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Prezydium  Konferencji  Rektorów
Akademickich  Szkó³  Polskich

Prezydium  Konferencji  Rektorów
Akademickich  Szkó³  Polskich

27-29 kwietnia 2001 r.Goœciliœmy 

Autorzy fotografii: z sali Senatu - M. Misiakiewicz, pozosta³ych - R. Nater

Wysoki standard Oœrodka zachwyca funkcjonalnoœci¹. Na zdjêcia nasi honorowi 
Goœcie, m.in. Wojewoda Zbigniew Sieczkoœ i Marsza³ek Województwa Bogdan Rzoñca .

W przerwie obrad. Stoj¹: Jan Wojty³a - AE Ka-
towice, Andrzej Mulak - PWr, Stefan Jurga - 
UAM Poznañ, Ryszard Tadeusiewicz - AGH, 
siedz¹: Janusz Czerwiñski - AWF Gdañsk, 
Micha³  Œliwa  -  AP Kraków. 

Rozpoczêcie obrad. Od lewej: prof. Tadeusz Mar-
kowski - gospodarz posiedzenia, prof. Jerzy WoŸ-
nicki - przewodnicz¹cy KRASP - rekor Politech-
niki Warszawskiej, prof. Stefan Jurga - wiceprze-
wodnicz¹cy KRASP - rektor UAM w Poznaniu.

Sala obrad w Centrum 
Konferencyjno-Rekreacyjnym “Czarna”. 

Od lewej rektorzy: Jan Wojty³a - Akademia Ekonomiczna Katowice, Jan 
Chojnacki - Wojskowa Akademia Medyczna £ódŸ, Jerzy WoŸnicki - Politechnika 
Warszawska, Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, 
Zbigniew Puchalski - Akademia Medyczna Bia³ystok, Tadeusz Markowski - 
Politechnika Rzeszowska, Micha³ Œliwa - Akademia Pedagogiczna Kraków.

Konferencja prasowa w sali Senatu PRz.

F
ot

. M
. M

is
ia

ki
ew

ic
z

F
ot

. M
. M

is
ia

ki
ew

ic
z



Nr 5-6(89-90)–MAJ-CZERWIEC 2001 3

PREZYDIUM KRASP W POLITECHNICE
Po raz pierwszy w historii swojej dzia³alnoœci Poli-

technika Rzeszowska by³a w dniach 27-29 kwietnia 2001 r.
gospodarzem posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich. Obrady Prezydium KRASP
odbywa³y siê w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym
PGNiG Czarna k. Ustrzyk Dolnych, w ostatnim zaœ dniu ob-
rad mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ to elitarne grono w sali Se-
natu naszej uczelni, gdzie odby³a siê konferencja prasowa
KRASP.

Obrady Prezydium KRASP zbieg³y siê z posiedzeniem
Rz¹du RP, na którym Minister Edukacji Narodowej przed-
stawi³ znowelizowan¹ ustawê o szkolnictwie wy¿szym.
"Gor¹ca linia" pomiêdzy Czarn¹ a Warszaw¹ powodowa³a,
¿e obraduj¹ce w Czarnej Prezydium mia³o znacz¹cy udzia³
w pracach nad nowelizacj¹ ustawy.

Rektorzy postanowili poprzeæ projekt nowelizacji przed-
stawiony przez Ministra Edukacji Narodowej na posiedzeniu
Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia br., zawieraj¹cy m.in.
regulacje dotycz¹ce:
� systemowego uregulowania wynagrodzeñ zasadniczych

w szkolnictwie wy¿szym,
� powo³ania przy Ministrze niezale¿nego organu akredyta-

cyjnego,
� ustawowego umocowania Konferencji Rektorów Akade-

mickich Szkó³ Polskich,
� wprowadzenia zasady uzale¿nienia od zgody rektora,

udzielonej na zasadach i w trybie okreœlonym przez senat,
mo¿liwoœci podejmowania dodatkowego zatrudnienia
przez pracownika szko³y wy¿szej.
Prezydium KRASP podjê³o inicjatywê zmierzaj¹c¹ do

utworzenia Komisji Akredytacyjnej KRASP, stanowi¹cej
forum wspó³dzia³ania komisji akredytacyjnych poszczegól-
nych typów uczelni dzia³aj¹cych w ramach KRASP (uniwer-
sytetów, uczelni technicznych, uczelni medycznych, ...).
Prowadzona przez te komisje akredytacja ma charakter do-
browolny, a jej udzielenie zwi¹zane jest z uznaniem wysokiej
jakoœci kszta³cenia. Zadaniem pañstwowego organu zaj-

muj¹cego siê kontrol¹ jakoœci kszta³cenia powinno byæ nato-
miast badanie, czy spe³nione s¹ wymagania minimalne
zwi¹zane z jakoœci¹ kszta³cenia, czyli - inaczej mówi¹c - li-
cencjonowanie us³ug edukacyjnych.

Prezydium zajê³o tak¿e stanowisko w sprawie interpre-
tacji stosowanego w ustawie o podatku od towarów i us³ug
(VAT) pojêcia "us³ugi naukowo-badawcze", bêd¹cej powo-
dem skargi skierowanej przez Rektora Politechniki Poznañ-
skiej do Naczelnego S¹du Administracyjnego. Prezydium
popar³o stanowisko Ministra Nauki - Przewodnicz¹cego Ko-
mitetu Badañ Naukowych w tej sprawie, uznaj¹c, ¿e decy-
duj¹cy g³os w kwestii kwalifikacji prac wykonywanych
przez instytucje naukowe, w tym szko³y wy¿sze, powinien
nale¿eæ do tych instytucji (w przypadku uczelni - do sena-
tów), przy zapewnieniu przestrzegania jasno i precyzyjnie
sformu³owanych w przepisach prawa definicji pojêæ, istot-
nych dla kwalifikacji tych prac.

Prezydium po raz kolejny zajê³o stanowisko w sprawie
szpitali klinicznych, stwierdzaj¹c, ¿e szpitale kliniczne, sta-
nowi¹ce bazê dzia³alnoœci dydaktycznej, badawczej i us³u-
gowej uczelni medycznych, powinny staæ siê integraln¹ czê-
œci¹ tych uczelni, a organami za³o¿ycielskimi dla szpitali kli-
nicznych powinni byæ rektorzy uczelni medycznych.

Goszczeni przez Politechnikê Rzeszowsk¹ rektorzy zwie-
dzili Bieszczady, nieco d³u¿ej zatrzymuj¹c siê w Elektrowni
Wodnej w Solinie, gdzie w³aœnie trwa wymiana turbin. Ostat-
niego dnia obrad nasi Goœcie mieli tak¿e okazjê zwiedziæ
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasionce, a nawet
podziwiaæ Rzeszów z lotu ptaka.

To historyczne dla nas wydarzenie bez w¹tpienia by³o za-
równo wielk¹ promocj¹ docenionej przez KRASP Politech-
niki Rzeszowskiej, jak i promocj¹ miasta oraz regionu z jego
najwiêksz¹ i najstarsz¹ uczelni¹ na czele.

Dalej publikujemy przyjête przez Prezydium KRASP
dokumenty.

Marta Olejnik

KRASP

Sponsorami posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich byli: Prezydent

Miasta Rzeszowa, Marsza³ek Województwa Podkarpackiego, Fabryka Wódek "Polmos - £añcut" S.A., Sanocki

Zak³ad Górnictwa Nafty i Gazu, Zespó³ Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce S.A.
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Zmiany w Regulaminie KRASP zwi¹zane
z utworzeniem Komisji Akredytacyjnej KRASP

Art. 81

1. W ramach KRASP dzia³a Komisja Akredytacyjna
KRASP, stanowi¹ca forum wspó³dzia³ania komisji akre-
dytacyjnych konferencji rektorów poszczególnych typów
szkó³ wy¿szych.

2. W sk³ad Komisji Akredytacyjnej KRASP wchodz¹:

a. przewodnicz¹cy komisji akredytacyjnych kon-
ferencji rektorów poszczególnych typów szkó³,

b. osoby wyznaczone przez Prezydium KRASP.
3. Pracami Komisji Akredytacyjnej KRASP kieruje jej prze-

wodnicz¹cy, powo³ywany przez Prezydium KRASP na
okres kadencji organów KRASP.

