.
Jest wspó³autorem 2 skryptów dydaktycznych. Pod jego opiek¹ wykonano 50
prac magisterskich i 12 in¿ynierskich
na Wydziale Chemicznym oraz 9 prac
magisterskich (ochrona œrodowiska) na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje jego dzia³alnoœæ organizacyjna.
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ Profesora z zakresu organizacji nauki nale¿y
zaliczyæ stworzenie na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej
oœrodka in¿ynierii chemicznej, który
zaczyna siê liczyæ w skali kraju. W momencie objêcia przez niego funkcji kierownika zak³adu w 1985 r. nie by³o
w nim ¿adnego samodzielnego pracownika. Obecnie w Zak³adzie In¿ynierii
i Sterowania Procesami Chemicznymi,
którym kieruje prof. dr hab. R. Petrus,
zatrudniony jest 1 profesor tytularny
i 2 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesora nadzwyczajnego
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Politechniki Rzeszowskiej. Kolejna
osoba jest ju¿ po kolokwium habilitacyjnym w TU Magdeburg (Niemcy)
i oczekuje na zakoñczenie procesu nostryfikacyjnego. Nastêpny cz³onek tego
zespo³u jest po kolokwium habilitacyjnym na Politechnice Warszawskiej.
Zak³ad posiada powa¿ny dorobek naukowy, jest najlepsz¹ jednostk¹ pod
wzglêdem naukowym Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej,
co odzwierciedla odpowiednia liczba
punktów w ocenie parametrycznej.
Zak³ad, którym kieruje Profesor, prowadzi o¿ywion¹ wspó³pracê z oœrodkami w kraju i za granic¹: Kijów i Lwów
(Ukraina), Toulouse (Francja), Lausanne (Szwajcaria), Berlin i Magdeburg (Niemcy), Mediolan (W³ochy),
Oviedo (Hiszpania) oraz Knoxville
(USA), Saloniki (Grecja).
Przez dwie kadencje by³ prodziekanem Wydzia³u Chemicznego ds. nauki
(1993-1999).
Czwart¹ kadencjê jest cz³onkiem
Senatu Politechniki Rzeszowskiej
(1990-1993, 1996-2005), w obecnej kadencji pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego
Senackiej Komisji ds. Nauczania.
Od 1993 roku jest cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Poli-

techniki Rzeszowskiej oraz redaktorem
serii "Chemia" Zeszytów Naukowych.
Przez cztery konkursy (XXII
-XXV) by³ cz³onkiem sekcji T09C
KBN.
By³ ekspertem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) do spraw
opracowania minimów akredytacyjnych dla kierunków: chemia, technologia chemiczna oraz in¿ynieria chemiczna i procesowa, a tak¿e Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
(KAUT) ds. minimów akredytacyjnych
dla kierunku w³ókiennictwo. W latach
2001-2002 by³ cz³onkiem zespo³ów
oceniaj¹cych UKA do spraw akredytacji kierunków - technologia chemiczna
oraz in¿ynieria chemiczna i procesowa.
W ramach tej komisji uczestniczy³
w akredytacji kierunku technologia
chemiczna na Politechnikach: Gdañskiej, Warszawskiej, Wroc³awskiej,
Szczeciñskiej i w AGH na wydzia³ach
ceramiki oraz paliw i energii, a tak¿e
kierunku in¿ynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Wroc³awskiej
i Politechnice Szczeciñskiej. W ramach
KAUT w 2003 r. uczestniczy³ w akredytacji kierunku w³ókiennictwo na Politechnice £ódzkiej.
W 2003 roku zosta³ powo³any na recenzenta Pañstwowej Komisji Akredy-

tacyjnej. Uczestniczy³ w akredytacji
kierunku in¿ynieria chemiczna i procesowa na Politechnikach: Krakowskiej,
Szczeciñskiej oraz £ódzkiej.
Dowodem uznania pozycji naukowej prof. dr. hab. in¿. Romana Petrusa
w œrodowisku naukowym z zakresu in¿ynierii chemicznej jest powo³anie go
w czerwcu 2003 r. na cz³onka Komitetu
In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
Polskiej Akademii Nauk.
Od 1987 roku jest rzeczoznawc¹
SITPChem z zakresu in¿ynierii chemicznej oraz reaktorów chemicznych.
Za swoj¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹, techniczn¹ i organizacyjn¹ zosta³ uhonorowany m.in.:
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (2002), Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1997), Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1999), Medalem Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej (1992), nagrod¹
zespo³ow¹ II stopnia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego (1987), dwukrotnie nagrodami zespo³owymi Ministra Edukacji Narodowej (1990 i 1999)
oraz wielokrotnie nagrodami Rektora
Politechniki Rzeszowskiej i jeden raz
Rektora Politechniki Wroc³awskiej
(1977).
Anna Worosz

Z OBRAD SENATU
W ci¹gu ostatnich dwu miesiêcy odby³y siê dwa posiedzenia Senatu PRz. W dniu 4 marca 2004 r. odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono
wnioski Rady WZiM o mianowanie:
u prof. dr hab. Galiny N. Nikonowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
u dr. hab. Artura Œliwiñskiego na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Senat ponadto podj¹³ uchwa³ê w sprawie wznowienia studiów magisterskich na kierunku "zarz¹dzanie i marketing".
Kolejne, zwyczajne posiedzenie Senatu odby³o siê
1 kwietnia 2004 r.
W czasie tego posiedzenia Senat rozpatrzy³ wnioski:
u Rady WBMiL o mianowanie prof. dr. hab. in¿. Feliksa
Stachowicza na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej,

u

Rady WBiIŒ o mianowanie dr. hab. in¿. Jana Górskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony,
u Rady WCh o mianowanie dr. hab. in¿. Jacka Lubczaka na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.
Nastêpnie Senat:
8 przyj¹³ sprawozdanie finansowe za 2003 r.,
8 zaopiniowa³ wnioski o przyznanie nauczycielom akademickim nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
8 podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y Senatu PRz
z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycz¹cej wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w roku
akad. 2003/2004 oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
8 przyj¹³ plan rzeczowo-finansowy na 2004 r.,
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8 podj¹³ uchwa³ê w sprawie nadania tytu³u doktora honoris

causa prof. zw. dr. in¿. multidoktorowi h.c., cz³. rzecz.
PAN, cz³. czyn. PAU Stefanowi Wêgrzynowi, dyrektoro-

wi Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
w Gliwicach,
8 przyj¹³ limit przyjêæ na studia w roku akad. 2004/2005.
Marta Olejnik

Kompetencje w Unii Europejskiej
Ci¹g dalszy ze str. 3.

sum¹ ogólnego i zawodowego rozwoju
przysz³ych specjalistów maj¹cych realizowaæ swoje plany zawodowe na rynku polskim i unijnym. St¹d te¿ dydaktyka jêzyków obcych na uczelniach
wy¿szych powinna byæ ukierunkowana
przede wszystkim na przysz³y przedmiot specjalizacji i pracê zawodow¹,
oparta na dobrej znajomoœci jêzyka
ogólnego w ramach europejskich
wspólnych poziomów A1 i A2. Student
powinien zdobyæ umiejêtnoœæ
dzia³ania, dostosowanego do konkretnych sytuacji w ¿yciu zawodowym,
zgodnie z posiadan¹ kompetencj¹ merytoryczn¹.
"Nauczanie jêzyków specjalistycznych - wyzwaniem czasu" by³o tematyk¹ III Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowo-Dydaktycznej zorganizowanej przez SJO Politechniki Poznañskiej
w maju 2003 r. Nauczyciele akademiccy z ró¿nych szkó³ wy¿szych prezentowali referaty, omawiane by³y programy
nauczania, formy i metody dostosowane do poziomu akademickiego oraz
ocena ich skutecznoœci, dobór w³aœciwych materia³ów dydaktycznych, dostosowanych do nurtów europejskich
oraz potrzeb studentów przygotowuj¹cych siê do wejœcia na rynek Unii
Europejskiej.
Studenci naszej uczelni powinni
mieæ równe szanse w staraniach o pracê
w swoim zawodzie. Szczególnie wa¿ne
jest to, aby przysz³ych specjalistów in¿ynierów wyposa¿yæ nie tylko w wiedzê z okreœlonej dyscypliny naukowej,
ale przede wszystkim w metody, które
pozwala³yby im samodzielnie poszukiwaæ nowych koncepcji, opracowywaæ
je, rozwijaæ i wdra¿aæ do dzia³alnoœci
praktycznej dziêki wymaganemu poziomowi znajomoœci jêzyków obcych.

W Studium Jêzyków Obcych Politechniki Rzeszowskiej zosta³y podjête
prace nad nowym modelem dydaktycznym, opartym na normach europejskich
o nowych treœciach, dostosowanych do
wdra¿ania jêzyka specjalistycznego
z uwzglêdnieniem metod i form pracy
skierowanych na rozwijanie aktywnej
dzia³alnoœci poznawczej. Jako
wyk³adowcy jêzyków obcych jesteœmy
bowiem uczestnikami procesu dydaktyczno-wychowawczego w wy¿szej
uczelni technicznej i bierzemy udzia³
w kszta³towaniu przysz³ego in¿yniera,
maj¹cego zdobyæ wszechstronne kwalifikacje w Polsce i na rynkach unijnych.
Ma³gorzata Pomorska
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Badania naukowe a dydaktyka
Czy studenci potrafi¹ prowadziæ badania naukowe?

Prowadzenie badañ naukowych wymaga trzech elementów:
1. Problemu naukowego, który wymaga rozwi¹zania oraz zaplanowania
sposobu uzyskania koñcowej odpowiedzi na postawiony problem. Te dwa elementy ³¹cznie nazywa siê w jêzyku
naukowców projektem badawczym.
2. Œrodków finansowych, pozwalaj¹cych na rozwi¹zanie postawionych
problemów. ród³em finansowania powa¿nych projektów s¹ najczêœciej fundusze pochodz¹ce z MNiI (wczeœniej
KBN).
3. Kompetentnych wykonawców
badañ naukowych. Kompetentnymi
wykonawcami tych badañ s¹ projektodawcy oraz dobrani przez nich
wspó³pracownicy.

W warunkach kraju rozwijaj¹cego
siê w fazie przebudowy systemów finansowania nauki oraz ogólnego
porz¹dku spo³ecznego i cywilizacyjnego, jakim jest Polska, wszystkie trzy
elementy badañ naukowych s¹ wielkim
wyzwaniem dla profesorów wy¿szych
uczelni.
W osta tnic h trz e c h la ta c h
(2000-2003) mia³em przyjemnoœæ realizowaæ projekt badawczy w dziedzinie
chemii, zatytu³owany W³aœciwoœci i reaktywnoœæ kompleksów metali przejœciowych z trójdonorowymi chiralnymi
ligandami typu tripod, który by³ finansowany przez KBN jako Grant 3T09
A 05219. Wykonawcami projektu by³o
czterech profesorów, jeden adiunkt i jeden doktorant z uczelni wroc³awskich
oraz piêciu studentów
z Politechniki Rzeszowskiej. Sk³ad zespo³u wykonawczego
dobitnie ukazuje, która
czêœæ projektu wymaga³a najwiêkszego
wk³adu pracy intelektualnej. Tê czêœæ stanowi³a koncepcja rozwi¹zania problemu. O ile
kompetencje profesorów uczestnicz¹cych
w projekcie by³y oczywiste, o tyle dobór bezpoœrednich wykonawców przez kierownika
projektu (S. Wo³owca)
wymaga komentarza.
Projekt powsta³ na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku i by³ doskonalony przez 10 lat. W 1999
roku po raz pierwszy
zosta³ sformu³owany
i przedstawiony do oceny przez odpowiedni¹
komisjê KBN i nie zoDr in¿. Tomasz Ruman w laboratorium chemicznym.
Fot. M. Misiakiewicz
sta³ zakwalifikowany

