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Na rzecz Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej
W dniu 27 marca 2001 r. odby³o siê w naszej uczelni historyczne spotkanie grupy inicjatorów powo³ania Fundacji Rozwoju
Politechniki Rzeszowskiej. Sygnatariusze Fundacji, zgodni co do faktu jej powo³ania, rozwa¿¹ wrêczony im na spotkaniu
projekt statutu. Pierwszymi, którzy wyrazili gotowoœæ z³o¿enia oœwiadczenia woli fundatora w akcie fundacyjnym, byli
dr in¿. Ryszard Kardasz - Prezes Zarz¹du Huty Stalowa Wola S.A. oraz in¿. Marian Burda - Prezes Zarz¹du Przedsiêbiorstwa
Elektromonta¿-Rzeszów S.A.
M. O.

Z prawej: Marian Burda w czasie sk³adania deklaracji
o wspó³pracy.

Spotkanie odby³o siê w sali Senatu.

O perspektywach rozwoju
uczelni poinformowa³
JM Rektor
prof. Tadeusz Markowski.

Absolwenci PRz od lewej: Marian Burda - Prezes Zarz¹du Przedsiêbiorstwa
Elektromonta¿-Rzeszów S.A., Edward
Goleñ - Prezes Zarz¹du Rzeszowskiego
Zak³adu Energetycznego S.A., Grzegorz
Gilewicz - Prezes Zarz¹du Elektrociep³owni Rzeszów S.A.

Pierwszym, który z³o¿y³ oœwiadczenie woli fundatora,
by³ dr in¿. Ryszard Kardasz.

O potrzebie zaanga¿owania siê firm
w rozwój uczelni mówi³ Zdzis³aw Siewierski - Prezes Zarz¹du Firmy Biegonice-Kupno. Od lewej: Tadeusz Cebulak - Prezes Zarz¹du WSK "PZL-Rzeszów", Roman Krzystyniak - Dyrektor
Banku Pekao S.A. - I Oddzia³ w Rzeszowie.

Inicjatorzy powo³ania Fundacji Rozwoju Politechniki
Rzeszowskiej.
Fot. M. Misiakiewicz
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KRASP
Goœcimy Prezydium KRASP
Po raz pierwszy na Podkarpaciu odbêdzie siê posiedzenie Prezydium
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP). Obrady odbêd¹ siê w dniach 27-28 kwietnia
br. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym “Czarna” k. Ustrzyk Dolnych,
zaœ 29 kwietnia 2001 r. to zacne grono
goœciæ bêdziemy w Politechnice Rzeszowskiej.
Politechnika Rzeszowska bowiem
ma zaszczyt i honor byæ gospodarzem
tego historycznego dla nas wydarzenia.
Powierzenie zorganizowania tak presti¿owego wydarzenia w³aœnie Politechnice, jest niew¹tpliwie wyrazem uznania osi¹gniêæ jej 50-letniej dzia³alnoœci, awansem oœrodka akademickiego,
miasta i regionu.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich jest dobrowolnym
zrzeszeniem rektorów reprezentuj¹cych polskie szko³y wy¿sze posiadaj¹ce uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzêdne. Zgromadzenie Plenarne KRASP tworzy obecnie 95 rektorów.
Prezydium KRASP w kadencji
1999-2002 tworz¹: prof. Jerzy WoŸnicki, Rektor Politechniki Warszawskiej - przewodnicz¹cy; prof. Franci-

szek Ziejka, Rektor Uniwersytetu
Jagielloñskiego - wiceprzewodnicz¹cy; prof. Stefan Jurga - Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Rektor Uniwersytetu A. Mickiewicza - wiceprzewodnicz¹cy.
Cz³onkowie: prof. Janusz Czerwiñski - Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego, Rektor AWF w Gdañsku;
prof. W³odzimierz Kluciñski - Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów
Uczelni Rolniczych, Rektor SGGW;
kontradmira³ prof. Antoni Komorowski
- Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych,
Rektor Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni; prof. Zbigniew Puchalski Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów
Uczelni Medycznych, Rektor Akademii Medycznej w Bia³ymstoku; prof.
Stanis³aw Rodziñski - Przewodnicz¹cy
Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, Rektor ASP w Krakowie;
prof. Micha³ Œliwa - Przewodnicz¹cy
Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie; prof. Ryszard
Tadeusiewicz - Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych, Rektor AGH; prof. Jan

Wojty³a - Przewodnicz¹cy Konferencji
Rektorów Uczelni Ekonomicznych,
zarazem Przewodnicz¹cy Komisji ds.
Legislacyjnych KRASP, Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
prof. Andrzej Mulak - Przewodnicz¹cy
Komisji ds. Integracji, Partnerstwa
i Standardów Akademickich KRASP,
Rektor Politechniki Wroc³awskiej;
prof. Piotr Wêgleñski - Przewodnicz¹cy Komisji ds. Finansowania Szkolnictwa Wy¿szego KRASP, Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego.
Sekretarzem Generalnym KRASP
jest prof. nzw. dr hab. Andrzej Kraœniewski z Politechniki Warszawskiej.
Cele KRASP-u to m.in.:
u inspirowanie i koordynowanie
wspó³pracy zrzeszonych szkó³ wy¿szych,
u podejmowanie dzia³añ prowadz¹cych do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej i dzia³anie na rzecz
rozwoju szkolnictwa wy¿szego,
u reprezentowanie interesu szkolnictwa wy¿szego i nauki, a tak¿e wspólnych interesów zrzeszonych szkó³,
w tym tak¿e wybór ich przedstawicieli do ponadnarodowych stowarzyszeñ rektorów lub uczelni.
Marta Olejnik

Nowe laboratorium
Katedry Konstrukcji Maszyn
Dnia 1 marca 2001 r. w Katedrze Konstrukcji Maszyn
WBMiL zaczê³o funkcjonowaæ laboratorium stereolitografii, wyposa¿one w urz¹dzenie typu SLA-250/50, zakupione
w niemieckiej firmie 3D Systems. Jest to jedno z czterech
tego typu urz¹dzeñ w Polsce (pozosta³e znajduj¹ siê w Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wroc³awskiej i w rzeszowskim Zelmerze). Umo¿liwia ono wykonanie z ¿ywic

epoksydowych modeli przestrzennych o dowolnie z³o¿onym
kszta³cie.
Stereolitografia jest jedn¹ z metod szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping). Jest to technologia wytwarzania trójwymiarowych modeli na podstawie kszta³tów
geometrycznych zaprojektowanych w systemie CAD. Zasada metody SLA polega na warstwowym utwardzaniu ¿ywicy
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sk³adaj¹cych siê na bry³ê, model wyjmuje siê
z komory roboczej i poddaje obróbce wykañczaj¹cej. Polega ona na usuniêciu struktur podpieraj¹cych, a nastêpnie na mechanicznym
obrobieniu niektórych powierzchni. ¯ywice stereolitograficzne s¹ ³atwo obrabialne, mo¿na je
równie¿ kleiæ, szpachlowaæ i lakierowaæ. Klejenie odbywa siê za pomoc¹ ciek³ej ¿ywicy tego
samego typu, która nastêpnie utwardza siê
przez naœwietlanie UV.
Tak w uproszczeniu mo¿na przedstawiæ powstawanie modeli w procesie stereolitografii.
Podstawow¹ zalet¹ SLA jest mo¿liwoœæ wykonania ka¿dego, dowolnie skomplikowanego
kszta³tu, niezale¿nie od podciêæ czy otworów
wewnêtrznych, przy czym ze wzrostem z³o¿onoœci czêœci nie roœnie koszt procesu. Dziêki sterowaniu komputerowemu wykonywane modele
s¹ w pe³ni powtarzalne, a dok³adnoœæ ich wykonania siêga 0,1 mm (doœwiadczeni u¿ytkownicy
mog¹ osi¹gn¹æ nawet 0,02 mm). Na podstawie
Laboratorium stereolitografii 3DSystems, Darmstadt.
Fot. w³asna modeli SLA mo¿na budowaæ formy równie¿ dla
odlewnictwa wed³ug metody traconego modelu
(quick cast).
Zakupione urz¹dzenie stwarza mo¿liwoœæ
zarówno wykonywania prac badawczych, jak
i œwiadczenia us³ug w ró¿nych dziedzinach, nie
tylko tych zwi¹zanych z przemys³em. Pracownicy naukowi Politechniki maj¹ np. mo¿liwoœæ
doœwiadczalnej weryfikacji symulacji komputerowych MES, poniewa¿ model stereolitograficzny stanowi bezpoœredni¹ bazê modelu do
badañ elastooptycznych. W ten sposób mo¿na
w krótkim czasie uzyskaæ informacje o w³aœciwoœciach wytrzyma³oœciowych dowolnego elementu, którego z³o¿onoœæ kszta³tu jest ograniczona wy³¹cznie nasz¹ wyobraŸni¹. Dziêki
mo¿liwoœci klejenia modeli wielkoœæ maksymalna wyrobu równie¿ nie jest ograniczona.
Oprócz tego modele SLA znajduj¹ zastosowanie
m.in. w nastêpuj¹cych dziedzinach techniki:
Model silnika firmy Mercedes-Benz wykonany metod¹ stereolitografii n wykonanie modeli funkcjonalnych, podda(3DSystems).
wanych próbom jako prototypy,
Fot. w³asna
n wykonanie modeli do badania przep³ywów
w otworach wewnêtrznych (silniki, kolektoepoksydowej za pomoc¹ wi¹zki œwiat³a ultrafioletowego, gery powietrzne itp.),
nerowanego przez laser ma³ej mocy.
Punktem wyjœcia procesu budowy modelu stereolitogra- n badania i ocena marketingowa nowych produktów,
ficznego jest bry³owy projekt wyrobu, zwany niekiedy mo- n budowa form prototypowych na potrzeby przetwórstwa
tworzyw sztucznych, wykonanie rdzeni traconych do budelem wirtualnym. W programie CAD przygotowuje siê
dowy ceramicznych form odlewniczych (metoda Quick
plik, zapisuj¹c go w formacie .stl. Dla modelu wirtualnego
Cast®),
opracowuje siê proces stereolitograficzny w programie
3DLightyear, po czym (po zweryfikowaniu poprawnoœci n budowa prototypowych form wtryskowych (metoda
Keltool®).
modelu) przesy³a siê go do urz¹dzenia SLA w celu wykonaInne obszary zastosowania stereolitografii to:
nia. Model rzeczywisty jest tworzony warstwami na stole ron
medycyna: modelowanie i wytwarzanie implantów
boczym maszyny przez utwardzanie ciek³ej ¿ywicy
uk³adu kostnego w celu opracowania przebiegu operacji
promieniem lasera. Po wykonaniu wszystkich warstw
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na potrzeby protetyki (w tym wypadku celowe jest wykorzystanie tomografu rentgenowskiego do uzyskania
dok³adnych wymiarów koœci, która ma byæ zast¹piona
protez¹; je¿eli tomograf jest wyposa¿ony w program pozwalaj¹cy zapisaæ dane w formacie .stl, to uzyskujemy
bezpoœredni model akceptowany przez stereolitograf),
n architektura: modele wizualne i funkcjonalne,
n archeologia: rekonstrukcje przedmiotów i elementów
szkieletów.
Wybrani pracownicy Katedry Konstrukcji Maszyn odbyli
szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu stereolitografii

w siedzibie firmy 3DSystems w Darmstadt. Uzyskane
certyfikaty uprawniaj¹ nas do œwiadczenia dzia³alnoœci
us³ugowej, co powinno przynieœæ wymierne korzyœci finansowe dla uczelni. W po³¹czeniu z posiadanym oprogramowaniem CAD mo¿emy zaoferowaæ potencjalnym klientom,
w tym jednostkom uczelnianym, kompleksowe i nowoczesne
modelowanie z zakresu stylistyki, konstrukcji oraz tworzenia
modeli fizycznych i prototypów technicznych dowolnie
skomplikowanych kszta³tów przestrzennych.
Mieczys³aw P³ocica

Mgr in¿. Roman Bochenek
laureatem
Konkursu Stypendialnego
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Mgr in¿. Roman Bochenek, asystent w Zak³adzie In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi na
Wydziale Chemicznym Politechniki
Rzeszowskiej, otrzyma³ Stypendium
Krajowe dla M³odych Naukowców
przyznane przez Fundacjê na rzecz
Nauki Polskiej na 2001 rok. Uroczyste wrêczenie okolicznoœciowych dyplomów odby³o siê tradycyjnie w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego
w Warszawie w dniu 24 marca 2001 r.
W uroczystoœci, oprócz ma³¿onki stypendysty - pani Krystyny, uczestniczy³ prorektor ds. nauki dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, prof. PRz.
Mgr in¿. Roman Bochenek jest jedynym laureatem konkursu stypendialnego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z rzeszowskiego oœrodka akademickiego. Gratulujemy.
Bronis³aw Œwider

Laureat z prorektorem L. Ziemiañskim na Zamku
Królewskim.
Fot. w³asna

Komunikat Prasowy FNP

Stypendia FNP dla m³odych naukowców
w 2001 r.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, obchodz¹ca w 2001 r.
dziesiêciolecie swego istnienia, za jedno z najwa¿niejszych
zadañ programowych uwa¿a wspieranie m³odych naukowców. Ju¿ w drugim roku swej dzia³alnoœci rozpoczê³a reali-

zacjê konkursu stypendialnego, adresowanego do najm³odszych uczonych, którzy maj¹ nie wiêcej ni¿ 30 lat i s¹ pracownikami lub doktorantami w szko³ach wy¿szych, placówkach PAN czy te¿ innych instytucjach prowadz¹cych
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badania naukowe. Musz¹ oni posiadaæ dorobek naukowy,
udokumentowany publikacjami. Co roku blisko 100 najlepszym kandydatom s¹ przyznawane roczne stypendia.
W oœmiu edycjach konkursu otrzyma³o je ³¹cznie 806 osób.
W obecnym, dziewi¹tym konkursie wziê³o udzia³ 573
kandydatów, a wiêc o ponad 100 wiêcej ni¿ w poprzednim
roku. Z uczelni wy¿szych nades³ano 488 wniosków, z placówek PAN - 57 oraz z innych jednostek badawczych - 28. Jury
konkursu, którego rolê pe³ni Rada Fundacji, wysoko oceni³o
poziom tegorocznych kandydatów, postanawiaj¹c przyznaæ

a¿ 126 rocznych stypendiów, ka¿de w wysokoœci 20 000 z³.
S¹ one zwolnione od podatku dochodowego.
Wœród laureatów konkursu najwiêksz¹ grupê stanowi¹
pracownicy i doktoranci szkó³ wy¿szych - 99 osób. Najliczniej reprezentowanymi dziedzinami s¹ nauki biologiczne,
nastêpnie filologia, fizyka, nauki medyczne oraz historia. Jak
zawsze, wiêkszoœæ stypendystów wywodzi siê z du¿ych
oœrodków naukowych: z Warszawy (41), Krakowa (19), Poznania (17) i Wroc³awia (13). Œrednia wieku tegorocznych
stypendystów to niespe³na 28 lat.