Dokument nr 43/II
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP z dnia 28 kwietnia 2001 r.
w sprawie potrzeby powo³ania Komisji Akredytacyjnej KRASP

Nawi¹zuj¹c do swojej uchwa³y z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie dzia³ania komisji akredytacyjnych utworzonych
przez konferencje rektorów poszczególnych typów szkó³
wy¿szych, w zwi¹zku z powo³aniem nowych komisji akredy-
tacyjnych, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich uznaje za celowe utworzenie Komisji Akre-
dytacyjnej KRASP, stanowi¹cej forum wspó³dzia³ania ko-

misji akredytacyjnych konferencji rektorów poszczególnych
typów uczelni.

Prezydium KRASP przyjmuje za³¹czony projekt zmian
w Regulaminie KRASP, który zostanie przedstawiony Zgro-
madzeniu Plenarnemu KRASP.

Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki

Dokument nr 44/II
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 28 kwietnia 2001 r.
w sprawie interpretacji pojêcia "us³ugi naukowo-badawcze"
stosowanego w ustawie o podatku od towarów i us³ug VAT

W zwi¹zku z pismem Rektora Politechniki Poznañskiej
z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie rozbie¿noœci miêdzy Polite-
chnik¹ Poznañsk¹ i Urzêdem Kontroli Skarbowej w Pozna-
niu dotycz¹cych interpretacji stosowanego w ustawie o po-
datku od towarów i us³ug (VAT) pojêcia "us³ugi naukowo-
badawcze", bêd¹cych powodem skargi skierowanej przez
Rektora Politechniki Poznañskiej do Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego, Prezydium KRASP oœwiadcza, co nastê-
-puje:

1. Statutowym zadaniem uczelni jest prowadzenie badañ na-
ukowych, w tym badañ podstawowych oraz stosowanych.
W procesie wyk³adni przepisów prawa podatkowego isto-
tne jest zatem postrzeganie uczelni akademickich jako
szczególnej kategorii podatników, ze wzglêdu na ich mi-
sjê badawcz¹, realizowan¹ poprzez ró¿ne formy badañ
naukowych, rozwijaj¹cych teoriê i jej zastosowania.
Po¿¹dana ró¿norodnoœæ i bogactwo form aktywnoœci ba-
dawczej uczelni z natury rzeczy nie mo¿e siê mieœciæ
w sztywnych granicach klasyfikacji us³ug, w³aœciwych
dla dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorców.

2. Organy podatkowe, w zwi¹zku z wyk³adni¹ takich pojêæ
jak "us³ugi naukowo-badawcze", "prace naukowe nakie-
rowane na konkretne zastosowania praktyczne", "badania
stosowane", "us³ugi in¿ynierskie" i "ekspertyzy technicz-

ne", natrafiaj¹ na naturaln¹ trudnoœæ w rozpoznawaniu
i klasyfikowaniu twórczej dzia³alnoœci badawczej o cha-
rakterze teoretycznym i aplikacyjnym. Pomocne w proce-
sie wyk³adni tych pojêæ powinny byæ uchwa³y kolegial-
nych organów uczelni (senatów), które ze wzglêdu na ich
kompetencje merytoryczne nale¿y uznaæ za w³aœciwe
w tym zakresie. Ustawa o szkolnictwie wy¿szym daje na-
tomiast dostateczne gwarancje proceduralne, pozwa-
laj¹ce na uchylenie uchwa³ niezgodnych z prawem. Obo-
wi¹zek takiej kontroli ci¹¿y na rektorze oraz ministrze,
którzy mog¹ tak¹ uchwa³ê zawiesiæ lub uchyliæ. Organa
kontroli skarbowej z kolei maj¹ uprawnienie do sygnali-
zowania ministrowi ewentualnych nieprawid³owoœci
w procesie wyk³adni dokonywanej przez statutowe orga-
ny szko³y wy¿szej.

3. Szko³y wy¿sze zatrudniaj¹ wielu pracowników na-
uko-wych i badawczych, reprezentuj¹cych znaczny po-
tencja³ intelektualny. Ich prace wykonywane w ramach
realizacji zadañ badawczych uczelni z definicji powinny
mieæ charakter naukowy i badawczy. Trudnoœci interpre-
tacyjne napotykane przy stosowaniu prawa podatkowego
nie mog¹ prowadziæ do negowania takiego charakteru
tych prac, mog¹cego w konsekwencji hamowaæ inicjaty-
wê i kreatywnoœæ pracowników i zespo³ów badawczych
uczelni.
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Opublikowany ostatnio ranking
Rzeczpospolitej/Perspektyw wzbudzi³
du¿e zainteresowanie i wiele emocji, co
œwiadczy, ¿e duch walki jest imma-
nentn¹ cech¹ natury ludzkiej. Ostatnio
równie¿ Agencja Krajowa Programu
SOCRATES/ERASMUS wyda³a opra-
cowanie "Program SOCRATES/ERA-
SMUS w Polsce 1998-2000" (dostêpne
w Dziale Wspó³pracy z Zagranic¹),
w którym przedstawi³a wiele cieka-
wych faktów dotycz¹cych rozwoju tego
programu w Europie i miejsca w nim
Polski.

Odwo³ajmy siê jednak do "ducha
walki" i zobaczmy, jak kszta³towa³
siê udzia³ naszej uczelni w programie
na tle innych polskich szkó³ wy¿-
szych. Wystartowaliœmy ca³kiem nie-
Ÿle, gdy¿ w roku akademickim
1998/1999 za granic¹ studiowa³o 27
naszych studentów, co uplasowa³o
Politechnikê Rzeszowsk¹ na 14. miejs-
cu wœród 40 uczelni uczestnicz¹cych
w programie. Sumaryczny czas studiów
naszych studentów wynosi³ w tym roku
230 miesiêcy, co daje 15. miejsce,
a skorzysta³o z programu 0,44% ca³-

kowitej liczby naszych studentów,
co plasuje nas, niestety, ju¿ na 21. miej-
scu.

W roku akademickim 1999/2000 li-
czby te przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
wyjecha³o 29 studentów (23. miejsce na
71 uczelni), przebywali oni na uczel-
niach zagranicznych 244 miesi¹ce
(19. miejsce). W pokazanej statystyce
jest ewidentny b³¹d w liczbie studentów
Politechniki Rzeszowskiej, tak wiêc
oszacowane miejsce pod wzglêdem li-
czby studentów bior¹cych udzia³ w pro-
gramie do ca³kowitej liczby studentów
naszej uczelni bêdzie w okolicach 45.
A wiêc w dalszym ci¹gu aktywnoœæ na-
szych studentów w korzystaniu z pro-
gramu ERASMUS nie jest zbyt
imponuj¹ca. W roku akademickim
1999/2000 zaistnia³a mo¿liwoœæ wyjaz-
dów pracowników dydaktycznych
w ramach programu. Skorzysta³o z tej
mo¿liwoœci 14 pracowników naszej
uczelni (13. miejsce na 65 uczelni), co
stanowi 2,39% ca³kowitej liczby zatru-
dnionych wówczas nauczycieli akade-
mickich, a plasowa³o to nasz¹ uczelniê
na 11. miejscu.

Zobaczymy, co przyniesie nam obe-
cny rok akademicki, jednak dynamika
wzrostu nie jest du¿a. Nie mamy da-
nych z innych uczelni, a z naszej wyje-
cha³o 31 studentów, którzy spêdz¹ za
granic¹ 181,5 miesi¹ca. Dotychczas
z programu ERASMUS skorzysta³o
tylko 3 pracowników, planowanych jest
jeszcze 6 wyjazdów i w dalszym ci¹gu
dysponujemy funduszami na tego typu
wyjazdy. Zachêcam wiêc wszystkich -
zarówno pracowników, jak i studentów
naszej uczelni do korzystania z ist-
niej¹cych mo¿liwoœci. Niewykorzysta-
ne fundusze musz¹ byæ zwracane do
Brukseli, co niezbyt dobrze rokuje bu-
d¿etowi na nastêpny rok. Corocznie bo-
wiem wystêpujemy z wnioskiem o fi-
nansowanie programu.

Opinie znakomitej wiêkszoœci wyje-
¿d¿aj¹cych studentów s¹ bardzo pozy-
tywne. Na pewno czas spêdzony na
uczelni zagranicznej bêdzie procento-
wa³ w przysz³oœci. Nie marnujmy takiej
szansy!