do finansowania. Po moim przeniesieniu siê z Uniwersytetu Wroc³awskiego
do Politechniki Rzeszowskiej w 1999 r.
uzyska³em œrodki finansowe na realizacjê projektu, a wszyscy wykonawcy
(poza mn¹) pochodzili spoza Politechniki Rzeszowskiej. W pocz¹tkowym
okresie mojej pracy na Wydziale Chemicznym PRz nie mia³em mo¿liwoœci
zaanga¿owania w projekcie ¿adnego
wykonawcy z PRz ze wzglêdu na trudnoœci kadrowe wydzia³u. Bezpoœrednim wykonawc¹ badañ by³a w tym
okresie doktorantka na Uniwersytecie
Wroc³awskim, obecnie pani dr Marta
£ukasiewicz. Moje poszukiwania drugiego kompetentnego wykonawcy
wkrótce przynios³y pozytywny rezultat. Prowadz¹c zajêcia z chemii ogólnej
dla studentów pierwszego roku,
zetkn¹³em siê z wieloma zdolnymi studentami, spoœród których 19-letni Tomasz Ruman wyró¿nia³ siê wielkim
zainteresowaniem chemi¹. Zaproponowa³em mu pracê naukow¹ w laboratorium. Pracowaliœmy razem intensywnie
przez trzy lata. Czêœæ badañ fizykochemicznych by³a wykonywana w dobrze
wyposa¿onych laboratoriach Uniwersytetu Wroc³awskiego, a czêœæ syntetyczna projektu na stole laboratoryjnym
w laboratorium nr 111, gdzie byliœmy
utrapieniem dla prowadz¹cych zajêcia
dydaktyczne etatowych pracowników.
St¹d wiêkszoœæ wyników naukowych
uzyskaliœmy w czasie weekendów.
Szczêœliwym trafem mój wspania³y nauczyciel profesor B. Fleszar pozwoli³
nam na korzystanie z nale¿¹cego do
niego laboratorium 83 i tam dope³niliœmy dzie³a. Jesteœmy ogromnie wdziêczni profesorowi Fleszarowi za ten
gest.
W miêdzyczasie Tomasz Ruman
studiowa³ normalnym trybem na specjalnoœci synteza organiczna i jednoczeœnie pracowa³ naukowo, czêsto
kosztem wysokich ocen z przedmiotów
regularnego toku studiów. Rezultaty
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naukowe by³y jednak publikowane
w najlepszych czasopismach z dziedziny chemii nieorganicznej. Równie¿ inni
studenci wnieœli do tych badañ naukowych swój wk³ad: Ma³gorzata Skóra
(obecnie Parys), Ania Goclan i Ewa
Szklanny. Wszystkie s¹ wspó³autorkami publikacji i obecnie z tytu³ami
magistra in¿yniera cenionymi pracownikami. Z pewnoœci¹ bêd¹ pamiêtaæ
swoj¹ przygodê z nauk¹, co mog¹ udokumentowaæ publikacjami naukowymi. Co wiêcej, w naszym laboratorium
pojawi³a siê grupa studentów prowadz¹ca badania w innych dziedzinach. Ich rezultaty naukowe równie¿
zosta³y opublikowane, np. pani mgr in¿.
Joanna Borowiec jest g³ównym autorem dwóch publikacji z dziedziny chemii porfiryn. Wkrótce w realizacjê,
a potem w kontynuacjê g³ównego projektu badawczego w³¹czy³a siê absolwentka WCh Politechniki mgr in¿.
Joanna Kisa³a, która pracuje ze mn¹
w laboratorium w Rzeszowie, ale jest
doktorantk¹ III roku Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemii UWr.
Teraz, kiedy Tomasz jest samodzielnie
rozwijaj¹cym swój talent chemikiem ze
stopniem doktora, pani Kisa³a kontynuuje badania w ramach podobnego projektu naukowego. Wkrótce rezultaty jej
badañ bêd¹ podstaw¹ nastêpnego doktoratu uzyskanego na podobnej, ale
trudniejszej drodze, gdy¿ obowi¹zkiem
doktoranta jest prowadzenie zajêæ
i zdanie szeœciu egzaminów na studium
doktoranckim.
Wszyscy m³odzi ludzie, którzy pracowali i obecnie pracuj¹ ze mn¹ naukowo, przeszli okres edukacji wstêpnej
w trakcie studiów na WCh PRz, a potem w "moim" laboratorium. Ich wiedza w pocz¹tku kariery naukowej by³a
zró¿nicowana, ale stopieñ determinacji
by³ podobny. Wszyscy traktowali pracê
naukow¹ jako wielk¹ przygodê i czêsto
z wielkim uporem d¹¿yli do konkluzji
dojrza³ego chemika-naukowca. Najwy¿szy poziom wiedzy na pocz¹tku
swojej kariery naukowej z pewnoœci¹
mia³ dr Tomasz Ruman, obecnie asystent w Katedrze Biochemii i Biotechnologii PRz. Jego kariera naukowa jest
otwarta. Ka¿de laboratorium na œwiecie
przyjmie go z otwartymi rêkami jako
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Dr in¿. Tomasz Ruman (ur. 1.12.1980 w £añcucie) uczêszcza³ do III LO
w Rzeszowie (1995-1999), nastêpnie studiowa³ na Wydziale Chemicznym
Politechniki Rzeszowskiej (1999-2003). Studia ukoñczy³ przed planowanym
terminem w dziewi¹tym semestrze i obroni³ pracê dyplomow¹ pt. "Synteza
i w³aœciwoœci bis-ligandowych kompleksów trispirazoliloboranowych kobaltu(II)" (promotor dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec) w listopadzie 2003 r.
W trakcie studiów od pierwszego roku pracowa³ naukowo pod kierunkiem
dr. hab. in¿. Stanis³awa Wo³owca, prof. PRz. Wyniki jego pracy naukowej zosta³y opublikowane w 13 artyku³ach w czasopismach zagranicznych o wysokim wspó³czynniku wp³ywu. T. Ruman zosta³ zatrudniony na stanowisku
asystenta w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Wydzia³u Chemicznego PRz
od lutego 2004. Podczas studiów trzykrotnie zosta³ wyró¿niony nagrod¹ Rektora PRz (w latach 2001, 2002 i 2003), nagrod¹ Prezydenta Miasta Rzeszowa w kategorii "M³ode Talenty" (2001) oraz nagrod¹ Fundacji Na Rzecz
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej (2002). 24 marca 2004 r. T. Ruman obroni³ pracê doktorsk¹ zatytu³owan¹ "Ligandy polipirazoliloboranowe: homoskorpionianowe, heteroskorpionianowe i chiralne". Promotorem pracy by³
dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec, prof. PRz, a recenzentami: prof. dr hab. Lechos³aw Latos-Gra¿yñski z Uniwersytetu Wroc³awskiego, prof. dr hab. Edward Sz³yk z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak, prof. PRz. Wszyscy recenzenci wyst¹pili z wnioskiem o wyró¿nienie pracy doktorskiej T. Rumana. Rada Wydzia³u Chemicznego podzieli³a
opiniê recenzentów. Dr in¿. T. Ruman jest najm³odszym doktorem chemii
w historii tej nauki w Polsce. Na jego dorobek naukowy sk³ada siê 15 publikacji i 5 wyst¹pieñ konferencyjnych.

wykonawcê ambitnych zadañ badawczych. Na ile Tomasz skorzysta z tej
mo¿liwoœci, zale¿y ju¿ tylko od niego.
Mo¿e wówczas wróci do nas jako
s³awny naukowiec? Wierzymy w tak¹
mo¿liwoœæ.
Dwie istotne konkluzje wynikaj¹
z mojej przygody naukowej, w której
Tomasz by³ wspó³uczestnikiem. Po
pierwsze, okaza³o siê, ¿e nawet najbardziej ambitne projekty naukowe mog¹
byæ realizowane przez niedoœwiadczonych wykonawców, jakimi s¹ studenci.
Ich zaanga¿owanie w pracê naukow¹
jest ogromne, a ich mo¿liwoœci s¹ nieograniczone. Warunkiem niezbêdnym
jest dobry projekt naukowy oraz sposób
na sfinansowanie badañ. Po drugie, kariera Tomasza, choæ zaledwie rozpoczêta, ukazuje drogê nie tylko m³odym
ludziom, którzy poœwiêc¹ parê lat na
edukacjê na poziomie wy¿szym ani¿eli
standardy nauczania, czêsto postêpuj¹c
wbrew swojemu najbli¿szemu otoczeniu, ale tak¿e decydentom, tym, którzy
rozdzielaj¹ pieni¹dze na badania. Warto inwestowaæ w m³odych, ambitnych

ludzi, bo to oni w³aœnie wytwarzaj¹ polskie standardy, których nie bêdziemy
siê wstydzili w otoczeniu innych cz³onków Unii Europejskiej.
Na Wydziale Chemicznym obecnie
koñczy studia nastêpna generacja ambitnych studentów, w tym roku g³ównie
na specjalnoœci biotechnologia, którzy
rozpoczn¹ studia doktoranckie, w których WCh PRz uczestniczy od
ubieg³ego roku i wspiera studentów finansowo stypendiami. W najbli¿szych
latach studenci ci bêd¹ uczestniczyæ
w miêdzynarodowych projektach badawczych, pocz¹tkowo finansowanych
przez Centrum Doskona³oœci COMODEC na naszym wydziale, a potem
przez stypendia Marie Curie. To oni
w³aœnie ukszta³tuj¹ przysz³oœæ Wydzia³u Chemicznego, prawdopodobnie
w wiêkszym stopniu ni¿ obecnie etatowi asystenci i adiunkci. Studenci ni¿szych lat z uwag¹ bêd¹ œledziæ ich losy.
Nie zaprzepaœæmy tej szansy.
Stanis³aw Wo³owiec
Promotor przewodu doktorskiego
dr. Tomasza Rumana
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Konferencje-Sympozja-Seminaria
Studenci o e-marketingu ...
Pod takim szyldem studenci Ko³a
Naukowego eMarketingu, dzia³aj¹cego
przy Katedrze Marketingu, zorganizowali Seminarium Studenckie. Odby³o
siê ono 31 marca br. w Zespole Sal
Wyk³adowych naszej uczelni. Tema-

tem przewodnim spotkania sta³ siê Internet oraz jego implementacja
w dzia³aniach marketingowych polskich przedsiêbiorstw. Studenci przedstawili w postaci multimedialnej
samodzielnie opracowane zagadnienia.
Cz³onkowie ko³a wyst¹pili z nastêpuj¹cymi prezentacjami:
8 Intranet - Ekstranet - Internet, El¿bieta Bieniek, IV ZD,

W czasie seminarium ...

8 Sponsoring

w Internecie, Urszula
Engel, V ZD,
8 Bankowoœæ internetowa - szansa czy
zagro¿enie, Ma³gorzata Kotliñska,
III ZD,
8 Charakterystyka polskiego internauty - wczoraj i dziœ, Anna Kornafel,
III ZD,
8 Nazwa na us³ugach marketingu,
Pawe³ Preneta, V ZD,
8 Badania marketingowe w Internecie,
Monika Przykaza, III ZD,
8 Internet jako nowy kana³ dystrybucji,
Joanna Sudo³, IV ZD,
8 Budowanie marki w sieci Internet,
Agnieszka Wojtyniak, II ZD.
W seminarium uczestniczy³o szerokie grono studentów, którzy, mamy tak¹
nadziejê, wzbogacili swoj¹ wiedzê
w dziedzinie marketingowego wykorzystania globalnej sieci komputerowej.
Wyst¹pieniom przys³uchiwa³ siê prof.
dr hab. in¿. Jan Adamczyk, prof. zw.
PRz, wraz z pracownikami Katedry
Marketingu.
Dziêkuj¹c za przybycie oraz wys³uchanie naszych prelekcji, pragniemy
jednoczeœnie zaprosiæ na kolejne spotkania z nauk¹J, o których poinformujemy wkrótce.

Fot. M. Gêbarowski

Urszula Engel

SEMINARIA WYDZIA£OWE
R Prof. dr hab. Ma³gorzata Witko, dyrektor Instytutu Katali-

R Mgr in¿. Jakub Wojturski, asystent w Zak³adzie Metrolo-

zy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie,
wyg³osi³a w dniu 31 marca 2004 r. referat nt. "Chemia
kwantowa jako narzêdzie badañ reakcji katalitycznych"
na seminarium Wydzia³u Chemicznego.
R Dr in¿. Mariusz Oleksy, adiunkt w Zak³adzie Technologii
Tworzyw Sztucznych, wyg³osi³ w dniu 7 kwietnia 2004 r.
referat nt. "Kompozycje polimerowe z modyfikowanymi
bentonitami" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

gii i Systemów Pomiarowych, wyg³osi³ w dniu 14 kwietnia 2004 r. referat nt. "Diagnostyka in-situ statycznej charakterystyki przetwarzania przemys³owych platynowych
rezystancyjnych czujników temperatury" na seminarium
Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki oraz Oddzia³u
Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej.
Bronis³aw Œwider
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Seminarium

Jak inwestowaæ w akcje III edycja Internetowej Gry Gie³dowej
W dniu 21 kwietnia br. w Zespole
Sal Wyk³adowych PRz odby³o siê
otwarte studenckie seminarium pt. Jak
inwestowaæ w akcje. Zosta³o zorganizowane przez Ko³o Naukowe In¿ynierii
Finansowej (KNIF) dzia³aj¹ce przy
Zak³adzie Metod Iloœciowych w Ekonomii na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.
Seminarium by³o zwi¹zane pod
wzglêdem tematycznym i organizacyjnym z III Edycj¹ Internetowej Gry
Gie³dowej. Polega ona na wirtualnym
inwestowaniu w akcje warszawskiej
Gie³dy Papierów Wartoœciowych
(GPW), a jest skierowana do studentów
oraz pracowników nauki polskich szkó³
wy¿szych. Celem gry jest uzyskanie jak
najwiêkszej stopy zwrotu z inwestycji
w akcje prowadzonej przez 3-osobowe
zespo³y w rzeczywistych warunkach
funkcjonowania gie³dy. Dla finalistów
organizatorzy i sponsorzy, wœród których jest m.in. Gazeta Gie³dy Parkiet,
Komisja Papierów Wartoœciowych
Gie³d, GPW SA w Warszawie oraz Samorz¹d Studentów Szko³y G³ównej
Handlowej (SGH) w Warszawie, ufundowali nagrody w postaci: udzia³u
w presti¿owych seminariach i warsztatach, kursu na maklera gie³dowego,
praktyk na GPW oraz studia MBA
(Master of Business Administration)
w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Co ciekawe, studenci z Politechniki
Rzeszowskiej wziêli udzia³ w grze po
raz pierwszy i od razu zg³osili siê w licznej grupie 87 zespo³ów, co da³o im
trzecie miejsce w kraju pod wzglêdem
liczby uczestników. Zostali wyprzedzeni tylko przez Akademiê Ekonomiczn¹ w Krakowie (89 zespo³ów) oraz
SGH w Warszawie (290 zespo³ów).