PERSONALIA
PROFESURY UCZELNIANE
JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
o dr. hab. in¿. Aleksandra Koz³owskiego w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska z dniem 1 lutego 2001 r. na okres
5 lat,
o dr. hab. in¿. Mariana Mija³a w Katedrze Konstrukcji
Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
z dniem 1 kwietnia 2001 r. na okres 5 lat,

o dr. hab. in¿. Mieczys³awa Korzyñskiego w Katedrze

Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa z dniem 1 kwietnia 2001 r.
na czas nieokreœlony.
Kadra profesorów Politechniki Rzeszowskiej
zmniejszy³a siê wskutek odejœcia z dniem 31 marca 2001 r.
dr. hab. in¿. Stanis³awa Paszczyñskiego, zatrudnionego
w Zak³adzie Systemów Rozproszonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, do pracy w innej uczelni.

HABILITACJE
Dr in¿. Tadeusz A. Knap, adiunkt w Zak³adzie Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu
dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn,
specjalnoœæ - urz¹dzenia ochrony œrodowiska, mechanika p³ynów, nadany przez
Radê Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej
i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w dniu 20 paŸdziernika 2000 r.

Centralna Komisja do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych w dniu 26 marca
2001 r. zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Temat rozprawy
habilitacyjnej: “Wybrane w³aœciwoœci
przep³ywu gazu w kana³ach wiruj¹cych
z unoszeniem rozproszonej fazy sta³ej
w aspekcie zastosowañ w urz¹dzeniach technicznych”.
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DOKTORATY
Mgr in¿. Mariusz M¹czka, asystent
w Katedrze Podstaw Elektroniki na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki,
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny elektronika, nadany przez Radê Naukow¹
Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie w dniu 22 lutego 2001 r. Temat
rozprawy doktorskiej: “Kropki kwantowe
formowane elektrostatycznie; badania

numeryczne rozk³adów potencja³u”.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³
prof. dr hab. Maciej Bugajski z Instytutu
Technologii Elektronowej w Warszawie.
Rozprawê recenzowali prof. dr hab. Janina
Marciak-Koz³owska z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie i dr hab.
in¿. Andrzej Kolek, profesor Politechniki
Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Zofia Byczkowska, asystentka
w Katedrze Chemii Ogólnej i Elektrochemii
na Wydziale Chemicznym, uzyska³a stopieñ
naukowy doktora nauk chemicznych z zakresu dyscypliny technologia chemiczna,
nadany przez Radê Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej w dniu 5 kwietnia 2001 r. Temat rozprawy doktorskiej:
“Interpretacja niektórych wielkoœci elektrochemicznych na podstawie Modelu Polary-

zacyjnego granicy faz metal-roztwór elektrolitu”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. Boles³aw Fleszar z Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali: prof. zw. dr hab. Edward Dutkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Marek Kalinowski z Uniwersytetu Warszawskiego
i dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, profesor
Politechniki Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Andrzej Trytek, asystent
w Zak³adzie Odlewnictwa i Spawalnictwa
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 11 kwietnia 2001 r. Temat rozprawy doktorskiej:
“W³aœciwoœci eksploatacyjne uszlachetnio-

nych powierzchniowo czêœci maszyn z ¿eliwa sferoidalnego”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Antoni
W. Or³owicz, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali prof. zw.
dr in¿. Józef Gawroñski z Politechniki
Œl¹skiej w Gliwicach i prof. zw. dr hab. in¿.
Czes³aw Podrzucki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Bronis³aw Œwider

KBN

informuje

Rada Ministrów na posiedzeniu
6 lutego 2001 r. zaakceptowa³a projekt
ustawy o podpisie elektronicznym.
Przepisy te dostosowuj¹ polskie
ustawodawstwo do prawa Unii Euro-

pejskiej. Jednoczeœnie w zwi¹zku
z rozwojem techniki, powszechnym
dostêpem do Internetu, poczty elektronicznej i zwi¹zanym z tym szybkim
rozwojem handlu za poœrednictwem

urz¹dzeñ elektronicznych istnieje koniecznoœæ uregulowañ prawnych, które
pozwol¹ na bezpieczne stosowanie
podpisu elektronicznego. W zwi¹zku
z postêpem technologicznym projekt
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ustawy nie wskazuje jednoznacznych
œrodków, za pomoc¹ których bêd¹
sk³adane podpisy elektroniczne, oraz
œrodków bezpieczeñstwa, które musz¹
zostaæ przedsiêwziête zarówno przez
odbiorców us³ug certyfikacyjnych, jak
i przez podmioty œwiadcz¹ce te us³ugi.
Projekt wskazuje jedynie, jakie wymagania musz¹ spe³niaæ odpowiednie
urz¹dzenia. Jest bowiem pewne, ¿e rozwój techniki stworzy w przysz³oœci doskonalsze formy zabezpieczeñ.
Skutki prawne stosowania podpisu elektronicznego bêd¹ takie same
jak skutki prawne podpisów w³asnorêcznych.
Podmioty œwiadcz¹ce us³ugi certyfikacyjne bêd¹ zobowi¹zane do:
= zapewnienia technicznych i organizacyjnych mo¿liwoœci szybkiego
i niezawodnego wydawania, zawieszania i uniewa¿niania certyfikatów
oraz okreœlenia czasu dokonania
tych czynnoœci,
= stwierdzenia to¿samoœci osoby
ubiegaj¹cej siê o uzyskanie certyfikatu,
= uzyskania dodatkowych danych,
które maj¹ byæ zawarte w certyfikacie,

=

=

=

=

=

zatrudnienia osób posiadaj¹cych
niezbêdne doœwiadczenie i kwalifikacje,
zapewnienia œrodków przeciwdzia³aj¹cych fa³szerstwom certyfikatów i innych poœwiadczanych elektronicznie danych,
zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody
wyrz¹dzone odbiorcom us³ug certyfikacyjnych, w przypadku gdy
us³ugi s¹ œwiadczone poprzez akredytowane lub kwalifikowane podmioty œwiadcz¹ce us³ugi certyfikacyjne,
poinformowania osoby, która wystêpuje o certyfikat, przed zawarciem z ni¹ umowy o warunkach uzyskania i u¿ywania certyfikatu
o wszelkich ograniczeniach jego
u¿ycia oraz w przypadku gdy podmiot nie posiada akredytacji - równie¿ o istnieniu mo¿liwoœci uzyskania certyfikatu od podmiotu akredytowanego,
u¿ywania systemów do znakowania
czasem, tworzenia i przechowywania certyfikatów, w sposób umo¿liwiaj¹cy wprowadzanie i zmiany danych jedynie osobom upowa¿nio-

=

=

=

=

nym oraz gwarantuj¹cym publiczny
dostêp do certyfikatów, je¿eli osoby, którym wydano te certyfikaty,
wyrazi³y zgodê na taki dostêp,
udostêpnienia, na wniosek odbiorcy
us³ug certyfikacyjnych, wykazu
bezpiecznych urz¹dzeñ do sk³adania
i weryfikacji podpisów elektronicznych,
zapewnienia, w razie tworzenia
przez nie danych s³u¿¹cych do
sk³adania podpisu elektronicznego,
poufnoœci procesu ich tworzenia,
a tak¿e nieprzechowywania i niekopiowania tych danych oraz nieudostêpniania ich nikomu innemu poza
osob¹, która bêdzie sk³ada³a za ich
pomoc¹ podpis elektroniczny,
zapewnienia za pomoc¹ œrodków technicznych, aby dane s³u¿¹ce do
sk³adania podpisów mog³y, po zakoñczeniu procesu ich tworzenia,
wyst¹piæ tylko raz,
zapewnienia weryfikacji autentycznoœci i wa¿noœci certyfikatów oraz
innych poœwiadczanych przez nich
elektronicznych danych.
(fragment Komunikatu
Centrum Informacyjnego Rz¹du)

20 lat

Rzeszowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCh)
Rzeszowski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Chemicznego na wniosek
doc. dr. hab. Stanis³awa Kopacza
i dr Marii Kopacz zosta³ powo³any
w dniu 4 czerwca 1981 r. decyzj¹ Zarz¹du G³ównego PTCh. Do czasu zorganizowania Walnego Zebrania Cz³onków Oddzia³u i wyboru w³adz Oddzia³u
Zarz¹d G³ówny PTCh upowa¿ni³
doc. dr. hab. Stanis³awa Kopacza do
pe³nienia funkcji Przewodnicz¹cego
Oddzia³u PTCh.
W chwili powo³ania Oddzia³ liczy³
20 cz³onków pracuj¹cych w ówczes-

nym Instytucie Technologii Chemicznej Politechniki Rzeszowskiej. Byli
to: B. Fleszar, C. Heneczkowska,
R. Hippe, Z. Hippe, J. Kalembkiewicz,
A. Kerste, W. K³eczek, M. Kopacz,
S. Kopacz, J. Lubczak, B. Myœliwiec,
B. Nitka, D. Nowak, T. Pardela,
W. Pi¹tkowski, J. P³oszyñska, J. Pusz,
A. Sobkowiak, D. WoŸniacka, A. ¯mihorska-Gotfryd.
Teren dzia³alnoœci obejmowa³ ówczesne województwo rzeszowskie,
a siedzib¹ Oddzia³u zosta³ Instytut Technologii Chemicznej Politechniki

Rzeszowskiej, dziêki du¿ej ¿yczliwoœci
jego dyrektora, doc. dr. hab. in¿. M. Kucharskiego. Obecnie terenem dzia³alnoœci Rzeszowskiego Oddzia³u PTCh
jest województwo podkarpackie.
I Walne Zgromadzenie Cz³onków
Rzeszowskiego Oddzia³u PTCh odby³o
siê w dniu 6 listopada 1981 r. Wybrano
Zarz¹d Oddzia³u w sk³adzie:
= doc. dr hab. S. Kopacz - przewodnicz¹cy,
= dr in¿. A. Sobkowiak - zastêpca
przewodnicz¹cego,
= mgr in¿. J. P³oszyñska - sekretarz,

Nr 4(88)–KWIECIEÑ 2001
mgr T. Pardela - skarbnik,
dr M. Kopacz i mgr in¿. J. Mokrzycka-Lech - cz³onkowie Zarz¹du.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli:
= dr in¿. J. Lubczak - przewodnicz¹cy,
= mgr in¿. B. Nitka i mgr in¿. J. Kalembkiewicz - cz³onkowie.
W latach 1981-1995 Przewodnicz¹cym Oddzia³u by³ prof. dr hab.
S. Kopacz, natomiast w latach
1996-2000 funkcjê przewodnicz¹cego
pe³ni³ dr hab. in¿. J. Kalembkiewicz,
prof. PRz.
Celem dzia³alnoœci Towarzystwa,
zgodnie z jego statutowym zapisem,
jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej.
Rzeszowski Oddzia³ PTCh w pe³ni
realizuje postawione cele poprzez organizacjê konferencji, wyk³adów i kursów naukowych. W okresie swej dzia³alnoœci by³ organizatorem lub wspó³organizatorem m.in.:
= XLII Zjazdu Naukowego Polskiego
Towarzystwa Chemicznego oraz
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego
(SITPCh) (1999 r.),
= I Ogólnopolskiego Seminarium
Sprawozdawczego z Realizacji
Grantów KBN w zakresie Nauk
Chemicznych pod przewodnictwem prof. dr. hab. in¿. H. Galiny
(1999 r.),
= Seminarium “Wybrane Problemy
Chemii” (impreza cykliczna od
1994 r.),
=
=
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Warsztatów Chemicznych (odbywanych cyklicznie od 1997 r.),
= licznych odczytów i wyk³adów
z udzia³em prelegentów z kraju
i z zagranicy.
Organizacja XLII Zjazdu Naukowego PTCh i SITPChem, najwiêkszego
przedsiêwziêcia naukowego w dziejach
Politechniki Rzeszowskiej z udzia³em
oko³o 1000 osób, by³a w³aœciwie podsumowaniem 20-letniej dzia³alnoœci
Oddzia³u Rzeszowskiego. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego
by³ dr hab. in¿. J. Kalembkiewicz, prof.
PRz, a przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego - prof. dr hab. S. Kopacz.
Zarz¹d G³ówny PTCh oraz uczestnicy
wysoko ocenili organizacjê i uznali ten
Zjazd za jedn¹ z najlepiej zorganizowanych imprez tego typu w ostatnich latach.
Niemal od samego pocz¹tku przy
Rzeszowskim Oddziale PTCh aktywnie dzia³a³a Sekcja Dydaktyczna, skupiaj¹ca ponad 100 nauczycieli regionu
po³udniowo-wschodniej Polski. Przewodnicz¹cym tej Sekcji w latach
1981-2000 by³ mgr Edward Spilarewicz z II LO w Mielcu, a obecnie jest
mgr Kazimiera Pisuliñska z V LO
w Rzeszowie. W ramach dzia³alnoœci
tej Sekcji odby³o siê kilkadziesi¹t spotkañ nauczycieli i uczniów z ró¿nego
typu szkó³ œrednich i szkó³ podstawowych. Ponadto cz³onkowie w³adz Oddzia³u uczestniczyli w pracach komisji
dzia³aj¹cych przy wojewódzkich wy=

dzia³ach oœwiaty, kuratoriach i oœrodkach metodycznych. Celem tych prac
by³o umo¿liwienie nauczycielom zwiêkszania swoich kwalifikacji z chemii.
W dniu 15 grudnia 2000 r. odby³o
siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Rzeszowskiego Oddzia³u PTCh, na
którym dokonano wyborów Zarz¹du
Oddzia³u oraz Komisji Rewizyjnej.
Podczas obecnej kadencji Zarz¹d bêdzie pracowa³ w sk³adzie:
= prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz przewodnicz¹cy,
= prof. dr hab. in¿. Henryk Galina - zastêpca przewodnicz¹cego,
= dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz,
prof. PRz - zastêpca przewodnicz¹cego,
= dr in¿. Bogdan Papciak - sekretarz,
= mgr in¿. Dorota G³owacz-Czerwonka - skarbnik,
= dr in¿. Cecylia Heneczkowska i mgr
Kazimiera Pisuliñska - cz³onkowie.
Sk³ad Komisji Rewizyjnej:
= dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz przewodnicz¹ca,
= dr in¿. Jaromir Lechowicz, mgr in¿.
Anna KuŸniar - cz³onkowie.
W bie¿¹cym roku w ramach jubileuszu XX-lecia dzia³alnoœci Rzeszowskiego Oœrodka PTCh, niezale¿nie od
planowanych imprez, odbêdzie siê uroczysta sesja naukowa poœwiêcona
wspó³czesnym problemom chemii.
Stanis³aw Kopacz
Jan Kalembkiewicz

