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Wieczór wspomnieñ
Pod has³em "Politechnika Rzeszowska w latach 1951 - 2001;
historia, stan obecny i perspektywy rozwoju"
odby³o siê 28 lutego 2001 r. spotkanie otwarte, którego
organizatorem by³a Senacka Komisja ds. Historii
i Tradycji PRz. Poni¿ej kilka sekwencji z owego spotkania.

Rektorzy poprzednich kadencji w towarzystwie JM Rektora
prof. Tadeusza Markowskiego (z prawej). Od lewej stoj¹:
prof. Stanis³aw Kuœ - rektor w latach 1987-1993 oraz 1996-1999,
prof. Stanis³aw Koncewicz - rektor w 1982 r., prof. Kazimierz
E. Oczoœ - rektor w latach 1974-1981, 1983-1987, 1993-1996.

Prof. Boles³aw Fleszar - rektor w latach 1981-1982
w czasie ogl¹dania wystawy.

W holu obiektu mo¿na by³o obejrzeæ jubileuszow¹ wystawê.

Spotkanie otworzyli
dr hab. in¿.
Jerzy Lewicki,
prof. PRz przewodnicz¹cy
Senackiej Komisji
ds. Historii
i Tradycji PRz
oraz
JM Rektor
prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Markowski

Uczestnicy spotkania w sali S-1.

Spotkanie zakoñczy³o siê przy kawie i szklaneczce soku.
Fot. M. Misiakiewicz
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Szanowni Pañstwo,
Od wrzeœnia 2000 r. trwaj¹ obchody jubileuszu 50-lecia naszej
uczelni, rozpoczête zjazdem absolwentów. Oprawê jubileuszow¹ maj¹
ró¿norakie imprezy zwi¹zane z t¹
rocznic¹, tak¿e konferencje naukowe. Niew¹tpliwie, czêœæ historii
wspó³czesnej nam Politechniki Rzeszowskiej prezentuje “Gazeta Politechniki” - wydawane od stycznia
1994 r. pismo pracowników i studentów.
Jubileusz 50-lecia uczelni (paŸdziernik 2001 r.) zbiega siê z jubileuszem 25-lecia dzia³alnoœci Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, który przypada
w grudniu bie¿¹cego roku. Jest bowiem Politechnika Rzeszowska jedyn¹ w kraju uczelni¹ techniczn¹,
która kszta³ci magistrów in¿ynierów

- pilotów lotnictwa cywilnego, a pilota¿ sztandarow¹ specjalnoœci¹
uczelni.
Oddalony od Rzeszowa o 10 km
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej - z racji
swej specyfiki ma³o znany ogó³owi
spo³ecznoœci akademickiej - jest tak¿e jednym z bardzo niewielu miejsc
w Polsce, posiadaj¹cym certyfikacjê
na szkolenie pilotów do licencji pilota samolotowego zawodowego wraz
z uprawnieniami do lotów wg przyrz¹dów IFR i na samolotach wielosilnikowych ME. Jest natomiast
OKL jedynym oœrodkiem, który posiada certyfikacjê najbardziej zbli¿on¹ do obowi¹zuj¹cych w Zjednoczonej Europie wymagañ przepisów
JAR-FCL, maj¹cych obowi¹zywaæ

w Polsce ju¿ od 2001 roku. I jest
nasz¹ chlub¹.
Z przyjemnoœci¹ goœciæ bêdziemy
OKL na ³amach “GP”. Ka¿de bowiem czasopismo akademickie odnotowuje wa¿ne chwile z ¿ycia uczelni - t¹ wa¿n¹ przes³ank¹ s¹ niew¹tpliwie wspomniane wy¿ej jubileusze, bo jak wszystkie - s¹ okazj¹ do
podsumowañ, refleksji i kreœlenia
perspektyw.
Redakcja zaœ spe³nia mi³y obowi¹zek, aby w zapocz¹tkowanym cyklu “nasze samoloty” dokonaæ prezentacji znajduj¹cych siê w posiadaniu OKL samolotów ró¿nych typów,
od historycznego “antka” pocz¹wszy, i zaznajomiæ Czytelników
z tym, co nasze.
Marta Olejnik
Redaktor Naczelny “GP”

Ostatnia szansa
w 5. Programie Ramowym
5. Program Ramowy Unii Europejskiej zbli¿a siê ku
koñcowi. W bie¿¹cym roku zostan¹ og³oszone jedne
z ostatnich zaproszeñ do sk³adania wniosków. Wobec
powy¿szego przedstawiamy w formie wk³adki do “GP”
tablicê reprodukowan¹ z “RTD Info”, zawieraj¹c¹ planowane terminy ich sk³adania.
Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e aktywnoœæ zespo³ów badawczych Politechniki Rzeszowskiej nie jest

imponuj¹ca. W ubieg³ym roku wnioski z³o¿yli jedynie
profesorowie Mieczys³aw Kucharski i Marian Wysocki. Dla porównania Politechnika Krakowska zg³osi³a
6 wniosków, Politechnika Warszawska 59, a Akademia
Górniczo-Hutnicza 53.
Z dok³adnym harmonogramem sk³adania wniosków
mo¿na siê siê zapoznaæ pod adresem: www.cordis.lu.
Andrzej Sobkowiak
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Z OBRAD SENATU
Pierwsze w XXI w. posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej i zarazem kolejne posiedzenie Senatu bie¿¹cej kadencji odby³o siê 16 stycznia 2001 r. Ze wzglêdu na s³u¿bowy
wyjazd JM Rektora obradom przewodniczy³ dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz - prorektor ds. ogólnych
i wspó³pracy z zagranic¹, który wrêczy³ nominacjê:
o prof. dr. hab. in¿. Leszkowi Trybusowi na stanowisko
profesora zwyczajnego,
o prof. dr. hab. in¿. W³adimirowi Lubimowowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na sta³e.
Senat pozytywnie rozpatrzy³ wniosek:
o dziekana Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa o ponowne mianowanie prof. zw. dr. in¿. Kazimierza E. Oczosia
na stanowisko profesora zwyczajnego,
o dziekana Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska o mianowanie dr. hab. in¿. Aleksandra Koz³owskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Celem przeprowadzenia naboru na I rok studiów w roku
akademickim 2001/2002 zosta³a powo³ana Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w osobach:
o prof. dr hab. in¿. Tadeusz MARKOWSKI - przewodnicz¹cy
o dr hab. in¿. Jerzy POTENCKI, prof. PRz - zastêpca przewodnicz¹cego
o dr in¿. Jan RODZIÑSKI - sekretarz
c z ³ o n k o w i e:
- prof. dr hab. in¿. Feliks STACHOWICZ
- dr hab. in¿. Kazimierz BUCZEK, prof. PRz
- dr hab. in¿. Szczepan WOLIÑSKI, prof. PRz
- dr hab. in¿. Mieczys³aw KUCHARSKI, prof. PRz
- dr hab. in¿. W³adys³aw FILAR, prof. PRz
Nastêpnie Senat wys³ucha³ informacji prorektora ds. nauczania dr. hab. in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz, o przebiegu pracy dydaktycznej w roku akademickim 1999/2000

oraz o pomocy socjalnej dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2000/2001. Tak¿e przewodnicz¹cy poszczególnych komisji senackich z³o¿yli informacje
o dzia³alnoœci komisji.
Senat ponadto:
o wys³ucha³ informacji kierownika Oficyny Wydawniczej
PRz - mgr Barbary Mazewskiej - o dzia³alnoœci wydawniczej i poligraficznej,
o podj¹³ uchwa³ê w sprawie utworzenia Studium Pedagogicznego na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej,
o podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, polegaj¹cych na
przekszta³ceniu:
- Zak³adu Elektrotechniki Teoretycznej w Zak³ad Podstaw Elektrotechniki i Informatyki
- Katedry Automatyki i Informatyki w Katedrê Informatyki i Automatyki
- Zak³adu Uk³adów Elektronicznych w Zak³ad Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
- Zak³adu Systemów Cyfrowych w Zak³ad Systemów
Rozproszonych,
o wys³ucha³ informacji dotycz¹cych:
- realizacji 5. Programu Ramowego UE oraz utworzenia
w pionie prorektora ds. ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹ stanowiska ds. promocji uczelni,
- przyznania przez MEN grantu na uruchomienie studiów
podyplomowych pod has³em “Mened¿er - dyrektor profesjonalny”, realizowanych przez nowo powsta³e Studium Pedagogiczne WZiM.
W zwi¹zku z proœb¹ nades³an¹ do uczelni przez chorego
na dystrofiê miêœniow¹ ch³opca, podjêto deklaracjê dobrowolnej sk³adki na pomoc w jego leczeniu.
Marta Olejnik

Nowy kierunek
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej
z 13 grudnia 2000 r. najstarszy z wydzia³ów naszej Uczelni Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa - od roku akademickiego
2001/2002 uruchamia nowy kierunek studiów magisterskich
“zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji”.
Kierunek studiów zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji ma charakter interdyscyplinarny i ³¹czy przygotowanie in¿ynierskie z zakresu budowy maszyn z przygotowaniem w dziedzinie organizacji
i zarz¹dzania, prawa i finansów.
Absolwenci tego kierunku zdobêd¹ m.in. umiejêtnoœci z zakresu:
8budowy i eksploatacji maszyn,
8zarz¹dzania - zarz¹dzanie funkcjami technicznymi, takimi jak:
projektowanie systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, sy-

stemów zarz¹dzania, doboru i szkolenia personelu, ocena osi¹ganych wyników wraz z controlingiem technicznym i zarz¹dzaniem kosztami, marketing, logistyka, dystrybucja, zarz¹dzanie
kapita³em i inwestycjami rzeczowymi,
8organizowania i prowadzenia prac badawczych oraz rozwojowych, w szczególnoœci projektowania i wdra¿ania innowacji technologicznych i organizacyjnych.
Warto dodaæ, ¿e Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa obchodzi w 2001 r. 50-lecie swej dzia³alnoœci i w³aœnie w roku jubileuszowym jego awans jest najbardziej znacz¹cy, jako ¿e zbiega siê
z uzyskaniem w 2000 r. prawa habilitowania, uruchomieniem studiów doktoranckich i nowego kierunku studiów.

Marta Olejnik
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PERSONALIA
HABILITACJE
Dr in¿. Pawe³ Pawlus, adiunkt w Zak³adzie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, specjalnoœæ metrologia techniczna i trybologia, nadany przez Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Zarz¹dzania Poli-

techniki Poznañskiej w dniu 22 wrzeœnia
2000 r. Centralna Komisja do spraw Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych w dniu
29 stycznia 2001 r. zatwierdzi³a uchwa³ê
Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat rozprawy
habilitacyjnej: “Struktura geometryczna
powierzchni cylindrów podczas eksploatacji silnika spalinowego”.

DOKTORATY
Mgr in¿. Andrzej Majka,
asystent w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych na
Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny budowa i eksploatacja
maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu 8 listopada
2000 r. Temat rozprawy doktorskiej: “Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych
oraz przewidywanych charakterystyk eksploatacyjnych lekkich samolotów transportowych”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. W³adimir Brusow z Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali dr hab. in¿.
Zdobys³aw Goraj, profesor Politechniki Warszawskiej,
i prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki z Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Wies³aw Kubiszyn, asystent w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych
na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny budownictwo, nadany przez Radê
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej w dniu
21 lutego 2001 r. Temat rozprawy doktorskiej: “Ocena wytê¿enia strefy podporowej belek ¿elbetowych metod¹ emisji akustycznej”. Promotorem w
przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Szczepan Woliñski,
profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali
prof. zw. dr hab. in¿. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej i dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rada Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.
Bronis³aw Œwider
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Z prac Rady G³ównej
STANOWISKO Nr 21/2001
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
z dnia 18 stycznia 2001 r.
Projekt bud¿etu pañstwa na rok 2001, przedstawiony
15 listopada 2000 r., zak³ada³, ¿e nie zostanie wykonana ustawa bud¿etowa z roku 2000, w tym w dziale 803 - Szkolnictwo
wy¿sze, zamiast zaplanowanych 6.028,3 mln z³, przyjêto
zmniejszenie wydatków bud¿etowych szkolnictwa wy¿szego o prawie 100 mln z³.
Rzeczywistoœæ okaza³a siê
o wiele bardziej dramatyczna.
W istocie ograniczenie dotacji na dydaktykê i pomoc materialn¹ dla studentów w uczelniach nadzorowanych przez
MEN wynios³o w 2000 r. 187,0 mln z³. £¹cznie szkolnictwo
wy¿sze straci³o ponad
210,0 mln z³
w 2000 r. Jednoczeœnie mamy do czynienia ze spadkiem
udzia³u œrodków na szkolnictwo wy¿sze planowanych w bud¿ecie roku 2000
z 0,89% PKB do 0,83% PKB.