Natomiast uzyskali istotn¹ przewagê
m.in. nad Akademiami Ekonomicznymi z Poznania i Katowic oraz Uniwersytetem Warszawskim. Przyczyn¹ tak
szerokiego zainteresowania z pewnoœci¹ by³a sprawna organizacja i akcja
reklamowa (z udzia³em redakcji "Infostudenta" oraz Akademickiego Radia
Centrum) przeprowadzona przez grupê
studentów z KNIF, a przede wszystkim
przez Paw³a ¯o³yniaka, Waldemara
Rusza³ê i Paw³a Oczosia.
Seminarium "Jak inwestowaæ
w akcje" mia³o na celu popularyzacjê
metod inwestowania, wyjaœnienie zasad funkcjonowania rynków kapita³owych, zarówno w wymiarze
iloœciowym, jak i w kontekœcie prawno-organizacyjnym integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹. Rozpoczê³o siê
przywitaniem goœci i studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego przez ni¿ej podpisanego opiekuna KNIF, asystenta
w Zak³adzie Metod Iloœciowych
w Ekonomii. Krótk¹ charakterystykê
oraz techniczne zasady uczestnictwa
w grze gie³dowej przedstawi³ przewodnicz¹cy KNIF, student IV roku WZiM
Pawe³ ¯o³yniak. Nastêpnie kierownik
DI BRE Bank, Oddzia³ w Rzeszowie,
p. Dariusz Dadej (absolwent WZiM Politechniki Rzeszowskiej) omówi³ podstawowe zagadnienia dotycz¹ce funkcjonowania i struktury polskiego rynku
kapita³owego. Mocno zaakcentowa³
problematykê inwestowania w aspekcie organizacyjnym i prognostycznym.
Kolejne wyst¹pienie maklera-analityka
z DI BRE Banku SA w Warszawie
p. Paw³a Szczepanika by³o poœwiêcone
obecnej sytuacji na rynkach akcji
w Polsce oraz na œwiecie. Przedstawiono j¹ przy u¿yciu zaawansowanych

technik inwestycyjnych, takich jak:
analizy techniczne i fundamentalne
oraz statystyczno-ekonometryczne metody oceny i pomiaru ryzyka. Seminarium zosta³o zakoñczone losowaniem
biletów na koncert do Klubu Akademia,
do kina Helios oraz na imprezy z cyklu
"Pozyton" odbywaj¹ce siê w studenckim klubie PLUS. Wszyscy uczestnicy
otrzymali materia³y szkoleniowe
w postaci roczników gie³dowych, przewodników dla inwestorów, ulotek reklamowych oraz d³ugopisów ufundowanych przez wspó³pracuj¹c¹ od lat
z KNIF Gie³dê Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie. Wydaje siê, ¿e
sposób przedstawienia zagadnieñ w odniesieniu do tematyki inwestowania
oraz sprawna organizacja uczyni³y obrady niezmiernie ciekawymi i prowokuj¹cymi do wnikliwej merytorycznej
dyskusji, która rozpoczê³a siê tu¿ po zakoñczeniu czêœci oficjalnej seminarium.
Sukces seminarium przedstawia³ siê
nie tylko w ciekawym ujêciu aktualnego tematu, ale tak¿e w bardzo du¿ym
zainteresowaniu studentów. Wed³ug
szacunków organizatora wziê³o w nim
udzia³ oko³o trzystu osób. Stwierdzono,
¿e taka forma dzia³alnoœci ko³a jest potrzebna i warto j¹ kontynuowaæ w postaci cyklicznych wyk³adów oraz seminariów prowadzonych przez profesjonalnych analityków i praktyków
rynku kapita³owego oraz kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstw. Zrealizowanie ca³ej imprezy by³o mo¿liwe dziêki ¿yczliwoœci i wsparciu w³adz
Politechniki Rzeszowskiej, dziekana
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
oraz DI BRE Bank SA i Gie³dy Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie.
Pawe³ Hydzik

12

GAZETA POLITECHNIKI

Wyprawa studentów do stolicy Wielkopolski...
W dniach 22-24 kwietnia br. dziesiêcioosobowa grupa studentów nale¿¹cych do Studenckiego Ko³a
Naukowego eM@rketingu wraz
z dwójk¹ pracowników Katedry Marketingu naszej uczelni przebywa³a
w Poznaniu. W czasie pobytu w stolicy
Wielkopolski studenci zwiedzili ekspozycje prezentowane w ramach czterech
imprez targowych organizowanych
przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. By³y to:
u Miêdzynarodowe Targi Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki - INFOSYSTEM/FORUM ICT,
u Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów i Us³ug Reklamowych EUROREKLAMA,
u Targi Produktów i Us³ug Reklamowych - EUROFOTO,
u Targi Artyku³ów dla Dzieci ŒWIAT DZIECKA.
Podczas trwania tych specjalistycznych imprez targowych, skierowanych
do precyzyjnie okreœlonych odbiorców,
zaprezentowa³o siê ³¹cznie blisko 500
wystawców z wielu krajów. Jednoczeœnie odby³a siê pierwsza edycja Poznañ
Game Arena - wydarzenia poœwiêconego grom komputerowym. Wybór targów nie by³ przypadkowy, gdy¿

INFOSYSTEM oraz EUROREKLAMA obejmowa³y tematykê œciœle
zwi¹zan¹ z profilem dzia³alnoœci Studenckiego Ko³a Naukowego eM@rketingu.
Wyjazd do Poznania zosta³ po³¹czony ze zwiedzaniem nale¿¹cego do
Kompanii Piwowarskiej Browaru
LECH Wielkopolski. Jest to jeden
z najnowoczeœniejszych obiektów tego
typu w Europie, w którym obecnie mo¿na wyprodukowaæ 145 tys. hl piwa
tygodniowo. Podczas wizyty w browarze studenci zobaczyli nastêpuj¹ce etapy procesu warzenia tego napoju:
warzenie, fermentacjê, filtracjê, kontrolê jakoœci oraz rozlewanie. Uczestników wycieczki szczególnie interesowa³y dzia³ania podejmowane przez
dzia³ marketingu w³aœciciela browaru,
gdy¿ marki nale¿¹ce do Kompanii Piwowarskiej (m.in. Lech, Tyskie, Pilsner Urquell) s¹ promowane bardzo
intensywnie, z wykorzystaniem oryginalnych strategii komunikacyjnych.
Podczas pobytu w Poznaniu odby³y
siê równie¿ spotkania z zaprzyjaŸnionymi osobami, wspó³pracuj¹cymi
z ko³em. Dosz³o do rozmów z pracownikami naukowymi Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza oraz Instytutu Zachodniego PAN. Studenci znaleŸli równie¿

Nasza grupa przed wejœciem na teren Miêdzynarodowych Targów Poznañskich.

czas na to, aby odwiedziæ dobrze wyposa¿on¹ czytelniê Akademii Ekonomicznej. Z tej mo¿liwoœci skorzysta³y
g³ównie osoby studiuj¹ce na IV i V
roku, uzupe³niaj¹c bibliografiê swoich
prac magisterskich zagranicznymi pozycjami.
Pisz¹c o wizycie studentów naszej
uczelni na imprezach organizowanych
przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, warto zwróciæ uwagê na przedmiot uruchomiony po raz pierwszy
w tym roku akademickim przez Katedrê Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Na prowadzonych przez ni¹ kierunkach dyplomowania s¹ realizowane
zajêcia z przedmiotu "marketing wystawienniczy". Jest to bodaj¿e jedyny taki
przypadek w Polsce poza Akademi¹
Ekonomiczn¹ w Poznaniu. Na tej uczelni od piêciu lat funkcjonuje Studium
Podyplomowe Komunikacji i Promocji
w Biznesie, którego s³uchacze maj¹
kontakt z problematyk¹ targow¹.
Wobec poprawiaj¹cej siê sytuacji
w polskiej gospodarce oraz akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej specjaliœci spodziewaj¹ siê, ¿e po kilku
latach zastoju nast¹pi ponowny wzrost
znaczenia targów. S¹ one najstarsz¹
form¹ komunikacji handlowej umo¿liwiaj¹c¹ bezpoœredni kontakt oferenta
z klientem. Wraz z rozwojem koncepcji
marketingowej ich rola siê zmieni³a.
Obecnie stanowi¹ one atrakcyjn¹ formê
promocji przedsiêbiorstwa, jak równie¿
wypróbowany sposób prowadzenia
handlu. Jednak ich wykorzystywanie
(szczególnie na Podkarpaciu) czêsto
opiera siê w g³ównej mierze na intuicji
wystawców, gdy¿ targi i wystawy gospodarcze rozwija³y siê w Polsce szybciej ni¿ wiedza na ich temat. Zatem
wa¿ne wydaje siê umo¿liwienie studentom naszej uczelni lepszego zrozumienia istoty imprez wystawienniczych,
a znakomit¹ okazj¹ do tego by³a wizyta
w Poznaniu - oœrodku o najstarszych
w Polsce tradycjach targowych.

Fot. w³asna

Marcin Gêbarowski
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Profesor Aldona Kamela-Sowiñska

W dniu 6 kwietnia 2004 r. z wizyt¹
w naszej uczelni przebywa³a pani profesor Aldona Kamela-Sowiñska, która
wyg³osi³a wyk³ad pt. Polska gospodarka a Unia Europejska. W niezwykle interesuj¹co wyg³oszonym wyk³adzie
i przy wype³nionej sali PII-1, nie "owijaj¹c w bawe³nê", mówi³a o zagro¿eniach i szansach zwi¹zanych z wejœciem Polski do Zjednoczonej Europy.
Jest niew¹tpliwie Unia Europejska
wielk¹ dla nas szans¹, trzeba jednak
spe³niæ okreœlone warunki, by oczekiwania Polaków mog³y siê urzeczywistniæ. Unia - mówi³a Pani Profesor - to
nie sentymenty, to wielkie pieni¹dze,
szansa i dobrobyt, który mo¿e, ale nie
musi do nas przyjœæ. Od nas zale¿y, czy
przyjdzie.
Wœród zagro¿eñ Pani Profesor wymieni³a miêdzy innymi:
o Art. 20 konstytucji RP, traktuj¹cy
o spo³ecznej gospodarce rynkowej,
z którego nie wynika œciœle okreœlona definicja, co m.in. skutkuje brakiem doktryny gospodarczej.
o Koniecznoœæ okreœlenia roli i miejsca polskiej gospodarki w Unii Europejskiej; jeœli sami tego nie okreœlimy, mo¿emy byæ jako kraj wykorzystani, nie zaœ jako kraj wykorzystuj¹cy szansê wejœcia do UE.
o Poziom PKB w stosunku do UE wynosi ok. 41%; wskaŸnik ten utrzymuje siê od 5 lat , co oznacza cofanie
siê, a nie postêp gospodarczy.
o Brak okreœlonych mechanizmów
dzia³ania polskiej gospodarki; Polska posiada tylko ok. 3% udzia³u
w wysoko zaawansowanych technologiach w eksporcie.
o W 2004 r. na naukê zaplanowano
"a¿"... 0,36% PKB; pod tym wzglêdem "przewy¿szamy" Kazachstan
i Uzbekistan.
o Barier¹ jest ma³o rozwiniêta infrastruktura; mamy tylko 1,5 km autostrad na 1000 km2 powierzchni, nie
rozwijaj¹ siê drogi, PKP, ma³o jest
lotnisk, s¹ trudnoœci w wykupie
gruntów. Na ten stan rzeczy wp³ywa
równie¿ brak w³asnych, rodzimych

mechanizmów dzia³ania i odpowiednich przepisów.
o Bezrobocie najwiêksze w UE, bo
faktyczne wynosi a¿ 25,5% ! ( USA
- 3%).
o Zad³u¿enie kraju; d³ug sam w sobie
nie jest z³em, a œwiatowe inwestycje
w ogromnym stopniu s¹ kredytowane, niemniej na lata 2005-2007
przypadaj¹ dla Polski najwiêksze
sp³aty na rzecz klubu paryskiego,
podczas gdy oczekiwane bêdzie
wspó³finansowanie projektów unijnych w wysokoœci 25% œrodków
w³asnych (a d³ug dochodzi do 60%
PKB). To w³aœnie brak pieniêdzy na
te 25% udzia³u w³asnego mo¿e stanowiæ o tym, czy unijne œrodki nie
zostan¹ zaprzepaszczone.
o Nadmierna jest emisja obligacji
(tzn. po¿yczka rz¹du); dla przyk³adu
oprocentowanie ROR wynosi mniej
ni¿ 1%, lokat bankowych ok. 3%,
zaœ obligacji 7%.
o Z³e, pod wzglêdem systemowym,
jest przygotowanie gospodarki polskiej w stosunku do krajów UE. Do
chwili obecnej nie rozwi¹zano problemu reprywatyzacji.
o Niedostateczna ochrona œrodowiska; do 2015 r. nale¿y wykonaæ kosztowne oczyszczalnie œcieków,
spalarnie œmieci, etc., na co mamy
wydaæ 160 mln z³otych.
o Niekorzystna struktura demograficzna; ok. 2012 r. mo¿e nast¹piæ
za³amanie ubezpieczeñ spo³ecznych
i finansów publicznych. Problem
ten jednak mo¿e byæ rozwi¹zany
z powodzeniem w drodze ewolucji.
o Grozi nam (w d³ugim okresie) niekontrolowana zmiana struktury
spo³ecznej (emigranci).
o Wzrost ugrupowañ populistycznych
mo¿e wp³yn¹æ bardzo niekorzystnie
na rozwój gospodarczy kraju.
Pomimo tych zagro¿eñ s¹ te¿ wielkie szanse na skorzystanie ze œrodków
UE, tak¿e na powodzenie wielu dzia³añ
o charakterze ekonomiczno-gospodarczym. Pani Profesor, omawiaj¹c je,
wskaza³a miêdzy innymi na:

Prof. Aldona Kamela-Sowiñska w czasie wyk³adu.
Fot. M. Misiakiewicz
o

Œrodki w³asne, krajowe, które s¹
bardzo du¿e. W Polsce jest ok. 360
mld pieniêdzy w funduszach ubezpieczeniowych, inwestycyjnych,
emerytalnych i naszych, obywatelskich w bankach. One nie pracuj¹
w gospodarce; do ich w³aœciwego
wykorzystania brak jednak systemowych mechanizmów dzia³ania.
Pieni¹dze lokowane s¹ w obligacjach skarbu pañstwa, przy 7% rentownoœci. Dla przyk³adu w przemyœle wskaŸnik ten wynosi 2% lub
1,5%. Poza tym nie jest nam obce
marnotrawstwo publicznego grosza. Wina za ten stan le¿y po stronie
polityków, zbyt d³ugo dorastaj¹cych
do zmiany przepisów reguluj¹cych
zmiany gospodarcze. Po prostu za
póŸno reaguj¹ na rzeczywistoœæ,
podczas gdy dynamika przemian
jest ogromna.
o 41% PKB krajów UE powoduje, ¿e
ca³a Polska kwalifikuje siê jako region biedny i wiejski, mamy mo¿liwoœæ wykorzystania wszystkich
mo¿liwych œrodków pomocowych
bez ograniczeñ, musi to byæ jednak¿e sprawnie i w³aœciwie zrobione;
w latach 2004-2006 do naszej dyspozycji stoi ok. 70 mld z³ z UE.
o Propozycjê powo³ania ok. 700-osobowego zespo³u ekspertów w tere-
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nie, którzy formalnie zatrudnieni
byliby w Warszawie, a faktycznie
pracowaliby w powiatach i miastach, i przejêliby przygotowania
projektów unijnych na tzw. dole.
Gospodarka nie znosi rewolucji.
W procesie ewolucji gospodarka powinna przyj¹æ zmiany stabilne, d³ugotrwa³e i pewne. Taki program mo¿na,
zdaniem Pani Profesor, zrealizowaæ
w ci¹gu 8 lat.