Zagospodarowanie przestrzenne terenów
Politechniki Rzeszowskiej
Posiadanie prawa w³asnoœci do terenów, przy bardzo atrakcyjnej ich lokalizacji, jest czynnikiem niezmiernie wa¿nym.
W tak korzystnej sytuacji jest Politechnika Rzeszowska, która jest w³aœcicielem terenów zlokalizowanych w obrêbie
al. Powstañców Warszawy, ulic: Podkarpackiej, Poznañskiej
i E. Plater (“Campus II”). Jest to obszar ok. 30 hektarów, obecnie czêœciowo zabudowany obiektami zarówno o charakterze dydaktycznym, jak i socjalnym. Znaczna czêœæ tych
terenów jest dot¹d niewykorzystana. Tereny niezagospodarowane umo¿liwiaj¹, tak bardzo potrzebn¹, dalsz¹ rozbudo-

wê bazy zarówno dydaktycznej, jak i socjalnej uczelni. Jak
wiadomo, tereny uczelni zlokalizowane w obrêbie ulic:
W. Pola, ¯wirki i Wigury oraz M. Curie-Sk³odowskiej
(“Campus I”) zosta³y ca³kowicie wykorzystane, co oznacza
brak mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej.
Nie mniej wa¿ne i niezbêdne jest tak¿e rozs¹dne dysponowanie posiadanymi terenami. Temu celowi s³u¿¹ tzw. plany
zagospodarowania przestrzennego.
W latach 1974-1975 zosta³ opracowany pod kierunkiem
prof. W. Cêckiewicza z Politechniki Krakowskiej plan zago-
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o istniej¹cej zabudowy dydaktycznej,

sportowej i socjalnej,
o przestrzenne rozplanowanie dalszej za-

budowy o charakterze dydaktycznym,
sportowym i socjalnym na wolnych terenach,
o zaprojektowanie lokalizacji pod ewentualn¹ zabudowê obrze¿n¹, miêdzy innymi dla tzw. parków technologicznych,
o rozwi¹zanie komunikacji wewnêtrznej, parkingów i miejsc rekreacji zbiorowej.
W dniu 1 wrzeœnia 2000 r. zosta³
og³oszony ogólnodostêpny Konkurs
SARP (Nr 905) o charakterze ideowym,
studialnym otwartym, ogólnopolskim.
Podstawê przeprowadzenia konkursu
stanowi³ regulamin pod nazw¹ “Warunki Konkursu” autorstwa Oddzia³u SARP
Plan zagospodarowania uczelni wg wyró¿nionej I nagrod¹ pracy konkursowej. w Rzeszowie. Konkurs zosta³ rozstrzygFot. M. Misiakiewicz niêty przez S¹d Konkursowy sk³adaj¹cy siê z trzech przedstawicieli SARP
i dwóch przedstawicieli Politechniki
spodarowania przestrzennego terenów okreœlonych nazw¹ Rzeszowskiej 20 grudnia 2000 r. W konkursie uczestni“Campus II”. Podstaw¹ takiego opracowania by³ plan rozwo- czy³o piêæ zespo³ów. Konkursowe jury najwy¿ej oceni³o
ju uczelni w okresie najbli¿szych 20-30 lat. Od tamtego czasu pracê przedstawion¹ przez Pracowniê Architektoniczn¹
minê³o ponad 25 lat. Jest zatem zrozumia³e, ¿e dalszy rozwój “MWM-Projekt” s.c. z Rzeszowa autorów: arch. arch. Mardzisiejszej Politechniki nie mo¿e siê odbywaæ na podstawie cina Smoczeñskiego, Wac³awa Mat³oka i Macieja £obosa.
prognozy rozwoju i planu zagospodarowania z lat 70.
Praca ta uzyska³a pierwsz¹ nagrodê konkursow¹. W werPolitechnika Rzeszowska jest uczelni¹ o du¿ej dynamice dykcie jury czytamy, ¿e pracê charakteryzuje czytelny
rozwoju. W ostatnich latach nast¹pi³ kilkakrotny wzrost licz- uk³ad funkcjonalno-przestrzenny wszystkich obiektów
by kszta³conych studentów i kadry naukowej. Prognozy na uczelni, z wyraŸnym wydzieleniem stref funkcjonalnych;
najbli¿szych 20 lat zak³adaj¹ dalszy wzrost liczby studentów praca korzystnie integruje projektowan¹ zabudowê i zago(ponad 14 tysiêcy) oraz pracowników naukowo-dydaktycz- spodarowanie terenu z istniej¹c¹ substancj¹, tworz¹c jednych (do ok. 1000 osób). Zasadnicze zmiany zasz³y tak¿e norodn¹ strukturê przestrzenn¹ ca³ego zespo³u, trafnie
w kierunkach kszta³cenia, ³¹cznie z powo³aniem zupe³nie no- kszta³tuje po³udniow¹ pierzejê alei Powstañców Warwych kierunków studiów.
szawy, a zaproponowany elastyczny modularny uk³ad urOgólnie mówi¹c, prognoza rozwoju uczelni oraz plan za- banistyczny posiada du¿e walory realizacyjne. I dalej: pragospodarowania przestrzennego z lat 70. przesta³y byæ aktua- ca dowodzi, ¿e za³o¿ony w Warunkach Konkursu program
lne. Z koñcem lat 90. opracowano nowy, aktualny plan rozwoju Politechniki Rzeszowskiej jest w pe³ni mo¿liwy
rozwoju Politechniki Rzeszowskiej z prognoz¹ do 2020 r. do realizacji, przy zachowaniu w³aœciwych warunków
Jest to opracowanie trudne, ale jednoczeœnie bardzo wa¿ne jej funkcjonowania. Natomiast krytycznie jury odnios³o
i odpowiedzialne. W jego powstaniu bra³y udzia³ wszystkie siê do:
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, których indy- o lokalizacji zespo³u parkingów usytuowanych w centrum
widualne plany rozwoju sta³y siê podstaw¹ opracowania
zespo³u (pomiêdzy amfiteatrem a projektowanym zeogólnego planu rozwoju.
spo³em nowych domów studenckich),
Zaistnia³y zatem warunki, by w 2000 r. og³osiæ konkurs na o nieuwzglêdnienia istniej¹cego ukszta³towania terenu
zagospodarowanie przestrzenne “Campusu II”. Wykonanie
przy rozwi¹zaniu parkingu zlokalizowanego w pó³nocnozadania powierzono Rzeszowskiemu Oddzia³owi Stowarzy-wschodniej czêœci opracowania,
szenia Architektów Polskich, jako organizacji profesjonalnie o zbyt ma³ego udzia³u terenów zieleni rekreacyjnej w zagoprzygotowanej do realizowania tego typu zadañ. W pracach
spodarowaniu uczelni.
konkursowych czynny udzia³ brali przedstawiciele PolitechUwagi te mog¹ byæ uwzglêdnione podczas projektowania
niki Rzeszowskiej.
konkretnych, kolejnych inwestycji uczelnianych.
Podstawowym za³o¿eniem nowego planu zagospodaroS¹d Konkursowy nie przyzna³ II nagrody, natomiast przywania przestrzennego “Campusu II” by³o uwzglêdnienie:
zna³ nagrodê III i trzy wyró¿nienia.
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Aktualnie na terenie uczelni jest zorganizowana wystawa
wszystkich prac konkursowych. Istnieje zatem mo¿liwoœæ
szczegó³owego zapoznania siê z plonem konkursu.
Politechnika Rzeszowska, bêd¹c w³aœcicielem terenów
umo¿liwiaj¹cych dalsz¹ jej rozbudowê, mo¿e na nich budowaæ kolejne obiekty w sposób planowy, bez obawy pope³nienia, miêdzy innymi, b³êdów lokalizacyjnych.
Wœród ostatnio zakoñczonych inwestycji znalaz³y siê: Zespó³ Sal Wyk³adowych, Hala Laboratorium Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska oraz Laboratorium Silników
Spalinowych Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa. W reali-
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zacji jest inwestycja p.n. Rozbudowa i nadbudowa budynku
“P” WBiIŒ.
W bie¿¹cym roku rozpocznie siê realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Dom Akademicki. Natomiast w przygotowaniu jest miêdzy innymi inwestycja o nazwie Centrum
Sportowo-Dydaktyczne. Szereg kolejnych tematów jest w fazie opracowañ studialno-koncepcyjnych. W tej sytuacji aktualny plan zagospodarowania przestrzennego terenów naszej
uczelni, dotycz¹cy “Campusu II”, bêdzie bardzo pomocny
w realizacji dzia³alnoœci inwestycyjnej do 2020 r.
Kryspin Filipowski

Akredytacja do prowadzenia szkoleñ "asystentów jakoœci"
przez Katedrê Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
Politechniki Rzeszowskiej
Dostosowanie polskiego systemu badañ i certyfikacji wyrobów oraz systemów jakoœci, a tak¿e personelu do standardów obowi¹zuj¹cych w UE wymaga zachowania wysokiego
poziomu wiedzy i kompetencji osób oraz jednostek funkcjonuj¹cych w tym systemie. Dotychczas nadzorem i udzielaniem akredytacji zajmowa³o siê Polskie Centrum Badañ
i Certyfikacji (PCBC) a od niedawna nowo powo³ane, samodzielne Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
W systemie tym szczególn¹ wagê przyk³ada siê do kompetencji osób pracuj¹cych w systemach jakoœci. PCBC przewiduje tu trójstopniow¹ gradacjê - od “asystenta jakoœci”
poprzez “mened¿era jakoœci” do “auditora jakoœci”, przy
czym zakres i sposób uzyskiwania poszczególnych tytu³ów
jest bardzo œciœle reglamentowany.
Wed³ug ustaleñ PCBC, szkolenia asystentów jakoœci
mog¹ byæ prowadzone w uczelniach, szko³ach œrednich, placówkach naukowych, zak³adach pracy, pod warunkiem
spe³nienia okreœlonych wymagañ i uzyskania akredytacji
PCBC na prowadzenie takich szkoleñ.
Wa¿niejsze wymagania:
v po³owa osób szkol¹cych powinna posiadaæ formalne potwierdzenie przez PCBC kompetencji do prowadzenia
szkoleñ w danym zakresie,
v program szkolenia powinien byæ zgodny z wymaganiami
PCBC, a wymiar nie mniejszy ni¿ 80 godz. (w tym zajêcia
æwiczeniowe 30%),
v specjaliœci prowadz¹cy szkolenie powinni posiadaæ udokumentowany dorobek w danej dziedzinie,
v nale¿y zapewniæ odpowiednie warunki lokalowo-organizacyjne do prowadzenia szkoleñ.
Spe³nienie wszystkich wymagañ musi byæ udokumentowane we wniosku sk³adanym do PCBC i potwierdzone przez
zespó³ wizytuj¹cy jednostkê ubiegaj¹c¹ siê o akredytacjê
(w sk³ad zespo³u wchodzi przedstawiciel Komitetu Techni-

cznego PCBC ds. Szkoleñ i Zespo³u Szkolenia PCBC). Egzamin koñcowy przeprowadzaj¹ osoby wyznaczone przez
PCBC (nie prowadz¹ce zajêæ).
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
(KTMiOP), która od grudnia 1999 r. posiada certyfikat na
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v Do nauczania przedmiotów z zakresu zarz¹dzania jako-

zgodnoœæ systemu zarz¹dzania jakoœci¹ z norm¹ PN-ISO
9001:1996 (w dziedzinie “kszta³cenia i nauczania zawodowego z zakresu technologii maszyn i zarz¹dzania produkcj¹”) stosunkowo ³atwo uzyska³a akredytacjê PCBC na
szkolenie asystentów jakoœci z nastêpuj¹cych powodów:
v Istniej¹cy w Katedrze certyfikowany system zarz¹dzania
jakoœci¹ gwarantowa³ rzeteln¹ realizacjê zadañ zwi¹zanych ze szkoleniem asystentów jakoœci.
v W okresie wczeœniejszym dwóch pracowników Katedry
uzyska³o tytu³y asystenta jakoœci, a piêciu zosta³o przeszkolonych w zakresie “auditora wewnêtrznego systemu
jakoœci”.