Rada G³ówna z olbrzymi¹ trosk¹ i niepokojem odnotowuje powy¿sze fakty. Na szczególn¹ krytykê zas³uguje tak¿e
sposób dzia³ania Ministerstwa Finansów, które nie przedstawi³o z odpowiednim wyprzedzeniem MEN (a co za tym idzie
tak¿e uczelniom wy¿szym podleg³ym MEN) rzeczywistej
wysokoœci obni¿enia dotacji w roku 2000. W tej sytuacji wiele uczelni wesz³o w rok 2001 z powa¿nym zad³u¿eniem. Niektóre z nich rozwa¿aj¹ zawieszenie na kilka tygodni
dzia³alnoœci w 2001 r., aby uzyskaæ odpowiednie oszczêdnoœci.
Rada G³ówna zwraca siê do Sejmu i Senatu RP, do wszystkich partii politycznych, które doceniaj¹ znaczenie edukacji dla pozycji naszego kraju w Europie, z apelem o dokonanie takich zmian w bud¿ecie roku 2001, aby zrekompensowaæ straty, które uczelnie ponios³y pod koniec 2000 r.
Przewodnicz¹cy Rady G³ównej
Andrzej Pelczar

KRPUT
Od Redakcji:
Poni¿ej publikujemy treœæ listu wystosowanego przez Przewodnicz¹cego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych - prof. Ryszarda Tadusiewicza do Premiera Rz¹du RP prof. Jerzego Buzka. List jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych w gronie Cz³onków Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

Premier Rz¹du RP
Prof. dr hab. in¿. Jerzy Buzek
Szanowny Panie Premierze!
Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych wyra¿a zdecydowany protest przeciwko skutkom
niewykonania bud¿etu 2000 roku, które
w naszych uczelniach spowodowa³y
zmniejszenie przyznanej wczeœniej dotacji MEN œrednio o ponad 3% w obszarze dotacji dydaktycznej oraz o ponad

4% w obszarze pomocy materialnej dla
studentów. Podobna sytuacja nie zdarzy³a siê od z gór¹ dziesiêciu lat, nie
wspominaj¹c ju¿ o fakcie, ¿e rok 2000
by³ pierwszym od wielu lat, w którym
nie przyznano nam na jesieni ¿adnej dodatkowej dotacji wynikaj¹cej z podzia³u rezerw MEN.
Dzia³ania MEN, wynikaj¹ce z decyzji Ministerstwa Finansów, spowoduj¹
ogromne k³opoty finansowe we wszystkich uczelniach, poniewa¿ polskie
uczelnie techniczne by³y od lat finanso-

wane grubo poni¿ej najbardziej nawet
oszczêdnie kalkulowanych potrzeb,
wynikaj¹cych z rzeczywistych kosztów
kszta³cenia i koniecznych badañ naukowych. Wszystkie posiadane przez nas
rezerwy zosta³y ju¿ wyczerpane. Co
wiêcej, te drakoñskie ciêcia finansowe
z koñca 2000 roku by³y dla nas tym bardziej dotkliwe, ¿e dowiedzieliœmy siê
o nich dos³ownie w ostatnich dniach
grudnia, kiedy wszystkie decyzje rodz¹ce koszty by³y ju¿ podjête i kiedy
nie by³o ju¿ ¿adnych mo¿liwoœci rato-
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wania bud¿etów naszych szkó³ nawet
najbardziej drastycznymi oszczêdnoœciami.
Nasze rozgoryczenie pog³êbia fakt,
¿e w resorcie Edukacji Narodowej oszczêdnoœci szukano prawie wy³¹cznie
w bud¿etach szkó³ wy¿szych, co spowodowa³o, ¿e straty, jakie ponieœliœmy,
s¹ dla nas szczególnie g³êbokie i szczególnie dotkliwe. Przeciwko takiemu
traktowaniu wy¿szego szkolnictwa, jaskrawo sprzecznemu z publicznie deklarowanymi przez Rz¹d RP intencjami
i z najlepiej rozumian¹ polsk¹ racj¹ stanu - chcemy niniejszym zdecydowanie i gor¹co zaprotestowaæ.
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Domagamy siê pilnego zrekompensowania strat poniesionych przez polskie uczelnie w 2000 roku w dotacji
przekazywanej do uczelni w 2001 roku.
W przypadku braku takiej rekompensaty nale¿y siê liczyæ z najbardziej nawet
drastycznymi dzia³aniami, do jakich
mo¿emy byæ zmuszeni dla ratowania
bytu naszych uczelni. W celu zachowania istnienia naszych uczelni dla
przysz³oœci polskiej nauki i w celu obrony wy¿szego szkolnictwa technicznego jako warunku godnej obecnoœci
Polski w zjednoczonej Europie jesteœmy gotowi na wszystko, ³¹cznie z zawieszeniem obligatoryjnych p³atnoœci,

znacz¹cym zmniejszeniem liczby
przyjmowanych studentów w bie¿¹cym
roku oraz z przerwaniem zajêæ dydaktycznych
£¹czê wyrazy szacunku
Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Do wiadomoœci:
Maciej P³a¿yñski, Marsza³ek Sejmu RP
Kraków, 15.01.2001 r.

KRPUT
Kolejne posiedzenie KRPUT odby³o siê w dniach 15-17 lutego 2001 r. Organizatorem posiedzenia
by³a Politechnika Opolska. W czasie posiedzenia zosta³o podpisane przez Rektorów - Cz³onków
KRPUT - porozumienie, które publikujemy.

Porozumienie
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
w sprawie zapewniania jakoœci kszta³cenia
Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie
zapewniania jakoœci kszta³cenia ma na celu:
u podnoszenie jakoœci kszta³cenia,
u tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny
warunków i metod kszta³cenia oraz programów studiów uwzglêdniaj¹cych systemy stosowane w innych
krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
u tworzenie warunków u³atwiaj¹cych krajow¹ i miêdzynarodow¹ wymianê studentów, promowanie kierunków studiów spe³niaj¹cych wysokie standardy jakoœciowe.
§1
Za³o¿enia ogólne systemu akredytacji
kierunków studiów
1. Polskie uczelnie techniczne przystêpuj¹ce do Porozumienia stawiaj¹ sobie za cel utworzenie i uzgodnienie
standardów gwarantuj¹cych po¿¹dany poziom kszta³cenia oraz kryteriów i procedur oceny jakoœci kszta³cenia
dla poszczególnych kierunków studiów.
2. Wprowadzony zostaje system akredytacji, której poddawane bêd¹ kierunki studiów.
3. Akredytacja jest dobrowolna. Mog¹ siê o ni¹ staraæ szko³y wy¿sze zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia jakoœci oferowanych przez siebie us³ug edukacyjnych.

§2
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
1. Strony Porozumienia powo³uj¹ Komisjê Akredytacyjn¹
Uczelni Technicznych (KAUT) zwan¹ dalej Komisj¹,
sk³adaj¹c¹ siê z przedstawicieli sygnatariuszy oraz jednej
osoby desygnowanej przez Konferencjê Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).
2. Sposób i zasady wy³onienia Komisji okreœla KRPUT.
3. Do zadañ Komisji nale¿y w szczególnoœci:
a) zapewnienie prawid³owego przebiegu procedury
akredytacyjnej,
b) okreœlenie wymaganej dokumentacji akredytacyjnej,
c) ustalenie ogólnych standardów jakoœci kszta³cenia
oraz powo³ywanie zespo³ów specjalistów niezbêdnych do przeprowadzania procesu akredytacji,
d) podejmowanie decyzji o udzieleniu, odroczeniu lub
o odmowie udzielenia akredytacji dla danego kierunku studiów w jednostce szko³y wy¿szej,
e) wystêpowanie do KRPUT z wnioskami dotycz¹cymi
zasad i trybu postêpowania akredytacyjnego.
4. Od decyzji Komisji w sprawie postêpowania akredytacyjnego uczelnia, której ta decyzja dotyczy, mo¿e z³o¿yæ
odwo³anie do KRPUT, w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji Komisji.
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5. Prace Komisji koordynowane s¹ przez jej Prezydium
sk³adaj¹ce siê z przewodnicz¹cego i dwóch zastêpców.
Sprawami technicznymi zwi¹zanymi z przebiegiem
akredytacji oraz obs³ug¹ Komisji i jej zespo³ów zajmuje
siê Biuro pod kierownictwem sekretarza Komisji.
6. Komisja sk³ada KRPUT roczne sprawozdania ze swojej
dzia³alnoœci.
7. Uczelnie techniczne - sygnatariusze Porozumienia zobowi¹zuj¹ siê pokrywaæ koszty funkcjonowania Komisji.

2. Zasady i tryb postêpowania akredytacyjnego okreœla
KRPUT.
§4
1. Sygnatariusz Porozumienia mo¿e z niego wyst¹piæ.
2. Do Porozumienia mo¿e przyst¹piæ uczelnia spoza grona
Sygnatariuszy na warunkach i za zgod¹ KRPUT.
§5

§3
Procedura Akredytacyjna
1. Warunkiem rozpoczêcia procedury akredytacyjnej jest
zg³oszenie przez co najmniej piêæ szkó³ wy¿szych gotowoœci poddania okreœlonego kierunku studiów procesowi akredytacji. W przypadkach szczególnych Komisja
mo¿e odst¹piæ od powy¿szego warunku.

Przyst¹pienie uczelni do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.
Podpisuj¹c Porozumienie, zobowi¹zujemy siê do czynnego uczestnictwa w realizacji misji z niego wynikaj¹cej oraz
respektowania przyjêtych przez nie regu³ dzia³ania. (22 podpisy)
Opole, dn. 17.02.2001 r.

Zasady i tryb
postêpowania akredytacyjnego
Na podstawie Uchwa³y KRPUT pt. “Porozumienie
w sprawie zapewniania jakoœci kszta³cenia” sygnatariusze
Porozumienia postanawiaj¹ co nastêpuje:
I. KOMISJA AKREDYTACYJNA
UCZELNI TECHNICZNYCH
§1
1. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (zwana
dalej Komisj¹) dzia³a na rzecz zapewniania jakoœci
kszta³cenia na podstawie Porozumienia Polskich Uczelni
Technicznych.
2. Celem Komisji jest ustalenie ogólnych standardów jakoœci kszta³cenia w wy¿szych uczelniach technicznych,
stymulowanie podnoszenia jakoœci kszta³cenia i stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów.
3. Dzia³alnoœæ Komisji obejmuje polskie uczelnie techniczne, sygnatariuszy Porozumienia. Mo¿e tak¿e obj¹æ inne
polskie uczelnie po zg³oszeniu przez nie kierunków do
akredytacji.
§2
1. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
(zwana dalej KRPUT) powo³uje Komisjê Akredytacyjn¹
Uczelni Technicznych.