G³ównym celem polskiej gospodarki nie mo¿e byæ jednak wzrost PKB,
tylko przyrost miejsc pracy, czego dopiero skutkiem mo¿e byæ wzrost PKB,
bo PKB jest jedynie wskaŸnikiem dynamiki, a nie dobrobytu. Jeœli nie zmieni¹ siê istniej¹ce mechanizmy dzia³ania, to bêdzie gorzej. Unia Europejska
jest wielk¹ dla nas szans¹, jednak¿e musimy z tej szansy chcieæ i umieæ skorzystaæ i nie zmarnotrawiæ jej.

PS
Pani Profesor pracuje obecnie
na Wydziale Zarz¹dzania Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. W 2001 r.
piastowa³a urz¹d ministra skarbu.
W czerwcu 2003 r. prof. A. Kamela-Sowiñska za³o¿y³a partiê pn.
„Inicjatywa dla Polski”, której jest
przewodnicz¹c¹.

Marta Olejnik

WIZYTA DOWÓDCY WOSK LOTNICZYCH
I OBRONY POWIETRZNEJ
gen. broni pil. dr. hab. Ryszarda OLSZEWSKIEGO
W dniu 19 kwietnia 2004 r. na
zaproszenie JM Rektora z wizyt¹
w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego
PRz przebywali Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gen. broni pil. dr hab. Ryszard Olszewski oraz
szef Zarz¹du Zasobów Osobowych
w DWLOP p³k mgr in¿. Zbigniew
Pi¹tek.
Celem tej wizyty by³o zapoznanie
siê z mo¿liwoœciami szkoleniowymi,
baz¹ techniczn¹ oraz kadr¹ szkolenia
lotniczego Oœrodka.
W trakcie wizyty w nowym budynku dydaktycznym OKL odby³o siê
spotkanie robocze, w którym - z ramienia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej - uczestniczyli gen. broni pil.
dr hab. Ryszard Olszewski, p³k mgr in¿.
Zbigniew Pi¹tek, a ze strony Politechniki Rzeszowskiej udzia³ wziêli prof. dr
hab. in¿. Tadeusz Markowski, prof. dr

Zwiedzanie Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz.

Genera³ Ryszard Olszewski za sterami w kabinie symulatora lotu.
Fot. M. Kozio³

Fot. M. Kozio³

hab. in¿. Marek Orkisz, dr hab.
Kazimierz Rajchel, prof. PRz,
mgr in¿. Janusz Bury, pil. instr.
Ryszard S¹daj, mgr in¿. pil.
instr. Jerzy Kluczniak.
Spotkanie by³o poœwiêcone
okreœleniu kierunków i mo¿liwoœci wzajemnie korzystnej
wspó³pracy pomiêdzy wojskami lotniczymi a Politechnik¹
Rzeszowsk¹. Odby³a siê te¿ prezentacja nowego symulatora lotów typu FNPT-II MCC dokonana przez mgr. in¿. pil. instr.
Jerzego Kluczniaka, w czasie
której gen. broni Ryszard Ol-

szewski zasiad³ za sterami na stanowisku pierwszego pilota.
Po zakoñczeniu prezentacji i zwiedzeniu pomieszczeñ dydaktycznych
nowego obiektu szkoleniowego Oœrodka, zlokalizowanego w budynku "starego portu lotniczego", gen. Ryszard
Olszewski spotka³ siê ze studentami
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, studiuj¹cymi na specjalnoœci dyplomowania "pilota¿". Przedstawi³ równie¿ studentom perspektywy i mo¿liwoœci nawi¹zania wspó³pracy absolwentów specjalizacji pilota¿owej pod
k¹tem zatrudnienia i s³u¿by w wojskach
lotniczych.

Nr 5(125)–MAJ 2004
Nie oby³o siê bez osobistych wspomnieñ Pana Genera³a oraz pytañ skierowanych do Goœcia przez naszych studentów.
Po zakoñczeniu spotkania i zwiedzeniu Sali Tradycji OKL goœcie zapoznali siê z baz¹ techniczn¹ Oœrodka,
zwiedzili hangar lotniczy oraz poznali
sprzêt lotniczy, jakim dysponuje Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego.
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W podsumowaniu tej bardzo wa¿nej
dla Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej wizyty nale¿y w szczególnoœci podkreœliæ ustalenia
poczynione pomiêdzy dowódc¹ Wojsk
Lotniczych Obrony Powietrznej oraz
rektorem Politechniki Rzeszowskiej
o zacieœnieniu wspó³pracy w zakresie
szkoleñ lotniczych oraz wzajemnym
popieraniu dzia³añ i inicjatyw korzyst-

nych dla obu wspó³pracuj¹cych stron.
Uzgodniono tak¿e, ¿e przysz³a wizyta
dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej w naszej uczelni bêdzie
zwi¹zana z uroczystym przekazaniem
do u¿ytku Lotniczego Laboratorium
Naukowo-Badawczego w Akademickim Oœrodku Szybowcowym w Bezmiechowej.
Janusz Bury

120 lat ALLIANCE FRANÇAISE
Z okazji 120 rocznicy powstania paryskiego centrum Alliance Française Prezydent Francji Jacques Chirac wystosowa³ okolicznoœciowy list, odczytany w trakcie dorocznego walnego zebrania przedstawicieli Alliance Française
z ca³ego œwiata w Pary¿u. W swoim liœcie
J. Chirac podziêkowa³ delegatom generalnym, pracownikom i sprzymierzeñcom
Alliance Française za wieloletni¹
wspó³pracê i wysi³ek w³o¿ony w propagowanie jêzyka i kultury Francji, wyrazi³
swoje poparcie dla tych dzia³añ oraz ¿yczy³ dalszych sukcesów.
A czym jest Alliance Française?
Alliance Française jest œwiatow¹ organizacj¹ za³o¿on¹ w 1883 r., której celem jest nauczanie jêzyka francuskiego
i szerzenie kultury francuskiej.
Na œwiecie istnieje 1076 komitetów
Alliance Française w 130 krajach i uczy
siê w nich oko³o 400.000 studentów rocznie. W Polsce dzia³a 16 oœrodków, które
wspó³pracuj¹ z przedstawicielstwem Alliance Française przy Ambasadzie Francuskiej w Polsce oraz z Polskim Komitetem Alliance Française w Warszawie. Uczy siê w nich rocznie oko³o 4000
osób.
Oœrodki Alliance Française organizuj¹ ró¿norodne kursy jêzykowe, pocz¹wszy od kursów ogólnych, poprzez
kursy specjalistyczne: Français des Affaires (francuski handlowy), Français du
Secrétariat (francuski biurowy), Français
du Tourisme et de l'Hôtellerie (francuski
turystyczny), Français Juridique (francuski prawniczy). Ponadto w niektórych
oœrodkach Alliance Française prowadzone s¹ zajêcia z konwersacji, fonetyki, jak
równie¿ kursy przygotowuj¹ce do egzaminu DELF.
W wiêkszoœci oœrodków Alliance
Française mo¿na sk³adaæ egzaminy upra-

MESSAGE DE
MONSIEUR JACQUES CHIRAC
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A L'OCCASION DU 120EME ANNIVERSAIRE
DE L'ALLIANCE FRANÇAISE
PARIS, LE 27 JANVIER 2004
Mesdames et Messieurs les Présidents et Délégués Généraux d'Alliances Françaises,
Mesdames et Messieurs les amis des Alliances Françaises,
Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui, l'Alliance Française célebre ses 120 ans. 120 années de confiance et d'espoir dans la France. 120 années de passion et d'engagement au service de sa langue, de sa
culture, de ses valeurs et de ses idéaux. Une nouvelle fois, je veux dire ma profonde gratitude pour le travail exceptionnel accompli partout par les Alliances Françaises.
A vous toutes et vous tous qui leur offrez aux Alliances votre talent, sans compter votre
temps, et votre énergie, qui mobilisez a leur service ressources et amitiés, je veux dire toute
mon estime et toute ma reconnaissance.

wniaj¹ce do otrzymania uznanych dyplomów: Diplôme de Langue (dyplom wydawany przez Alliance Française
w Pary¿u), DELF (dyplom wydawany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Francji) czy te¿ dyplomy CCIP (Paryska
Izba Handlu i Przemys³u).
Oœrodki Alliance Française, oprócz
kursów jêzykowych, proponuj¹ swoim
studentom wiele imprez kulturalnych.
Organizowane s¹ spektakle teatralne
i muzyczne, wystawy oraz odczyty poœwiêcone sztuce, literaturze i cywilizacji
francuskiej. Ka¿dy oœrodek posiada bardzo dobrze wyposa¿on¹ bibliotekê i mediatekê.
Oœrodek Alliance Française utworzony przy Politechnice Rzeszowskiej
w 1991 r. konsekwentnie promuje jêzyk
i kulturê francusk¹ poprzez organizacjê
kursów jêzyka francuskiego, przeprowa-

dzanie egzaminów z jêzyka francuskiego
DELF, DL, DS, udostêpnianie zbiorów
biblioteki i czytelni czasopism oraz organizacjê imprez kulturalnych z udzia³em
artystów francuskich. Oœrodek jest jedynym na Podkarpaciu centrum egzaminacyjnym DELF. Najbli¿sza sesja egzaminacyjna odbêdzie siê w dniach
14-19 czerwca 2004 r.
Oprócz ww. dzia³alnoœci Oœrodek AF
prowadzi akcjê informacyjn¹ o stypendiach i sta¿ach we Francji, informuje
o mo¿liwoœciach uczenia siê we Francji,
wspó³pracuje z regionalnymi œrodkami
przekazu (TV, prasa, radio), organizuje
spotkania z m³odzie¿¹ szkó³ œrednich
ucz¹c¹ siê jêzyka francuskiego.
Po dok³adniejsze informacje zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹
www.prz.edu.pl/AllianceFr

Aneta Sondej
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Fizyka:

jak¹ wiedzê wynieœli
ze szko³y studenci I lat?

Na pocz¹tku roku akademickiego
2003/2004 pracownicy Katedry Fizyki
naszej uczelni przeprowadzili wœród
1036 studentów pierwszych lat studiów
PRz test wiadomoœci z fizyki oraz ankietê informacyjn¹. G³ównym celem
tych dzia³añ by³o przeprowadzenie oceny stanu wiedzy z fizyki osób przyjêty ch n a p i er w sze lat a studiów
dziennych w roku akademickim
2003/2004. Ze wzglêdu na pocz¹tkowy
etap studiów osób ankietowanych ocenie podlega³ stan ich wiedzy z fizyki
wyniesiony ze szkó³ œrednich.
Pierwszy z testów, test wiadomoœci,
zawiera³ 10 pytañ wraz z propozycjami
odpowiedzi. Pytania dotyczy³y podstawowych wiadomoœci, takich jak podzia³ wielkoœci fizycznych na skalarne
i wektorowe czy zasady dynamiki i termodynamiki. Zasadniczym utrudnieniem, które napotka³y osoby poddane
testowi, by³a wielowariantowoœæ odpowiedzi: na ka¿de pytanie by³o kilka (do
10) wariantów odpowiedzi, z których
kilka by³o poprawnych i kilka niepoprawnych. Za odpowiedŸ b³êdn¹ uwa¿aliœmy niewybranie ¿adnej z kilku
proponowanych odpowiedzi poprawnych albo uznanie za poprawn¹ którejœ z odpowiedzi b³êdnych. Ka¿de
pytanie by³o oceniane w skali 0, 0,5
i 1 pkt. W razie pope³nienia dwóch
b³êdów nie przyznawaliœmy punktów
(0 pkt), a za odpowiedŸ z jednym
b³êdem dawaliœmy 0,5 pkt. Natomiast
za odpowiedŸ bezb³êdn¹ przyznawaliœmy 1 pkt. Maksymalna liczba punktów, jak¹ mog³a zdobyæ osoba rozwi¹zuj¹ca test, wynosi³a 10.
Ocena stopnia trudnoœci testu jest
zawsze spraw¹ indywidualn¹. Zwracamy jednak uwagê, ¿e udzielenie poprawnych odpowiedzi na piêæ z zadanych
pytañ wymaga³o posiadania zupe³nie
elementarnej wiedzy, wielokrotnie od-

œwie¿anej podczas nauki w szkole œredniej.
Œrednia ocena uzyskana przez ankietowanych studentów wynosi³a
1,95 pkt. Zbiorcze wyniki testu sprawdzaj¹cego wiadomoœci z fizyki studen-

tów pierwszych lat w semestrze zimowym roku akad. 2003/2004 oraz wyniki
dla poszczególnych kierunków i specjalnoœci studiów prowadzonych przez
nasz¹ Politechnikê przedstawiaj¹ rys.
1-10.

Rys. 1. Ocena merytoryczna - wyniki zbiorcze. Odsetek liczby osób rozwi¹zuj¹cych
test wiadomoœci z fizyki w zale¿noœci od
zdobytej liczby punktów.

Rys. 4. Ocena merytoryczna - kierunek elektrotechnika.

Rys. 2. Œrednia ocena uzyskana przez studentów poszczególnych kierunków i specjalnoœci.

Rys. 5. Ocena merytoryczna - kierunki: in¿ynieria materia³owa i technologia chemiczna.

Rys. 3. Ocena merytoryczna - kierunek budownictwo.

Rys. 6. Ocena merytoryczna - kierunek in¿ynieria œrodowiska.
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Rys. 7. Ocena merytoryczna - specjalnoœæ
informatyka w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.

Rys. 9. Ocena merytoryczna - specjalnoœæ
mechatronika.

Rys. 8. Ocena merytoryczna - specjalnoœæ
lotnictwo.

Rys. 10. Ocena merytoryczna - technologia.