Andrzej Sobkowiak

Dokument nr 45/II
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP z dnia 28 kwietnia 2001 r.
w sprawie szpitali klinicznych

W zwi¹zku z wejœciem w koñcowy etap prac nad noweli-
zacj¹ Ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej w czêœci do-
tycz¹cej szpitali klinicznych, Prezydium Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkó³ Polskich postanawia po raz kole-
jny zaj¹æ stanowisko w tej sprawie.

Prezydium KRASP stwierdza, ¿e szpitale kliniczne, sta-
nowi¹ce bazê dzia³alnoœci dydaktycznej, badawczej i us³u-
gowej uczelni medycznych, powinny staæ siê integraln¹ czê-

œci¹ tych uczelni, podobnie jak to ma miejsce w przypadku
innych rodzajów szkó³ wy¿szych, w których zaplecze dyda-
ktyczno-badawcze pozostaje w gestii organów tych szkó³.
Organami za³o¿ycielskimi dla szpitali klinicznych powinni
byæ, jak to wczeœniej stwierdzono, rektorzy uczelni medycz-
nych.

Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki

Politechnika Rzeszowska w programie
SOCRATES / ERASMUS

Politechnika Rzeszowska w programie
SOCRATES / ERASMUS

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Prezydium KRASP popiera
stanowisko Ministra Nauki - Przewodnicz¹cego Komitetu
Badañ Naukowych, zawarte w piœmie nr MK/1093/2000
z dnia 27.10.2000 r., i uznaje, ¿e decyduj¹cy g³os w kwestii
kwalifikacji prac wykonywanych przez instytucje naukowe,
w tym szko³y wy¿sze, powinien nale¿eæ do tych instytucji,

przy zapewnieniu przestrzegania jasno i precyzyjnie sfor-
mu³owanych w przepisach prawa definicji pojêæ, istotnych
dla kwalifikacji tych prac.

Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki
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Problem spo³eczny, jakim jest zataczaj¹ca coraz szersze
krêgi narkomania, dotyka tak¿e nasze œrodowisko akademic-
kie i nie mo¿e byæ przemilczany. Docieraj¹ce do w³adz ucze-
lni sygna³y o handlu narkotykami i obecnoœci dilerów wœród
naszych studentów spowodowa³y, ¿e dnia 8 maja 2001 r.
w uzgodnieniu z Samorz¹dem Studenckim PRz podpisane
zosta³o pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹, Podkarpack¹
Komend¹ Wojewódzk¹ Policji oraz Komend¹ Miejsk¹ Poli-
cji w Rzeszowie porozumienie w sprawie przeciwdzia³ania
narkomanii na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Inicjatywa
zawarcia owego porozumienia wysz³a od Samorz¹du Stu-
dentów Politechniki Rzeszowskiej, którego przewodnicz¹cy
podkreœla, ¿e podpisane porozumienie w ¿aden sposób nie
ogranicza swobody i wolnoœci studentów, ma natomiast
s³u¿yæ ich ochronie przed tym zagro¿eniem.

Politechnika Rzeszowska jest pierwsz¹ na Podkarpaciu
uczelni¹, która porozumienie takie zawar³a. Ten pionierski,
niew¹tpliwie godny szacunku pomys³ stanie siê byæ mo¿e
wzorem do naœladowania przez inne podkarpackie uczelnie.

W myœl porozumienia funkcjonariusze policji maj¹ wœród
studentów wiêksz¹ swobodê dzia³ania, g³ównie s³u¿b opera-
cyjnych. Ze wzglêdu na eksterytorialnoœæ uczelni, okreœlon¹
w art. 178 obowi¹zuj¹cej ustawy o szkolnictwie wy¿szym,
dotychczas nie by³o to mo¿liwe.

W zawartym porozumieniu Rektor PRz wyra¿a zgodê na
wejœcie funkcjonariuszy policji na teren uczelni bez jego
wezwania w sytuacji uzasadnionego podejrzenia. Policja za-

tem bêdzie mog³a bez zapowiedzi wejœæ tak¿e do akademi-
ków, po uprzednim powziêciu wiadomoœci o posiadaniu lub
produkcji narkotyków czy handlowaniu nimi. Poni¿ej publi-
kujemy treœæ zawartego porozumienia.

Marta Olejnik

POROZUMIENIE
zawarte w Rzeszowie w dniu 8 maja 2001 r. pomiêdzy:
Rektorem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £uka-
siewicza prof. dr. hab. in¿. Tadeuszem Markowskim

a
1. Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Poli-

cji w Rzeszowie m³. insp. mgr. Kazimierzem Kêdzierskim
i
2. Komendantem Miejskim Policji w Rzeszowie

m³. insp. mgr. Stanis³awem Zawiœlakiem

W SPRAWIE PRZECIWDZIA£ANIA
NARKOMANII NA TERENIE

POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
Dzia³aj¹c na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 wrze-

œnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (DzU Nr 65, poz. 385
z póŸniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 06 kwietnia
1990 r. o policji (tekst jedn. DzU z 2000 r. Nr 101, poz. 1092),
Strony podpisuj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treœci:

§ 1
Rektor Politechniki Rzeszowskiej wyra¿a zgodê na wej-

œcie na teren Uczelni bez Jego wezwania funkcjonariuszy Po-

licji w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, ¿e na terenie
Uczelni:
1. przebywa osoba posiadaj¹ca narkotyki, handluj¹ca nar-

kotykami, udostêpniaj¹ca je innym osobom lub nak³a-
niaj¹ca do ich u¿ycia,

2. prowadzona jest produkcja narkotyków albo przystoso-
wane s¹ przyrz¹dy do produkcji narkotyków,

3. znajduj¹ siê substancje, które mog¹ byæ podstaw¹ do wy-
tworzenia z nich narkotyku.

§ 2

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie zobowi¹zuje siê
do niezw³ocznego pisemnego powiadomienia Rektora Poli-
techniki Rzeszowskiej ka¿dorazowo, tj. w ci¹gu 24 godzin,
o podjêtych na terenie Uczelni czynnoœciach.

§ 3

W ramach dzia³añ prewencyjnych Podkarpacki Komen-
dant Wojewódzki Policji w Rzeszowie zobowi¹¿e Naczelni-
ka Wydzia³u Prewencji KWP do nawi¹zania œcis³ej
wspó³pracy w zakresie objêtym niniejszym porozumieniem
z organami samorz¹du studenckiego oraz kierownikiem
osiedla akademickiego i kierownikami domów studenckich
Politechniki Rzeszowskiej.

Podpisanie porozumienia. Od lewej: Stanis³aw Zawiœlak -
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Tadeusz Markowski
- Rektor PRz, Kazimierz Kêdzierski - Podkarpacki Komen-
dant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, Tomasz Ogórek - prze-
wodnicz¹cy Samorz¹du Studentów PRz.

Fot. w³asna

dla narkomaniiNIE
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Kolejne posiedzenia Senatu Poli-
techniki Rzeszowskiej odby³y siê
w dniach 15 marca 2001 r. i 10 maja
2001 r.

Na posiedzeniu w dniu 15 marca
2001 r. nominacjê z r¹k JM Rektora
prof. Tadeusza Markowskiego na sta-
nowisko profesora zwyczajnego w PRz
otrzyma³ prof. zw. dr in¿. Kazimierz
E. Oczoœ, natomiast na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres

5 lat - dr hab. in¿. Aleksander Koz³o-
wski.

Nastêpnie Senat:
� rozpatrzy³ wniosek dziekana

WBMiL o mianowanie dr. hab. in¿.
Mieczys³awa Korzyñskiego na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreœlony oraz o miano-
wanie dr. hab. in¿. Mariana Mija³a
na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na okres 5 lat,

� pozytywnie zaopiniowa³ wniosek
o przyznanie nagrody Ministra Edu-
kacji Narodowej dla dr. in¿. Witolda
Posiewa³y (WEiI) za wyró¿nion¹
pracê doktorsk¹.

Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� zatwierdzenia Porozumienia zawar-

tego pomiêdzy Konferencj¹ Rekto-
rów Akademickich Szkó³ Polskich
a Ministrem Edukacji Narodowej
z dnia 30 wrzeœnia 2000 r., do-
tycz¹cego nowej formu³y egzami-
nów maturalnych,

� akceptacji Porozumienia Konferen-
cji Rektorów Polskich Uczelni Te-
chnicznych w sprawie zapewnienia
jakoœci kszta³cenia.