œci¹ opracowano i opublikowano 3 podrêczniki (skrypty),
a 3 dalsze znajduj¹ siê w druku.
v Od kilku lat Katedra prowadzi kierunek dyplomowania
“zarz¹dzanie przez jakoœæ”, na którym wyk³adane przedmioty znacznie przekraczaj¹ zakres wymagañ PCBC
(5 przedmiotów, ³¹cznie 210 godz. zajêæ).
Przeprowadzona w Katedrze wizytacja przedstawicieli
PCBC (audit akredytacyjny) w dniu 27 listopada 2000 r. potwierdzi³a, ¿e Katedra spe³nia wymagania dotycz¹ce realizacji szkoleñ asystentów jakoœci wg programu PCBC, w wyniku czego zosta³a podpisana umowa dotycz¹ca prowadzenia
takich szkoleñ (DA/J/223/2000) z dnia 30 listopada 2000 r.
i otrzymano Certyfikat Akredytacji Nr 40/Cp-44/2/00 wraz
z Zaœwiadczeniem DA/J07-1/2001 (kopia na str. 11).
Pierwszy egzamin na asystenta jakoœci odbêdzie siê
9 kwietnia 2001 r. i przyst¹pi do niego 30 osób, w tym 25 studentów, 3 pracowników Katedry i 2 absolwentów z poprzedniego roku. Uzyskany certyfikat asystenta jakoœci (wzór
obok) jest uznawany w krajach UE i upowa¿nia do podejmowania specjalistycznych prac w s³u¿bach zapewnienia jakoœci przedsiêbiorstw.
Jak nam wiadomo, w województwie podkarpackim akredytacjê na szkolenie asystentów jakoœci ma tylko Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki
Rzeszowskiej. Potencja³ kadrowy Katedry i posiadane kwalifikacje umo¿liwiaj¹ znaczne rozszerzenie zakresu takich
szkoleñ. Mog¹ one byæ prowadzone w wiêkszych przedsiêbiorstwach i poszczególnych miastach województwa. Maj¹c
na wzglêdzie zalecenia Ministerstwa Gospodarki w sprawie
Programu Promocji Jakoœci 2000-2002, dotycz¹ce znacznej
poprawy zarz¹dzania projakoœciowego w urzêdach, administracji i placówkach us³ugowych, KTMiOP mo¿e udzieliæ
znacz¹cej pomocy merytorycznej, szkoleniowej i konsultingowej w opracowywaniu programów jakoœci i ich realizacji
przez ró¿ne jednostki organizacyjne, urzêdy, placówki
us³ugowe. Szczególnie dobrze mamy przygotowane zagadnienia zarz¹dzania jakoœci¹ w jednostkach edukacyjnych,
gdy¿ od 1999 r. posiadamy odpowiedni certyfikat, a w lutym
2001 r. przeszliœmy z pozytywnym wynikiem kontrolny audit nadzoru PCBC.
Jerzy £unarski

Wieœci z drugiej pó³kuli
Nieczêsto ma siê okazjê wyjechaæ
na drug¹ pó³kulê. Poniewa¿ celem by³
tak egzotyczny i ma³o znany kraj jak
Peru, st¹d proœba Redakcji GP, by
podzieliæ siê swoimi wra¿eniami z tej
interesuj¹cej eskapady.
Peru znajduje siê prawie pod równikiem, ale ze wzglêdu na oceaniczny, zi-

mny Pr¹d Humboldta, nie ma tam klimatu zwrotnikowego. W pasie przybrze¿nym nie padaj¹ deszcze i przez
okr¹g³y rok œwieci tropikalne s³oñce,
wypalaj¹c roœlinnoœæ. Jest jedynie
zwiêkszona wilgotnoœæ, zw³aszcza
zim¹. St¹d na przyk³ad w budownictwie
mo¿na u¿ywaæ niewypalonej gliny,

a dom nie musi mieæ dachu, wystarczy
tektura czy p³achta s³u¿¹ca za os³onê
przed s³oñcem. Taka zabudowa dominuje w biednych dzielnicach, niestety
przewa¿aj¹cych. W dzielnicach bogatych buduje siê obecnie wysokie budynki z betonu odporne na trzêsienia
ziemi, które tu wystêpuj¹. To zró¿nico-
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wanie jest jedn¹ z cech wspó³czesnego
Peru. Stolica kraju - prawie dziewiêciomilionowa Lima - jest federacj¹ ponad
trzydziestu dzielnic, z których jedna
tylko stanowi w³aœciw¹ Limê. S¹ one
do siebie niepodobne zarówno architektonicznie, jak i ludnoœciowo, gdy¿
spotyka siê tu wszystkie kolory skóry.
Niektórych ulic o tej samej nazwie jest
w Limie prawie tyle, ile jest dzielnic.
Trzeba wiêc obowi¹zkowo znaæ nazwê
dzielnicy i numer kwarta³u, gdy¿ budynki nie s¹ numerowane wzd³u¿ ulicy.
Jazda nie jest problemem, bo taksówek
jest nadmiar, a kierowcy natrêtnie oferuj¹ swoje us³ugi. Trzeba jednak przed
jazd¹ uzgodniæ cenê przejazdu i dobiæ
targu. Chc¹c jechaæ pojazdem z klimatyzacj¹, nale¿y siê liczyæ z dwukrotnie
wy¿sz¹ cen¹. Na porz¹dku dziennym s¹
taksówki czy inne samochody bez jakichkolwiek œwiate³, zderzaków czy z
brakuj¹c¹ szyb¹ tyln¹ lub boczn¹ itp.
Sama jazda jest te¿ prze¿yciem, bo znaków drogowych jak na lekarstwo, ka¿dy prze do przodu, wspomagaj¹c siê
klaksonem (obowi¹zkowo) i gestami
r¹k. Jedynie “le¿¹cy policjanci” przed
skrzy¿owaniami wymuszaj¹ przyhamowanie przy znaku PARA - czyli
STOP. No i oczywiœcie lepszej klasy
samochód (szczególnie terenowy) budzi respekt. Przed siedzibami firm,
urzêdów i niektórych domów pe³ni¹
s³u¿bê policjanci i ochroniarze, których
jest tu bardzo du¿o. S¹ wyposa¿eni
w broñ i jaskrawe kamizelki oraz oznaczeni dystynkcjami SS, Ÿle kojarz¹cymi
siê Europejczykom. Wiêkszoœæ budynków jest otoczona murem lub masywnym p³otem z kolczastym zwieñczeniem czy wrêcz z drutami pod wysokim
napiêciem.
Budynki nale¿¹ce do uniwersytetów
s¹ te¿ wyizolowane i na przyk³ad na teren prywatnego uniwersytetu nie mo¿na swobodnie wjechaæ czy wejœæ. Tak
jak w zak³adzie specjalnym w Polsce trzeba zdobyæ przepustkê. £atwiej dostaæ siê na teren pañstwowego uniwersytetu, ale tych jest tu mniejszoœæ. Najbardziej renomowanym uniwersytetem, istniej¹cym od roku 1551, jest Narodowy Uniwersytet im. œw. Marka.
Natomiast Narodowy Uniwersytet
Techniczny za³o¿y³ Polak in¿. Edward
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Habich. Zreszt¹ polscy in¿ynierowie i naukowcy zapisali siê
znacz¹co w historii Peru - in¿.
Ernest Malinowski jako budowniczy Kolei Transandyjskiej, architekt Ryszard Ma³achowski,
twórca trzech pa³aców - Prezydenckiego, Arcybiskupiego i Rady Miejskiej na Placu Broni
w Limie, matematyk W³adys³aw
Folkierski i inni. Za zas³ugi nadano ulicom nazwy ich imieniem,
a Edwardowi Habichowi wzniesiono pomnik. Poziom wiêkszoœci dzisiejszych uniwersytetów
jest bardzo zró¿nicowany,
kszta³c¹ one g³ównie na poziomie baka³arza czy licencjatu.
Stopieñ in¿yniera mo¿na otrzymaæ dopiero po praktyce przemys³owej. Na dalsze studia jedzie siê do Stanów Zjednoczonych czy Meksyku (dawniej do
Polski), gdzie zdobywa siê pe³ne
wykszta³cenie, ³¹cznie z doktora- Pod konsulatem RP. Konsul Honorowy prof.
tem. Ale nie jest to konieczne, W³adys³aw Bobrek trzyma tablicê konsulatu,
aby pracowaæ na uczelni. W³aœ- która z obawy przed terrorystami nie jest wynie ze wzglêdu na profil kszta³ce- wieszona na œcianie budynku.
nia najwa¿niejsza jest praktyka
Fot. w³asna
przemys³owa.
Spotyka³em tu Peruwiañczyka - ma- powrocie od jednego z profesorów, któgistra in¿yniera metalurga studiuj¹ce- ry na zakoñczenie tej relacji zacytujê:
Szanowny Panie Profesorze,
go w Akademii Górniczo-Hutniczej
Nazywam siê Pompeyo Yábar. Jew Krakowie w okresie, gdy tam pracowa³em. Jest teraz profesorem na stem cz³onkiem Ko³a przyjaŸni PeruWydziale In¿ynierii. Na Uniwersytecie wiañsko-Polskiej w Trujillo. Pracujê
w Trujillo, który odwiedzi³em, jest na Pañstwowym Uniwersytecie w Tru13 wydzia³ów: Nauk Rolniczych, Bio- jillo, na Wydziale Jêzyków. Znam jêzyk
logii, Ekonomiczny, Socjologii, Mate- angielski, niemiecki, francuski, japoñmatyki i Fizyki, Nauk Politycznych, ski i oczywiœcie hiszpañski i nasz dawny
Medyczny, Pielêgniarski, Farmacji jêzyk “quechua”. Uczê siê po rosyjsku
i Biochemii, Edukacji i Œrodków Ko- i po polsku.
Pozna³em Pana na Uniwersytecie
munikacji, Jêzyków, In¿ynierii, In¿ynierii Chemicznej z prawie 13 tysi¹- w Trujillo. By³em na koncercie skrzycami studentów. Rektorat mieœci siê pcowym w Klubie w Trujillo pana córki
w zespole poklasztornym - aulê stanowi Maji.
Lekcje polskiego mamy z konsulem
koœció³, a gabinet Rektora to po prostu
Profesorem
W³adys³awem Bobrkiem.
zakrystia. Campus uniwersytecki jest
Jêzyk
polski
jest
trudny ale bardzo cienowy - ale budynki przypominaj¹ wiaty
kawy.
lub schrony, gdy¿ materia³em jest tylko
Trujillo le¿y bardzo daleko od Rzebeton i ceg³a - brak drzwi, otwarte klatki schodowe itp. Pracownicy s¹ bardzo szowa i £añcuta, ale mo¿e kiedyœ znowu
goœcinni i interesuj¹ siê Polsk¹, czego siê zobaczymy.
Serdeczne pozdrowienia dla pana
dowodem by³o powitanie mnie na
Uniwersytecie przez prorektora w jêzy- profesora.
£ukasz N. Wêsierski
ku polskim i list, jaki otrzyma³em po
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Fundacje niemieckie
wspieraj¹ce dzia³ania zwi¹zane
z kultur¹, edukacj¹, nauk¹ i technik¹
W dobie integrowania siê Europy bardzo wa¿nym elementem procesu zdobywania wykszta³cenia jest doœwiadczenie nabyte w innym kraju. Doœwiadczenie to mo¿e obejmowaæ
studiowanie w uczelni zagranicznej, odbycie praktyk, sta¿u naukowego itp. Przedstawiam
zatem listê niektórych fundacji niemieckich, które takie dzia³ania wspieraj¹, wraz z krótkim opisem ich dzia³alnoœci. Mam nadziejê, ¿e znajomoœæ tych instytucji pozwoli na rozpoczêcie podjêcia starañ o uzyskanie mo¿liwoœci pog³êbienia swojego doœwiadczenia.
1. Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Straße 12
D-53173 Bonn
http://www.humboldt.org.pl/
http://www.avh.de
Fundacja przyznaje stypendia osobom ze stopniem doktora
w wieku poni¿ej 40 lat na realizacjê dowolnego projektu badawczego w dowolnej instytucji naukowej w Niemczech.
2. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung
Hügel 15
D-45133 Essen
http://kbn.icm.edu.pl/pub/biul/biul96_2/krupp.html
Fundacja prowadzi program dla m³odych pracowników
uczelni wy¿szych z Europy Centralnej i Wschodniej, umo¿liwiaj¹cy nawi¹zanie kontaktów z niemieckimi kolegami pracuj¹cymi w tej samej dziedzinie w celu wymiany doœwiadczeñ.
3. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultur,
Wissenschaft und Kunst
Salvatorstraße 2
D-80333 München
http://www.innenministerium.bayern.de/navigat.htm
Program stypendialny fundacji jest przeznaczony dla absolwentów wy¿szych uczelni Polski, Czech, S³owacji i Wêgier
w wieku do 30 lat pragn¹cych rozszerzyæ swoj¹ wiedzê w dziedzinie, w której studiowali, przez odbycie sta¿u w wy¿szej uczelni w Bawarii.
4. Boehringer Ingelheim Fonds Stiftung für medizinische
Grundlagenforschung
Stafflenbergstraße 32
D-70184 Stuttgart
Oferowane s¹ stypendia w celu wykonania pracy doktorskiej
(limit wieku 30 lat) lub odbycia sta¿u po doktoracie (limit wieku 32 lata) w dziedzinie biomedycyny i medycyny klinicznej.

5. Carl Duisberg Gesellschaft e.V.
Postfach 26 01 20
D-50514 Köln
http://www.cdg.de
Fundacja oferuje program dla pracowników szczebla kierowniczego (w wieku do 45 lat) zak³adów przemys³owych,
firm i administracji, którzy pragn¹ za³o¿yæ w³asne firmy.
Maj¹ oni mo¿liwoœæ odbycia praktyk w firmach niemieckich.
Program ten nie jest przeznaczony dla nauczycieli akademickich.
6. Dentscher Akademischer Austanschdienst (DAAD)
Austanschdienst (DAAD)
Kessedyallee 50
D-53175 Bonn
http://www.daad.de
Oferta fundacji jest bardzo szeroka i wspiera ró¿ne formy
dzia³alnoœci wszystkich przedstawicieli spo³ecznoœci akademickiej.
7. Friedrich-Ebert-Stiftung Abteilung Studienförderung
Godesberger Allee 149
D-53170 Bonn
http://www.fes.gmd.de
Fundacja przyznaje jednoroczne stypendia dla studentów
i doktorantów wszystkich dyscyplin naukowych w celu odbycia
studiów w uniwersytetach niemieckich.
8. Friedrich-Naumann-Stiftung Wissenschaftliche Dienste
und Begabtenförderung
Königswinterer Straße 409
D-53639 Königswinter
http://www.fnst.de
Fundacja przyznaje stypendia dla studentów (maksimum do
3 lat) i doktorantów (maksimum do 2 lat).