Nazwa "technologia" dotyczy studentów I roku nastêpuj¹cych specjalnoœci: alternatywne Ÿród³a i przetwarzanie
energii, komputerowe wspomaganie
procesów technologicznych, pojazdy
samochodowe na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa.
W opinii autorów wyniki testu
œwiadcz¹ o bardzo s³abym przygotowaniu z fizyki absolwentów szkó³ œrednich, bêd¹cych studentami pierwszych
lat Politechniki Rzeszowskiej w roku
akademickim 2003/2004. Wiadomoœci
tradycyjnie uwa¿anych za najlepiej
przygotowanych z zakresu fizyki studentów kierunku elektrotechnika tym
razem nie odbiegaj¹ od œredniej. Natomiast przygotowanie wyraŸnie wy¿sze
od œredniego wykazali studenci specjalnoœci lotnictwo, a tak¿e informatyka
w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
(PDF).
Test uzupe³nia³a ankieta maj¹ca na
celu ujawnienie indywidualnego stosunku studentów do przedmiotu "fizyka" oraz zebranie pewnych informacji
o przebiegu nauki tego przedmiotu
w szkole œredniej.
Wiêkszoœæ studentów pierwszych
lat studiów to absolwenci liceów, gros
z nich uczy³o siê fizyki w szkole œred-

niej przez 4 lata. Dane szczegó³owe
przedstawiliœmy na diagramach 1 i 2.
Jedynie 4,9% ankietowanych wybra³o
fizykê jako przedmiot maturalny. Przyczyny tego stanu rzeczy s¹ z³o¿one
i uwa¿amy, ¿e nie mo¿na go interpretowaæ jako przejawu niechêci do fizyki.
Zbadaliœmy tak¿e rozk³ad ocen z fizyki wynikaj¹cy ze œwiadectw maturalnych. Rozk³ad ten przedstawia diagram
3 (rys. 11). Ocenê wy¿sz¹ lub równ¹
4 otrzyma³o znacznie wiêcej ni¿
po³owa ankietowanych, bo a¿ 77% absolwentów. Ocena w³asnych wiadomoœci z fizyki ankietowanych studentów
istotnie odbiega od oceny szkó³, podanej w œwiadectwach dyplomowych. Jedynie 11,7% wszystkich ankietowanych studentów wystawia sobie ocenê
4,0 albo wy¿sz¹.
Rysunek 12 przedstawia w³asn¹
ocenê w zale¿noœci od rodzaju szko³y
ukoñczonej przez osoby badane.
Absolwenci liceów czêœciej ni¿ absolwenci techników oceniaj¹ swoje
wiadomoœci jako dobre. S¹dzimy wiêc,
¿e wiêksza liczba przedmiotów technicznych opieraj¹cych siê na fizyce, których ucz¹ siê uczniowie techników, nie
zastêpuje solidnego kursu fizyki.

Szczegó³owe wyniki oceny w³asnej
przedstawiono na rys. 13. Ankietowani
wysoko oceniaj¹ w³asne predyspozycje
w zakresie przedmiotów œcis³ych. A¿
50,4% z nich ocenia je na 4 i wiêcej
punktów w skali 6-punktowej. Dane
w tym zakresie szczegó³owo przedstawia diagram 4. Diagram 6 przedstawia
wyniki w³asnej oceny umiejêtnoœci samodzielnego rozwi¹zywania problemów ("zadañ") z fizyki. Jako dobre lub
wy¿sze ocenia je 19,3% ankietowanych. Zatem porównanie wyników
przedstawionych na rys. 12 i diagramie
nr 6 (rys. 13) wskazuje na to, ¿e krytycznie oceniaj¹c swoje wiadomoœci z fizyki, pi¹ta czêœæ liczby badanych
uwa¿a, ¿e umie rozwi¹zywaæ zadania
z fizyki. Jest to rezultat zaskakuj¹cy,
który mo¿e wynikaæ ze specyficznego
zrozumienia roli rozwi¹zywania zadañ
z fizyki. Powszechnie bowiem siê uwa¿a, ¿e umiejêtnoœæ rozwi¹zywania zadañ œwiadczy o znajomoœci fizyki.
Pomimo krytycznej oceny w³asnej
wiedzy z fizyki 56,5% ankietowanych

Rys. 11. Informacja o nauce fizyki
w szko³ach œrednich i o ocenie wyników jej
nauczania dla badanej populacji studentów pierwszych lat Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2003/2004.
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uwa¿a ten przedmiot za interesuj¹cy.
Nie pytaliœmy o to, czy sposób prowadzenia zajêæ z fizyki na Politechnice
Rzeszowskiej jest interesuj¹cy, gdy¿
akcjê wype³niania ankiet prowadziliœmy na pocz¹tku I semestru, a wiêc osoby badane nie mia³y jeszcze w³asnych
doœwiadczeñ w tym zakresie.
Fizyka stanowi podstawê wszystkich dyscyplin technicznych i w du¿ym
stopniu pozwala zrozumieæ otaczaj¹cy
nas œwiat, a wiêc dla przysz³ych in¿ynierów powinna byæ przedmiotem interesuj¹cym. Na podane wyniki mia³a
wp³yw jedynie szko³a œrednia, gdy¿ Politechnika nie wyp³ynê³a jeszcze na stan
wiedzy studentów.
Ma³a liczba godzin zajêæ z fizyki
i niedobory œrodków finansowych
w szko³ach œrednich w znacznym stopniu ograniczaj¹ mo¿liwoœæ prowadzenia pokazowych doœwiadczeñ fizycznych i prowadzenia prostych badañ podczas zajêæ z fizyki. Bez pokazowych doœwiadczeñ fizycznych i bez
zajêæ praktycznych fizyka staje siê
przedmiotem trudnym do zrozumienia
i ma³o atrakcyjnym.
Dwa ostatnie pytania ankiety dotyczy³y oceny kursów przygotowawczych z fizyki organizowanych przez
Politechnikê Rzeszowsk¹. W kursach
tych uczestniczy³o 13,8% ankietowanych. S¹dzimy, ¿e byli to studenci œwiadomi swego s³abego przygotowania. Po
odbyciu kursu swoje wiadomoœci z fizyki za wy¿sze lub równe 3,5 uzna³o
25,9% uczestników. W grupie osób,
które nie uczestniczy³y w kursie, odse-

Rys. 12. Ocena w³asna wiadomoœci z fizyki
studentów I lat w semestrze zimowym roku
akademickiego 2003/2004.
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Rys. 13. Ankietowani o sobie.

tek ten jest podobny i wynosi 27,3%.
Uwa¿amy, ¿e kursy przygotowawcze
z fizyki s¹ czynnikiem wyrównuj¹cym
poziom przygotowania. Chêæ uczestniczenia w kursach uzupe³niaj¹cych wiedzê z fizyki deklaruje 84,6% studentów
I lat.
Wyniki naszych badañ œwiadcz¹
o tym, ¿e studenci pierwszych lat Politechniki Rzeszowskiej uwa¿aj¹ siê za
osoby dostatecznie intelektualnie przygotowane do rozwijania swej wiedzy
z zakresu nauk œcis³ych i przyrodniczych. Chocia¿ wielu z nich nie wykazuje zainteresowania fizyk¹ - bo a¿

43,5%, to jak zauwa¿yliœmy, przygniataj¹ca czêœæ badanych (84,6%!) pragnie
siê uczyæ fizyki w rozszerzonym zakresie. Niestety, trudna sytuacja finansowa
wydzia³ów Politechniki Rzeszowskiej
ogranicza mo¿liwoœci powiêkszania
liczby godzin zajêæ z fizyki ponad ustawowe, bardzo skromne, minima.
Prowadz¹c zajêcia z fizyki dla studentów Politechniki Rzeszowskiej, potwierdziliœmy znane obserwacje. Studenci o mniejszej wiedzy wyniesionej
ze szko³y, a systematycznie przygotowuj¹cy siê do zajêæ, mog¹ "dogoniæ"
osoby, które szko³y œrednie lepiej przygotowa³y. Dalej, wiele wiadomoœci z fizyki i matematyki wyniesionych ze
szkó³ œrednich ma formê zapamiêtanych regu³, bez g³êbszego zrozumienia tej wiedzy. To potwierdza opiniê
o scholastycznoœci i werbalizmie nauczania fizyki w szko³ach œrednich.
Inna nasza obserwacja dotyczy wyników naboru kandydatów na studia.
Zdarza siê, ¿e najlepsi studenci z fizyki
s¹ wolnymi s³uchaczami. Nabór na studia w Politechnice Rzeszowskiej odbywa siê na podstawie konkursu œwiadectw. W tym konkursie du¿e szanse
przyjêcia na studia maj¹ absolwenci
z dobrymi œwiadectwami. Marne
szko³y wystawiaj¹ swoim absolwentom
dobre œwiadectwa, natomiast dobre
i rzetelne szko³y, krytycznie podchodz¹c do osi¹gniêæ swych absolwentów, zmniejszaj¹ ich szanse przyjêcia
na studia. Jak widaæ, rozs¹dna
w za³o¿eniu metoda rekrutacji, jak¹ jest
konkurs œwiadectw, nie spe³nia zadania
rzetelnej selekcji kandydatów na studia
i musi byæ uzupe³niana u³omn¹ instytucj¹ wolnych s³uchaczy. Z t¹ sytuacj¹
bêdziemy mieli do czynienia dopóty,
dopóki oceny na œwiadectwach ukoñczenia szko³y œredniej nie bêd¹ bardziej
obiektywne.
Autorzy dziêkuj¹ wszystkim ankietowanym studentom za powa¿ne
i rzeczowe potraktowanie testu oraz
ankiety.
Henryk Herba, Marian Cieœlak,
Mariusz Trybus, S³awomir Wolski,
Tadeusz Paszkiewicz
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JAK TO JEST Z OP£ATAMI
za zu¿yt¹ wodê
W wyniku przemian ustrojowych
1889/1990
firmy
wodoci¹gowe
z przedsiêbiorstw pañstwowych sta³y
siê ró¿nego rodzaju podmiotami gospodarczymi œwiadcz¹cymi us³ugê zaopatrzenia w wodê do spo¿ycia w ramach
zadañ w³asnych gmin. Jednoczeœnie
ceny za dostawê wody i odprowadzanie
œcieków uleg³y urynkowieniu. Stan
obecny rozliczania siê firmy wodoci¹gowej, np. MPWiK, z administratorem budynków wielorodzinnych, np.
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ (SM),
przedstawia siê nastêpuj¹co:
n liczniki wodomierzy g³ównych s¹
odczytywane co miesi¹c i SM reguluje co miesi¹c rachunki na rzecz
MPWiK,
n z kolei SM pobiera nale¿noœci finansowe za zu¿yt¹ wodê od mieszkañców w ramach rozliczeñ za tzw.
czynsz.
Op³aty mieszkañców s¹ pobierane
na podstawie zu¿ycia wody z roku
ubieg³ego i przeliczane w metrach
szeœæ. na mieszkañca miesiêcznie. Odbywa siê to w dwojaki sposób:
n forma zrycza³towana (przy braku
wodomierzy)
46 m3 na mieszkañca miesiêcznie,
je¿eli w mieszkaniu znajduje siê
podgrzewacz wody, np. piecyk
gazowy,
47 m3 na mieszkañca miesiêcznie,
przy centralnym zaopatrzeniu
w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹,
n wed³ug zu¿ycia wody na podstawie
wskazañ wodomierza g³ównego
i przeliczonego na 1 mieszkañca.
Proszê zwróciæ uwagê: "na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego",
a nie wskazañ wodomierzy mieszkaniowych! System rozliczania za zu¿ycie wody wed³ug wskazañ z roku
ubieg³ego wydaje siê byæ rozwi¹zaniem rozs¹dnym, gdy¿ trudno sobie
wyobraziæ comiesiêczn¹ zmianê wysokoœci czynszu w zwi¹zku ze zmiennymi
miesiêcznymi zapotrzebowaniami na

wodê przez mieszkañców. Pozostaje
jednak pytanie - dlaczego nie "p³acê za
siebie" w ramach odczytów wodomierzy mieszkaniowych? Przecie¿ idea
stosowania wodomierzy mieszkaniowych to sprawiedliwy rozdzia³ zu¿ycia
wody na poszczególne mieszkania
w ramach objêtoœci wody dostarczonej
do budynku, a zmierzonej przez wodomierz g³ówny. Jednak w ca³ym kraju
firmy wodoci¹gowe stwierdzaj¹ fakt,
¿e suma wskazañ wodomierzy mieszkaniowych jest zawsze mniejsza od
wskazania wodomierza g³ównego. Ujemna ró¿nica bilansowa jest znaczna, bo
rzêdu od 10 do 30% w stosunku do
wskazañ wodomierza g³ównego. Przyczyny powstawania ró¿nic bilansowych podawane przez firmy wodoci¹gowe sprowadzaj¹ siê do argumentów podanych poni¿ej.
1. Prawo budowlane wprowadzi³o
od 1994 r. koniecznoœæ opomiarowania
w mieszkaniach wielorodzinnych zimnej i ciep³ej wody. Na rynku pojawili
siê dostawcy wodomierzy mieszkaniowych "prostych w instalacji, dok³adnych i niezawodnych". B³êdy ich wskazañ to ±5% przy w³aœciwym obci¹¿eniu
poborem wody i ±10% przy ma³ych poborach wody. Ponadto wodomierz ma
tzw. próg rozruchu, np. nie podejmuje
pracy przy ma³ych przeciekach zwi¹zanych z nieszczelnoœci¹ armatury. Wodomierz g³ówny obci¹¿ony skumulowanym przep³ywem z przecieków mieszkaniowych wykazuje pobór wody.
Dok³adnoœæ pomiarowa wodomierzy
jest w klasach od A do D. Najbardziej
dok³adna jest klasa D. Powszechnie stosowane jednostrumieniowe skrzyde³kowe wodomierze mieszkaniowe s¹
klasy A lub B. S¹ ma³o dok³adne, ale
kosztuj¹ ok. 60 z³, co w porównaniu
z lepszymi wodomierzami, tzw. puszkowymi w cenie 120 z³, ma istotne znaczenie. Ten sam wodomierz mo¿e mieæ
klasê A, je¿eli zostanie zamontowany
pionowo - V (wertykalnie), lub B, je¿eli