Senat ponadto zatwierdzi³:
� zakres wstêpnych wymagañ rekru-

tacyjnych w PRz na r. ak. 2002/2003
w odniesieniu do kandydatów na
studia, którzy uzyskali œwiadectwo
dojrza³oœci poprzez "maturê 2002",

� propozycjê wstêpnych limitów
przyjêæ na studia dzienne i zaoczne
w r. ak. 2001/ 2002.
Senat na wniosek dziekana WBiIŒ

dokona³ wyboru dr Janiny Ha³adyj-Ró-
¿ak do Senackiej Komisji ds. Naucza-
nia.

***

Ze wzglêdu na s³u¿bowy wyjazd
JM Rektora obradom Senatu PRz
w dniu 10 maja 2001 r. przewodniczy³

§ 4
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie kierowa³ bêdzie

- w miarê potrzeb i mo¿liwoœci - prewencyjne, zmotoryzowa-
ne patrole policyjne, poruszaj¹ce siê po drogach publicznych
Miasteczka Studenckiego przy ul. Podkarpackiej w Rzeszo-
wie.

§ 5
1. Porozumienie zostaje zawarte do 31 sierpnia 2002 roku

z mo¿liwoœci¹ jego przed³u¿enia na kolejne okresy.
2. O zawartym porozumieniu zostanie poinformowana

spo³ecznoœæ Politechniki Rzeszowskiej.
3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie na

mocy porozumienia Stron.
4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. in¿. T. Markowski

Podkarpacki Komendant
Wojewódzki Policji w Rzeszowie
M³. Insp. mgr Kazimierz Kêdzierski

Komendant Miejski Policji
w Rzeszowie
M³. Insp. mgr Stanis³aw Zawiœlak

W uzgodnieniu z Samorz¹dem
Studenckim
Politechniki Rzeszowskiej
Tomasz Ogórek - Przewodnicz¹cy

Z OBRAD SENATU

Lp. Kierunek
Liczby przyjêæ
studia dzienne

Liczby przyjêæ
studia zaoczne

zawodowe

1. mechanika i budowa maszyn 750 600
³¹cznie na dwa kierunki studiów
prowadzone przez Wydzia³ Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa

2. zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji 200

3. elektrotechnika 400 200

4. informatyka 300 200

5. budownictwo 350 200

6. in¿ynieria œrodowiska 350 200

7. technologia chemiczna 300 75

8. in¿ynieria materia³owa 75 -

9. zarz¹dzanie i marketing
- studia magisterskie
zarz¹dzanie i marketing
- studia licencjackie

500

150

380

Razem: 3 375 1 855

Ogó³em: 5 230 *

* Limity przyjêæ na studia magisterskie uzupe³niaj¹ce zostan¹ ustalone przez rady wydzia³ów

w terminie do koñca czerwca 2001 r.
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Prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus, profesor zwyczajny Po-
litechniki Rzeszowskiej, otrzyma³ w dniu 17 marca 2001 r.
z r¹k prezydenta miasta Nagrodê Miasta Rzeszowa I stopnia
w dziedzinie nauki i techniki.

Prof. Leszek Trybus od 1970 r. pracuje w Politechnice
Rzeszowskiej, z któr¹ zwi¹za³ siê po ukoñczeniu studiów
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie kie-
ruje Katedr¹ Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki PRz. Jest uczonym o uznanym
autorytecie naukowym w kraju i za granic¹, cz³onkiem Ko-
mitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, a ta-
k¿e analogicznej sekcji Komitetu Badañ Naukowych oraz
przedstawicielem Polski w jednym z komitetów technicz-
nych International Federation of Automatic Control (IFAC).

Szczeble Jego kariery naukowej to doktorat w 1974 r.,
stopieñ doktora habilitowanego w zakresie automatyki

w 1980 r., akt nadania tytu³u naukowego profesora nauk tech-
nicznych w Belwederze w 1994 r., wreszcie mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszo-
wskiej z dniem 1 stycznia 2001 r. Nale¿y dodaæ, ¿e Profesor
ma za sob¹ sta¿ naukowy w Massachusetts Institute of Tech-
nology USA (1976/1977) oraz doœwiadczenia z pracy jako
visiting professor w Uniwersytecie Alberta w Kanadzie (lata
1984-1985, 1988, 1992).

Prof. Leszek Trybus jest autorem ksi¹¿ki "Regulatory
wielofunkcyjne" (WNT, Warszawa 1992) oraz ponad 120
prac w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest uz-
nanym i szanowanym wychowawc¹ m³odzie¿y, Jego ucz-
niowie stanowi¹ kadrê techniczn¹ wielu podkarpackich
firm.

Ewa Dziuban

DOKTORATY

Mgr in¿. Miros³aw So³tysiak, asystent
w Zak³adzie Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹-
dzania na Wydziale Zarz¹dzania i Marke-
tingu, uzyska³ stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych z zakresu dyscypli-
ny ekonomia, nadany przez Radê Naukow¹
Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szko³y
G³ównej Handlowej w Warszawie w dniu
9 kwietnia 2001 roku. Temat rozprawy do-
ktorskiej: "Modelowanie portfela kredyto-

wego w oddziale du¿ego banku komercyjne-
go". Promotorem w przewodzie doktorskim
by³a dr hab. Gra¿yna Rytelewska, profesor
SGH w Warszawie. Rozprawê recenzowali:
prof. dr hab. Gra¿yna Borys, profesor zwy-
czajny Akademii Ekonomicznej we Wro-
c³awiu, i prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
profesor zwyczajny SGH w Warszawie.

Bronis³aw Œwider

prorektor ds. ogólnych i wspó³pracy
z zagranic¹ dr hab. in¿. Andrzej Sobko-
wiak, prof. PRz.

Nominacje na stanowisko profesora
nadzwyczajnego PRz otrzymali dr hab.
in¿. Mieczys³aw Korzyñski na czas nie-
okreœlony oraz dr hab. in¿. Marian
Mija³ na okres 5 lat.

Ponadto Senat rozpatrzy³ wnioski:
� o mianowanie na stanowisko profe-

sora zwyczajnego w Politechnice
Rzeszowskiej prof. dr. hab. in¿. Jana
Gruszeckiego (WBMiL),

� o mianowanie na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego Politechniki

Rzeszowskiej na czas nieokreœlony
dr. hab. in¿. £ukasza Wêsierskiego
(WBMiL) oraz dr. hab. in¿. Piotra
Króla (WCh),

� o mianowanie na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego Politechniki
Rzeszowskiej na okres 5 lat dr. hab.
in¿. Paw³a Pawlusa (WBMiL).
Nastêpnie Senat przyj¹³ sprawozda-

nie z dzia³alnoœci uczelni w 2000 r. oraz
podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego Politechniki Rzeszowskiej
za 2000 r.,

� przyjêcia planu rzeczowo-finanso-
wego uczelni na 2001 r.
W czasie posiedzenia Senat wy-

s³ucha³ tak¿e:
� sprawozdania prorektora ds. na-

uczania dr. hab. in¿. Jerzego Potenc-
kiego, prof. PRz, z wyników na-
uczania w semestrze zimowym
r. ak. 2000/2001,

� informacji prorektora ds. nauki dr.
hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego,
prof. PRz, na temat finansowania
badañ naukowych.

Iwona Œlêzak-G³adzik

DOWÓD UZNANIADOWÓD UZNANIA

PERSONALIA
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Na wstêpie postawmy pytanie: Czy
na takiej imprezie jak targi przemys-
³owe jest miejsce dla prezentacji osi¹-
gniêæ studentów? OdpowiedŸ na takie
pytanie mo¿na by³o znaleŸæ podczas te-
gorocznych targów w Hanowerze, któ-
re mia³em mo¿liwoœæ odwiedziæ.

Wydawa³oby siê, ¿e targi nie s¹ od-
powiedni¹ imprez¹ dla takich wyst¹-
pieñ. Opinii tej nie prze³ama³y stoiska
43 uniwersytetów i politechnik z Nie-
miec oraz Austrii na tegorocznych tar-
gach w Hanowerze, tej jednej z naj-
wiêkszych imprez w œwiecie, ale firma
Festo - czo³owy producent elementów
pneumatycznych. Firma ta znaczn¹
czêœæ swojego stoiska przeznaczy³a na
wyeksponowanie prac studentów spe-
cjalnoœci mechatronika studiuj¹cych
w ró¿nych niemieckich wy¿szych szko-
³ach technicznych.