II
9. Fritz Thyssen Stiftung Am Römerturm 3
D-50667 Köln
http://www.bgconnection.com/pages/grant_institutions.html
Fundacja oferuje stypendia dla pracowników szkó³ wy¿szych i instytutów naukowych bezpoœrednio po obronie pracy
doktorskiej.
10. Gottlieb Daimler-und Karl Benz-Stiftung
Dr.-Carl-Benz-Platz 2
D-68526 Ladenburg
http://www.daimler-benz-stiftung.de/
Przyznawane s¹ stypendia dla m³odych naukowców nie posiadaj¹cych stopnia doktora, w celu prowadzenia badañ naukowych w niemieckiej instytucji naukowej w okresie do 3 lat.
11. Hanns-Seidel-Stiftung Förderungswerk
Lazarettstraße 33
Postfach 190846
D-80636 München
http://www.uni-bonn.de/arts/scholar.htm
Fundacja oferuje jednoroczne stypendia naukowe we wszystkich dyscyplinach i na poprzedzaj¹ce stypendium kursy jêzykowe dla wszystkich przedstawicieli spo³ecznoœci akademickiej.
12. Heinrich-Böll-Stiftung Studienwerk
Rosenthalerstr. 40/41
D-10178 Berlin
http://www.boell.de/
Stypendia s¹ przyznawane studentom, absolwentom i doktorantom we wszystkich dyscyplinach na okres od 1 roku do 3 lat,
w celu odbycia studiów w niemieckich szko³ach wy¿szych.
13. Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD)
Hausdorffstraße 151
D-53129 Bonn
http://www.kaad.de
Fundacja oferuje stypendia do 3 lat dla kandydatów z Azji,
Afryki, Ameryki £aciñskiej i Europy Wschodniej w celu odbycia
studiów doktoranckich w dziedzinach priorytetowych dla danego
kraju.

GAZETA POLITECHNIKI
16. Dr. Mildred Scheel Stiftung für Krebsforschung
Thomas Mann Str. 40
D-53111 Bonn
Wspierane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu wymianê miêdzynarodow¹ informacji i doœwiadczeñ z zakresu podstawowych i klinicznych badañ nad rakiem.
17. Carl Duisberg Gesellschaft e.V.
Landestelle Nordrihein-Westfalen
Wallstraße 30
D-40213 Düsseldorf
http://www.cdg.de
Ministerstwo Nauki i Badañ Nadrenii - Pó³nocnej Westfalii
umo¿liwia studentom z Europy Centralnej i Wschodniej studiowanie w niemieckich szko³ach zawodowych (Fachhochschule).
18. Pädagogischer Austauschdienst (PAD)
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminster
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
Lennéstraße 8
Postfach 22 40
D-53012 Bonn
PAD umo¿liwia odbycie przez lektorów i nauczycieli jêzyka
niemieckiego praktyk g³ównie w niemieckich szko³ach œrednich.
19. Leipzig, Hochschule für Technik und Kultur (FH)
Akademisches Auslandsamt
Karl-Liebknecht - Str. 132
D-04277 Leipzig
Dresden, Hochschule für Technik und Wirtschaft (FH)
Akademisches Auslandsamt
Friedrich-List-Platz 1
D-01069 Dresden
Mittweida, Hochschule für Technik und Wirtschaft (FH)
Technikumsplatz 17
D-09648 Mittweida
Zittau-Görlitz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Sozialwesen (FH)
Theodor-Körner-Allee 16
D-02763 Zittau

14. Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaften
Geschwister- Scholl-Str. 2
D-55131 Mainz
http://www.akademienkonferenz.de
Fundacja przyznaje 6-miesiêczne stypendia dla doktorów
z krajów Europy Centralnej i Wschodniej, przygotowuj¹cych
rozprawê habilitacyjn¹, w celu przeprowadzenia badañ na uniwersytetach niemieckich.

Zwickau, Hochschule für Technik und Wirtschaft (FH)
Dr.-Friedrichs-Ring 2a
D-08056 Zwickau
Program “Stypendia dla obcokrajowców z krajów rozwijaj¹cych siê, ZSRR i Europy Centralnej i Wschodniej” w szko³ach
zawodowych (Fachhochschule) Saksonii umo¿liwia odbycie studiów w jednej z wy¿ej wymienionych szkó³.

15. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS)
Rathausallee 12
D-53757 Sankt Augustin
http://www.kas.de/
Fundacja oferuje program umo¿liwiaj¹cy zdobycie stopnia
naukowego w niemieckich uniwersytetach.

20. Volkswagen-Stifung
Kastanienallee 35
D-30519 Hannower
http://www.volkswagen-stiftung.de
Fundacja oferuje ró¿nego rodzaju stypendia, w tym równie¿
wspieraj¹ce wspó³pracê naukow¹ z niemieckimi instytucjami badawczymi.

Andrzej Sobkowiak
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GAZETA POLITECHNIKI

Caritas Academica
Politechniki Rzeszowskiej

CARITAS ACADEMICA
Nowe dzie³o studentów PRz
Sporo osób zdaje sobie sprawê z tego, jak wiele jest w naszych zabieganych, szczelnie wype³nionych dniach, prostych
i ma³o efektywnych czynnoœci. A przecie¿ ka¿dy gest, ka¿de
nawet najmniej znacz¹ce s³owo - to kawa³ek nas samych, takich, jakimi jesteœmy. Dlatego te¿ jest mnóstwo ludzi, którzy
tê odrobinê siebie pragn¹ podarowaæ innym. Staraj¹ siê wiêc
nieœæ dobro i uœmiech potrzebuj¹cym - chorym, opuszczonym i zapomnianym.
Idea ofiarowania bezinteresownej pomocy ubogim - materialnie i duchowo - przez zrzeszonych w Caritasie jest coraz powszechniejsza. Œwiadczyæ o tym mo¿e liczba zarówno
istniej¹cych ju¿ kó³, jak i dopiero utworzonych. Do tych ostatnich nale¿y Caritas Academica przy Politechnice Rzeszowskiej.
Do³¹czy³o ono jako trzecie ko³o studenckie do grup akademickich Caritas w WSP oraz Wy¿szej Szkole Informatyki
i Zarz¹dzania. Na razie liczy kilkanaœcie osób, ale ci¹gle
dochodz¹ nowi cz³onkowie ko³a. Za³o¿ycielem ko³a w PRz,
z inicjatywy dr. Witolda Mazurkiewicza, jest Wojciech ¯y³ka laureat pierwszej ogólnopolskiej edycji konkursu “Oœmiu
wspania³ych”, który ju¿ jako uczeñ IV LO w Rzeszowie zorganizowa³ ko³o Caritasu przy swoim liceum oraz pracowa³ z wychowankami Domu Dziecka przy ul. Nizinnej. Dla niego Caritas

Caritas Academica PRz podczas “Kaziuków”.
Fot. w³asna

Academica jest kontynuacj¹ i zarazem rozszerzaniem
tamtej dzia³alnoœci.
G³ównym celem ko³a jest niesienie pomocy potrzebuj¹cym, w szczególnoœci studentom i pracownikom Politechniki Rzeszowskiej, tak¿e uczniom szkó³ podstawowych i œrednich. Zamiarem Caritasu jest równie¿ pomoc dzieciom z trudnoœciami w nauce, np. poprzez pracê
w œwietlicach profilaktyczno-wychowawczych. Podczas
wakacji jest planowany wyjazd na Ukrainê, gdzie cz³onkowie Caritasu bêd¹ pracowaæ jako wolontariusze w polskich parafiach. W planach jest tak¿e wyjazd do Wilna.
Mimo swej krótkiej dzia³alnoœci cz³onkom ko³a uda³o
siê zorganizowaæ bo¿onarodzeniowe paczki dla osób
bêd¹cych w trudnej sytuacji finansowej. Natomiast
4 marca br. Caritas Academica Politechniki Rzeszowskiej
by³a, wraz z innymi ko³ami Academica, organizatorem
“Kaziuków”. Korzeniami “Kaziuki” siêgaj¹ Wilna, gdzie
ka¿dego roku w dzieñ œw. Kazimierza Królewicza
odbywa³ siê wielki kiermasz. Sprzedawano wówczas
m.in. pierniki w kszta³cie serc. Rzeszowskie œwiêto patrona m³odzie¿y Polski i Litwy mia³o na celu zebranie funduszy na pomoc dla studiuj¹cych w naszym mieœcie
rodaków z Ukrainy i Kazachstanu. Znakomite wypieki
miejscowych cukierników rozesz³y siê niezwykle szybko, staj¹c siê tym samym Ÿród³em wsparcia dla rówieœników zza wschodniej granicy.
Swoj¹ dzia³alnoœæ Caritas Academica opiera na wolontariacie. Na œwiecie ta forma niesienia pomocy jest
niezwykle popularna, u nas dopiero zaczyna siê coraz
g³oœniej o niej mówiæ. Tymczasem istnieje du¿a grupa
m³odych ludzi, którzy bardzo chêtnie podjêliby dzia³alnoœæ charytatywn¹. Trzeba tylko odpowiednio nimi
pokierowaæ, postawiæ konkretne cele i zadania. Reszta
to ju¿ kwestia wewnêtrznej chêci niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi, czêsto bardzo “poranionemu” i odrzuconemu przez otaczaj¹cy go œwiat. Dla rzeszowskiej
m³odzie¿y ko³a Caritasu s¹ olbrzymi¹ szans¹, aby zacz¹æ
widzieæ trochê dalej poza “czubek w³asnego nosa”.
Agnieszka Buka³a
Wojciech i £ukasz ¯y³ka
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Konferencje-Sympozja-Seminaria
Seminaria wydzia³owe
Mgr in¿. Lucjan Witek, asystent w Katedrze Mechaniki
Stosowanej i Robotyki, wyg³osi³ w dniu 28 lutego 2001 r. referat nt. “Numeryczno-eksperymentalna analiza statecznoœci
oraz noœnoœci granicznej skrêcanej pow³oki walcowej wzmocnionej profilami zamkniêtymi” na seminarium Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa.
W dniu 1 marca 2001 r. odby³o siê seminarium Wydzia³u
Chemicznego. Przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:
8 mgr in¿. Dorota G³owacz-Czerwonka, asystentka w Zak³adzie Chemii Organicznej, nt. “Reaktywne rozpuszczalniki melaminy otrzymywane w reakcjach ketonów z formaldehydem”,
8 dr in¿. Grzegorz Fic, adiunkt w Zak³adzie Informatyki
Chemicznej, nt. “Implementacja koncepcji hierarchicz-

nych poziomów wiedzy w procesie komputerowej symulacji reakcji organicznych”.
W dniu 7 marca 2001 r. odby³o siê seminarium Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa. Przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:
8 mgr in¿. Robert Marek Szumski, asystent w Zak³adzie
Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki, nt. “Optymalizacja
wybranych charakterystyk aerodynamicznych samolotu
transportowego z zastosowaniem eksploatacyjnych
wskaŸników jakoœci”,
8 mgr in¿. Robert Jakubowski, asystent w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych, nt. “Analiza charakterystyk
eksploatacyjnych turbinowych silników odrzutowych
metod¹ bilansu energetycznego”.
Bronis³aw Œwider

Parlament Studentów RP
- Dekada Sukcesu
Ka¿da uroczystoœæ jubileuszowa
sprzyja wspomnieniom i g³êbszej ni¿
zwykle refleksji. Zastanawiamy siê, jacy kiedyœ byliœmy, jacy jesteœmy i dok¹d zmierzamy.
Od chwili, kiedy w ustawie pojawi³
siê odpowiedni zapis sankcjonuj¹cy
utworzenie struktur samorz¹dnoœci studenckiej, mija obecnie 10 lat. Przez ten
czas tworzy³y siê zrêby organizacyjne,
zachodzi³y zmiany. S³owem samorz¹dnoœæ studencka, a z ni¹ Parlament
Studentów RP, swój obecny kszta³t zawdziêczaj¹ mijaj¹cej dekadzie. Jednak¿e - o czym warto pamiêtaæ - sprawc¹
tych zmian byli i s¹ zawsze ludzie. To
oni, de facto, tworz¹ instytucjê, realizuj¹ pewne idee, to dziêki nim cel móg³
zostaæ osi¹gniêty.
Kiedy spojrzymy na ostatnich 10 lat,
dojdziemy do wniosku, ¿e chyba nikt
nie potrafi³ przewidzieæ tego, co siê
w szkolnictwie wy¿szym wydarzy³o
w tym okresie. W 1989 roku na uczelniach kszta³ci³o siê blisko 350 tysiêcy
studentów. Potrzeby zmian i transfor-

macje, jakie zaistnia³y prawie w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia, doprowadzi³y do
uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym.
Uchwalona 12 wrzeœnia 1990 r.
ustawa da³a podwaliny pod dalszy
rozwój szkolnictwa, a wraz z nim struktur samorz¹dnoœci studenckiej. Przez
ten czas zanotowaliœmy lawinowy
wzrost liczby studentów. Pamiêtaj¹c
o wczeœniejszych inicjatywach (sprzed
1990 r.), zdaj¹c sobie sprawê, ¿e korzenie samorz¹dnoœci studenckiej siêgaj¹
znacznie dalej, w³aœnie datê przyjêcia
tej ustawy mo¿emy przyj¹æ za symboliczny pocz¹tek.
Od pocz¹tku do g³ównych zadañ samorz¹dów nale¿a³a reprezentacja i obrona praw studentów. Obok tego nieoceniona okaza³a siê doskona³a znajomoœæ w³asnego œrodowiska. Da³o to
mo¿liwoœæ dzia³ania w charakterze poœrednika przy podziale miejsc w domach studenckich i œrodków z Funduszu Pomocy Materialnej. Z czasem ich
zadaniem sta³o siê równie¿ opiniowa-