"Kto tê wodê pije, ten d³ugo ¿yje
- b¹dŸ zdrów jak ta woda"
(napis przy Ÿróde³ku w Radecznicy)

zostanie zamontowany poziomo - H
(horyzontalnie). Przy poziomej osi wirnika (wodomierz pionowo) rosn¹ opory
na osi wirnika zwi¹zane z grawitacj¹.
Prawid³owo zamontowany wodomierz
daje mo¿liwoœæ odczytu "z góry", a nie
en face. Potwierdza to opiniê, ¿e u¿ytkowane wodomierze mieszkaniowe s¹
urz¹dzeniami pomiarowymi bardzo
ma³o dok³adnymi.
2. Zgodnie z przepisami G³ównego
Urzêdu Miar okres wa¿noœci legalizacji
ma³ych wodomierzy wynosi 61 miesiêcy, co oznacza, ¿e powinny byæ one wymieniane raz na 5 lat. Nie zawsze tak
jest.
3. Sposób projektowania instalacji
wodoci¹gowej w starych budynkach to
dwa piony (kuchenny i ³azienkowy).
Przy zaopatrzeniu w centraln¹ ciep³¹
wodê w mieszkaniu znajduj¹ siê 4 wodomierze, po 2 na zimn¹ i ciep³¹ wodê.
To s¹ dodatkowe k³opoty z pomiarem
ma³ych przep³ywów i progiem rozruchu. Idea³em by³by jeden wodomierz na
jedno mieszkanie.
Podsumowuj¹c, trzeba stwierdziæ,
¿e wskazania wodomierzy w naszych
mieszkaniach nie przek³adaj¹ siê na
wysokoœæ op³at za pomierzone zu¿ycie
wody, a jedynie s¹ to tzw. podzielniki
kosztów wskazanych przez zu¿ycie
wody na wodomierzu g³ównym. Nasza
niewiedza w tym wzglêdzie ma jednak
pozytywny aspekt psychologiczny
zwi¹zany z oszczêdzaniem wody. Jednostkowe zu¿ycie wody w Rzeszowie
wynosi 3,5-4,5 m3/mk/m-c wobec normatywnego 6,0 m3/mk/m-c. Przestrzegam jednak przed nadmiernym
oszczêdzaniem wody, gdy¿ mo¿e siê to
odbiæ na naszych walorach higienicznych, co niekiedy potwierdza "odczucie otoczenia".
Now¹ perspektywê daje ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków
z 7 czerwca 2001 r. Stwarza ona mo¿liwoœæ zawierania bezpoœrednich umów
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o rozliczaniu zu¿ytej wody pomiêdzy
firm¹ wodoci¹gow¹ a najemcami lokali
w budynkach wielorodzinnych. Pojawiaj¹ siê jednak liczne trudnoœci z tym
zwi¹zane, np.: jednakowe, wysokiej
klasy wodomierze w ca³ym budynku,
zamontowane w formie zestawu wo-

domierzowego; takie same terminy legalizacji; comiesiêczne w jednym dniu
odczyty wskazañ; wizyty kontrolerów
w mieszkaniach; wprowadzenie osobnych miesiêcznych op³at abonamentowych za zu¿yt¹ wodê itp. Myœlê jednak,
¿e w niedalekiej przysz³oœci bêdziemy

p³acili rachunki za rzeczywiste wskazania zu¿ycia wody w naszych mieszkaniach, tak jak w wypadku gazu i energii
elektrycznej. Rozliczenia za wodê s¹
o wiele bardziej bli¿ej rzeczywistoœci
ni¿ rozliczenie za ogrzewanie mieszkañ
- ale to ju¿ osobny temat...
Janusz Rak

OS
G£
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9 marca br.
w
Oœrodku
Kszta³cenia Lotniczego
PRz
w Jasionce odby³a siê uroczystoœæ oddania
do u¿ytku symulatora lotu typu FNTP II
MCC oraz nadania Sali Tradycji ww.
Oœrodka imienia Romana Przepióry - informacjê na ten temat zamieœci³a Gazeta Wyborcza w dniu 10 marca br.
Artyku³y na ten temat opublikowa³y równie¿ Nowiny i Super Nowoœci.

***
26 kwietnia br. rektor Politechniki
Rzeszowskiej odebra³ z r¹k Ministra Nauki i Informatyzacji dyplom za uzyskanie statusu Centrum Zaawansowanych
Technologii "Aeronet - Dolina Lotnicza". Na jego zorganizowanie Politechnika otrzyma³a 100 tys. z³ - czytamy w GW
23 kwietnia br. Centrum Zaawansowanych
Technologii powo³a³y wspólnie Politechniki: Rzeszowska, Lubelska, £ódzka, Œl¹ska,
Warszawska oraz Uniwersytet Rzeszowski
i Stowarzyszenie Dolina Lotnicza. Jako
jedyne w Polsce bêdzie siê zajmowaæ tworzeniem nowoczesnych technologii dla
przemys³u lotniczego. Pieni¹dze, które
otrzymaliœmy, wydamy na przygotowanie struktur organizacyjnych, biznesplany, wnioski, które pozwol¹ siêgaæ po pieni¹dze z funduszów unijnych - powiedzia³
GW prorektor ds. nauki PRz.
Pracownik
Politechniki
Rzeszowskiej
dr hab. in¿. Roman Petrus otrzyma³ tytu³
naukowy profesora nauk technicznych
przyznany przez prezydenta Aleksandra
Kwaœniewskiego - czytamy w Dzienniku
Polskim 30 marca br. Profesor Petrus jest
kierownikiem Zak³adu In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi na Wydziale Chemicznym PRz.

Informacje na ten temat zamieœci³y równie¿: Gazeta Wyborcza, Nowiny i Super
Nowoœci.
Studenci Politechniki
mog¹ siê staraæ
o wyjazd na
studia m.in. do Niemiec, Austrii, Francji,
Belgii - czytamy w Super Nowoœciach
2 marca br. Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
PRz w dniach od 1 do 31 marca br. po raz
szósty organizowa³ nabór na studia w ramach programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus. Politechnika Rzeszowska ma
podpisanych 19 umów z uczelniami wy¿szymi w siedmiu krajach europejskich.
Kandydaci musieli siê wykazaæ dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka obcego oraz œredni¹ ocen
przynajmniej 4,0.
Informacja na temat ukaza³a siê równie¿
w Dzienniku Polskim.

***
Pilot musi walczyæ do koñca - to tytu³ obszernego artyku³u na temat szkolenia
w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego PRz,
który opublikowa³y Super Nowoœci w dniu
19 marca br. Czytamy w nim m.in.: Aby dostaæ siê na szkolenie w OKL PRz, trzeba
zostaæ studentem Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Po trzecim semestrze wybieranych jest 15 studentów do
szkolenia lotniczego. Warunkiem dostania siê na te elitarne studia s¹: dobre
zdrowie, znajomoœæ jêzyka angielskiego
i dobre wyniki w nauce.
23-letni Tomas z R uman,
pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej, obroni³ pracê doktorsk¹ z chemii. Jeszcze przed trzydziestk¹ ma szansê zostaæ profesorem czytamy w Nowinach 26 marca br. Jest

najm³odszym doktorantem w historii uczelni i najm³odszym doktorantem w kraju
w dziedzinie chemii.
Informacje na ten temat ukaza³y siê tak¿e
w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Polskim
i Super Nowoœciach.

***
Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej
otrzyma³a od firmy Resbud prawie
400 ksi¹¿ek o tematyce technicznej - informacja na ten temat ukaza³a siê w Nowinach
22 kwietnia br. Czêœæ ksi¹¿ek zostanie
w budynku g³ównym biblioteki, pozosta³e
zostan¹ przekazane do zainteresowanych
katedr i zak³adów.

***
24 kwietnia br. w Nowinach ukaza³ siê
artyku³ na temat wstêpnych limitów przyjêæ
na Politechnice Rzeszowskiej w roku akad.
2004/2005. W porównaniu z rokiem
ubieg³ym zmniejszona zosta³a liczba
miejsc na budownictwie, in¿ynierii materia³owej i technologii chemicznej; zwiêkszono limity przyjêæ na lotnictwie oraz
mechanice i budowie maszyn, natomiast na
informatyce i elektrotechnice limity pozosta³y bez zmian.
6 lutego 2004 r.
w
Ku r i e r z e
codziennym
wydawanym
w Chicago ukaza³ siê obszerny artyku³ pt.
H ubal cz yk poœ w i êcony d o c e n t o wi
Andrzejowi L. Zdzienickiemu - by³emu
kierownikowi Zak³adu Budownictwa
Ogólnego PRz. W artykule tym cytowane
s¹ równie¿ fragmenty jego ksi¹¿ki pt.
"Jestem cz³owiekiem szczêœliwym, czyli
¿ywot cz³owieka nie nazbyt poczciwego".

Opracowa³a:
Iwona Œlêzak-G³adzik
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

Reaktywacja "ksiêgowych"
W lutym bie¿¹cego roku akademickiego reaktywowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ
Ko³o Naukowe Rachunkowoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, pod
zmienion¹ nazw¹ (wczeœniej: Ko³o Naukowe Rachunkowoœci i Ubezpieczeñ

Ko³o, jak ³atwo siê domyœliæ, skupia
studentów pragn¹cych rozwijaæ swoje
zainteresowania z zakresu rachunkowoœci i ubezpieczeñ, ale nie tylko. Podkreœla siê, ¿e to sami studenci bêd¹ decydowaæ o poruszanych w kole zagad-

Fot. w³asna

Gospodarczych) i w znacznie odm³odzonym sk³adzie. Jednak dziêki zaanga¿owaniu opiekunów, którymi s¹ dr
Grzegorz Lew i mgr Robert Dankiewicz, a przede wszystkim samych studentów, mo¿na ju¿ mówiæ o pewnych
osi¹gniêciach. Uda³o siê nam w stosunkowo krótkim czasie uchwaliæ statut
oraz wybraæ cz³onków zarz¹du. Ko³em
obecnie kieruje Katarzyna M³ynek, która jest prezesem jego zarz¹du. W sk³ad
zarz¹du wchodz¹ jeszcze: Monika
Mas³yk - zastêpca prezesa, Jan Gruca sekretarz, oraz cz³onkowie Agnieszka
Lipiec i Miros³aw Szurek.

nieniach, a opiekunowie obiecali, ¿e
bêd¹ otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy. Na razie wœród pomys³ów,
które zyska³y najwiêkszy poklask, s¹
Spotkania z Praktyk¹, czyli konsultacje
ze specjalistami znaj¹cymi problemy,
z którymi najczêœciej spotykaj¹ siê
przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w trudnych
realiach polskiej gospodarki rynkowej.
Dziêki pomocy opiekunów uda³o siê
nam zaprosiæ na ogólnodostêpne dla
studentów spotkanie pana Mariusza
Pó³toraka - za³o¿yciela znanej firmy
Marma Polskie Folie, bêd¹cej niekwestionowanym liderem wœród producen-

NASI w kuluarach
w³adzy
W ostatnim okresie Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej odnotowuje na arenie ogólnopolskiej
same sukcesy. Przewodnicz¹cy Samorz¹du Studentów PRz Robert Prus
jest cz³onkiem Rady Studentów - Parlamentu Studentów RP oraz zasiada
w dwóch komisjach tego Parlamentu:
Komisji ds. Kultury oraz Komisji Socjalno-Ekonomicznej.
Na ostatnim posiedzeniu Forum
Uczelni Technicznych odby³y siê wybory przewodnicz¹cego Komisji ds.
Uczelni Technicznych. W jej sk³adzie
tak¿e mamy swego przedstawiciela,
a jest nim ni¿ej podpisany student WCh.
Dwóch naszych przedstawicieli
w najwy¿szych w³adzach studenckich
to du¿e wyró¿nienie nie tylko dla samego Samorz¹du Studentów Politechniki
Rzeszowskiej, ale równie¿ samej uczelni. To tak¿e znak, ¿e nasza Politechnika
zajmuje znacz¹ce miejsce i nale¿y do
œcis³ej czo³ówki uczelni wy¿szych.
Pozostaje mi ¿yczyæ kolegom (i sobie) godnego reprezentowania naszej
uczelni, a tak¿e owocnych prac, które
przyczyni¹ siê do dobrego imienia naszej Alma Mater.
Dawid Mazurek

tów folii w Polsce. W planach mamy
tak¿e m.in. konferencje naukowe, kursy
komputerowe, referaty oraz szkolenia.
Ponadto cz³onkowie ko³a bêd¹ mieli
szansê zdobyæ praktyczn¹ wiedzê,
niew¹tpliwie bardzo przydatn¹ na dzisiejszym rynku pracy, w ramach praktyk organizowanych przez opiekunów
(obecnie z mo¿liwoœci odbycia praktyki korzysta ju¿ kilkunastu cz³onków
ko³a). Jednak naszym g³ównym celem
na najbli¿szy okres jest przygotowanie
siê do udzia³u w II Miêdzyuczelnianym
Konkursie Wiedzy z Zakresu Rachunkowoœci organizowanym przez Uni-
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wersytet Gdañski przy wspó³udziale
firmy audytorskiej Pricewaterhouse-Coopers. Chcielibyœmy co najmniej
powtórzyæ sukces z ubieg³ego roku,
kiedy to reprezentacja Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej zajê³a bardzo wysokie,

3 miejsce, pokonuj¹c kilka elitarnych
uczelni ekonomicznych z ca³ej Polski.
Udzia³ w kole to nie tylko praca. To
przede wszystkim œwietna zabawa
i rozluŸnienie po zajêciach na uczelni.
Mimo ¿e uczestnictwo w kole jest nieobowi¹zkowe, a funduszy jak na lekar-

stwo, sympatyczna atmosfera stwarzana przez opiekunów sprawia, i¿ ci¹gle
przybywa nam nowych cz³onków i pozwala wierzyæ, ¿e nasza praca zostanie
wkrótce zauwa¿ona i doceniona.
Jan Gruca
Sekretarz ko³a