Firma Festo, znana równie¿ w Pol-
sce, zawsze przywi¹zywa³a du¿¹ wagê
do kszta³cenia i sama jest producentem
œrodków dydaktycznych, ale ich pre-

zentacja na targach by³a
jeszcze jednym elemen-
tem handlowym. Teraz
przysz³a kolej na pokaza-
nie efektów prowadzonej
dzia³alnoœci szkolenio-
wej z zakresu pneumaty-
ki i automatyki. Zapre-
zentowano prace wyko-
nane samodzielnie przez
studentów z zastosowa-
niem elementów produ-
kowanych przez Festo.
Dlatego te¿ dotyczy³y
one ró¿nego rodzaju
wykorzystania sprê¿one-
go powietrza.

Pierwsz¹ grupê stano-
wi³y urz¹dzenia z pneu-
matycznymi silnikami,
w których elementami
napêdowymi by³y si³ow-
niki typu musku³. Te ele-
menty, prezentowane
dwa lata temu na targach

jako novum, tu doczeka³y siê ró¿norod-
nego zastosowania. Pierwsze urz¹dze-
nie to ci¹gnik napêdzany 36 si³owni-
kami pneumatycznymi jednostronnego
dzia³ania typu musku³. By³a to realiza-
cja w miniaturze, ale uwa¿ana za pojazd
przysz³oœci. Natomiast w pe³nym wy-
miarze by³ wykonany Citycyc - pojazd
przypominaj¹cy rikszê, ale napêdzany
3 du¿ymi si³ownikami musku³owymi.
Nie brak³o te¿ pneumatycznego pojaz-
du sportowego - gokarta z 6 si³ownika-
mi. We wszystkich tych pojazdach
akumulatorami energii by³y butle ze
sprê¿onym do wysokiego ciœnienia po-
wietrzem. Innym ciekawym ekspona-
tem by³ zbudowany na analogii biolo-
gicznej robot krocz¹cy - rodzaj szeœcio-

Studenci mechatroniki

na targach w Hanowerze

Studenci mechatroniki

na targach w Hanowerze

Zastosowanie pneumatycznego musku³u.
Fot. w³asna

Powietrzna foka podczas l¹dowania.
Fot. w³asna
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Dnia 26 kwietnia 2001 r. odby³o siê
zebranie Komitetu Nauki Polskiego
Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Bu-
downictwa. Zebrania te odbywaj¹ siê
cyklicznie i maj¹ na celu propagowanie
badañ naukowych oraz nowoczesnych
rozwi¹zañ projektowych wœród in¿y-
nierów budownictwa. Tym razem ze-
branie odby³o siê w Rzeszowie w celu
zapoznania siê z Oddzia³em Rzeszo-
wskim oraz jego dzia³alnoœci¹.

Komitet wspiera w swej dzia³alno-
œci nauki maj¹ce zastosowanie w budo-
wnictwie i przemyœle materia³ów bu-
dowlanych. Inicjuje, organizuje i patro-
nuje konferencjom naukowym, popiera
badania naukowe oraz upowszechnia
prace naukowe i wyró¿niaj¹ce siê
osi¹gniêcia projektowe oraz realizacyj-
ne.

Pierwsza czêœæ zebrania odby³a siê
w siedzibie PZITB przy ulicy PCK, na-
tomiast druga w Politechnice Rzeszo-
wskiej na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska. Zebranie pro-

wadzi³ prof. dr in¿. Andrzej Ajdukie-
wicz, przewodnicz¹cy Komitetu Nauki
PZITB.

W pierwszej czêœci zebrania przed-
stawiono dzia³alnoœæ Komisji Nauki
Oddzia³u Rzeszowskiego. Komisja Na-
uki Oddzia³u Rzeszowskiego zosta³a
powo³ana w 1993 r. Inspiratorem
i g³ównym orêdownikiem jej powstania
by³ prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ. Ko-
misja realizuje i propaguje w³asn¹ pro-
blematykê naukow¹, któr¹ zajmuj¹ siê
jej cz³onkowie. Przeprowadza dyskusje
i opracowuje swoje stanowisko w spra-
wach dotycz¹cych prawa budowlane-
go. Organizuje cykliczne spotkania, na
których jest przedstawiona tematyka
wybrana przez cz³onków PZITB.

Pierwsza czêœæ zebrania zakoñczy³a
siê wyg³oszeniem nastêpuj¹cych refe-
ratów naukowych:

dr in¿. Adam Reichhart - "Kszta³to-
wanie konstrukcji pow³okowych
z blach fa³dowych",

dr in¿. Bogdan Stankiewicz - "Obli-
czanie doczo³owych po³¹czeñ œru-
bowych metod¹ elementów skoñczo-
nych",
dr in¿. Aleksander Starakiewicz -
"Konwersja energii s³onecznej
w biernych systemach".
Druga czêœæ zebrania odby³a siê

w Politechnice Rzeszowskiej na Wy-
dziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska. Cz³onkowie Komitetu zwiedzili
te¿ laboratorium Wydzia³u. W godzi-
nach popo³udniowych zwiedzili per³ê
regionu rzeszowskiego - Muzeum Za-
mek w £añcucie.

W obradach udzia³ wziêli: prorektor
ds. nauki PRz dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski, prof. PRz; przewodnicz¹cy
Zarz¹du G³ównego PZITB prof. dr hab.
in¿. Stanis³aw Kuœ; przewodnicz¹cy
Oddzia³u Rzeszowskiego PZITB mgr
in¿. Adam Tarnawski.

W³adys³aw £akota

no¿nego chrz¹szcza. Ka¿da noga by³a
napêdzana 8 si³ownikami pneumatycz-
nymi. Charakterystyczn¹ cech¹ tego
urz¹dzenia by³o bardzo delikatne kro-
czenie po nierównym pod³o¿u - st¹d
mo¿liwoœæ poruszania siê po polu mi-
nowym.

Druga grupa eksponatów dotyczy³a
zastosowania pneumatyki w sporcie.
Tej tematyce by³y poœwiêcone trzy stoi-
ska.

Na pierwszym eksponowano tzw.
skacz¹ce buty, które wspomaga³y wy-
konywanie skoków przez wbudowanie
w podeszwy si³owników jednostronne-
go dzia³ania. Akumulowa³y one energiê

podczas stawiania stopy i oddawa³y
w czasie jej podnoszenia. Prezentacja
tych d³ugich i wysokich skoków przez
absolwenta politechniki w Monachium
by³a bardzo efektowna i gromadzi³a
sporo odwiedzaj¹cych targi.

Na drugim stoisku by³a pokazana
deska przeznaczona dla lotniarza, która
jest wykorzystywana podczas l¹dowa-
nia. Aby zmniejszyæ si³ê uderzenia lot-
niarza o ziemiê, deska by³a wyposa¿ona
w amortyzowane pneumatycznie cztery
kó³ka. Jej zalet¹ by³a du¿a skutecznoœæ
t³umienia i niedu¿a masa.

Na trzecim stoisku Air on aqua pre-
zentowano konstrukcjê pneumatycznej

tratwy bêd¹cej boiskiem sportowym.
Jest ona wype³niona sprê¿onym powie-
trzem, ³¹cznie z burtami. Umo¿liwia
wyp³yniêcie na akwen i przy braku
miejsca na pla¿y - uprawianie gier ze-
spo³owych.

Najbardziej spektakularnym ekspo-
natem by³y powietrzne foki, czyli la-
taj¹ce po hali aerostaty. Te zdalnie ste-
rowane balony bezgondolowe szybo-
wa³y po hali i cumowa³y w oznaczo-
nych miejscach, a ich Ÿród³o energii
stanowi³y baterie do latarek.

£ukasz N. Wêsierski

Komitet Nauki PZITB
w Rzeszowie

Komitet Nauki PZITB
w Rzeszowie
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WSPOMNIENIE O DR. INZ.

EDWARDZIE MOTAKU

W nocy z wtorku na œrodê (27.04 na
28.04. 2001 roku) w Krakowie odszed³
od nas po d³ugiej chorobie nasz kole-
ga, d³ugoletni pracownik Zak³adu Ge-
otechniki i Hydrotechniki Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej dr in¿. Ed-
ward Motak.

Jego sylwetka mo¿e s³u¿yæ za wzór
cnot obywatelskich, poniewa¿ ¿yj¹c
w trudnych czasach, wykonywa³ wiele
pracy zarówno na polu nauki, dyda-
ktyki, jak i praktyki in¿ynierskiej
w budownictwie.

Pozosta³ w naszej pamiêci jako
cz³owiek skromny i ¿yczliwy ludziom,
szczególnie m³odym, wchodz¹cym
w ¿ycie zawodowe.