nie podzia³u œrodków finansowych
przeznaczonych na studenck¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹. Wiêkszoœæ imprez by³a
organizowana w³aœnie z ich inicjatywy.
W latach 90. liczba studentów wzros³a
prawie piêciokrotnie. Przed osobami
odpowiedzialnymi za kszta³t systemu
edukacji wy¿szej w Polsce pojawi³y siê
nowe problemy. Symbolem minionej
dekady sta³y siê szko³y niepubliczne.
Ich dziesiêcioletni okres funkcjonowania dowiód³, ¿e wype³niaj¹ one istotn¹
lukê w systemie edukacji naszego kraju. Popularyzacja ruchu samorz¹dnoœci
studenckiej w tych szko³ach to jedna
z zas³ug Parlamentu Studentów RP i powsta³ego w 1995 r. Miêdzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezale¿nego
Stowarzyszenia Studentów Uczelni
Niepañstwowych “MONSSUN”.
Znacznie wzros³y tak¿e koszty studiowania - szczególnie w du¿ych miastach - podczas gdy bezzwrotna pomoc
materialna stawa³a siê coraz ni¿sza
i mniej dostêpna. Konieczne by³o stworzenie systemu zwrotnej pomocy mate-
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rialnej o charakterze powszechnym dostêpnym dla wszystkich. W 1998 roku, dziêki inicjatywie Parlamentu Studentów RP, Sejm RP jednog³oœnie
przyj¹³ ustawê o kredytach i po¿yczkach studenckich umo¿liwiaj¹c¹ pobieranie przez studentów preferencyjnych kredytów. Ten wielki sukces nie
tylko zwiêkszy³ dostêpnoœæ szkolnictwa wy¿szego, ale przede wszystkim
potwierdzi³ znaczenie ruchu samorz¹dowego i samego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w naszym kraju.
Obecnie blisko 150 tysiêcy m³odych
ludzi otrzymuje pieni¹dze na studia,
dziêki czemu bêd¹ realizowaæ swoje
przysz³e plany i marzenia. Bardzo mnie
to cieszy, gdy¿ jestem przekonany, ¿e

wziêliœmy udzia³ w przedsiêwziêciu
o du¿ym wymiarze spo³ecznym.
Dziœ Parlament Studentów RP to
ogromna organizacja, zrzeszaj¹ca
wszystkie samorz¹dy studenckie w kraju. Studenci stali siê powa¿nym partnerem w pracach Sejmu, Rz¹du czy poszczególnych jego resortów. Przedstawiciele Parlamentu Studentów zasiadaj¹ dziœ w Radzie G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego, komisjach sejmowych, komisjach œrodowiskowych Narodowej
Rady Integracji Europejskiej i w wielu
innych instytucjach. Jest to dzia³alnoœæ
ekspercka i lobbystyczna. Ma du¿y
wp³yw na nasze ¿ycie codzienne, a tak¿e dalszy rozwój szkolnictwa.
Na zakoñczenie chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy tak¹ dzia³al-

noœæ umo¿liwiaj¹. Z doœwiadczenia
wiem, ¿e bez œcis³ej wspó³pracy i przychylnoœci ze strony w³adz uczelni
by³aby ona mocno ograniczona. Maj¹c
wiêc okazjê, chylê przed nimi czo³a.
Natomiast obecnym i przysz³ym samorz¹dowcom oraz animatorom studenckiej aktywnoœci ¿yczê wszelkiej
pomyœlnoœci i sukcesów w dzia³alnoœci,
z której wszyscy mo¿emy byæ dumni.
Daniel Kozdêba
Autor w latach 1998-1999 by³ Przewodnicz¹cym Samorz¹du Studentów PRz. Od
1999 r. jest cz³onkiem w³adz wykonawczych,
a obecnie wiceprzewodnicz¹cym Parlamentu
Studentów RP, cz³onkiem Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, cz³onkiem Œrodowiskowej
Rady ds. M³odzie¿y przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.

Made in
in Politechnika
Politechnika Rzeszowska
Rzeszowska
Made
Ka¿dy z nas nosi
w
swoim umyœle
Made in Politechnika Rzeszowska
sk³onnoœæ do refleksji. Czas wewnêtrznych rozrachunków
przychodzi z regu³y
w chwilach dokonywania ¿yciowych wyborów, gdy koñczy siê
jeden etap naszego
¿ycia, a zaczyna drugi. Ju¿ za dwa miesi¹ce takich wyborów
bêdzie musia³o dokonaæ kilkuset absolwentów naszej uczelni, którzy po ukoñczeniu studiów zaczn¹ siê staraæ o pracê.
Bêd¹c studentem V roku, œwiadomym nieuchronnie up³ywaj¹cego czasu oraz czekaj¹cych mnie wyzwañ, postaram
siê dokonaæ krótkiej oceny okresu spêdzonego na studiach
w Rzeszowie. W tym celu dokonam reifikacji w³asnej osoby,
traktuj¹c siebie samego jako produkt Politechniki Rzeszowskiej, który nale¿y sprzedaæ na trudnym rynku pracy.
W moich rozwa¿aniach, ze wzglêdu na ograniczenia objêtoœciowe artyku³u, dokona³em symplifikacji podejmowanych
zagadnieñ i dlatego odnosz¹ siê one w g³ównej mierze tylko
do absolwentów Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu. Mimo
to pewne uogólnienia mo¿na przenieœæ na wszystkich studentów koñcz¹cych naukê w naszej uczelni. Zastrzegam
jednak, ¿e dokonana ocena jest nacechowana du¿¹ doz¹ su-

biektywizmu i z tego wzglêdu wiêkszoœæ moich kolegów
mo¿e siê ró¿niæ w swoich odczuciach.
W marketingu podejœcie do produktu opiera siê na klasycznej formule 4P (product, price, place, promotion), czyli
samym produkcie, jego cenie, dystrybucji oraz promocji.
W przypadku osoby aplikuj¹cej na stanowisko marketera
(specjalisty ds. marketingu) równie¿ mo¿na wyró¿niæ 4P (jak
to okreœla Arjan Both, General Manager HPC Poland - 4 personal P’s), czyli zami³owanie do tego co siê robi (passion),
zdolnoœæ percepcji istotnych zjawisk (perception), indywidualnoœæ (personality) oraz wytrwa³oœæ (persistency).
Posiadanie wymienionych cech pozwala znaleŸæ w danej
osobie lub w niej wykszta³ciæ unikaln¹ cechê produktu,
któr¹ marketerzy nazywaj¹ USP (Unique Selling Proposition). W bran¿y reklamowej tak¹ cechê okreœla siê równie¿
jako g³ówny przekaz (Essential Message) lub korzyœæ dla
konsumenta (Consumer Benefit). W analizowanym przypadku ewentualnym beneficjentem bêdzie mój przysz³y pracodawca. Istniej¹ pewne wymagania odnoœnie w³aœciwoœci,
które maj¹ wyró¿niaæ produkt na tle konkurencji. USP powinna byæ jedyn¹ cech¹ oferowan¹ na rynku (jedyn¹ w swoim rodzaju), musi zaspokajaæ aktualne potrzeby klientów
oraz przedstawiaæ korzyœci p³yn¹ce z u¿ycia produktu. Zatem, co mo¿e stanowiæ element wyró¿niaj¹cy absolwenta
wy¿szej uczelni? Niestety, ju¿ nie bêdzie nim znajomoœæ jednego jêzyka obcego, umiejêtnoœæ obs³ugi komputera
czy ukoñczone studia na kierunku “zarz¹dzanie i marketing”.
Istniej¹ szanse, ¿e USP mog¹ stanowiæ np.: stypendia ministra edukacji narodowej lub innych instytucji, praktyki zagraniczne, sta¿e w jednostkach naukowo-dydaktycznych oraz
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umiejêtnoœci zdobywane na szkoleniach i kursach organizowanych dla studentów. Wed³ug przedstawicieli agencji doradztwa personalnego u wielu pracodawców liczy siê dzia³alnoœæ w organizacjach studenckich. I tu z autopsji mogê
stwierdziæ, ¿e w Politechnice Rzeszowskiej istniej¹ bogate
mo¿liwoœci pracy w akademickim ruchu naukowym
i spo³ecznym. Podejrzewam, ¿e czêœæ moich kolegów z Samorz¹du Studenckiego równie czêsto jak ja zastanawia siê,
dlaczego doba ma tylko 24 godziny. Przez wielu studentów
jest bagatelizowana œrednia ocen z ca³ego toku studiów.
Otó¿ mimo, ¿e przy rekrutacji decyduj¹ce znaczenie odgrywaj¹ posiadane przez kandydata umiejêtnoœci praktyczne, to
dla wielu mened¿erów nie jest istotne to, czy student ma wiedzê zdobyt¹ poza uczelni¹, ale czy mia³ wystarczaj¹co du¿o
chêci, by j¹ zdobyæ w normalnym trybie nauczania akademickiego.
Okreœlenie USP stanowi podstawê pozycjonowania produktu i prowadzenia jego dzia³añ promocyjnych. Najogólniej rzecz ujmuje pozycjonowanie marki (brand
positioning), nazywane równie¿ przez znawców tematu plasowaniem; polega na prezentowaniu wyrobu w taki sposób,
aby zaj¹³ on w œwiadomoœci konsumenta miejsce (na tle konkurencji) zgodne z oczekiwaniami producenta. Uwa¿am, ¿e
w³asn¹ osobê równie¿ mo¿na pozycjonowaæ. Proces ten dotyczy raczej póŸniejszego etapu kariery, kiedy absolwent ju¿
zosta³ zatrudniony i pracuje dla swojego pracodawcy, poprzez bowiem odpowiednie zachowanie mo¿na kreowaæ wizerunek w³asnej osoby. Tutaj pojawia siê kolejne wa¿ne
zagadnienie - budowanie to¿samoœci “w³asnej” marki. Korzystny wizerunek mo¿na wypracowaæ tylko d³ugotrwa³¹,
ciê¿k¹ prac¹, wykorzystuj¹c wiedzê i umiejêtnoœci nabyte
w czasie studiów. Nie jest to zadanie ³atwe, ale na d³u¿sz¹
metê bardzo op³acalne, pozwalaj¹ce uzyskaæ szacunek i zaufanie wspó³pracowników. Podobnie jak ma to miejsce
w warunkach rynkowych, o wykreowany obraz w³asnej osoby nale¿y ca³y czas dbaæ. Nieprzemyœlane dzia³ania mog¹
zniweczyæ d³ugoletnie wysi³ki, a jak ucz¹ przypadki z ¿ycia
gospodarczego - odbudowanie osi¹gniêtej pozycji jest czêsto
niemo¿liwe.
Cech wskazuj¹cych na konwergencjê pomiêdzy fizycznym produktem a studentem opuszczaj¹cym mury uczelni
mo¿na wymieniæ du¿o wiêcej. Chocia¿by znaczenie opakowania, które w przypadku staraj¹cego siê o pracê bêdzie stanowi³ ubiór oraz umiejêtnoœæ prezentacji w³asnej osoby.
Niemniej jednak poprzestanê na wymienionych podobieñstwach.
Na zakoñczenie chcia³bym jeszcze podzieliæ siê kilkoma
w³asnymi refleksjami dotycz¹cymi czynników wywieraj¹cych wp³yw na jakoœæ produktów z napisem Made in Politechnika Rzeszowska. Wed³ug mnie, decyduj¹cy wp³yw na
ostateczny efekt procesu kszta³cenia wywieraj¹ pedagodzy,
i to zarówno wychowawcy ze szko³y podstawowej oraz œredniej, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni. Wiele
zale¿y od tego, czy m³ody cz³owiek spotka na swojej drodze
¿yczliwych ludzi, potrafi¹cych zmotywowaæ do pracy nad
w³asn¹ osob¹. Proszê mi wierzyæ, ¿e spotka³em takie osoby
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i wiem, o czym piszê. Jak stwierdzi³ kiedyœ Dan Rather (cytujê z pamiêci): “Wszystko zaczyna siê od nauczyciela, który
w Ciebie wierzy, który Ciê ci¹gnie, popycha na kolejny poziom, czasem szturchaj¹c ostro zakoñczonym patykiem, któremu na imiê prawda”.
Mieszkaj¹c przez kilka lat w domu studenckim, doszed³em do wniosku, ¿e na sporym poziomie uogólnienia
mo¿na dokonaæ segmentacji œrodowiska studentów. Otó¿
wyró¿ni³bym osoby, które wiedz¹, czego chc¹ i które dziêki
wykszta³conej postawie nonkonformistycznej potrafi¹ d¹¿yæ
do realizacji wyznaczonych zadañ. Osi¹gaj¹c “kierat”
w swoim dzia³aniu, realizuj¹ kreatywny model celów ¿yciowych. Wiedz¹, ¿e nowa rzeczywistoœæ zobowi¹zuje do
ci¹g³ego poszerzania wiedzy i rozwoju posiadanych umiejêtnoœci. Niestety, wed³ug moich odczuæ jest to najmniej liczna
grupa. Kolejna spo³ecznoœæ to studenci, którzy coœ robi¹, ale
nie bardzo wiedz¹ dlaczego. S¹ to osoby osi¹gaj¹ce przyzwoite wyniki w nauce, niedbaj¹ce jednak o zdobywanie dodatkowych umiejêtnoœci. Takich osób jest najwiêcej. Cz³onkowie trzeciej grupy studiuj¹ najmniejszym nak³adem si³. Ich
czas spêdzony na studiach sk³ada siê z etapów up³ywaj¹cych
od telenoweli do telenoweli lub co gorsza - od wina do wina.
W zale¿noœci od preferowanej formy rozrywki jest to najbardziej cicha lub najbardziej g³oœna czêœæ spo³ecznoœci akademickiej zamieszka³ej w domach studenckich. Spora grupa
tych osób to studenci-malkontenci, uskar¿aj¹cy siê na beznadziejn¹ sytuacjê na podkarpackim rynku pracy.
Znany re¿yser filmowy Federico Fellini kiedyœ powiedzia³: “M³odzi ludzie nie wiedz¹, czego chc¹, ale s¹ absolutnie zdecydowani to osi¹gn¹æ”. W rozmowach moi
rówieœnicy podkreœlaj¹, ¿e przedstawiony apoftegmat najdok³adniej oddaje odczucia m³odego pokolenia Polaków.
Nie ukrywam, ¿e decyduj¹c siê na zdobycie wy¿szego wykszta³cenia w Rzeszowie, bardziej wiedzia³em to, czego nie
chcê, ni¿ to, co chcia³bym w ¿yciu osi¹gn¹æ. Czy studia coœ
zmieni³y? Jeszcze jest zbyt wczeœnie, a¿eby udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. Dziêki mo¿liwoœciom poznania wielu
dziedzin funkcjonowania cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie znalaz³em obszar w³asnych zainteresowañ. Obszarem
tym jest reklama, któr¹ zajmujê siê od ponad dwóch lat.
Koñcz¹c technikum, wiedzia³em, ¿e moje dotychczasowe
dzia³anie by³o heteroteliczne i ¿e zakres moich zainteresowañ le¿y zupe³nie gdzieœ indziej. Tak siê szczêœliwie z³o¿y³o,
¿e wybieraj¹c enigmatycznie brzmi¹ce “zarz¹dzanie i marketing” na Politechnice Rzeszowskiej, znalaz³em studia odpowiadaj¹ce moim zainteresowaniom.
Proszê nie traktowaæ tego artyku³u jako panegiryku o naszej Alma Mater. Po prostu uwa¿am, ¿e m³ody, zdrowy
cz³owiek w³asn¹ prac¹, wytrwa³oœci¹ i przy odrobinie szczêœcia mo¿e coœ w ¿yciu osi¹gn¹æ. A przynajmniej uzyskaæ
przeœwiadczenie, ¿e nie marnuje czasu, gdy¿, jak g³osi ³aciñskie powiedzenie: per aspera ad astra (“przez cierpienie do
gwiazd”). Niech te s³owa zakoñcz¹ ten artyku³, stanowi¹c
jednoczeœnie motto otwieraj¹ce moj¹ pracê magistersk¹.
Marcin Gêbarowski
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TA
PIERWSZA
Pocz¹tki
naszej
biblioteki
W tradycji naszej biblioteki pierwszym znanym z nazwiska pracownikiem
by³ nieod¿a³owany Leszek Czaplicki.
Nikt przed nim nie by³ zatrudniony na etacie bibliotekarza. Nie on jednak jest bohaterem dokumentu odnalezionego niedawno w archiwum sentymentalnym biblioteki.
Zastanawialiœmy siê zawsze, kto de
nomine wykonywa³ przez pierwszych
12 lat istnienia uczelni prace bibliotekarskie. Kto zak³ada³ ksiêgê inwentarzow¹,
kto kupowa³ rejestrowane w niej ksi¹¿ki,
katalogowa³ je i wypo¿ycza³. No i kto odpowiada³ za nie finansowo. Dzisiaj wiemy, i¿ od 17 marca 1954 r. osob¹ t¹ by³a
pani Maria Piotrowska.
Przejê³a ona w obecnoœci in¿. Romana
Niedzielskiego, dziekana WSI, oraz ob.
Aurelii Bedryj, ksiêgowej, 1317 ksi¹¿ek.
Tak naprawdê nie by³y to tylko ksi¹¿ki,
ale i normy, które równie¿ wówczas podlega³y zapisowi inwentarzowemu. Protokó³ obrazuje zdumiewaj¹c¹ w odniesieniu
do czasów obecnych dyscyplinê czytelnicz¹: w ci¹gu dwu i pó³ roku u¿ytkowania ksiêgozbioru zosta³y ubytkowane
tylko 4 pozycje.
To by³y czasy, to byli czytelnicy.
El¿bieta J. Ka³u¿a
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Info Kurier Samorzadu Studentów
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 86 51 357