Wroc³aw 2004
W dniach 16-18 kwietnia 2004 r. we
Wroc³awiu odby³o siê XVII Forum
Uczelni Technicznych. Termin Forum
wypad³ na niespe³na dwa tygodnie
przed akcesj¹ Polski w struktury Unii
Europejskiej, dlatego myœl¹ przewodni¹ spotkania m³odych in¿ynierów by³a
wspó³praca z uczelniami z Europy. Dla
podkreœlenia wagi wspó³pracy miêdzynarodowej do udzia³u w XVII Forum
zaproszono kole¿anki i kolegów z zaprzyjaŸnionych uniwersytetów technicznych z Europy.
Forum to przede wszystkim spotkanie poœwiêcone tematyce samorz¹dów
studenckich na uczelniach technicznych. We Wroc³awiu mia³y miejsce
bardzo wa¿ne wydarzenia. Zosta³y wybrane nowe w³adze Forum Uczelni
Technicznych, nasza uczelnia ma tam
swego przedstawiciela, co jest ogromnym wyró¿nieniem i dowodem, ¿e Politechnika Rzeszowska jest w samej
czo³ówce uczelni technicznych. We
w³adzach Forum znaleŸli siê równie¿
przedstawiciele Politechnik: £ódzkiej,
Szczeciñskiej, Bia³ostockiej, Koszaliñskiej, Rzeszowskiej; Akademii Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego. S¹ to uczelnie, które przez nastêpny rok bêd¹ siê

Przedstawiciele Samorz¹du Studentów PRz. Od lewej: D. Mazurek, A. Sarat,
R. Prus, J. Przytu³a.
Fot. w³asna

zajmowaæ studenckimi "interesami"
uczelni technicznych.
Drugim wydarzeniem by³o wybieranie gospodarza XIX FUT-u - zosta³a
nim Politechnika Bia³ostocka. A kolejne jesienne spotkanie m³odych in¿ynierów odbêdzie siê w Rzeszowie, Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej bêdzie gospodarzem. Bêdzie

to doskona³y moment, aby zaprezentowaæ nasz¹ uczelniê oraz region, gdy¿
jesteœmy jedyn¹ i najstarsz¹ uczelni¹
techniczn¹ na Podkarpaciu. Ze swojej
strony pragnê ¿yczyæ owocnych przygotowañ Samorz¹dowi Studenckiemu
PRz, gdy¿ XVIII Forum Uczelni Technicznych bêdzie wizytówk¹ naszej
uczelni w ca³ej Polsce.
Dawid Mazurek

"Prze¿yj to jeszcze raz..."
Spotkanie integracyjne opiekunów lat ze studentami
W dniu 24 stycznia 2004 r. w klubie
studenckim PLUS odby³a siê impreza
integracyjna pod nazw¹ "Prze¿yj to jeszcze raz...". Organizatorem tej zabawy
by³ Samorz¹d Studentów Wydzia³u Bu-

downictwa i In¿ynierii Œrodowiska, pomys³odawc¹ zaœ prodziekan do spraw
nauczania dr hab. in¿. W³adys³aw
£akota, prof. PRz. Na imprezê zaproszono w³adze wydzia³u, opiekunów po-

szczególnych lat z obu kierunków oraz
studentów.
Tajemnicza nazwa imprezy dawa³a
wiele do myœlenia zaproszonym goœciom, w szczególnoœci opiekunom lat,
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bo to oni byli osobistoœciami wieczoru.
Na nic zdawa³y siê podchwytliwe pytania zadawane organizatorom imprezy.
Przychodz¹c do PLUSA, nie wiedzieli,
co ich czeka (i o to chodzi³o), a czeka³
ich wieczór pe³en niezapomnianych
wra¿eñ.
Na pocz¹tku, na prze³amanie lodów
zosta³y zorganizowane konkursy dla
studentów, które podgrza³y trochê atmosferê i zapowiada³y niez³¹ zabawê.
W koñcu przyszed³ czas na naszych goœci. I zaczê³o siê! Prowadz¹cy ca³¹ imprezê student Dariusz Stocki wywo³a³
wszystkich opiekunów po kolei i kaza³
usi¹œæ w ³awkach. I tak nasi prowadz¹cy z tytu³ami naukowymi stali siê
zwyk³ymi studentami. Jednak by mo¿na by³o nazywaæ ich studentami, najpierw musieli przejœæ chrzest, jak
przysta³o na "pierwszaków". Nie by³o
lekko, bo najpierw czeka³y ich otrzêsiny, podczas których trzeba by³o miêdzy
innymi wypiæ "soczek" z talerza. PóŸniej trzeba by³o wykazaæ siê znajomoœci¹ przepisów na kursie BHP. Tu
jednak trzeba przyznaæ, ¿e z udzielaniem pierwszej pomocy nasi kandydaci
na studentów radzili sobie wyœmienicie, w szczególnoœci, je¿eli chodzi³o
o metodê oddychania "usta-usta". Po
tych konkurencjach przyszed³ czas na
pasowanie na studentów. Osob¹, która
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W³adze dziekañskie i opiekunowie poszczególnych lat.
Fot. w³asna

podjê³a siê tej wa¿nej czynnoœci, a która
ma do tego wszelkie kwalifikacje, by³
nasz prodziekan ds. nauczania dr hab.
in¿. W³adys³aw £akota, prof. PRz.
Podczas pasowania zosta³y wrêczone
pierwszakom indeksy. W ten sposób
stali siê prawdziwymi studentami naszej uczelni.
A póŸniej... szara rzeczywistoœæ,
czyli chodzenie na wyk³ady, na których
sprawdzano obecnoœæ. Æwiczenia, na

Zajêcia projektowe - budowa domku z kart.
Fot. w³asna

których rozwi¹zuj¹cy zadania musieli
wykazaæ siê wiedz¹ i inteligencj¹. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e radzili sobie wyœmienicie. Potem przyszed³ czas na laboratoria, podczas których pierwszaki
mia³y siê zaj¹æ badaniem makroskopowym gruntu. Tutaj nale¿y pochwaliæ
jednego ze "studentów" - Wies³awa Kubiszyna, który wykaza³ siê du¿ym sprytem i inteligencj¹ podczas tych zajêæ.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e budowa
domku z kart na zajêciach projektowych to prosta sprawa, jednak naszym
studentom sprawi³a nie lada problem. Bo powsta³e konstrukcje karciane nie przenosi³y obci¹¿eñ od œniegu,
nie by³y odporne na dzia³anie wiatru
czy ewentualne ruchy tektoniczne.
Tak wiêc nasi "przyszli in¿ynierowie" musz¹ siê jeszcze trochê poduczyæ i poæwiczyæ.
Na koniec zabawy nasi studenci
przyst¹pili do egzaminu, który oczywiœcie wszyscy zdali. W ten sposób zabawa dobieg³a koñca. Ca³y PLUS siê
dobrze bawi³, a przede wszystkim zaproszeni przez nas goœcie. Mamy
nadziejê, ¿e tego typu imprezy integracyjne bêd¹ czêœciej organizowane, poniewa¿ s¹ dobrym ogniwem ³¹cz¹cym
studentów i kadrê pracowników naukowych uczelni.
£ukasz Paja
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Z mojego pamiêtnika
Do Portugalii wyjecha³am w ramach
programu Socrates/Erasmus w lutym
2003 r. i przebywa³am tam do koñca
czerwca 2004 r., studiuj¹c na Universidade da Beira Interior w Covilha.
Wszystko by³o dla mnie nowe, fascynuj¹ce. Niezapomniana te¿ by³a moja
podró¿. Zaczê³o siê od obaw, ¿e nie
zd¹¿ê na samolot i z wyjazdu bêd¹ nici.
Najpierw przesuniêto datê odlotu samolotu na dzieñ wczeœniej, o czym dowiedzia³am siê zupe³nie przypadkiem
na dwa dni przed odlotem. Pakowa³am
siê wiêc na ³eb, na szyjê. PóŸniej by³
problem z dojechaniem do Warszawy,
bo akurat wtedy, kiedy wyje¿d¿a³yœmy
na podbój œwiata, jedna ze "znacz¹cych
polskich partii" postanowi³a wyjœæ na
spacer i pochodziæ sobie po pasach drogowych. Wspania³e doœwiadczenie: nie
doœæ, ¿e œlisko, temperatura 20oC poni¿ej zera, a ja w cieniutkich butach sportowych (bo przecie¿ trepów nie bêdê
bra³a), to jeszcze to urocze czekanie, a¿
tym na pasach zrobi siê zimno. Summa
summarum, dojecha³am do Warszawy
spóŸniona ponad dwie godziny. Odprawa przesz³a szybko, sprawnie i bez zawirowañ. Z samolotu pamiêtam œliczne
widoczki i rady kolegów studiuj¹cych
na lotnictwie, którzy dok³adnie i precyzyjnie wyjaœnili nam, czym lecimy,
gdzie to coœ ma silniki (nie siadaæ przy
oknach) i jakich atrakcji mo¿emy siê
spodziewaæ po drodze (niewielkie turbulencje). Obiad by³ smaczny, zw³aszcza wino, nie licz¹c tej krewetki, która
b³agalnym spojrzeniem dawa³a mi do
zrozumienia, ¿e ona jest przypadkiem
na pok³adzie tego samolotu. Pierwsze
wra¿enie po wyl¹dowaniu zwi¹zane
by³o z bol¹cymi od zieleni oczyma. Jak
siê okaza³o, by³y one niedostosowane
do kolorowych widoków po szybkim
opuszczeniu polskiej zimy. I kolejne
atrakcje... Moja walizka mia³a kó³ka,
dziêki którym spakowane 23 kilo skarbów wydawa³o siê l¿ejsze, niestety, nie
w Portugalii. Sk¹d mog³am wiedzieæ,
¿e prawie w ca³ym tym kraju obok
szybkich autostrad normalnie funkcjo-

nuj¹ tzw. kocie ³by (czytaj bruk). Kolejna nauczka: bêd¹c w obcym kraju, nie
znaj¹c jêzyka tubylców, nigdy nie próbuj znaleŸæ niczego sam - skorzystaj
z taksówki, w przeciwnym wypadku
przepuklina gotowa.
Wprawdzie od dziecka cierpiê na
chorobê lokomocyjn¹, jednak w samolotach czujê siê wyœmienicie. Podró¿
portugalskimi autobusami to ju¿
zupe³nie inna bajka. Zacznê od pocz¹tku. Przyzwyczajona do krajowych
realiów, po zakupie biletu i odnalezieniu w³aœciwego autobusu rozlokowa³am siê na pierwszym wolnym
miejscu, jak siê okaza³o - nie na d³ugo.
Jakaœ pani mówi¹c coœ (czego oczywiœcie nie rozumia³am), wyprosi³a mnie
z mojego siedziska. Pomyœla³am, ¿e
mo¿e zajê³am jakieœ miejsce uprzywilejowane. Jednak gdy zobaczy³am, i¿
inni znajomi te¿ s¹ przestawiani z k¹ta
w k¹t, zrozumia³am twarde, przestrzegane przez miejscowych zasady: na bilecie wyraŸnie pisze, gdzie mo¿esz
usi¹œæ i tylko tam. Kazano nam zapi¹æ
pasy, teraz przynamniej wiem, dlaczego. Kierowca jecha³ 90 km/h, nie zwa¿aj¹c na serpentyny i przepaœcie,
widoki umyka³y jak w kalejdoskopie,
a ja czu³am siê jak na diabelskim
m³ynie. Dotarliœmy na miejsce, gdzie
czeka³ na nas profesor mówi¹cy po angielsku, co za radoœæ - jedziemy do akademika. Pierwszy dzieñ: obserwacja
tubylców. Moj¹ ciekawoœæ wzbudzi³a
m³oda dziewczyna krz¹taj¹ca siê po
kuchni. Po krótkiej rozmowie dowiedzia³am siê, sk¹d jest i czym siê interesuje poza nauk¹. Ponadto przesz³am
pierwsz¹ lekcjê gotowania. Jak siê okazuje, to wcale nie jest takie trudne. Moja
nowa kole¿anka wyjaœni³a mi, ¿e
w Portugalii wszystko gotuje siê w jednym garnku, st¹d te¿ wrzuci³a do niego
sk³adniki, jakie mo¿na znaleŸæ w przepisie na polski bigos, dodatkowo wsypa³a ry¿ i wszystko hojnie zala³a oliw¹
z oliwek. I mo¿e nie by³oby w tym nic
dziwnego, gdyby nie to, ¿e na koniec do
gêstej zupy w³o¿y³a jajka w skorup-