2. W sk³ad Komisji wchodzi z ka¿dej uczelni przedstawiciel rektora oraz, dodatkowo, jedna osoba desygnowana
przez KRPUT.
3. Kadencja Komisji trwa trzy lata.
4. Kadencja Komisji rozpoczyna siê 15 marca i koñczy
14 marca, z tym jednak, ¿e pierwsza Komisja zostanie
powo³ana 15 marca 2001 na okres 2 lat.
5. Komisja sk³ada KRPUT roczne sprawozdania ze swojej
dzia³alnoœci w terminie do 14 marca ka¿dego roku wraz
z rozliczeniem finansowym.
§3
1. Przewodnicz¹cego Komisji spoœród jej cz³onków wybiera i odwo³uje Konferencja Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego
grona dwóch zastêpców przewodnicz¹cego, w g³osowaniu tajnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci
co najmniej 50% cz³onków Komisji.
4. Posiedzenia plenarne Komisji zwo³uje przewodnicz¹cy.
Ponadto posiedzenia zwo³uje siê na wniosek przewodnicz¹cego KRPUT lub na pisemny wniosek co najmniej
1/3 sk³adu Komisji, nie póŸniej ni¿ w terminie 2 tygodni
od dnia z³o¿enia wniosku. Pierwsze posiedzenie pierwszej Komisji zwo³uje rektor uczelni, w której Komisja
ma swoj¹ siedzibê.
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§4
Przewodnicz¹cy Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje j¹ na zewn¹trz oraz nadzoruje prace Biura Komisji.
§5
Siedzibê Biura Komisji okreœla KRPUT.
§6
1. Prezydium Komisji tworz¹ przewodnicz¹cy i jego zastêpcy.
2. W posiedzeniach Prezydium Komisji uczestniczy sekretarz Komisji.
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§9
Do zadañ sekretarza Komisji nale¿y:
a) organizowanie bie¿¹cej pracy Komisji,
b) kierowanie pracami Biura,
c) utrzymywanie kontaktów ze szko³ami wy¿szymi zainteresowanymi akredytacj¹,
d) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków
pracy Komisji, Grup Ekspertów, Zespo³ów Oceniaj¹cych,
e) realizowanie innych zadañ powierzonych przez przewodnicz¹cego Komisji.
II. GRUPY EKSPERTÓW
I ZESPO£Y OCENIAJ¥CE

§7

§10

1. Komisja na posiedzeniach plenarnych:
a) powo³uje Grupy Ekspertów, Zespo³y Oceniaj¹ce
wraz z ich przewodnicz¹cymi,
b) okreœla ogólne zasady tworzenia standardów jakoœci
kszta³cenia, wspólne dla wszystkich Grup Ekspertów,
c) ustala, na wniosek Grupy Ekspertów, standardy jakoœci kszta³cenia dla okreœlonych kierunków studiów,
d) okreœla wymagan¹ dokumentacjê akredytacyjn¹,
e) podejmuje decyzje o wszczêciu postêpowania akredytacyjnego dla zg³oszonego przez szko³ê wy¿sz¹
kierunku,
f) sprawuje nadzór nad przebiegiem konkretnych postêpowañ akredytacyjnych,
g) przyjmuje Raporty Zespo³ów Oceniaj¹cych,
h) podejmuje decyzje o udzieleniu, odroczeniu albo
o odmowie akredytacji dla okreœlonego kierunku
w jednostce szko³y wy¿szej,
i) podejmuje inne czynnoœci niezbêdne do realizacji celów swojego dzia³ania.
2. Decyzje, ustalenia, wnioski i opinie Komisji podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu tajnym, przy obecnoœci co najmniej po³owy cz³onków
Komisji, w tym przewodnicz¹cego b¹dŸ jednego z jego
zastêpców.

1. Uczelnia zg³aszaj¹ca wniosek akredytacyjny dla okreœlonego kierunku studiów przedstawia listê kandydatów do
Grupy Ekspertów i Zespo³ów Oceniaj¹cych.
2. Lista kandydatów, specjalistów z zakresu danego kierunku studiów, powinna sk³adaæ siê z dwóch nauczycieli
akademickich zatrudnionych w uczelni wnioskuj¹cej,
trzech nauczycieli akademickich spoza tej uczelni oraz
dwóch przedstawicieli pracodawców. Kandydaci ze œrodowiska akademickiego musz¹ mieæ tytu³ naukowy lub
stopieñ naukowy doktora habilitowanego. Do listy kandydatów musz¹ byæ do³¹czone zwiêz³e dane o ich dorobku wraz z ich pisemn¹ zgod¹ na kandydowanie.

§8
1. Komisja, Grupy Ekspertów, Zespo³y Oceniaj¹ce obs³ugiwane s¹ przez Biuro Komisji.
2. Biuro Komisji tworz¹ sekretarz Komisji i nie wiêcej ni¿
3 pracowników.
3. Sekretarza Komisji wybiera Komisja na wniosek przewodnicz¹cego.
4. Sekretarz Komisji i pozostali pracownicy Biura s¹ zatrudniani na czas okreœlony na wniosek przewodnicz¹cego Komisji, przez rektora uczelni bêd¹cej
siedzib¹ Biura Komisji.

§11
1. Komisja spoœród wszystkich zg³oszonych kandydatów
powo³uje Grupê Ekspertów, licz¹c¹ od piêciu do siedmiu
osób, w tym przewodnicz¹cego Grupy, oraz Zespo³y
Oceniaj¹ce w liczbie nie wiêkszej ni¿ liczba uczelni aplikuj¹cych o udzielenie akredytacji, w sk³adzie trzech
osób, w tym przewodnicz¹cych. W pracach Zespo³u
Oceniaj¹cego uczestniczy sekretarz wyznaczany przez
Komisjê.
2. Kadencje Zespo³ów Oceniaj¹cych koñcz¹ siê po zakoñczeniu rozpoczêtych procedur akredytacyjnych.
3. Grupa Ekspertów i Zespo³y Oceniaj¹ce dla danego kierunku studiów powo³ywane s¹ przez Komisjê po
zg³oszeniu wniosków akredytacyjnych przez co najmniej
piêæ uczelni.
§12
1. Zadaniem Grupy Ekspertów jest przygotowanie, w ci¹gu
dwóch miesiêcy od powo³ania, szczegó³owych standardów jakoœci kszta³cenia dla okreœlonego kierunku studiów. Standardy s¹ zatwierdzane przez Komisjê.
2. Po zakoñczeniu procedury akredytacyjnej Grupa Ekspertów dokonuje oceny standardów jakoœci kszta³cenia
i przedstawia j¹ Komisji.
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§13

1. Do zadañ Zespo³u Oceniaj¹cego nale¿y:
a) zapoznanie siê z dokumentacj¹ akredytacyjn¹ wraz
z Raportem Samooceny nades³anym przez szko³ê
wy¿sz¹,
b) przeprowadzenie wszechstronnej oceny jakoœci
kszta³cenia na kierunku studiów w okreœlonej jednostce szko³y wy¿szej na podstawie standardów ogólnych oraz wizytacji uczelni,
c) sporz¹dzenie pisemnego Raportu z przeprowadzonej
oceny i przedstawienie go Komisji.
2. Od momentu powo³ania Zespo³u do dnia przed³o¿enia Raportu nie mo¿e up³yn¹æ wiêcej ni¿ 6 miesiêcy.
III. POSTÊPOWANIE AKREDYTACYJNE
§14
Przewodnicz¹cy pierwszej Komisji przeœle rektorom - sygnatariuszom Porozumienia - wzory dokumentów akredytacyjnych, nie póŸniej ni¿ w okresie trzech miesiêcy od
powo³ania Komisji. Wykaz dokumentów akredytacyjnych
do³¹czony jest do “Zasad i Trybu Postêpowania Akredytacyjnego”.

f) przekazanie Raportu Zespo³u Oceniaj¹cego do Komisji,
g) przekazanie Raportu szkole wy¿szej, która mo¿e
zg³osiæ do niego swoje uwagi w terminie do 30 dni od
daty otrzymania; po up³ywie wyznaczonego terminu
i w przypadku braku uwag przewodnicz¹cy Komisji
zwo³uje posiedzenie plenarne,
h) rozpatrzenie przez Komisjê zg³oszonych uwag
w terminie do 30 dni,
i) po wykonaniu czynnoœci okreœlonych powy¿ej zwo³anie plenarnego posiedzenia Komisji, na którym Komisja podejmuje decyzjê o:
- udzieleniu akredytacji na 2 lata albo na 5 lat,
- odroczeniu akredytacji do czasu spe³nienia okreœlonych warunków, albo,
- odmowie akredytacji.
j) poinformowanie KRPUT, a tak¿e zainteresowane
uczelnie, o podjêtych decyzjach.
§17
Od decyzji Komisji, o której mowa w §16 ust. l pkt i),
uczelnia mo¿e z³o¿yæ odwo³anie do KRPUT w terminie 30
dni od jej dorêczenia. KRPUT rozpatruje odwo³anie na swoim najbli¿szym posiedzeniu.

§15

§18

1. Wnioski akredytacyjne uczelnie sk³adaj¹ do przewodnicz¹cego Komisji.
2. W przypadku zg³oszenia przez co najmniej piêæ uczelni
wniosków o udzielenie akredytacji wybranego kierunku
studiów w jednostce szko³y wy¿szej przewodnicz¹cy
Komisji wyznacza uczelniom termin nades³ania zgodnego ze wzorcem Raportu Samooceny jednostki (maksymalnie l miesi¹c).
3. Prezydium Komisji sprawdza dokumentacjê pod wzglêdem formalnym i w przypadku stwierdzenia uchybieñ
wyznacza uczelniom termin ich usuniêcia.
4. Po z³o¿eniu przez uczelnie wymaganej dokumentacji
przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje posiedzenie plenarne
Komisji w sprawie wszczêcia postêpowania akredytacyjnego.
5. Komisja mo¿e wszcz¹æ postêpowanie akredytacyjne
w przypadku mniejszej od piêciu liczby wniosków
o udzielenie akredytacji.

1. Postêpowanie akredytacyjne jest odp³atne. Wysokoœæ
op³aty akredytacyjnej, na wniosek Komisji, okreœla
KRPUT. Op³aty akredytacyjne s¹ wnoszone wraz
z wnioskami o akredytacjê.
2. Koszty akredytacji kierunku uczelni, która nie jest Sygnatariuszem Porozumienia, wynosz¹ l,5 kosztów uczelni
Sygnatariuszy.

§16

§20

l.

Procedura akredytacyjna obejmuje nastêpuj¹ce etapy:
a) zg³oszenie wniosku przez szko³ê wy¿sz¹ o udzielenie
akredytacji,
b) powo³anie Grupy Ekspertów,
c) z³o¿enie przez szko³ê wy¿sz¹ Raportu Samooceny
przygotowanego zgodnie ze wzorcem Komisji,
d) powo³anie Zespo³u Oceniaj¹cego jakoœæ kszta³cenia
kierunku studiów w jednostce szko³y wy¿szej,
e) opracowanie Raportu przez Zespó³ Oceniaj¹cy,

Dokumentacja, przebieg i wyniki postêpowania akredytacyjnego s¹ poufne. Zasady poufnoœci nie stosuje siê wobec
uczelni, której dotyczy postêpowanie akredytacyjne. Decyzja o przyznaniu akredytacji jest jawna.