Dr in¿. Edward Motak urodzi³ siê
w 1934 r. we Lwowie, sk¹d losy wojny
przenios³y go do Krakowa. Tutaj uczy³
siê i ukoñczy³ studia w Politechnice
Krakowskiej na Wydziale Budownic-
twa L¹dowego, uzyskuj¹c tytu³ magi-
stra in¿yniera.

Po studiach pocz¹tkowo pracowa³
w ró¿nych biurach projektowych, póŸ-
niej jednoczeœnie rozpocz¹³ pracê na-
uczyciela akademickiego w Politech-
nice Krakowskiej, a nastêpnie w Wy¿-
szej Szkole Rolniczej w Krakowie.
W 1968 roku podj¹³ pracê w ramach
umowy zlecenia w Wy¿szej Szkole In-
¿ynierskiej w Rzeszowie w Zak³adzie
Konstrukcji Budowlanych na Wydzia-
le Budownictwa. Od 1972 roku by³ za-
trudniony na sta³e na etacie starszego
wyk³adowcy w Zak³adzie Konstrukcji
Budowlanych WSI, póŸniej w Zak³a-
dzie Geotechniki i Hydrotechniki Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska Politechniki Rzeszowskiej.
Tutaj przepracowa³ 21 lat, wyk³adaj¹c
g³ównie fundamentowanie i mechani-
kê gruntów. Z Politechniki Rzeszo-

wskiej w listopadzie 1993 r. przeniós³
siê do pracy w Politechnice Kra-
kowskiej ze wzglêdu na warunki zdro-
wotne (mêczy³y Go dojazdy z Krako-
wa, gdzie mieszka³).

Jego dzia³alnoœæ mia³a charakter
wielop³aszczyznowy:
� in¿ynierska dzia³alnoœæ projekto-

wa, z któr¹ nie rozsta³ siê do koñca
¿ycia, projektuj¹c, konsultuj¹c
i weryfikuj¹c projekty,

� naukowa, która koncentrowa³a siê
wokó³ metod analizowania noœno-
œci i odkszta³calnoœci pod³o¿a z za-
stosowaniem nowoczesnych me-
tod obliczeniowych,

� dydaktyczna, ukierunkowana na
przedstawianie aktualnych sposo-
bów projektowania fundamentów
w Polsce i w Europie.
Nie przyk³ada³ szczególnej wagi

do zdobywania tytu³ów. Doktoryzo-
wa³ siê w 1993 r., maj¹c 59 lat. Obroni³
pracê doktorsk¹ pt. "Analiza metod
oceny noœnoœci pod³o¿a fundamen-
tów" na Wydziale In¿ynierii Sanitar-

nej i Wodnej Politechniki Krako-
wskiej.

Jego najbardziej znanymi publika-
cjami s¹ podrêczniki "Fundamentowa-
nie bezpoœrednie", (Arkady, Warsza-
wa 1990) oraz "Fundamentowanie"
cz. 1, 2 (Politechnika Rzeszowska
1990).

Aby uwypukliæ jego dorobek, nale-
¿y wspomnieæ, ¿e w latach 80. pra-
cuj¹c w Zak³adzie Geotechniki i Hy-
drotechniki jako starszy wyk³adowca,
posiada³ jeden z najwy¿szych dorob-
ków punktowych w Politechnice Rze-
szowskiej.

Podejmowa³ siê chêtnie promotor-
stwa prac dyplomowych - wypromo-
wa³ kilkudziesiêciu in¿ynierów i ma-
gistrów in¿ynierów.

Jako ekspert w dziedzinie funda-
mentowania uczestniczy³ w pracach
Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie w zakresie testowania
i wdra¿ania norm krajowych oraz eu-
ropejskich dotycz¹cych geotechniki.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ o dzia-
³alnoœci spo³ecznej dr. in¿. Edwarda
Motaka. Przez ca³e ¿ycie zawodowe
aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci
Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Te-
chników Budownictwa. Szczególne
zas³ugi po³o¿y³ jako organizator kur-
sów i szkoleñ.

Ostatnio wspó³organizowa³ War-
sztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
w Ustroniu. Ta coroczna ogólnopolska
konferencja ma na celu popularyzacjê
najnowszej wiedzy z zakresu budow-
nictwa. Ka¿dego roku konferencja ta
podejmuje inn¹ tematykê. Tegorocz-
na, która odby³a siê w dniach od 21 do
24 lutego br., by³a poœwiêcona kon-
strukcjom zag³êbionym w gruncie.
Edward Motak by³ jej sekretarzem na-
ukowym. Przygotowa³ w sposób per-

Z ¿a³obnej karty

.
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Profesor Jan WoŸniacki by³ wybit-
nym przedstawicielem powojennego
pokolenia uczonych, którzy swoje ¿y-
cie zwi¹zali z Wy¿sz¹ Szko³¹ In¿y-
niersk¹ w Rzeszowie, póŸniejsz¹ Po-
litechnik¹ Rzeszowsk¹. Specjalnoœci¹
naukow¹ profesora Jana WoŸniackie-
go by³y szeroko rozumiane zastosowa-
nia matematyki oraz poszukiwanie
zale¿noœci matematycznych w ró¿no-
rakich zjawiskach przyrodniczych,
w technice, w ekonomii itp.

Jan WoŸniacki urodzi³ siê 16 paŸ-
dziernika 1911 r. w Myœlenicach. Wa-
runki materialne w rodzinie Profesora
by³y bardzo ciê¿kie, dlatego te¿ Jan
wraz z piêciorgiem rodzeñstwa czêsto
by³ zmuszony dorabiaæ korepetycjami
i innymi pracami dorywczymi.

Szko³ê podstawow¹ i pierwsze trzy
klasy gimnazjum Jan WoŸniacki uko-
ñczy³ w rodzinnych Myœlenicach, na-
tomiast dalsze klasy gimnazjum wraz
z matur¹ ukoñczy³ w oœmioklasowym
gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Krakowie w 1929 r. W tym te¿
roku, po zdaniu egzaminu konkurso-
wego, Jan WoŸniacki rozpocz¹³ studia
na Wydziale Hutniczym Akademii
Górniczej w Krakowie. Po zaliczeniu
pierwszego roku studiów by³ zmu-

szony je przerwaæ, poniewa¿ choroba
ojca znacznie pogorszy³a warunki ma-
terialne m³odego Jana, co wi¹za³o siê
z koniecznoœci¹ podjêcia pracy zarob-
kowej.

Poniewa¿ studia w Akademii Gór-
niczej by³y zbyt drogie, zdecydowa³
siê porzuciæ je chwilowo i w 1931 r.
zapisa³ siê na Wydzia³ Filozoficzny
Uniwersytetu Jagielloñskiego, podej-
muj¹c studia na kierunku matematyki.

W 1936 roku uzyska³ absolutorium
z zakresu matematyki.

W czasie studiów Jan WoŸniacki
utrzymywa³ siê z korepetycji, które
stanowi³y jego jedyne Ÿród³o utrzy-
mania. W latach 1934-1935 odby³
s³u¿bê wojskow¹ w Szkole Podcho-
r¹¿ych Rezerwy Artylerii we W³odzi-
mierzu. Po powrocie z wojska o¿eni³
siê (1935 r.) oraz podj¹³ przerwane
wczeœniej studia w Akademii Górni-
czej. Studia te kontynuowa³ a¿ do wy-
buchu wojny.

W sierpniu 1939 r. przeniós³ siê
wraz z ¿on¹ i dwojgiem dzieci do Ni-
ska, gdzie rozpocz¹³ pracê na stanowi-
sku asystenta stalowni w Zak³adach
Po³udniowych w Stalowej Woli.

Z chwil¹ wybuchu II wojny œwia-
towej Jan WoŸniacki zosta³ powo³any
do s³u¿by wojskowej. Jako podpo-
rucznik wraz z pu³kiem artylerii do-
tar³ pod koniec wrzeœnia 1939 r. do
Lwowa. Po klêsce wojsk polskich
przedosta³ siê do Niska, gdzie roz-
pocz¹³ pracê na stanowisku nauczycie-
la matematyki w gimnazjum. Na
pocz¹tku listopada 1939 r. zosta³ are-
sztowany przez gestapo i skierowany
najpierw do wiêzienia w Rzeszowie,
a póŸniej do obozu oficerskiego jeñ-

Pamieci Profesora

Jana Wozniackiego

w pierwsza rocznice smierci

fekcyjny - jak zwykle - wydanie ma-
teria³ów. Tegoroczna konferencja
w Ustroniu okaza³a siê ostatni¹ spo-
œród wielu przygotowanych przez
Niego.