"Kultura studencka - wczoraj i dziœ"
Ogólnopolska Konferencja
Samorz¹dów Studenckich
W dniach 23-25 marca 2001 r. w Oœrodku Wypoczynkowym “Dafne” w Zakopanem odby³a siê ogólnokrajowa konferencja poœwiêcona kulturze studenckiej. Przedsiêwziêcie
zorganizowa³ Samorz¹d Studencki Politechniki Krakowskiej oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie spotkañ zastanawialiœmy siê, jakim przeobra¿eniom uleg³a kultura w trakcie przemian ustrojowych w Polsce. Jak wygl¹da³a kiedyœ, a jak wygl¹da dziœ?
Podczas konferencji 24 marca br. odby³o siê “Drugie
Ogólnopolskie Spotkanie Studentów, Animatorów Kultury”,
wyjazdowe posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e wyjazdowe posiedzenia komisji parlamentarnych: Komisji Kultury, Komisji
Zagranicznej (podjêto goœci z Kijowa) oraz Komisji Socjalno-Ekonomicznej.
Do Zakopanego, oprócz licznych przedstawicieli œrodowisk studenckich z ca³ej Polski, przybyli tak¿e zaproszeni
przez Parlament Studentów RP goœcie z Ukrainy. Na Ukrainie nie ma zbyt wielu organizacji czy zrzeszeñ studenckich,
a je¿eli ju¿ s¹, nie funkcjonuj¹ sprawnie. Dlatego w³aœnie
zaproszono kolegów z Kijowa, by i oni dowiedzieli siê cze-

goœ ciekawego o bogatej tradycji studenckiej naszego kraju
oraz aby mogli swoje spostrze¿enia przeobraziæ w czyn
u siebie.
Integraln¹ czêœci¹ konferencji by³y wyk³ady i dyskusje
o tematyce kulturalnej. Zaproszony zosta³ Micha³ Jastrzêbski
- dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Wspó³czesnej “Zachêta”, który poprowadzi³ wyk³ad na temat finansowania kultury. Mówi³ o sposobach organizowania kulturalnych imprez
studenckich, o formach ich finansowania oraz szczegó³owo
opisa³ wydarzenia bêd¹ce w ostatnim czasie przednim tematem dyskusji œrodowisk medialnych i kulturalnych,
a zwi¹zane z g³oœn¹ ostatnio wystaw¹ “Naziœci” oraz ekspozycj¹, na której by³a ukazana postaæ Papie¿a Jana Paw³a II
przygniecionego meteorytem. Drugim goœciem by³a Agnieszka Odorowicz - dyrektor Krakowskiego Instytutu Sztuki,
która mówi³a o festiwalu piosenki studenckiej i o klubie “Pod
Jaszczurami”.
Konferencja zakoñczy³a siê 25 marca br., jej uczestnicy
wymienili siê adresami i powrócili do swoich akademików
jako ambasadorzy kultury, z misj¹ jej krzewienia i kultywowania.
Wojciech Ko³odziej

Studenci abiturientom
czyli III Rzeszowskie Targi Edukacyjne
¯yjemy w dobie informacji. Aby jakakolwiek inicjatywa, jakikolwiek pomys³ móg³ zaistnieæ, potrzebuje rozg³osu i reklamy. Podobnie maj¹ siê te
rynkowe prawid³a do nauki. Chc¹c
wzbudziæ zainteresowanie wœród potencjalnych kandydatów, jednostki
oœwiatowe organizuj¹ imprezy promocyjne, maj¹ce na celu przyci¹gniêcie
maturzystów staraj¹cych siê o indeks.

Jedn¹ z form promocji placówek dydaktyczno-naukowych s¹ Targi Edukacyjne organizowane przez Samorz¹d
Studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Tym razem organizacjê imprezy koordynowa³a El¿bieta Kanior - zastêpca
przewodnicz¹cego Samorz¹du Studentów PRz.
Kolejna, trzecia ju¿ edycja targów
odby³a siê na terenie Politechniki Rze-

szowskiej w Zespole Sal Wyk³adowych
(bud. S) przy al. Powstañców Warszawy 10 i zgromadzi³a szesnastu wystawców: Katolicki Uniwersytet Lubelski filia Stalowa Wola, Wydzia³ Ekonomiczny AR w Rzeszowie, Uniwersytet
Marii Curie-Sk³odowskiej - filia w Rzeszowie, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹
w Krakowie, Politechnikê Krakowsk¹,
Instytut Fizyki Wy¿szej Szko³y Peda-
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gogicznej w Rzeszowie, Wy¿sz¹
Szko³ê Ekonomiczn¹ w Nisku, Wy¿sz¹
Szko³ê Spo³eczno-Gospodarcz¹ w Tyczynie, Wy¿sz¹ Szko³ê Administracji
i Zarz¹dzania w Przemyœlu, Wy¿sz¹
Szko³ê Zarz¹dzania w Rzeszowie,
Wy¿sz¹ Szko³ê Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, Policealne Studium
Us³ug i Marketingu w Rzeszowie, Towarzystwo Edukacji Bankowej filia
w Rzeszowie, Akademicki Instytut Naukowy w Rzeszowie, Szko³ê Jêzyków
i Zarz¹dzania “Promar” oraz nasz¹ kochan¹ Politechnikê - gospodarza imprezy. Targi wspomagali swymi produk-

tami Wydawnictwo i Drukarnia “Mitel” oraz dystrybutor wody mineralnej
“Pogórzanka”.
Oficjalne, inauguracyjne rozpoczêcie odby³o siê 16 lutego 2001 r. krótkim
wyst¹pieniem prorektora ds. nauczania
dr. hab. in¿. Jerzego Potenckiego, prof.
PRz, w obecnoœci dziekanów i prodziekanów poszczególnych wydzia³ów
oraz zaproszonych goœci. Impreza zakoñczy³a siê 17 lutego 2001 r.
W pierwszym dniu do budynku “S”
przybywa³y g³ównie zorganizowane
grupy. Poza mo¿liwoœci¹ zapoznania
siê z ofertami wystawców, przyby³a

m³odzie¿ mia³a okazjê zwiedzenia
kompleksu budynków Politechniki. Zainteresowane grupy by³y oprowadzane
po obiektach przez asystentów lub studentów, oni tak¿e udzielali odpowiedzi
na wszelkie pytania. W drugim dniu budynek “S” goœci³ g³ównie indywidualne
osoby.
Ma³y wywiad œrodowiskowy wykaza³, i¿ odwiedzaj¹cy byli zadowoleni
z inicjatywy Targów.
III Rzeszowskie Targi Edukacyjne
przeminê³y z niema³ym wydŸwiêkiem,
natomiast owoców spodziewajmy siê
nied³ugo.
Wojciech Ko³odziej

103 min
Re¿.: G. Ritchie
Wyst.: J. Staham, Brad Pitt

Wspania³y. Niewiarygodnie zmontowany film. Konwencja teledysku. B³yskotliwy, pozbawiony schematów scenariusz. Brutalny jêzyk. Nielegalny boks i brudne pieni¹dze.
Psychoza strachu i bezsilnoœci. Inny œwiat, którego istnienia
Grudziñski nawet nie przypuszcza³. Wszystko dla pieniêdzy
i krótkotrwa³ej s³awy. Muzyka - lata osiemdziesi¹te w najlepszym wydaniu. Znakomita gra aktorska. Spróbuj nie obejrzeæ.

ROZJAZD
KULTURALNY
MUZYKA
U2 - “All That You Can’t Leave Behind”

Ka¿da nowa p³yta irlandzkiego zespo³u to potencjalny
bestseller. “All That...” ca³kowicie potwierdza tê regu³ê. Niewiele jest zespo³ów na œwiecie, które potrafi¹ tak d³ugo
utrzymywaæ siê w czo³ówce œwiatowej. Album jest niezwykle spójny i uderza œwie¿oœci¹ brzmienia. Obok nastrojowych utworów: “Walk On”, “Peace On Earth” czy
prawdziwego hitu “Stuck In a Moment...” znajdziemy na tym
kr¹¿ku tak¿e bardziej dynamiczne rytmy, choæby w otwieraj¹cym p³ytê “Beatiful Day”. Bono po raz kolejny udowadnia, ¿e pozostaje jednym z najlepszych wokalistów na
œwiecie, a znakomite teksty s¹ wyrazem jego zaanga¿owania
w istotne sprawy spo³eczne. P³yta roku!

KINO
Przekrêt
USA - W. Brytania 2000 r.

Europa
Dania - Niemcy - Szwecja - Francja 1991 r.
113 min
Re¿. Lars von Trier
Wyst.: Jean-Marc Barr, Barbara Sukova, Udo Kier, nar- rator
Max von Sydow

Czy tak mo¿na opowiedzieæ historiê powojennych Niemiec? Czemu s³u¿y wziêta z Hitchcocka konwencja filmu?
Kto jest tajemniczym, hipnotycznym narratorem? Czy naiwnoœæ mo¿e byæ zdrad¹? Czy dla mi³oœci gotowi jesteœmy poœwiêciæ ¿ycie setek ludzi? Kto ponosi odpowiedzialnoœæ za
okrutn¹, wyniszczaj¹c¹ psychicznie wojnê? Kto “pierwszy
rzuci kamieñ”? Czy wojna tak naprawdê skoñczy³a siê
w roku 1945? Quo vadis, Europo?

GALERIE
Józef Szajna - “Szajna i jego œwiat”
W³adys³aw Szczepañski - “Œwiat, który odchodzi”
Barbara Burówna - “Zdobienia rêczne”
Biuro Wystaw Artystycznych

Trzy krañcowo ró¿ne ekspozycje. Pocz¹wszy od przepe³nionego geometryzmem rysunku Szczepañskiego, poprzez lekkie, subtelne dzie³a Burówny, a¿ do bogactwa techniki mistrza Szajny.
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I w³aœnie Szajnie poœwiêcono (ze zrozumia³ych wzglêdów) najwiêcej miejsca. Poza tym mo¿na obejrzeæ krótki,
20-minutowy film prezentuj¹cy sylwetkê artysty. Wœród wystawionych prac znajdziemy miêdzy innymi s³ynny “Katyñ”,
“Mrowisko”, wariacje na temat sztuk teatralnych i œwietne
rysunki erotyczne.