IV. ZASADY FINANSOWANIA
POSTÊPOWANIA AKREDYTACYJNEGO
§19

Szczegó³owe zasady finansowania Komisji i jej Biura
okreœla umowa stron sygnatariuszy Porozumienia.
Opole, dn. 17.02.2001 r.
Podpisy Rektorów - Sygnatariuszy Porozumienia Polskich
Uczelni Technicznych w sprawie zapewniania jakoœci
kszta³cenia.
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Nagrody Rektora
Lista nagród przyznanych nauczycielom akademickim w zwi¹zku z rozpoczêciem
roku akademickiego 2000/2001 za osi¹gniêcia uzyskane w 1999 roku
NAGRODY INDYWIDUALNE
I stopnia
otrzymali:

NAGRODÊ ZESPO£OW¥
I stopnia
otrzymali:

8 prof. dr hab. in¿. Marian Granops -

8 mgr Henryk Meder, mgr Stanis³aw

kierownik Katedry Oczyszczania
i Ochrony Wód - za uzyskanie tytu³u
naukowego profesora
prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz kierownik Katedry Samolotów i Silników Lotniczych - za uzyskanie
tytu³u naukowego profesora i cykl
publikacji z zakresu lotniczych silników turbinowych
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski - kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn - otrzyma³ DYPLOM
NAGRODY HONOROWEJ za
uzyskanie tytu³u naukowego profesora i cykl publikacji z zakresu uzêbieñ oraz zazêbieñ
prof. dr hab. in¿. Henryk Galina kierownik Katedry Technologii
i Materia³oznawstwa Chemicznego
- za uzyskanie tytu³u naukowego
profesora
prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus
z Katedry Automatyki i Informatyki
za cykl publikacji dotycz¹cych regulatorów i sterowników aparatowych, realizacjê grantów KBN, projektów TEMPUS i umów licencyjnych oraz wk³ad w rozwój kadry naukowej
dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, prof. PRz
z Zak³adu Energoelektroniki i Elektroenergetyki, za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk kierownik Katedry Marketingu - za
uzyskanie tytu³u naukowego profesora

Ko³odziej, mgr Krystyna Majka
i mgr Franciszek Gorczyca ze Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu za konkretne przedsiêwziêcia, które spowodowa³y istotn¹ poprawê wyników kszta³cenia

8

8

8

8

8

8

NAGRODY INDYWIDUALNE
II stopnia
otrzymali:
8 dr hab. in¿. Teresa Gibczyñska,

prof. PRz z Zak³adu Zaopatrzenia
w Wodê i Odprowadzania Œcieków,
za cykl publikacji dotycz¹cych me-

tod obliczania noœnoœci ³o¿ysk
wieñcowych oraz wspó³autorstwo
ksi¹¿ki “£o¿yska toczne wieñcowe”, opublikowanej przez Wydawnictwo AGH
8 dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski,
z Katedry Konstrukcji Budowlanych, za monografiê habilitacyjn¹
i cykl publikacji z zakresu metod obliczeniowych oraz badañ doœwiadczalnych konstrukcji stalowych i zespolonych stalowo-betonowych
z wêz³ami pó³sztywnymi
8 prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ, profesor zwyczajny w Katedrze Konstrukcji Budowlanych, za cykl publikacji nt. konstrukcji ¿elbetowych,
sprê¿onych i zespolonych oraz za
wk³ad w rozwój kadry naukowej

JM Rektor prof. T. Markowski wrêcza nagrodê prof. H. Galinie.
Fot. M. Misiakiewicz
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8 prof. dr hab. in¿. Wiktor Szabajko-

8

8

JM Rektor T. Markowski z laureatami nagrody zespo³owej I stopnia - pracownikami SWFiS. Od lewej: H. Meder, S. Ko³odziej, K. Majka i F. Gorczyca.

8

Fot. M. Misiakiewicz
8
8 dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof.

8 prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski -

PRz - kierownik Zak³adu Badañ
Konstrukcji - za monografiê habilitacyjn¹ i cykl publikacji dotycz¹cych zastosowania sieci neuronowych w dynamice konstrukcji
dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski,
prof. PRz - kierownik Katedry Mechaniki Konstrukcji - za monografiê
pt. “Sieci neuronowe w dynamice
konstrukcji” i cykl publikacji dotycz¹cych zastosowania sieci neuronowych w dynamice
dr in¿. Lucjan Œlêczka z Katedry
Konstrukcji Budowlanych za uzyskanie stopnia naukowego doktora
dr Justyna Zamorska z Katedry
Oczyszczania i Ochrony Wód za
uzyskanie stopnia naukowego doktora
prof. dr hab. in¿. Ruben Akopjan
z Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych za
cykl publikacji naukowo-technicznych z zakresu teorii projektowania
i eksploatacji pojazdów samochodowych

kierownik Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji - za
prace naukowo-projektowe z zakresu doskonalenia jakoœci zespo³ów
maszynowych poprzez optymalizacjê stanu warstwy wierzchniej, warunków wykonywania po³¹czeñ
oraz ich monta¿ ostateczny
8 prof. zw. dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ
- kierownik Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji - za cykl
publikacji z zakresu nowoczesnej
technologii maszyn i kszta³cenia
kadr naukowych
8 prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz
- kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej - za cykl publikacji z zakresu przeróbki plastycznej metali
i wspó³autorstwo monografii pt.:
“Prasowanie radialne w procesach
kszta³towania i ³¹czenia ma³ych elementów maszyn”
8 prof. dr hab. Jan Stankiewicz, profesor zwyczajny w Katedrze Matematyki, za wk³ad pracy w rozwój
m³odej kadry naukowej (promotor
2 doktoratów)

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

wicz z Katedry Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji za cykl publikacji naukowo-technicznych z zakresu projektowania modu³owych
technologii monta¿u i automatyzacji
procesów produkcyjnych technologii budowy maszyn
dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof.
PRz z Katedry Awioniki i Sterowania, za monografiê habilitacyjn¹
i cykl publikacji z zakresu lotniczych systemów sterowania oraz
grant KBN
dr in¿. Jaros³aw Sêp z Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji za cykl publikacji dotycz¹cych
w³aœciwoœci u¿ytkowych elementów maszyn z powierzchniow¹
warstw¹ dwusk³adnikow¹
dr in¿. Wies³aw Fr¹cz z Katedry
Przeróbki Plastycznej za uzyskanie
stopnia naukowego doktora
dr in¿. Andrzej Pacana z Katedry
Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji za uzyskanie stopnia naukowego doktora
dr in¿. Ryszard Per³owski z Katedry
Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji za uzyskanie stopnia naukowego doktora
dr Lucyna Trojnar-Spelina z Katedry Matematyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora
dr Katarzyna Wilczek z Katedry
Matematyki za uzyskanie stopnia
naukowego doktora
dr Agnieszka Wiœniowska z Katedry
Matematyki za uzyskanie stopnia
naukowego doktora
dr Andrzej W³och z Katedry Matematyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora
dr in¿. Grzegorz Wnuk z Zak³adu In¿ynierii Materia³owej za uzyskanie
stopnia naukowego doktora
dr in¿. Waldemar Ziaja z Katedry
Materia³oznawstwa za uzyskanie
stopnia naukowego doktora
dr hab. in¿. Piotr Król, prof. PRz kierownik Zak³adu Technologii
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8

8

8

8

8

8

8

8

8

Tworzyw Sztucznych - za cykl publikacji dotycz¹cych nowych technologii wytwarzania poliuretanów
prof. zw. dr hab. in¿. Zdzis³aw S.
Hippe, emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Rzeszowskiej,
za prowadzenie obszernego i wielodziedzinowego cyklu badañ nad zastosowaniami wybranych metod
uczenia maszynowego i dr¹¿enia
danych w chemii, naukach przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych
dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz
- kierownik Zak³adu Elektrotechniki
Teoretycznej - za kszta³cenie kadr
naukowych (promotor 2 doktoratów), autorstwo skryptu i zbioru
zadañ do przedmiotu “sygna³y
i uk³ady” w formie zbioru plików
w Zak³adowej Sieci Komputerowej
dr in¿. Les³aw Gniewek z Katedry
Automatyki i Informatyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora
dr in¿. Grzegorz Mas³owski z Zak³adu Elektrotechniki Teoretycznej
za uzyskanie stopnia naukowego
doktora
dr in¿. Roman Zajdel z Katedry Automatyki i Informatyki za uzyskanie
stopnia naukowego doktora
dr in¿. Robert Ziemba z Zak³adu
Elektrotechniki Teoretycznej za
uzyskanie stopnia naukowego doktora
dr Tomasz Pisula z Zak³adu Metod
Matematycznych w Ekonomii za
uzyskanie stopnia naukowego doktora
mgr Ma³gorzata Ko³odziej ze Studium Praktycznej Nauki Jêzyków
Obcych za ustawiczne uczestniczenie w opracowywaniu miêdzynarodowej wymiany studentów w ramach programów europejskich
umów miêdzynarodowych
mgr Ma³gorzata Pomorska ze Studium Praktycznej Nauki Jêzyków
Obcych za opracowanie za³o¿eñ organizacyjno-strukturalnych zmodyfikowanej i zunifikowanej formy
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NAGRODY ZESPO£OWE
II stopnia
otrzymali:

8

8 dr hab. in¿. Szczepan

Woliñski,
prof. PRz - kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych - oraz dr in¿.
Zbigniew Plewako i dr in¿. Krystyna
Wróbel z tej¿e Katedry za cykl publikacji z dziedziny nowoczesnych
metod projektowania, wykonywania i oceny bezpieczeñstwa konstrukcji z betonu
8 dr hab. in¿. Bogus³aw Januszewski,
prof. PRz - kierownik Zak³adu Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej - oraz
mgr in¿. Zbigniew Bieniek z tego¿
Zak³adu za rozwój i propagowanie
zastosowañ grafiki in¿ynierskiej
i jej geometrycznych podstaw
8 dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz,
prof. PRz - kierownik Zak³adu Odlewnictwa i Spawalnictwa - oraz dr
in¿. Zenon Opiekun, mgr in¿. Marek Mróz i mgr in¿. Andrzej Trytek
z tego¿ Zak³adu za cykl publikacji
nt. badañ nieniszcz¹cych w odlewnictwie oraz z zakresu uszlachetniania powierzchniowego odlewów
technik¹ szybkiej krystalizacji
8 dr in¿. W³adys³aw Zielecki, dr in¿.
Jan Jaworski, mgr in¿. Dorota Stadnicka, mgr in¿. Andrzej Dzierwa,
mgr Waldemar Koszela, mgr Anna
Zaj¹c-Plezia. DYPLOMY NAGRODY HONOROWEJ otrzymali
prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski,
kierownik Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji, dr in¿.
Ryszard Per³owski, dr in¿. Jaros³aw
Sêp i dr in¿. Leszek Skoczylas wszyscy z tej¿e Katedry - za opracowanie, wdro¿enie i certyfikowanie w Katedrze Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji Systemu Jakoœci zgodnego z wymaganiami
normy PN ISO 9001: 1996 w obszarze “nauczania i szkolenia zawo-

8

8

8

8

dowego w zakresie technologii maszyn i zarz¹dzania produkcj¹”
dr in¿. Agnieszka Bukowska i dr
in¿. Wiktor Bukowski z Katedry
Technologii i Materia³oznawstwa
Chemicznego za znaczny dorobek
naukowy z zakresu katalizy hemogenicznej w technologii organicznej
dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof.
PRz, dr in¿. Anna Je¿owska, mgr
in¿. Roman Bochenek i mgr in¿.
Grzegorz Poplewski z Zak³adu In¿ynierii i Sterowania Procesami
Chemicznymi za cykl publikacji
dotycz¹cych projektowania oraz
optymalizacji z³o¿onych systemów
technologii chemicznej
dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski,
prof. PRz, dr in¿. Wojciech Pi¹tkowski i dr in¿. Wojciech Zapa³a
z Zak³adu In¿ynierii i Sterowania
Procesami Chemicznymi za badania nad zjawiskiem wymiany masy
w uk³adach ciecz-cia³o sta³e oraz
w procesach reaktorowych
dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita,
prof. PRz - kierownik Zak³adu
Uk³adów Elektronicznych - oraz
prof. dr hab. in¿. Zenon Gotra, dr
hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz,
dr in¿. Bogus³aw Wisz, mgr in¿. Dariusz Klepacki i mgr in¿. Wies³aw
Sabat z tego¿ Zak³adu za cykl publikacji dotycz¹cych syntezy i badañ
aplikacyjnych specjalizowanych
mikrouk³adów hybrydowych
dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof.
PRz - p.o. kierownik Katedry Podstaw Elektroniki, dr in¿. Adam
Stadler i mgr in¿. Grzegorz Ha³daœ
z tej¿e Katedry oraz dr Stanis³aw
Paw³owski z Katedry Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych, a tak¿e poœmiertnie prof. dr
hab. in¿. Andrzej Kusy za badania
mechanizmów przewodnictwa
i szumów materia³ów elektronicznych w strukturze niejednorodnej

Bronis³aw Œwider
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Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencje organizowane
w 2001 roku przez ESF
Znany jest ju¿ kalendarz konferencji organizowanych
przez ESF (Europejsk¹ Fundacjê na rzecz Nauki) w bie¿¹cym
roku. Poni¿ej jest on przedstawiony dla dziedzin naukowych
reprezentowanych w naszej uczelni. Podobnie jak w roku

ubieg³ym oraz w styczniu br., chcia³bym zachêciæ Pañstwa
do podjêcia próby uczestniczenia w tych konferencjach, tym
bardziej ¿e istnieje mo¿liwoœæ znacznego dofinansowania
kosztów, szczególnie m³odym pracownikom.