Wzory dzia³ania wprowadzone
przez dr. in¿. Edwarda Motaka oraz
jego obywatelska postawa znajd¹ na
pewno naœladowców. Próbujmy ¿yæ

jak On - dla rzeczywistych wartoœci,
nie dla pozorów.

Stanis³aw Siwiec
Jadwiga Kaleta

,
,
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ców oflag VII w Murnau. W obozie
tym przebywa³ do kwietnia 1945 r., a¿
do wyzwolenia przez armiê amery-
kañsk¹.

W czasie pobytu w oflagu Jan Wo-
Ÿniacki przygotowa³ pracê dyplo-
mow¹, któr¹ wykonywa³ pod kie-
runkiem profesora A. Ludkiewicza
z Akademii Górniczej. Ponadto bra³
bardzo aktywny udzia³ w organizowa-
niu kursów dokszta³caj¹cych dla jeñ-
ców oflagu. Na kursach tych wyk³ada³
rachunek ró¿niczkowy i ca³kowy, geo-
metriê wykreœln¹, termodynamikê
i rachunek operatorowy.

Po powrocie z oflagu Jan WoŸ-
niacki obj¹³ stanowisko asystenta
w Katedrze Matematyki AGH. Ju¿
w grudniu 1946 r. ukoñczy³ przerwane
studia in¿ynierskie, uzyskuj¹c tytu³
magistra in¿yniera metalurga, co umo-
¿liwi³o Mu szybki awans zawodowy.
Kolejno, przez stanowiska kierowni-
ka Dzia³u Wytrzyma³oœciowego w In-
stytucie Odlewnictwa w Krakowie,
nastêpnie g³ównego metalurga
awansowa³ do stanowiska zastêpcy
dyrektora Instytutu Odlewnictwa
(1955 r.).

W tym czasie Jan WoŸniacki pra-
cowa³ równie¿ jako wyk³adowca ma-
tematyki w uczelniach technicznych
Krakowa. Stopieñ magistra filozofii
z zakresu matematyki otrzyma³
w 1952 r. na Wydziale
Matematycz-no-Fizyczno-Chemiczn
ym Uniwersytetu Jagielloñskiego.

W 1955 roku Centralna Komisja
Kwalifikacyjna ds. Tytu³u Naukowe-
go i Stopni Naukowych nada³a Janowi
WoŸniackiemu tytu³ docenta, nato-
miast w 1962 r. uchwa³¹ Rady Pañstwa
otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczaj-
nego. Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e w la-
tach powojennych droga awansu nau-
kowego by³a niejednokrotnie zupe³nie
inna ni¿ obecnie. Mo¿e o tym œwiad-
czyæ fakt, ¿e dopiero w 1963 r. profe-
sor Jan WoŸniacki uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych
nadany przez Radê Wydzia³u Metalur-
gicznego AGH na podstawie rozprawy
pt. Teoretyczne podstawy krzywych
kalibracyjnych.

Profesor Jan WoŸniacki, na proœbê
Rektora WSI w Rzeszowie doc. mgr.
in¿. Romana Niedzielskiego, prze-
niós³ siê wraz z rodzin¹ w 1964 r. do
Rzeszowa i rozpocz¹³ pracê w WSI.
Od tego czasu pracowa³ i mieszka³ nie-
przerwanie w Rzeszowie.

Praca w WSI to osobny i jak¿e bo-
gaty w wydarzenia rozdzia³ w ¿yciu
profesora J. WoŸniackiego. Odegra³
On bardzo wa¿n¹ rolê w rozwoju tej
m³odej uczelni, prowadz¹c inten-
sywn¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, na-
ukow¹ i organizatorsk¹. Sprawowa³
wiele funkcji we w³adzach WSI i Poli-
techniki Rzeszowskiej. I tak w latach
1966-1972 by³ prorektorem WSI,
w latach 1965-1966 piastowa³ funkcjê
dziekana Wydzia³u Mechanicznego,
natomiast w latach 1972-1973 dzieka-
na Wydzia³u Elektrycznego, w latach
1973-1980 by³ dyrektorem Instytutu
Matematyki i Fizyki. Ponadto pe³ni³
funkcjê kierownika Zak³adu Matema-
tyki w latach 1964-1965, póŸniej
w latach 1970-1973 oraz od roku 1979
do przejœcia na emeryturê 31 stycznia
1980 r.

Profesor Jan WoŸniacki w czasie
pracy w Rzeszowie by³ g³ównie zwi¹-
zany z Zak³adem Matematyki. Wy-
k³ada³ matematykê dla studentów stu-
diów dziennych i zaocznych wielu kie-
runków studiów. Zajmowa³ siê rów-
nie¿ organizowaniem ró¿norakich
konferencji z zakresu matematyki
i metod numerycznych. Przyczyni³ siê
znacznie do nawi¹zania kontaktów na-
ukowych m³odych pracowników ze
znacz¹cymi oœrodkami w kraju. By³
bardzo lubiany przez studentów i pra-
cowników. Promieniowa³ ogromn¹
energi¹ i humorem. By³ cz³owiekiem
¿yczliwym dla ludzi ze swego otocze-
nia. G³ówn¹ cech¹ Profesora by³ entu-
zjastyczny stosunek do zastosowañ
matematyki. Uporczywie doszukiwa³
siê zale¿noœci matematycznych w ró¿-
nych dziedzinach i upatrywa³ mo¿li-
woœci zastosowañ matematyki niemal
wszêdzie (w technice, medycynie, bio-
logii, ekonomii itp.). Takie podejœcie
do matematyki powodowa³o, ¿e profe-
sor J. WoŸniacki nie dba³ o rygory

œcis³oœci wymagane w matematyce,
odwo³uj¹c siê g³ównie do ró¿nych
idei oraz analogii. Efektem takiego po-
dejœcia by³o równie¿ to, ¿e wyk³ady
Profesora by³y niejednokrotnie zbyt
trudne dla studentów, chocia¿ s³ucha³o
siê ich z wielk¹ przyjemnoœci¹ ze
wzglêdu na gawêdziarski styl Profe-
-sora.

Je¿eli chodzi o prace naukowe pro-
fesora J. WoŸniackiego, to wiêksza ich
czêœæ by³a zwi¹zana z zastosowaniem
matematyki i metod numerycznych
w ró¿nych dziedzinach techniki. Dzie-
dzinami tymi by³y m.in. badania ¿eli-
wa i innych stopów odlewniczych,
normalizacja, udarnoœæ ¿eliwa szarego
oraz klasyfikacja grafitu, zastosowa-
nie metody Hotellinga do ustalenia ko-
relacji pomiêdzy w³asnoœciami me-
chanicznymi a magnetycznymi ¿eli-
wa, ró¿norakie zastosowania metod
statystycznych itp.

Profesor dr in¿. Jan WoŸniacki
sprawowa³ równie¿ opiekê nad rozwo-
jem m³odej kadry, bêd¹c recenzentem
i promotorem wielu prac dyplomo-
wych, magisterskich i doktorskich.
Trudno jest jednak ustaliæ kompletn¹
listê wypromowanych przez Profesora
doktorów, dlatego te¿ wymieniê tutaj
jedynie dwóch z nich, którzy uzyskali
stopieñ doktora w ostatnich latach
dzia³alnoœci Profesora: Jan Andreasik
i Wojciech Siemaszko.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ profesor Jan
WoŸniacki otrzyma³ wiele odznaczeñ
i wyró¿nieñ, np. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(1961), Krzy¿ Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1971), Zas³u¿ony Na-
uczyciel PRL (1973), Rzeczoznawca
SIMP (1976), z³ot¹ odznakê ZNP
(1971).

Profesor Jan WoŸniacki odszed³ od
nas 13 maja 2000 r., prze¿ywszy lat 89.
Jego pracowite ¿ycie odcisnê³o nieza-
tarte œlady na ¿yciu wielu ludzi, a prze-
de wszystkim na rozwoju Politechniki
Rzeszowskiej. Na zawsze pozostanie
w pamiêci tych, którzy go znali.