kach!!! W tym samym czasie druga kole¿anka sma¿y³a krwistego befsztyka zajê³o jej to oko³o 3 minut. W moim
mniemaniu (a zupe³nie nie znam siê na
gotowaniu) miêso by³o zupe³nie surowe, jednak kucharka uzna³a, i¿ jest
w sam raz, i z apetytem rozpoczê³a konsumpcjê. Tego dnia po obserwacji gotowania by³am w stanie wypiæ tylko
jogurt.
W czasie rozmów zauwa¿y³am
u kilku Portugalek z³ote obr¹czki na
serdecznych palcach lewych r¹k. Zdziwi³o mnie to i postanowi³am subtelnie
zapytaæ, co siê sta³o z mê¿ami tych, jak
mniema³am, m³odych wdów. Jak¿e siê
niezrêcznie czu³am, gdy powiedziano
mi, ¿e ich mê¿owie maj¹ siê œwietnie,
a one bynajmniej nie s¹ wdowami... Po
prostu w tej czêœci œwiata œlubne
obr¹czki nosi siê na palcu lewej rêki.
To jednak nie koniec moich gaf.
W czasie jednej z rozmów z Afrykanami rozmawialiœmy o smacznych potrawach wywodz¹cych siê z naszych
krajów. Pojawi³ siê s³ynny barszcz
czerwony. Nie wspomnê ju¿ o tym, ¿e
s³owo okaza³o siê byæ dla nowych znajomych praktycznie niewymawialne,
postanowi³am wiêc przybli¿yæ im sk³ad
owej zupy. Chcia³am powiedzieæ, i¿
jest to taka czerwona zupa zrobiona
z buraków æwik³owych. A oni zrozumieli, ¿e to zupa zrobiona ze szczura
i stwierdzili, ¿e wiele siê mówi o polskiej biedzie, ale nie myœleli, ¿e jest a¿
tak Ÿle. Tak to jest, jak cz³owiek siê
spieszy i przekrêca wymowê. Otó¿
w jêzyku angielskim s³owo czerwony
to red, a s³owo szczur to rat. Wymowa
oczywiœcie siê ró¿ni, ale w moim wykonaniu nie by³o widaæ wystarczaj¹cej ró¿nicy.
Wszystkim wyje¿d¿aj¹cym za granicê polecam przestudiowanie przewodników opisuj¹cych zwyczaje
panuj¹ce na obcych l¹dach i morzach.
Ponadto uczcie siê jêzyków i zwiedzajcie. Ka¿dy wyjazd to niezapomniana
przygoda.
Marzena Hajduk
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TENIS STO£OWY - PINGPONGOWE WIEŒCI
Dobiega koñca sezon tenisa sto³owego. Bie¿¹cy by³ bogaty w sukcesy
KU AZS Politechniki Rzeszowskiej.
Zaczê³o siê od dwóch br¹zowych medali zdobytych przez naszych zawodników na Akademickich Mistrzostwach
Polski (AMP) w Olsztynie (S³upieñ
2003 r.).
Nastêpnie nasza eksportowa dru¿yna dzielnie spisa³a siê w rozgrywkach
pierwszoligowych, zajmuj¹c w mocnej
stawce 10 rywali V miejsce. W pobitym
polu zostawi³a m.in. inne akademickie
zespo³y wystêpuj¹ce w tej klasie rozgrywkowej AZS AE Wroc³aw (VII
miejsce) i AZS WSP Czêstochowa
(VIII miejsce). W rozegranych w tym
miesi¹cu Akademickich Mistrzostwach Podkarpacia nasza uczelnia
zajê³a II miejsce zarówno w kategorii
kobiet, jak i mê¿czyzn, w obu przypadkach ulegaj¹c jedynie posiadaj¹cym
w swych sk³adach wiêcej "zawodowców" reprezentantom UR.
Zdobywcami srebrnych medali byli:
Ewa Mazur - III CD, Justyna Cieœla IV FD, Justyna Czarnik - IV ZD, Andrzej Sowa - prac. adm., Tomasz Leñko
- I ED, £ukasz Jankowski - I FD, Jakub
Jakubowicz - III FD.

Sukcesy odnosz¹ tak¿e najm³odsi
sympatycy celuloidowej pi³eczki - dru¿yna juniorów oparta na uczniach I klas
licealnych zajê³a II lokaty w lidze okrêgowej, a najm³odsi (IV i V klasa SP) odgrywaj¹ g³ówne role w kategorii ¿aków
i m³odzików.
***
W dniach 16-25.08.2004 r. na
obiektach PRz odbêdzie siê zgrupowanie kadry akademickiej w tenisie sto³owym kobiet i mê¿czyzn. Wezm¹
w nim udzia³ najlepsi polscy pingpongiœci z wyj¹tkiem naszych olimpijczyków (Lucjana B³aszczyka i Tomasza
Krzeszowskiego), którzy w tym czasie
graæ bêd¹ na Olimpiadzie w Atenach.
Bezpoœrednio po zgrupowaniu
w dniach 26-27 sierpnia br. odbêd¹
siê w du¿ej hali PRz Akademickie
Mistrzostwa Polski. Staniemy siê na
ten czas stolic¹ akademickiej Polski
pingpongowej. Nastêpnie odbêdzie siê
konsultacja szkoleniowa kadry na Akademickie Mistrzostwa Œwiata w Gyor
(Wêgry) w dniach 1-5 wrzeœnia 2004 r.
Jednym ze szkoleniowców kadry
mêskiej jest ni¿ej podpisany trener naszej I-ligowej dru¿yny.
Tadeusz Czu³no

Tylko w klubie PLUS!!!

www.pozyton.prv.pl
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GRUBE NICI
Najlepsze na œwiecie
do dziur w bud¿ecie.

.

ZENADA
Œmiechu warta
ta humoreska:
tu grube nici,
tam gruba kreska…

KLESKI
RODZIME
,
Znane mi s¹ klêski
dwojakiego rodzaju:
klêska kryzysu
i urodzaju.

SKARGA DYRYGENTA

W POZYTONIE dzieje siê bardzo du¿o...
Ju¿ 25 maja br. bêdzie mia³ miejsce
PRZEGL¥D PIOSENKI STUDENCKIEJ, a 17 czerwca, na koniec sezonu
pozytonowego zagra zespó³ STARE
DOBRE MA£¯EÑSTWO.
Ale o tym, co bêdzie - za chwilkê,
a teraz o tym co by³oJ. Po fenomenalnym koncercie marcowym chicagowskiej gwiazdy bluesa nasta³ wieczór kabaretowo-teatralny..., a mo¿e teatralno-kabaretowyJ. 27 kwietnia br.
w ramach POZYTONU taki w³aœnie
wieczorek siê odby³. Wyst¹pi³ teatr
BUFFET ze sztuk¹ Mariana Hemara

"Pierwiastek z minus jeden". Jedn¹
z g³ównych ról w spektaklu gra £ukasz
B³¹d z kabaretu KACZKA PCHNIÊTA
NO¯EM. St¹d te¿ mo¿e bierze siê kabaretowa strona wydarzenia. Warto podkreœliæ, ¿e premiera tej sztuki odby³a siê
pocz¹tkiem stycznia. Teatr Buffet jako
pierwszy w Polsce, a jako trzeci na
œwiecie dokona³ adaptacji "Pierwiastka". Do tej pory sztuka by³a grana tylko w Londynie i we Lwowie!!!
"Pierwiastek" to historyjka wielce
zabawna o rodzinie, z³odziejach, dzieciach, diab³ach i anio³ach. Pani Krysty-

Podyrygowa³bym
choæby i w La Scali
có¿, dali mi pa³eczkê,
ale rêce zwi¹zali.

SPOSÓB
Gdy s¹ wyjœcia
nie do przejœcia,
pozostaj¹
jeszcze wejœcia.

SPOSÓB NA KRYZYS
Pójdê na "kuroniówkê"
"Mazowieckiej" wypijê,
trochê siê powa³êsam
i w ten sposób prze¿yjê…
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na spodziewa siê dziecka (Katarzyna
Kawalec), o fakcie tym dowiaduje siê
od po³o¿nej (Aleksandra Szajna). ¯ona
pragnie w sposób piêkny oznajmiæ ten
fakt mê¿owi (Lech Walicki)..., ale ten
przynosi ze sob¹ równie ekscytuj¹c¹
wiadomoœæ, ¿e ukrad³ akcje z banku,
w którym pracuje. M¹¿ w rozmowie
wykrzykuje mimochodem: "sprzeda³bym duszê diab³u!"... i diabe³ siê pojawia (£ukasz B³¹d). Z opresji
ma³¿eñstwo ratuje adwokat (Grzegorz
Kwiecieñ).
W postaæ diab³a wcieli³ siê £ukasz
B³¹d - dobrze znany pozytonowej publicznoœci, wczeœniej goœci³ na deskach
PLUSA z Kaczk¹ Pchniêt¹ No¿em oraz
ze swoim kabaretowym programem solowym. Tym razem zobaczyliœmy go
w d³u¿szej formie scenicznej. Jak powiedzia³: "w czasie prób mimowolnie
d¹¿y³em do kabaretyzacji przedstawienia, pozostali cz³onkowie zespo³u musieli czuwaæ, ¿ebym siê nie zagalopowa³ i by sztuka nie straci³a na teatralnoœci". Efekt sceniczny niezwyk³y... Powa¿na historia opowie-

GAZETA POLITECHNIKI
dziana z przymru¿eniem oka. Spotkanie z teatrem pozwala na chwilê przenieœæ siê w inn¹ rzeczywistoœæ, która,
jak siê okazuje, wydaje siê niewiele ró¿niæ od tej, z któr¹ mamy do czynienia
na co dzieñ.
Mam nadziejê, ¿e tego typu wieczorów uda siê zorganizowaæ wiêcej... czekamy na kolejny "produkcje" Teatru
Buffet i ju¿ dziœ w imieniu organizatorów zapraszamy do PLUSA.
To tyle o tym, co by³o. Teraz nieco
o tym, co bêdzie siê dzia³oJ.
Og³aszam wszem i wobec: POZYTON jak co roku zaprasza wszystkich
chêt nych do w z iê c ia udz ia ³u
w PRZEGL¥DZIE PIOSENKI STUDENCKIEJ, który obêdzie siê 25 maja
2004 r. Zapraszamy zespo³y, tria, duety, solistów i solistki. Zapewniamy ¿yczliw¹ publicznoœæ, dajemy w wasze
rêce mikrofony i scenê..., a z tego miejsca droga tylko do kariery! Warunki
wziêcia udzia³u w przegl¹dzie: trzeba
siê do nas zg³osiæ i przekazaæ nam próbki swoich mo¿liwoœci (jakieœ ma³e
demo + teksty utworów) i to w zasadzie

najwa¿niejszy warunek. Jesteœmy
otwarci na ró¿ne style muzyczne (rock,
jazz, blues, reggae, piosenka poetycka,
rock'n'roll itd.). Panie i panowie,
ch³opcy i dziewczêta..., poeci do piór,
muzycy do instrumentów..., studenci na
POZYTON!!!J.
A w czerwcu dla naszych bywalców
przygotowaliœmy nie lada gratkêJ. Bêdzie to koncert dobrze wszystkim znanego zespo³u: STAREGO DOBREGO
MA£¯EÑSTWA. Pamiêtam, co dzia³o
siê przed rokiem..., PLUS pêka³
w szwach..., mnóstwo ludzi s³ucha³o
koncertu pod jego oknamiJ.
Zapraszam wszystkich serdecznie
na kolejne POZYTONY oraz na nasz¹
stronê: www.pozyton.prv.pl, zachêcam
do s³uchania Akademickiego Radia
Centrum w œrody od 20.00 do 22.00.
W audycji "Klub akademosa" miêdzy
innymi "Co w pozytonie piszczy", wejœciówki na POZYTON za zupe³n¹ darmochê JJ.
Do zobaczenia!!!
Grzegorz Krasoñ
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Tylko w klubie PLUS!!! Tylko na POZYTONIE!!!
Œwietny muzyk z Chicago Wheathbread Johnson.

Profesor jazzu z Finlandii Risto Toppola z zespo³em.
Skangury z Krakowa opanowa³y Klub Plus.

Pierwszy od lewej £ukasz B³¹d w roli diab³a.

Stare Dobre Ma³¿eñstwo ju¿ 17 czerwca na POZYTONIE.

Aktorzy teatru Buffet.

Reggae party z zespo³em DUSZA.

Publicznoœæ oklaskuj¹ca m³odych twórców
Przegl¹du Piosenki Studenckiej 2003.

Sport

Ruszajmy siê

Autorzy tekstów
mgr in¿. Janusz Bury
Dyrektor OKL

mgr Marian Cieœlak
Katedra Fizyki

mgr Tadeusz Czu³no
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademicki

Urszula Engel
Studentka V ZD

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

Marzena Hajduk
Studentka V ZD

dr Henryk Herba
Katedra Fizyki

mgr Pawe³ Hydzik
Zak³ad Metod Iloœciowych w Ekonomii WZiM

SPORTOWA RYWALIZACJA DS-ów

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Grzegorz Krasoñ
Student V ZD

Zakoñczy³y siê mistrzostwa DS-ów w siatkówce mieszanej i koszykówce mê¿czyzn.
Do rozegrania pozosta³a jeszcze pi³ka no¿na i siatkówka pla¿owa. W siatkówce mieszanej
klas¹ dla siebie by³a dru¿yna DS Mechanik, która wygra³a wszystkie mecze, i to bez straty
seta. Dalsze miejsca w kolejnoœci zajê³y: Ikar, Pingwin, Promieñ, Nestor, Akapit, Arkus.
Rywalizacje w koszykówce wygra³ DS Arkus przed Pingwinem, Promieniem, Nestorem
i Akapitem.

Dawid Mazurek
Student V IMD

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

£ukasz Paja
Student IV SD

prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
Kierownik Katedry Fizyki

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Jêzyków Obcych

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Prodziekan ds. Nauki WBiIŒ

Aneta Sondej
Kierownik Alliance Française

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

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

dr in¿. Mariusz Trybus
Katedra Fizyki

mgr S³awomir Wolski
Katedra Fizyki

dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec, prof. PRz

Ruszy³a liga halowa.

Prodziekan ds. Nauki WCh

mgr Anna Worosz
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Gazeta
Politechniki
Zespó³ redakcyjny:

Turniej akademików w siatkówce mieszanej.

SIATKÓWKA MIÊDZYUCZELNIANA
Zakoñczy³y siê Mistrzostwa Podkarpacia Szkó³ Wy¿szych w siatkówce z udzia³em
11 zespo³ów reprezentuj¹cych poszczególne uczelnie. Nasze zespo³y kobiet i mê¿czyzn
zajê³y II miejsca, ulegaj¹c w fina³ach mocnym dru¿ynom UR wystêpuj¹cym na co dzieñ
w ligach pañstwowych.

ZWYCIÊSTWO W UNI-HOCU
W tym roku w ramach rywalizacji miêdzyuczelnianej szkó³ wy¿szych Podkarpacia po
raz pierwszy rozegrano mistrzostwa w uni-hocu (hokej halowy). Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê nasz zespó³, zajmuj¹c I miejsce przed dru¿ynami UR i PWSZ Krosno.
Politechnikê reprezentowali: P. Sobczak - IV ED, K. Kogut - IV ED, P. Dudek - IV ED,
J. Sybid³o - IV PDF, T. Janas - IV ED, J. Czopor - IV ED, M. Radosz - III ZD, M. Wacko III FD, M. Weremczuk - III ED, K. Wanat - I FD.
Serdecznie gratulujemy zwyciêstwa zawodnikom i trenerowi Ryszardowi
Koniecznemu.
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