MATEMATYKA

Matter in Super-Intense Laser Fields: Short Pulse,
Superstrong Laser-Plasma
Interactions EuroConference
D. Batani (Milano)
San Feliu de Guixols, Spain, 29 September - 4 October

Algebra and Discrete Mathematics: Euroconference
on Classification-, Non-Classification - and Independence
Results for Modules, Groups and Model Theory
R. Göbel (Essen) and M. Droste (Essen)
Hattingen (near Essen), Germany, 18-23 August
Number Theory and Arithmetical Geometry:
Arithmetic Aspects of Fundamental Groups
A. J. Scholl (Durham)
Acquafredda di Maratea (near Naples), Italy, 1-6 September

FIZYKA
From the Planck Scale to the Electroweak Scale:
EuroConference on the Supersymmetry-Breaking Problem
I. Antoniadis (Palaiseau) and C.A. Savoy (Saclay)
La Londe les Maures, France, 11-16 May
Electromagnetic Crystal Structures: Euroconference
on Electromagnetic Confinement - From Basic Research
to the Marketplace
T.F. Krauss (St. Andrews)
St. Andrews, United Kingdom, 9-14 June
Fundamental Aspects of Surface Science: Euroconference
on Molecular Mechanisms of Heterogeneous Catalysis
F. Illas (Barcelona)
San Feliu de Guixols, Spain, 23-28 June
Molecular Liquids: Water
at the New Millenium Euroconference
M. Besnard (Bordeaux)
Obernai (near Strasbourg), France, 7-12 September
Electronic Structure of Solids and Surfaces: Euroconference
on Computer Simulation of Complex Interfaces:
Out of the Vacuum Into the Real World
P.J.D. Lindan (Daresbury)
Giens (near Toulon), France, 7-12 September
Bose-Einstein Condensation: Euroconference on the Physics
of Atomic Gases at Low Temperature
J.I. Cirac (Innsbruck)
San Feliu de Guixols, Spain, 15-20 September
Particle - Solid Interactions: Euroconference
on the Deposition of Atoms, Ions and Clusters at Surfaces
R.M. Nieminen (Espoo)
San Sebastian, Spain, 11-16 September

Frontiers in Particle Astrophysics and Cosmology:
EuroConference on Neutrinos in the Univers - Status
and Prospects of the Neutrino Astrophysics
G. Raffelt (Muncich)
Lenggries (near Munich), Germany,
29 September - 4 October
Electromagnetic Interactions with Nucleons and Nuclei:
Euroconference on Hadron Production
with Electromagnetic Probes
K. Rith (Erlangen)
Santorini, Greece, 2-7 October
Quantum Optics: EuroConference 2001
K. Mølmer (Aarhus)
San Feliu de Guixols, Spain, 6-11 October

CHEMIA
Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry
and Physics: Euroconference on Electron Correlations
in a Relativistic Framework: Advanced Methods
for Calculations on Heavy and Superheavy Elements
L. Visscher (Amsterdam)
Kerkrade (near Maastricht),
The Netherlands, 21-26 April
History of European Chemistry and Chemical Technology:
Three Thousand Years of Adulterations and Quality Control
E.A. Varella (Thessaloniki)
Corinth, Greece, 18-23 May 06/12/00
Complex Polymer Structures: Euroconference
on Highly Branched Polymers, Dendrimers,
and Multicomponent Polymer Networks
F. Sundholm (Helsinki)
Helsinki, Finland, 25-30 August
Interfaces and Colloidal Systems: Euroconference
on Interfaces and Thin Films
of Polymers and Colloidal Systems
M. Stamm (Dresden)
Acquafredda di Maratea (near Naples),
Italy, 8-13 September
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Chemistry and Physics of Multifunctional Materials
Chemical Building Blocks for New Materials,
W.J. Buma (Amsterdam)
Acquafredda di Maratea (near Naples), Italy, 22-27 September

NAUKI TECHNICZNE
Advanced Environments and Tools for High Performance
Computing: Euroconference on Problem Solving
Environments for Numerical Mathematics
Science and Engineering Applications,
R. Hempel (St. Augustin)
Castelvecchio Pascoli, Italy, 16-21 June

New Paradigms for the Prediction of Subsurface
Conditions: EuroConference
on the Characterisation of the Shallow Subsurface:
Implications for Urban Infrastructure
and Environmental Assessment
M. Rosenbaum (Nottingham)
Spa, Belgium, 7-12 July
Photovoltaic Devices: High Efficiency Solar Cells,
C. Levy-Clement (Thiais)
Tomar, Portugal, 8-13 September 22/12/00

Andrzej Sobkowiak

SEMINARIA
SEMINARIA WYDZIA£OWE
WYDZIA£OWE
W dniu 1 lutego 2001 r. odby³o siê seminarium Wydzia³u
Chemicznego. Przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:
8 mgr in¿. Irmina Cisek-Cicirko, asystentka w Zak³adzie Chemii Organicznej, nt. “Polieterole z pierœcieniem purynowym”,
8 mgr in¿. Grzegorz Poplewski, asystent w Zak³adzie
In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi, nt.
“Integracja procesów wymiany masy - zastosowanie
w redukcji emisji zanieczyszczeñ”.
Mgr in¿. Ma³gorzata Wierzbiñska, pracownik in¿ynieryjno-techniczny w Katedrze Materia³oznawstwa, wyg³osi³a

w dniu 7 lutego 2001 r. referat nt. “Wp³yw morfologii kryszta³ów krzemu eutektycznego na odpornoœæ na pêkanie stopu AlSi5Cu1 stosowanego w silnie obci¹¿onych elementach
maszyn” na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Zak³ad Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki zorganizowa³
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w dniu 21 lutego
2001 r. seminarium z referatem nt. “Calculation of Resistance Coefficients of a Rigid Particle. Stokesian fluid dynamics”
przedstawionym przez prof. Youn J. Kim z Sungkyunkwan
University in Korea.
Bronis³aw Œwider

Byliœmy na zlocie "Antków"
W dniach 29 czerwca - 02 lipca
2000 r. na lotnisku Aeroklubu Grudzi¹dzkiego w Lisich K¹tach odby³ siê
IV Europejski Zlot Samolotów An-2.
W imprezie tej uczestniczy³o ok. 20 samolotów An-2 i kilka mniejszych
z krajów Europy Œrodkowej oraz
Wschodniej, m.in.: z Niemiec, Szwecji,
Litwy i £otwy. W zwi¹zku z histori¹ samolotu i jego powi¹zaniem z pocz¹tkami kszta³cenia na specjalizacji pilota¿owej Politechniki Rzeszowskiej nie
mog³o zabrakn¹æ na zlocie za³ogi i samolotu z Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego (OKL) tej Politechniki. Dodatkowo jasne by³o, ¿e tego typu spotkanie to doskona³a okazja do zaprezen-

towania naszej uczelni i OKL-u na arenie miêdzynarodowej.
Obecnie Oœrodek posiada dwa samoloty Antonov An-2, o znakach
SP-TWI i SP-TWL, obydwa wyremontowane w dziale technicznym OKL,
przy ogromnym nak³adzie pracy i samozaparciu pana Janusza Pomorskiego, na co dzieñ mechanika w OKL. To
dziêki jego inicjatywie nasze “antki”
wygl¹daj¹ tak piêknie.
Udzia³ reprezentacji Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej w zlocie by³ mo¿liwy
dziêki pomocy ówczesnego dyrektora
mgr. in¿. pil. Zbigniewa Zajdla. Pocz¹tkowo mieliœmy polecieæ dwoma

“antkami”, lecz niestety, zawa¿y³y
koszty eksploatacji samolotów i ostatecznie polecieliœmy jednym. Wybór
pad³ na SP-TWL, o wdziêcznym imieniu Oleñka.
Z Rzeszowa wylecieliœmy 29 czerwca 2000 r., by po niespe³na trzech godzinach lotu zawitaæ na lotnisku
w Lisich K¹tach pod Grudzi¹dzem,
gdzie ju¿ czeka³o kilkanaœcie innych
samolotów. Po l¹dowaniu za³ogami
“zajêli siê” dziennikarze, a samolotami
fotoreporterzy, po czym nast¹pi³o zakwaterowanie ekip w hotelu Aeroklubu Grudzi¹dzkiego.
Drugi dzieñ zlotu min¹³ pod znakiem grupowego przelotu po trasie Li-
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Za³oga OKL na lotnisku Lisie K¹ty.
Fot. Z. Nowak

sie K¹ty - Wis³a - Che³mno - Radzyñ
Che³miñski - Lisie K¹ty. Udzia³ w przelocie wziê³o ok. 15 samolotów, w tym
tak¿e ma³e Cessny i Socata Rally. Grupowy przelot by³ poprzedzony uroczystym otwarciem zlotu, po³¹czonym
z prezentacj¹ ekip. Naszym dowódc¹
by³ instruktor i szef techniczny OKL
w jednej osobie, obecny dyrektor in¿.
Zdzis³aw Nowak, który prezentuj¹c
za³ogê, powiedzia³: “reprezentujemy
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, jesteœmy na zlocie po raz pierwszy, ale mamy nadziejê,
¿e nie po raz ostatni”. Po wspólnym locie przyszed³ czas na miêdzynarodowe

spotkanie i wymianê doœwiadczeñ przy
ca³onocnym grillu.
Niestety, deszczowa pogoda trochê
ograniczy³a rozmach przygotowanych
pokazów lotniczych, ale nie odstraszy³a
licznie przyby³ych widzów i sympatyków. Natomiast zarówno za³oga, jak
i samolot OKL-u by³y licznie oblegane
przez media, co zaowocowa³o naszymi
wyst¹pieniami w wieczornych wiadomoœciach w TVP l, w rozg³oœni RMF
FM i Programie III Polskiego Radia.
Przez ca³y czas zlotu trwa³ konkurs
na naj³adniejszy samolot, w którym
udzia³ mogli braæ zarówno sympatycy,
jak i cz³onkowie poszczególnych za³óg.