OS
G£

Zapraszam do pisania w³asnych recenzji, oczekujê tak¿e
na propozycjê ewentualnej zmiany formy Rozjazdu.
Czekam na listy!
bgorski@yoyo.pl
Bartosz Górski

PRASA O POLITECHNICE

Od nowego
roku akademick i ego Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej uruchamia dzienne studia magisterskie na
kierunku zarz¹dzanie i in¿ynieria
produkcji - poinformowa³a GW 1 lutego 2001 r. Kierunek ten ³¹czy przygotowanie in¿ynierskie z zakresu budowy
maszyn z przygotowaniem w dziedzinie organizacji i zarz¹dzania, prawa i finansów.
Podobn¹ informacjê przeczytaliœmy
w Super Nowoœciach.
***

Precz z wdziêcznikami to tytu³ artyku³u, który ukaza³ siê w GW 8 lutego
2001 r. Dotyczy on problemu wrêczania prezentów egzaminatorom na wy¿szych uczelniach. Nie docieraj¹ do nas
¿adne sygna³y, by taki proceder by³
uprawiany. Gdyby jednak w³adze
uczelni o czymœ takim dowiedzia³y
siê, reakcja by³aby natychmiastowa
i jedyna: zwolnienie z pracy nauczyciela - zapewnia prorektor ds. nauki PRz.
***

19 lutego 2001 r. GW zamieœci³a artyku³ Plan elastyczny nt. rozstrzygniêcia konkursu na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenów PRz, którego organizatorem by³o Stowarzyszenie
Architektów Polskich. Projekty, które
stanê³y do konkursu, musia³y braæ
pod uwagê istniej¹c¹ ju¿ infrastrukturê, a zarazem harmonijnie wpasowaæ j¹ w tê, która dopiero powstanie.

Konkursowe jury najwy¿ej oceni³o
pracê przedstawion¹ przez Pracowniê
Architektoniczn¹ MWM-Projekt. Zaproponowany przez nich uk³ad przestrzenny jest uporz¹dkowany, zdyscyplinowany, i co bardzo istotne - podatny na zmiany.
***

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
wzbogaci³ siê o bardzo nowoczesne
urz¹dzenie do stereolitografii, czyli
szybkiego tworzenia trójwymiarowych modeli i prototypów ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ - donosi GW
12 marca 2001 r. Jest to jedno z czterech
takich urz¹dzeñ w Polsce. Oprócz zastosowania w ró¿nych dziedzinach
techniki, stereolitograf jest wykorzystywany m.in. w medycynie, architekturze i archeologii.
Podobn¹ informacjê zamieœci³y Super Nowoœci i Nowiny.

Sale Politechniki Rzeszowskiej,
w których obywa³y siê III Rzeszowskie Targi Edukacyjne, prze¿y³y
oblê¿enie przysz³ych studentów - poinformowa³y SN 19 lutego 2001 r.
W targach wziê³o udzia³ 15 uczelni
(pañstwowych i prywatnych), przedstawiaj¹c zasady naboru na r.ak.
2001/2002 i prezentuj¹c kierunki
kszta³cenia oraz specjalnoœci. Co ciekawe, o ile przy stanowiskach uczelni
pañstwowych ustawia³y siê d³ugie ko-

lejki maturzystów, to stoiska, na których prezentowa³y siê uczelnie prywatne, œwieci³y pustkami. (...)Wiêkszoœæ
przysz³ych studentów odstraszy³o
wysokie czesne - donosz¹ SN.
***

Prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus
z Politechniki Rzeszowskiej zosta³ laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa
w dziedzinie nauki i techniki - informacje na ten temat ukaza³y siê 19 marca
2001 r. w SN i GW. Prof. dr hab. in¿.
Leszek Trybus jest kierownikiem Katedry Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.
***

Od nowego roku akademickiego
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska PRz, wychodz¹c naprzeciw rynkowym wymaganiom,
uruchamia cztery nowe, atrakcyjne
specjalnoœci dyplomuj¹ce - poinformowa³y SN 23 marca 2001 r. Na
kierunku budownictwo nowe specjalnoœci to: budownictwo i kszta³towanie terenów zielonych oraz marketing w budownictwie i realizacja
obiektów budowlanych; natomiast na
kierunku in¿ynieria œrodowiska - ciep³ownictwo i klimatyzacja oraz alternatywne Ÿród³a energii.

T r z eci¹ edycjê
Targów
Edukacyjnych zorganizowanych
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ odwiedzi³o oko³o 3 tysiêcy tegorocznych
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maturzystów z ca³ego Podkarpacia poinformowa³y N 19 lutego 2001 r. Celem Targów Edukacyjnych by³o przedstawienie przez szko³y wy¿sze zasad
przyjêæ na I rok studiów obowi¹zuj¹cych na r. ak. 2001/2002, zaprezentowanie oferty kierunków i specjalnoœci, a tak¿e udzielenie informacji nt.
bazy socjalno-bytowej.
***

21 lutego 2001 r. Nowiny opublikowa³y artyku³ pt. Politechnika umila;
opisuje on ró¿ne formy spêdzania
czasu wolnego, które PRz proponuje
swoim studentom. Nie jesteœmy tylko
po to, aby przygotowaæ studenta do
wykonywania zawodu. Mamy tak¿e
sprawiæ, ¿eby po latach mi³o wspomina³ czas spêdzony w murach uczelni - powiedzia³ N prorektor ds.
nauczania PRz.
***

Z okazji jubileuszu 50-lecia wy¿szego szkolnictwa technicznego
w Rzeszowie rektor Politechniki Rzeszowskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych oraz sympatyków
uczelni na spotkanie otwarte Politech nika R zeszo w s ka w l atach
1951-2001; historia, stan obecny i perspektywy rozwoju - poinformowa³y N
23 lutego 2001 r. Spotkanie, którego
organizatorem by³a Senacka Komisja
ds. Historii i Tradycji, odby³o siê 28 lutego 2001 r. w Zespole Sal Wyk³adowych PRz.
***

Politechnika Rzeszowska zdecydowa³a, ¿e w przysz³ym roku przy
naborze na studia uzna wyniki nowej matury. Na podstawie ocen z egzaminu dojrza³oœci bêd¹ przydzielane indeksy - tak¹ informacjê zamieœci³y N 1 marca 2001 r. Kandydatów,
którzy nie bêd¹ dysponowali œwiadectwem dojrza³oœci wg nowej formu³y,
obowi¹zywaæ bêd¹ odrêbne zasady naboru.

w halowej pi³ce no¿nej - poinformowa³y N 22 marca 2001 r. W rozegranym
we Wroc³awiu pó³finale MP nasi zawodnicy zajêli drugie miejsce. Fina³y
odbêd¹ siê w dniach 23-25 kwietnia
2001 r. w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W Przegl¹dzie Lotniczym nr
2/2001 ukaza³ siê artyku³ pt. PW-6 nad
S³onnymi, czyli jeden dzieñ z historii
SP-3631 poœwiêcony prezentacji
nowego szybowca PW-6, która odby³a
siê w Akademickim Oœrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej. Pomiêdzy Politechnikami: Rzeszowsk¹, Warszawsk¹
i Lwowsk¹ zosta³o zawarte we wrzeœniu 1997 r. porozumienie w sprawie
reaktywowania dzia³alnoœci Akademickiego Oœrodka Szybowcowego
w Bezmiechowej; strony postanowi³y
podj¹æ wspó³dzia³anie z zakresu wspó³pracy naukowo-badawczej oraz rozwoju i przygotowania nowych konstrukcji szybowcowych, przeznaczonych do masowego szkolenia i komercyjnej produkcji w kraju. Szybowiec
PW-6 zosta³ skonstruowany w Politechnice Warszawskiej.

Doktoranci z Politechniki
to tytu³ artyku³u, który ukaza³ siê w ERz
w marcu 2001 r. Czytamy w nim: dysponuj¹c odpowiedni¹ liczb¹ pracowników naukowych, w³adze Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa z³o¿y³y
w MEN wniosek o uzyskanie prawa
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Z chwil¹, gdy
wydzia³ prawa takie otrzyma³, stworzy³y siê przed nim mo¿liwoœci
kszta³cenia na poziomie 4-letnich studiów doktoranckich w dziedzinie budowa i eksploatacja maszyn.

***

Studenci-pi³karze Politechniki
Rzeszowskiej awansowali do fina³u
mistrzostw Polski szkó³ wy¿szych

Opracowanie:
Iwona Œlêzak-G³adzik

Z

n
ru¿e
m
zy
pr

czy

iem oka

o ru
li œ
wiat satyry i hum

Fraszki
Stanis³awa Siekañca
KAGANEK
OŒWIATY
Ten kaganek
ju¿ co ¿ywo
zamieniaj¹
na ³uczywo.

NA DRODZE
DRO¯EJ
Có¿, ¿e u¿ytkowników
obdzieraj¹ ze skóry.
Im wiêksze podatki
- wiêksze w jezdniach dziury.

GRUBE NICI
Najlepsze w œwiecie
do dziur w bud¿ecie.

KRUCHOŒÆ
OBIETNIC
Mówi¹ u nas
o Zachodzie,
¿e zostawi³
nas na lodzie.

WCHODZIMY
DO EUROPY
Z handlu wynika,
¿e od œmietnika.

DO NAJWY¯SZEGO
Dziœ w determinacji
zadajê pytanie:
- czy zaciskaæ pasa,
czy œciskaæ ró¿aniec.
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Kobiet w AZS
Tam Dzieñ
te¿ lataliœmy
w roku 2000

Dla Pañ mog¹ byæ tylko ró¿e - z w³aœciwym sobie wdziêkiem
wrêcza³ je prorektor L. Ziemiañski.

Przedstawiciele
samorz¹du studenckiego
ju¿ przed meczem
w³o¿yli pampersy.
Przekrêt …
w wykonaniu kadry.

Bohaterki wieczoru - nasze studentki zawsze w AZS.

Pi³ka - w grze.
Jak tu w ni¹ trafiæ?

Mi³oœæ do sportu wyssa³y
z mlekiem matki.

Któ¿ nie chcia³by siê znaleŸæ
w takim towarzystwie.

Fot. S. Ko³odziej

Sport

Ruszajmy siê

Akademicki

Autorzy tekstów:
Agnieszka Buka³a
Studentka II CD

mgr in¿. Kryspin Filipowski
Zastêpca Dyrektora Administracyjnego
ds. Technicznych

Marcin Gêbarowski
Student V ZD

Bartosz Górski
Student IV ZD

dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

mgr El¿bieta J. Ka³u¿a

8 marca z AZS-em

Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Wojciech Ko³odziej

My w AZS-ie szanujemy i kochamy wszystkie kobiety nie tylko od œwiêta a tradycyjna impreza sportowo-rekreacyjna, organizowana w hali sportowej PRz, jest tylko szczególn¹ okazj¹, by to podkreœliæ. Trzygodzinne sportowe show to du¿o sportu i dobrej zabawy. W rozegranym meczu siatkówki siatkarki AZS-u pokona³y tym razem kadrê
uczelni 2:1, wykorzystuj¹c skrzêtnie nieobecnoœæ jej kapitana i pierwszego atakuj¹cego
JM Rektora - prof. Tadeusza Markowskiego. Rozegrane dwa mecze pi³ki no¿nej pomiêdzy koszykarkami i siatkarkami 1:1 (karne 1:0) oraz dzia³aczami AZS-u i Samorz¹du
Studentów 1:1 (karne 1:0) dostarczy³y licznie zgromadzonej publicznoœci niezapomnianych wra¿eñ. Uczestnicy konkursów otrzymali cenne nagrody.

Student I ZD

prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz
Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

mgr in¿. Daniel Kozdêba
Student studiów doktoranckich WBMiL

prof. dr hab. in¿ Jerzy £unarski
Kierownik Katedry Technologii Maszyn
i Organizacji Produkcji

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

mgr in¿. Mieczys³aw P³ocica
Katedra Konstrukcji Maszyn

Puchar Rektora dla dru¿yny "Zanussi"

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
Prorektor ds. Ogólnych i Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

U koronowaniem rozgrywek halowej ligi
pi³ki no¿nej by³ fina³ pucharu ligi rozegrany
5 marca 2001 r. w hali sportowej PRz. Skazany z góry na “po¿arcie” zespó³ “Byleco”
stawi³ zaciêty opór faworyzowanej dru¿ynie
“Zanussi”. Nieco lepsze umiejêtnoœci i d³u¿sza ³awka sprawi³y, ¿e w koñcówce faworyci
uzyskali zdecydowan¹ przewagê i przechylili szalê zwyciêstwa na swoj¹ stronê,
wygrywaj¹c 5:2 (2:2). Okaza³y puchar,
ufundowany przez JM Rektora z okazji 50- Fot. S. Ko³odziej
-lecia naszej uczelni, wrêczy³ obecny na
fina³owym meczu prorektor ds. nauczania - Puchar Rektora PRz odbiera kapitan zespo³u "Zanussi".
dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz.

Wyprawa do Nyireghyazy
W dniach 16-17 marca br. na
zaproszenie w³adz College of
Nyireghyaza goœcili na Wêgrzech sportowcy AZS-u Politechniki Rzeszowskiej, którym
towarzyszyli prorektor prof.
PRz J. Potencki i dziekan
WBMiL prof. F. Stachowicz.
Okazj¹ ku temu by³ organizowany po raz 40. turniej koszykówki kobiet i mê¿czyzn.
W turnieju, oprócz zespo³ów
wêgierskich, wziê³y udzia³
Fot. S. Ko³odziej
Ekipa PRz na zakoñczenie turnieju
dru¿yny rumuñskie i s³owackie.
W tym doborowym towarzystwie nasze dru¿yny walczy³y Ekipa PRz na zakoñczenie turnieju.
bardzo ambitnie, ustêpuj¹c przeciwnikom tylko warunkami fizycznymi. W przeciwieñstwie do przemi³ych gospodarzy, wêgierscy sêdziowie nie potwierdzili znanego powiedzenia o dwóch bratankach, foruj¹c zespo³y wêgierskie. W koñcowej klasyfikacji nasze
koszykarki zajê³y miejsce trzecie, koszykarze pi¹te. Po zakoñczeniu sportowych zmagañ
gospodarze zaprosili nas do odleg³ych o 60 kilometrów XIII-wiecznych piwnic, gdzie od
blisko 800 lat dojrzewaj¹ kolejne roczniki tokajskich win. Mieliœmy wiêc okazjê delektowaæ siê s³ynnym wêgrzynem u Ÿróde³.
Stanis³aw Ko³odziej

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

dr hab. in¿. £ukasz N. Wêsierski, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki

£ukasz ¯y³ka
Student IV MDT

Wojciech ¯y³ka
Student I MDZ
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