Wyniki konkursu og³oszono na oficjalnym zamkniêciu zlotu uwieñczonego
bankietem. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³
samolot-reklamówka napojów HOOP,
którego dowódc¹ za³ogi by³ absolwent
specjalnoœci pilota¿owej Politechniki
Rzeszowskiej, pan Jacek Janiga.
Niedziela by³a dniem przeznaczonym na odloty za³óg do jednostek macierzystych. Jednak z samego rana
zaskoczy³ wszystkich swym przylotem
litewski An-2, którego kapitan po szybkiej odprawie celnej da³ niesamowity
wprost popis akrobacji swym starym
transportowym dwup³atowcem, który
nigdy do takich manewrów nie by³ projektowany.
Z grudzi¹dzkim lotniskiem po¿egnaliœmy siê oko³o po³udnia i wracaliœmy do Rzeszowa z satysfakcj¹, ¿e
uczestniczyliœmy w tak znamienitej imprezie, oraz z zaproszeniem na kolejny
zlot, który odbêdzie siê pomiêdzy 16
a 19 sierpnia 2001 r. w Rydze. Mamy
nadziejê, ¿e uda nam siê wzi¹æ udzia³
w zlocie i bêdzie to kolejny krok w pokazaniu dorobku Politechniki Rzeszowskiej i jej Oœrodka, tym razem tak¿e
poza granicami Polski.
Zaszczyt reprezentowania Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego PRz na zlocie
w Grudzi¹dzu mieli obecni praktykanci-instruktorzy OKL: Grzegorz Barcik V MDL C - oraz Bartosz Maciejczyk IV MDL C.
Bartosz Maciejczyk

Kolejna nagroda
studentów Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
Grupa studentów Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki
Rzeszowskiej w dniach 19-21 stycznia
2001 r. uczestniczy³a w III Ogólnopolskim Sympozjum Uczelni Ekonomicznych i Technicznych. Tematem sympozjum zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa M³odych z War-

szawy oraz Wydzia³ Ekonomiczny
Uniwersytetu w Bia³ymstoku by³
“Marketing w Internecie - za³o¿enia
i technologie”.
Jak w poprzednich edycjach sympozjum, tak i tym razem, oprócz wyk³adów prowadzonych przez znanych
specjalistów z bran¿y reklamowej, zor-

ganizowano konkurs. Studenci, podzieleni na grupy, otrzymali do opracowania temat “Wprowadzenie nowej marki
na rynek z wykorzystaniem Internetu na
przyk³adzie mBanku”. Ich zadaniem
by³o zaproponowanie spójnej strategii
promocyjnej dla pierwszego w Polsce
wirtualnego banku. Du¿e utrudnienie
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stanowi³o zawê¿enie dostêpnych
dzia³añ tylko do jednego medium (Internetu), co znacznie ograniczy³o mo¿liwoœci wykorzystania rozwi¹zañ
kreacyjnych.
Grupa z³o¿ona ze studentów Politechniki Rzeszowskiej, bêd¹cych zarazem jedynymi przedstawicielami
uczelni technicznych, pracowa³a przez
blisko osiem godzin. Mimo sporych
problemów z dostarczonym sprzêtem
komputerowym (jeden niesprawny notebook, wymieniony po piêciu godzinach) uda³o siê jej przygotowaæ krótk¹
prezentacjê w programie Microsoft Power Point. Ze wzglêdu na zaistnia³e
problemy studenci Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu przedstawiali opracowan¹ strategiê reklamow¹ jako ostatni.
Sk³ad komisji oceniaj¹cej, bêd¹cej zarazem Rad¹ Naukow¹ Sympozjum, stanowili: £ucja Cegliñska - dyrektor
biura Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce, Grzegorz Kiszluk - wiceprezes IAA w Polsce, redaktor naczelny magazynu (miesiêcznika) komunikacji marketingowej Brief, Tomasz Czudowski - zarz¹dzaj¹cy zespo³em e-marketingu
w AMG.net, g³ównej organizacji bêd¹cej integratorem us³ug internetowych, Krzysztof Suszek - odpowiedzialny w mBanku za prowadzenie
dzia³añ public relations, oraz Marek
Kruk - asystent w Zak³adzie Zarz¹dzania i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
Do fina³owej rozgrywki wybrano
cztery prezentacje, w tym propozycjê
studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Ostatecznie grupa naszych studentów
zajê³a trzecie miejsce, ex aequo z uczestnikami z Bia³egostoku, otrzymuj¹c
w nagrodê roczne prenumeraty czasopisma Brief. Na drugim miejscu uplasowali siê przedstawiciele Federacji
Mazowieckich Szkó³ Œrednich, a pierwsza lokata przypad³a w udziale grupie
³¹cz¹cej studentów z Wy¿szej Szko³y
Handlowej w Warszawie, UMCS w Lublinie oraz Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.
Z du¿ym zainteresowaniem komisji
oceniaj¹cej spotka³a siê propozycja re-
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klamy dŸwiêkowej (jingle’a) parafrazuj¹cej s³owa znanej piosenki Abby:
“Money, money, money ..., in the
mBank’s world”. Podczas prezentacji
fraza melodyczna zosta³a odœpiewana
przez studentów Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu z podzia³em na g³osy,
co wzbudzi³o ogólny aplauz na sali.
Sukces “m³odych specjalistów od
reklamy” jest kolejnym osi¹gniêciem
studentów Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Przypomnijmy, ¿e na II Ogólnopolskim Sympozjum Uczelni Ekonomicznych, które odby³o siê w grud-

Ko³odziej (I rok), Jacek Kapuœciñski
(V rok), Andrzej Kurp (V rok) oraz Bo¿ena W³udyka (II rok). Wymienione
osoby s¹ cz³onkami Studenckiego Ko³a
Naukowego Reklamy, którego opiekunem naukowym jest dr Jakub Daszkiewicz z Zak³adu Nauk Humanistycznych.
Udzia³ studentów w sympozjum nie
by³by mo¿liwy bez pomocy w³adz Wydzia³u w osobach: dziekana dr. hab. in¿.
W³adys³awa Filara, prof. PRz, prodziekana dr. Grzegorza Ostasza i kierownika Katedry Marketingu prof. Jana
Adamczyka.

Praca nad projektem. Od lewej: J. Kapuœciñski, M. Gêbarowski, W. Ko³odziej.
Fot. w³asna

niu ubieg³ego roku, inna grupa przedstawicieli naszej uczelni zajê³a pierwsze miejsce, wygrywaj¹c sta¿e w warszawskich agencjach reklamowych
(patrz: “GP” 1 (85) 2001, artyku³ pt.
Nasi gór¹).
Tym razem sk³ad nagrodzonej grupy stanowili: Grzegorz Bil (student
V roku), Urszula Engel (II rok), Iwona
Fal (II rok), Jolanta Fic (II rok), Joanna
Flak (V rok), Marcin Gêbarowski
(V rok), Marzena Hajduk (II rok),
Bart³omiej Indycki (V rok), Wojciech

Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e “tradycja” zostanie podtrzymana i z nastêpnej
imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatywa M³odych studenci
Politechniki Rzeszowskiej wróc¹ z kolejn¹ nagrod¹. Tym bardziej, ¿e przedstawiciele innych oœrodków akademickich powoli zaczynaj¹ siê przyzwyczajaæ do naszych sukcesów.

Marcin Gêbarowski
Wojciech Ko³odziej
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Edukacja w cenie

Integracja na parkiecie

W lutym br. w Politechnice Rzeszowskiej odby³y siê ju¿ po raz trzeci Targi
Edukacyjne. I chyba ten fakt sta³ siê
motywem mojej zadumy nad nauk¹.
Postawi³am sobie pytanie, czym jest dla
cz³owieka edukacja? Po co w ogóle siê
uczyæ? Pytanie, wbrew pozorom, nie
jest pozbawione sensu, choæ niektórym
mo¿e siê wydawaæ banalne. Ju¿ w staro¿ytnoœci wielu cyników i sceptyków
pow¹tpiewa³o w chêæ zdobywania wiedzy. Byli jednak i tacy, którzy cenili
wszelkie sposoby studiowania, pojmuj¹c je jako proces dochodzenia do
m¹droœci i dobra. Wiemy oczywiœcie,
¿e wykszta³cenie i m¹droœæ nie musz¹
iœæ w parze: studiowanie nie jest to¿same z popraw¹ naszych ¿yciowych
umiejêtnoœci, a dyplom, choæby z psychologii, nie zapewni nam szczêœliwego ¿ycia. A jednak...
Jako studentka mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e studia s¹ najbardziej twórczym okresem ¿ycia, zak³adaj¹c, ¿e
zdobywana wiedza nie jest przyjmowana biernie, lecz w sposób rozs¹dny
i œwiadomy przetwarzana na nasz¹ osobowoœæ. Bez wzglêdu na to, czy studiujemy nauki œcis³e, humanistyczne czy
ekonomiczne, zawsze mamy okazjê zapoznaæ siê - w ramach ka¿dej z tych
dziedzin - z wieloœci¹ aspektów po-

strzegania i interpretacji. Czy¿ nie uczy
nas to tolerancji w myœleniu w ogóle,
tak¿e w naszym ¿yciu osobistym
i spo³ecznym? A im g³êbiej zaczynamy
siê zajmowaæ jak¹œ dziedzin¹ wiedzy,
dochodzimy do wniosku, ¿e to, co kiedyœ wydawa³o siê oczywiste, wcale takie nie jest. Zaczynamy dostrzegaæ
istotne szczegó³y, które wczeœniej by³y
ma³o istotne. I w takim momencie warto zauwa¿yæ, ¿e utarty stereotyp, i¿ nauka nie ma nic wspólnego z nasz¹
praktyk¹ ¿yciow¹, jest niesprawiedliwy
i b³êdny. Studiowanie to przecie¿ rozwijanie myœlenia abstrakcyjnego, analizowanie i kojarzenie ró¿nych zjawisk,
to tak¿e æwiczenie uwagi, skupienia
i pamiêci.
Powiedzia³a kiedyœ s³awna myœlicielka Simone Weil: “Nie ma takiego
wielkiego znaczenia, co w³aœciwie studiujemy. Najwa¿niejszy jest sam proces studiowania i zwi¹zane z nim
poznawanie w³asnych mo¿liwoœci i ograniczeñ”. W³asne mo¿liwoœci! - co
do nich, to ka¿dy ma obawy i w¹tpliwoœci. Studia pozwalaj¹ poznaæ w³asne
wnêtrze i umiejêtnoœci. Uczelnia wy¿sza pozwala dostrzec plusy posiadanych zdolnoœci, które przecie¿ kiedyœ
musz¹ siê ujawniæ. Nie mo¿na kryæ siê
i unikaæ w³asnej prezentacji. Studia

Fot. Marcin O³tuszyk

ucz¹ ¿ycia. Stajemy siê ludŸmi doros³ymi, w pe³ni œwiadomymi swoich
kroków i czynów. Obecny œwiat wymaga od nas otwartoœci i kreatywnoœci,
a studia potrafi¹ nas tego nauczyæ zak³adaj¹c, ¿e sami wyka¿emy chêci takiej nauki.
Ka¿dy zna powiedzenie, ¿e nauka to
do potêgi klucz. Ale jaka potêga kryje
siê za tymi zamkniêtymi drzwiami?
Czy warto w ogóle zdobyæ ten “naukowy” klucz? Naukowo dowiedziono, ¿e
mózg ludzki mo¿e pomieœciæ 1020 jednostek informacji, czyli tyle, ile jest zawarte w milionach ksi¹¿ek. Jednak to
tylko teoria, praktyka bowiem znacznie
od tego odbiega. Przeciêtny cz³owiek
wykorzystuje zaledwie dziesiêæ procent wrodzonych mo¿liwoœci swojej
pamiêci. Pozosta³e dziewiêædziesi¹t
procent marnuje siê, ³ami¹c tym samym
naturalne zasady zapamiêtywania. Po
to jednak, aby w ogóle zapamiêtaæ jak¹œ
informacjê, trzeba j¹ najpierw wprowadziæ do mózgu, czyli uczyæ siê.
Uczymy siê wy³¹cznie dla samych
siebie. Dyplom z tytu³em bêdzie
wy³¹cznie naszym owocem pracy,
z którym wyruszymy w dalsz¹ drogê,
zwan¹ ¿yciem. I tylko od nas zale¿y, jak
ta podró¿ bêdzie przebiega³a.
Agnieszka Kusiak

Akademickie rekolekcje wielkopostne
= w DA “Szopka” przy koœciele Dominikanów, ul. Domi- = w DA “Grota” przy koœciele w Zalesiu, w dniach 2-4
nikañska, w dniach 18-21 marca 2001 r. o godz. 19 prowadzi ks. dr Piotr Steczkowski, duszpasterz akademicki DA “Wieczernik” w Rzeszowie

kwietnia 2001 r. o godz. 20 - prowadzi ks. Jerzy Gajda
z Zalesia

= w DA “Rotunda” przy koœciele Saletynów, ul. D¹bro- = w DA “Wieczernik” przy koœciele Chrystusa Króla, ul.
wskiego, w dniach 1-4 kwietnia 2001 r. w niedzielê o
godz. 12 i 20, w pozosta³e dni o godz. 20 - prowadzi ks.
Ryszard Hodara, saletyn z Warszawy

ks. Ja³owego, w dniach 3-5 kwietnia 2001 r. o godz. 20 prowadzi ks. Marek Dzik z Wy¿szego Seminarium Duchownego w Rzeszowie
Bronis³aw Œwider
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Wieczór EMES
w klubie studenckim “Plus”
W dniu 20 grudnia 2000 r. w klubie studenckim “Plus”
odby³o siê zorganizowane przez pani¹ mgr Ma³gorzatê
Ko³odziej (SPNJO) spotkanie studentów trzeciego i czwartego semestru studiów niemieckojêzycznych EMES. Specjalnoœæ EMES (European Mechanical Engineering Studies)
istnieje na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej od 1993 r. i jest prowadzona we wspó³pracy z Fachhochschule (FH) Bielefeld w Niemczech.
W spotkaniu uczestniczyli: prorektorzy - dr hab. in¿. J. Potencki, prof. PRz, dr hab. in¿. A. Sobkowiak, prof. PRz; dziekan
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa - prof. dr hab. in¿.
F. Stachowicz; dziekan Wydzia³u Chemicznego - dr hab. in¿.
M. Kucharski, prof. PRz; prodziekan WBMiL - dr in¿. E. Rej-

man; pe³nomocnik dziekana WBMiL do spraw EMES dr in¿. A. Kawalec; wyk³adowcy studiów EMES - dr in¿.
K. Kubiak, mgr M. Ko³odziej oraz mgr M. Pomorska.
Celem spotkania by³o zapoznanie studentów z warunkami studiowania EMES i mo¿liwoœciami odbycia czêœci studiów oraz praktyk za granic¹. Studenci czwartego semestru
zdali relacjê z tygodniowego pobytu w Niemczech, a tak¿e
uczestniczyli w quizie dotycz¹cym wycieczki i miejsc, które
zwiedzili.
Prorektor ds. ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹ A. Sobkowiak poinformowa³ o miêdzynarodowych programach
wspieraj¹cych polskich studentów, które umo¿liwiaj¹ studiowanie w uczelniach partnerskich za granic¹: studenci PoCi¹g dalszy na str. 21

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

ROZJAZD
KULTURALNY
KINO
“Tytus Andronikus - wódz rzymskich legionów”
USA (1999)
Re¿. Julie Taymor
Wyst.: Jessica Lange, Anthony Hopkins,
Alan Cummings

Znakomita ekranizacja m³odzieñczego dramatu Williama
Szekspira. Pe³na okrucieñstwa i wielotorowej intrygi ukazuje bezpardonow¹ walkê o w³adzê w Cesarstwie Rzymskim.
Punktem wyjœcia staje siê wybór nowego cesarza - Andronikus jako zas³u¿ony wódz, wskazuje na Saturninusa. Ten okazuje siê zniewieœcia³ym lubie¿nikiem, którego ca³kowicie
przyporz¹dkowa³a sobie jego wybranka - królowa Gotów
Tamora. Pragnie ona zemœciæ siê na Andronikusie za zabójstwo jej syna i udaje jej siê doprowadziæ do okaleczenia jego
córki oraz morderstwa brata Saturninusa.
Film, mimo i¿ trwa a¿ 150 minut, ca³y czas trzyma w napiêciu. Jest utrzymany w ciemnych, ponurych kolorach, które bardzo czêsto stanowi¹ t³o dla gêsto p³yn¹cej krwi. Nastrój
pog³êbiaj¹ doskona³a muzyka, a tak¿e piêkne kostiumy (nominacja do Oscara). Hopkins i Lange s¹ klas¹ sam¹ dla siebie, a udanie dostosowuj¹ siê do ich poziomu pozostali
aktorzy. Jednym s³owem - arcydzie³o.

TEATR
Ray Cooney - “Kochane pieni¹¿ki”
Re¿. Marek Obertyn
Obsada: Ma³gorzata Machowska, Beata Zarembianka, Se-
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bastian Badurek, Piotr Napieraj
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Farsa jednego z najbardziej znanych pisarzy ostatnich lat autora m.in. “Mayday” i “Okno na parlament”. Sztuka zaczyna siê wrêcz sztampowo - g³ówny bohater zamiast pysznej
bu³ki z serem znajduje w swojej teczce ogromn¹ iloœæ pieniêdzy. Szybko zdaje sobie sprawê, ¿e “tuczkê” bêdzie stara³ siê
odzyskaæ jej prawowity w³aœciciel - Pan Nieprzyjemny. Jeœli
dodamy do tego, ¿e amatorów ³atwych pieniêdzy bêdzie coraz wiêcej, ³atwo przewidzieæ, ¿e akcja nabierze rozpêdu i rumieñców.
Sztuka jest napisana z du¿¹ swobod¹, obfituje w zabawne
dialogi i dowcipne scenki sytuacyjne. Niestety, nie wszyscy
aktorzy potrafi¹ sobie z nimi poradziæ. Du¿e brawa natomiast
dla odtwórców roli detektywów, za wierne oddanie stereotypowego wizerunku tych postaci. Polecam wszystkim, którzy
maj¹ ochotê poœmiaæ siê z angielskiego humoru.

GALERIE
Wystawa prac Zdzis³awa Beksiñskiego
Biuro Wystaw Artystycznych

Wystawa prac jednego z najbardziej znanych i kontrowersyjnych polskich twórców. Dzie³a Beksiñskiego to studium
ludzkiej podœwiadomoœci - mrocznej i tajemniczej. Autor doskonale czuje siê w tym ponurym œwiecie, a zebrane prace (od
lat piêædziesi¹tych XX w. do lat wspó³czesnych) pozwalaj¹
przeœledziæ jego artystyczn¹ ewolucjê. Nastrój wystawy
psuj¹ nieco Ÿle ustawione œwiat³a, ale pokaŸny zbiór wynagradza nam to z nawi¹zk¹. Oprócz malarstwa znajdziemy tu
tak¿e grafikê komputerow¹, rysunek i rzeŸbê, zobaczymy tak¿e prace z kolekcji tragicznie zmar³ego syna Tomasza.

ReguLy
kina amerykanskiego
1. Przynajmniej jedno dziecko z ka¿dej pary bliŸniaków
jest diab³em wcielonym.
2. Jeœli musisz rozbroiæ bombê i zastanawiasz siê, który
kabel przeci¹æ, zawsze wybierzesz w³aœciwy kolor.
3. Nie ma znaczenia, na jakim poziomie znasz sztuki
walk Wschodu, gdy¿ twoi przeciwnicy bêd¹ spokojnie czekaæ i atakowaæ Ciê jeden po drugim, tañcz¹c
wokó³ Ciebie, dopóki ich nie unieszkodliwisz.
4. Wszystkie bomby s¹ wyposa¿one w du¿e, czerwone
zegary, dziêki którym dok³adnie wiadomo, kiedy wybuchn¹.

5. Kiedy zgasisz œwiat³o w sypialni, wszystko bêdzie
œwietnie widoczne, tylko lekko niebieskawe.
6. Jeœli kobieta nocuje w opuszczonym domu, bêdzie
sprawdzaæ ka¿dy najl¿ejszy szmer w swojej najseksowniejszej bieliŸnie.
7. Jeœli widaæ ogromn¹ szybê, za kilka chwil niechybnie ktoœ zostanie przez ni¹ wyrzucony.
8. Jeœli jesteœ ³adn¹ blondynk¹, to bardzo prawdopodobne jest, ¿e w wieku 22 lat zostaniesz œwiatowym
ekspertem od energii nuklearnej.
9. Zamiast marnowaæ zwyk³e kule, maniakalni zabójcy
wol¹ mordowaæ swoich wrogów za pomoc¹ wymyœlnych metod, tj. skomplikowanych maszyn z zapalnikami, œmiercionoœnych gazów, laserów i rekinów
ludo¿erców, które to metody pozostawiaj¹ co najmniej 20 minut na ucieczkê.
10. Wszystkie ³ó¿ka maj¹ specjaln¹ poœciel w kszta³cie
litery L, która zakrywa kobietê po pachy, a faceta
obok niej tylko do pasa.
11. Wszystkie torby wynoszone z supermarketu zawieraj¹ przynajmniej jedn¹ bagietkê.
12. Ka¿dy mo¿e pilotowaæ samolot, jeœli tylko na wie¿y
kontrolnej jest ktoœ, kto bêdzie mówi³, co i jak robiæ.
13. Raz pomalowanych ust nigdy nie trzeba poprawiaæ.
Szminka nie zma¿e siê nawet podczas nurkowania.
14. Wie¿ê Eiffla widaæ z ka¿dego okna w Pary¿u.
15. Na pewno prze¿yjesz ka¿d¹ bitwê, chyba ¿e
pope³nisz kardynalny b³¹d i poka¿esz komuœ zdjêcie
ukochanej, która czeka w domu.
16. Ka¿dy bohaterski mê¿czyzna wytrzyma najgorsze
tortury, ale gdy kobieta zacznie opatrywaæ mu rany,
bêdzie siê zwijaæ z bólu.
17. Uczciwy, ciê¿ko pracuj¹cy policjant zostaje zwykle
zastrzelony na kilka dni przed pójœciem na emeryturê.
18. Nawet jeœli bohater jedzie prost¹ drog¹, konieczne
jest, aby krêciæ kierownic¹ w prawo i w lewo, co kilka chwil.
19. Detektyw rozwi¹¿e sprawê tylko wtedy, gdy jest od
niej odsuniêty.
20. Departamenty policji daj¹ pracownikom odpowiednie testy psychologiczne tylko po to, ¿eby wybraæ
dwóch partnerów, którzy w niczym siê nie zgadzaj¹.
21. Jeœli zdecydujesz siê jednak, ¿eby zatañczyæ na ulicy, natychmiast przekonasz siê, ¿e wszyscy przechodnie znaj¹ odpowiednie kroki.
Bartosz Górski
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Cd. ze str. 19
litechniki Rzeszowskiej mog¹ korzystaæ z pomocy programu Socrates-Erasmus,
który dofinansowuje naukê studentów za granicami kraju.
Zainteresowanym wszelkich informacji dotycz¹cych programu udzieli Dzia³
Wspó³pracy z Zagranic¹.
Dr in¿. E. Rejman przedstawi³ historiê powstania i dotychczasowe osi¹gniêcia
EMES-u, informuj¹c jednoczeœnie o planach dotycz¹cych rozwoju tej specjalnoœci i o wielu mo¿liwoœciach pracy po jej ukoñczeniu, czego przyk³adem s¹ dotychczasowi absolwenci i ich obecne miejsca pracy. Do chwili obecnej na specjalnoœci
EMES naukê ukoñczy³y: w 1996 r. - 1 osoba, w 1997 r. - 1 osoba, w 1998r. - 6 osób,
w 1999 r. - 3 osoby, w 2000 r. - 7 osób. Obroni³y one prace na kierunku dyplomowania “techniki CAE” (Computer Aided Engineering), uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera
kierunku mechanika i budowa maszyn. Spoœród studentów EMES wielu wyjecha³o
na stypendia zagraniczne; do tej pory praktyki takie odby³o 16 studentów, a jedna
osoba kontynuuje naukê w FH Bielefeld.
Obecnie na studiach EMES kszta³c¹ siê dwie grupy studentów. £¹cznie naukê
na tej specjalnoœci podjê³o ok. 50 studentów WBMiL. Kolejna kwalifikacja studentów, którzy zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów w Politechnice Rzeszowskiej, odbêdzie siê w semestrze zimowym r.ak. 2001/2002. Zachêcamy do
podejmowania tej formy studiów, bo naprawdê warto.
Joanna Jajuga
Agnieszka Pacho³ek
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Fraszki
Stanis³awa Siekañca
NA RUNO
Biedne jesteœ
leœne runo,
kiedy ludzie
na ciê run¹.

ZABAGNIONA
NATURA
¯yje w tym bagnie
taka natura,
¿e melioracj¹
te¿ nic nie wskóra.

KONTRAST
Do wód, do wód
elity œwiatek siê zje¿d¿a³,
od wód, od wód
fenolem dzisiaj zaje¿d¿a.

W LESIE
Kiedy zjesz kanapkê
nie zaœmiecaj lasu,
papier siê przydaje
od czasu do czasu.

DO PRZYRODY
Jak odpocz¹æ
na Twym ³onie,
kiedy takie
przykre wonie?

WCZASY
TURYSTYCZNE
Wczasy sezonu
spêdzane w domu.
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nasze samoloty

An-2

Samolot An-2 powsta³ w biurze konstrukcyjnym Antonowa (by³y ZSRR). Jego pierwszy oblot odby³ siê 31 sierpnia
1947 r., produkcjê rozpoczêto w ZSRR w 1948 r. W 1957 roku wyprodukowano pierwszy egzemplarz licencyjny w Chinach, a od 1960 r. produkcjê tego popularnego samolotu
rozpoczêto w WSK “PZL-Mielec”. Wiêkszoœæ mieleckich
egzemplarzy (ponad 90%) wyeksportowano do 21 pañstw,
g³ównie do by³ego ZSRR. Produkcji w Polsce zaprzestano
w 1990 r., po wyprodukowaniu ok. 12 000 egzemplarzy
(ogó³em na œwiecie wyprodukowano ponad 16 000 maszyn).
Samolot ten jest rekordzist¹ pod wzglêdem liczby wyprodukowanych egzemplarzy, jest równie¿ najliczniej budowanym samolotem rolniczym na œwiecie. W pañstwach
zachodniej Europy samoloty te, do których przylgnê³o okreœlenie “najwiêkszy dwup³at na œwiecie”, s¹ obecnie u¿ywane
jako lataj¹ce “oldtimery” do lotów widokowych.
W ówczesnym Oœrodku Szkolenia Personelu Lotniczego
(obecnie Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej) pierwsze egzemplarze An-2 (SP-TWA
i SP-TWB) pojawi³y siê w 1977 r. By³y to pierwsze samoloty
u¿ywane przez OSPL do szkolenia pilotów. Liczba tych samolotów szybko wzros³a do 17. Popularny “antek” s³u¿y³
studentom specjalizacji pilota¿owej Politechniki Rzeszowskiej w zakresie szkolenia podstawowego do licencji pilota
samolotowego turystycznego, nastêpnie do licencji pilota samolotowego zawodowego oraz do uprawnieñ do lotów wg
wskazañ przyrz¹dów (IFR). Znakomicie przygotowane
za³ogi studenckie wykonywa³y przeloty prawie na wszystkie
lotniska w Polsce, co na oddalonych od Rzeszowa lotniskach
by³o czêsto du¿ym zaskoczeniem (w Aeroklubach Regionalnych na samolotach An-2 mog³y lataæ jedynie “zaufane”
za³ogi). Zdarza³y siê równie¿ przypadki, ¿e zawiadowca lotniska telefonowa³ do Rzeszowa, by siê upewniæ, czy aby na
pewno Oœrodek tak m³odej za³odze powierzy³ tak wielki samolot. W latach 80. w ramach praktyk studenckich organizowano równie¿ rajdy studenckie polegaj¹ce na kilkudniowym
przelocie nad znacznym obszarem Polski, w których czêsto
jeden z odcinków by³ pokonywany przez dziesiêæ “antków”
lec¹cych szykiem (np. Ostrów Wlkp. - Rzeszów, Gdañsk Dêblin).
Obecnie Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej posiada dwa w pe³ni sprawne egzemplarze
(SP-TWI “Yvonne” i SP-TWL “Oleñka”), u¿ywane do lotów
widokowych oraz do wyrzutu skoczków spadochronowych.

Konstrukcja samolotu cieszy siê zas³u¿onym szacunkiem
pilotów. Jest to samolot nies³ychanie wytrzyma³y, bezpieczny i ³atwy w pilota¿u. Dla wielu pilotów by³ to pierwszy samolot, na którym uczyli siê lataæ.
Samolot An-2 jest jednosilnikowym, dwup³atowym samolotem wielozadaniowym w uk³adzie z tylnym kó³kiem.
Jest produkowany w nastêpuj¹cych wersjach:
8 An-2 P - wersja pasa¿erska z 12 miejscami siedz¹cymi,
8 An-2 PK - wersja pasa¿erska z 5 miejscami siedz¹cymi,
8 An-2 P-Foto - wersja fotograficzna,
8 An-2 R - wersja agro (1300 kg ³adunku),
8 An-2 S - wersja sanitarna (6 noszy wraz z wyposa¿eniem
medycznym),
8 An-2 T - wersja transportowa (1500 kg ³adunku lub
12 sk³adanych miejsc siedz¹cych),
8 An-2 TD - wersja przystosowana do wyrzucania skoczków spadochronowych,
8 An-2 TP - wersja pasa¿ersko-transportowa,
8 An-2 M - wersja na p³ywakach.
Dane techniczne:
Silnik PZL ASz-62IR, gwiazdowy (9 cylindrów),
ch³odzony powietrzem z cztero³opatowym œmig³em o mocy startowej 1000 KM
u Maksymalna masa startowa - 5500 kg
u Pojemnoœæ zbiorników paliwa - 1200 l
u Za³oga - 2 osoby
u Pasa¿erowie - 12 osób
Wymiary:
u Rozpiêtoœæ skrzyde³ - 18,18 m
u D³ugoœæ samolotu - 12,40 m
u Wysokoœæ samolotu - 4,00 m
Osi¹gi:
Prêdkoœæ przelotowa - 185 km/h
Prêdkoœæ przeci¹gniêcia - 90 km/h
Prêdkoœæ wznoszenia - 3 m/s
Pu³ap praktyczny - 4400 m
Rozbieg - 170 m
Dobieg - 185 m
Zasiêg - 1370 km

u
u
u
u
u
u
u

Jerzy Kluczniak
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III Rzeszowskie Targi Edukacyjne

Otwarcie Targów przez prorektora ds. nauczania prof. PRz Jerzego
Potenckiego, poœrodku El¿bieta Kanior - Koordynator Targów, studentka III ZD, z prawej prorektor ds. ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹
prof. PRz Andrzej Sobkowiak.

T³umnie odwiedzane stoisko AGH.

W dniach 16-17 lutego 2001 r.
odby³y siê w naszej Uczelni
Targi Edukacyjne zorganizowane
przez Samorz¹d Studencki
Politechniki Rzeszowskiej
ju¿ po raz trzeci.
Ta edycja Targów Edukacyjnych
zgromadzi³a, oprócz wydzia³ów
Politechniki Rzeszowskiej,
16 wystawców: miêdzy innymi
AGH, KUL, Politechnikê
Krakowsk¹, UMCS,
AR w Krakowie
oraz wiele wy¿szych
szkó³ niepañstwowych,
przy których tym razem
tak t³oczno nie by³o.
Na stoiskach naszych wydzia³ów.
Zainteresowanie ofert¹ edukacyjn¹
wystawców by³o naprawdê du¿e.

Makiety samolotów robi³y wra¿enie
na przysz³ych studentach WBMiL.

Fot. M. Misiakiewicz

Sport

Ruszajmy siê

Akademicki

Autorzy tekstów:
Marcin Gêbarowski
Student V ZD

Bartosz Górski
Student IV ZD

Joanna Jajuga
Studentka V MDZ

Jerzy Kluczniak
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

mgr Stanis³aw Ko³odziej

Gielarowski
zwyciêzc¹ plebiscytu
Sto³ówka studencka po raz szesnasty goœci³a uczestników tradycyjnego Balu
Sportowca Politechniki Rzeszowskiej. “¯elaznym” punktem balu by³o og³oszenie
wyników plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców naszej uczelni w 2000 roku,
których wybieraliœmy spoœród 18 kandydatów, zg³oszonych przez trenerów sekcji
sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego. Zwyciêzc¹
plebiscytu zosta³ S³awek Gielarowski - zawodnik I-ligowego zespo³u tenisa sto³owego przed Bartkiem Serwatk¹ i El¿biet¹ Kanior, reprezentuj¹cymi siatkówkê.
Ca³a dziesi¹tka przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. S³awomir Gielarowski (III BD) - tenis
sto³owy, 2. Bartosz Serwatko (IV ED) - pi³ka siatkowa, 3. El¿bieta Kanior (III ZD) - pi³ka
siatkowa, 4. Tomasz Ziobro (V MDT) - tenis sto³owy, 5. £ukasz Ka³amarz (III CD) ¿eglarstwo, 6. Agnieszka Antoniak (IV ZD) - lekka atletyka, 7. Dariusz Pisarek (V ED) pi³ka no¿na, 8. Dariusz Garski (II MDM) - koszykówka, 9. Adam Siry (III BD) - pi³ka
siatkowa, 10. Barbara Tunia (III ZD) - koszykówka.
Zwyciêzca
plebiscytu
otrzyma³ w nagrodê rower
górski ufundowany przez
firmê ARKUS z Dêbicy,
natomiast pozostali otrzymali
odzie¿ sportow¹.
W czêœci artystycznej pó³godzinny program przedstawi³
Zespó³ Tañca Nowoczesnego
“Kornele”. M³ode tancerki
prezentowa³y siê wspaniale
i by³y ¿egnane gor¹cymi bra- Fot. S. Ko³odziej
wami.
10 wspania³ych. Od lewej prorektor PRz L. Ziemiañski, prezes
Po raz pierwszy podczas KU AZS G. Sowa, B. Serwatko, E. Kanior, T. Ziobro,
Balu Sportowca zosta³a og³o- S. Gielarowski, A. Siry, £. Ka³amarz, B. Tunia, kierownik
szona kwesta na budowê SWFiS J. Lutak, D. Pisarek, D. Garski.
Centrum Sportowo-Dydaktycznego
Politechniki Rzeszowskiej. Pod
nieobecnoœæ pomys³odawcy przedsiêwziêcia JM Rektora prof. Tadeusza
Markowskiego kwestowa³ prorektor
ds. nauki Leonard Ziemiañski. Klub
Uczelniany AZS jako pierwszy
odpowiedzia³ na apel JM Rektora
i przekaza³ na ten cel kwotê 1000 z³.
D o piêknych tradycji naszych bali
nale¿y wybór Królowej. W tym roku
Królow¹ Balu zosta³a studentka III
roku WBiIŒ Magdalena Klich, mama
wspania³ej trzyletniej Karolinki,
Fot. S. Ko³odziej
“maskotki” DS “Akapit”. Wœród
uczestników balu zosta³y rozlosowane cenne nagrody. Ka¿da z pañ otrzyma³a piêkn¹
ró¿ê, natomiast ka¿dy z panów mia³ mo¿liwoœæ wykazaæ siê hojnoœci¹ podczas kwestowania.
Dobra orkiestra i œwietna kuchnia uwieñczy³y dzie³o. Szkoda, ¿e nastêpny bal dopiero
za rok.
Stanis³aw Ko³odziej
Kwestowanie.
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