Józef Banaœ
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Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

ASPEKTY ZDROWOTNE JAKOŒCI WODY DO PICIA
W NORMALIZACJI UNII EUROPEJSKIEJ

Skrót referatu wyg³oszonego na VII Miêdzynarodowej Konferencji Ekologicznej Brzozów 2000
Patronat naukowy Konferencji - Zak³ad Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków Politechniki Rzeszowskiej

Cz³owiek od pradziejów ¿y³ w s¹siedztwie wody, bez któ-
rej jego egzystencja by³aby niemo¿liwa. Wodê przede wszy-
stkim spo¿ywamy, jest ona sk³adnikiem wielu produktów
¿ywnoœciowych. Znany jest przypadek cz³onka IRA, który
w areszcie prowadzi³ g³odówkê i korzystaj¹c jedynie z wody,
prze¿y³ 72 doby. Powszechnie s¹ znane w³aœciwoœci leczni-
cze wody mineralnej. Odgrywa ona pierwszorzêdn¹ rolê
w balnotechnice. Niemo¿liwa jest produkcja przemys³owa
i rolnicza bez udzia³u wody. Jest ona noœnikiem energii w sy-
stemach grzewczych i ch³odniczych, istniej¹ du¿e mo¿liwo-
œci wykorzystania wód geotermalnych. S³u¿y od zarania jako
szlak komunikacyjny morski lub œródl¹dowy. Fauna i flora
morska oraz s³odkowodna stanowi wartoœciowe po¿ywienie.
Nad wod¹ odpoczywamy, s³u¿y ona do rekreacji, jest po-
¿¹danym elementem krajobrazu. Istnieje mo¿liwoœæ wyko-
rzystania wody do produkcji czystej energii elektrycznej
(elektrownie wodne). Wiele pr¹dów filozoficznych oddaje
wodzie ho³d. Postacie bogów panuj¹cych nad wodami poja-
wiaj¹ siê ju¿ w mitycznych wierzeniach, np. grecki Posejdon,
rzymski Neptun. Woda jest tak¿e groŸnym ¿ywio³em (po-
-wodzie, sztormy), ale potrafi skutecznie przeciwstawiæ siê
innemu ¿ywio³owi - ogniowi (gaszenie po¿arów).

Z punktu widzenia medycznego woda jest idealn¹ ciecz¹
gasz¹c¹ pragnienie. Nale¿y spo¿ywaæ j¹ jako niegazowan¹
o temperaturze ok. 15oC. Opisowo wodê zdatn¹ do picia mo-
¿na okreœliæ jako czyst¹, smaczn¹ i zdrow¹. Obecnie tak¹
wodê mo¿emy jedynie pozyskaæ z zasobów wód podzie-
mnych. Naturalne wody mineralne powsta³y w procesie
d³ugotrwa³ego kontaktu s¹czenia wody przez ró¿nego rodza-
ju ska³y.

Wody mineralne zawieraj¹ podstawowe jony, takie jak:
wapñ, magnez, ¿elazo, mangan, sód, siarczany, chlorki i wê-
glany oraz w niewielkich iloœciach potas, cynk, fluor, selen,
jod, molibden, kobalt. To w³aœnie te elementy nadaj¹ wodzie
smak i w³aœciwoœci zdrowotne. Prawdziwe jest stwierdzenie,
¿e wszystko jest z wody, z wody powsta³o i z wody siê sk³ada,
woda jest Ÿród³em wszelkiego istnienia. Stanowi ona w zale-
¿noœci od wieku 60-70% masy naszego cia³a i a¿ 85% masy
naszego mózgu. Wody w organizmie cz³owieka nie mo¿na
zmagazynowaæ na sta³e. W ci¹gu doby cz³owiek wymienia
3-6% swoich zasobów wody, co w skali miesi¹ca daje ok.
60-120 dm3. Ka¿dy cz³owiek powinien w ci¹gu doby wypijaæ
2-3 dm3 wody. Spo¿ywaj¹c piwo i wino, paradoksalnie od-
wadniamy organizm, gdy¿ zawarty w nich alkohol pobudza

wytwarzanie moczu. Wody zdemineralizowanej, o w³aœci-
woœciach zbli¿onych do wody destylowanej, nie zaleca siê do
picia ze wzglêdu na brak makro- i mikroelementów mineral-
nych.

Ze wzglêdu na iloœæ sk³adników mineralnych wystê-
puj¹cych w organizmie cz³owieka wprowadza siê podzia³ na
makroelementy i mikroelementy. Rozgraniczeniem w tym
wzglêdzie jest dobowe zapotrzebowanie przez organizm
cz³owieka. Je¿eli wynosi ono powy¿ej 100 mg na osobê
dziennie, to mówimy o makroelementach, poni¿ej tej warto-
œci sk³adniki mineralne zaliczamy do mikroelementów (do-
tyczy to tak¿e zapotrzebowañ œladowych).

Do makroelementów zalicza siê: wapñ, magnez, fosfor,
potas, sód, chlor, siarkê. Do mikroelementów zalicza siê: ¿e-
lazo, mangan, cynk, jod, miedŸ, kobalt, molibden, fluor, se-
len, chrom, wanad, nikiel, cynê, krzem.

Woda do picia zawiera mniej sk³adników mineralnych
w porównaniu ze spo¿yciem dobowym. Zawiera je jednak
w formie zjonizowanej, która jest bardzo dobrze przyswajal-
na przez organizm cz³owieka. W celu wyprodukowania
i przygotowania ¿ywnoœci, któr¹ cz³owiek spo¿ywa w ci¹gu
doby, potrzeba ok. 11 000 dm3 wody. Spo¿ycie dobowe wody
do picia przez cz³owieka wynosi 3,5-5,0 dm3/d. Z przedsta-
wionych danych wynika, ¿e jakoœæ wody do picia i na potrze-
by gospodarcze ma du¿e znaczenie; na przyk³ad, gdy woda
do przygotowania posi³ków jest zdemineralizowana, wów-
czas wartoœæ po¿ywienia pod wzglêdem mineralnym propo-
rcjonalnie siê obni¿a.

Wiele sk³adników mineralnych traci siê w wyniku obrób-
ki i przetwarzania ¿ywnoœci, na przyk³ad w warstwie wie-
rzchniej ziaren zbó¿ znajduje siê 75% sk³adników mineral-
nych, a w œrodkowej czêœci (bielmie) tylko ok. 25%. Nale¿y
tak¿e pamiêtaæ, ¿e do wywaru podczas gotowania, w zale¿-
noœci od rozdrobnienia produktów, gatunków warzyw i owo-
ców przedostaj¹ siê tak¿e znaczne iloœci zwi¹zków mine-
ralnych.

Medycyna ¿ywienia zwraca szczególn¹ uwagê na bia³ka
i witaminy. Stosunkowo mniejsze znaczenie przywi¹zuje siê
do sk³adników mineralnych, które s¹ niezbêdne do ¿ycia. Na
niedobór tych sk³adników szczególnie s¹ nara¿eni ludzie
w pewnych stanach fizjologicznych (okresy dojrzewania,
ci¹¿y) czy w podesz³ym wieku, kiedy wystêpuje zwiêkszone
zapotrzebowanie na sk³adniki mineralne.

Janusz Rak



Bezmiechowa
w barwach Politechniki

Osiemnastego maja 2001 r., na szczycie S³onnego w Bezmiechowej, odby³a siê bogata w symbolikê
i wa¿na historycznie uroczystoœæ wmurowania aktu erekcyjnego utworzenia Akademickiego Oœrodka
Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej - w miejscu, gdzie w latach trzydziestych minionego wieku

by³o prê¿ne gniazdo polskich szybowisk - s³ynna bezmiechowska Akademia Szybowcowa.

Nieprzypadkowy by³ wybór terminu.
Wpisane w kalendarz obchodów 50-lecia
wy¿szego szkolnictwa technicznego
w Rzeszowie, to wielkie wydarzenie od-
by³o siê dok³adnie w 63. rocznicê legen-
darnego lotu Tadeusza Góry z Bezmie-
chowej pod Wilno i po medal Ottona
Lilienthala, a tak¿e w 50 lat od chwili
przerwania dzia³alnoœci na tym szybowi-
sku.

“Historia zatoczy³a ko³o. Staro¿ytni
mêdrcy stwierdzili, ¿e czas ko³em siê to-
czy - czyli to, co jest, by³o - to, co by³o, bê-
dzie. Dla Bezmiechowej, uto¿samianej ze
„œwiêt¹ gór¹ szybowników”, tu u podnó-
¿a Gór S³onnych, to ko³o czasu zakrêci³o
siê bardzo szybko. Có¿ bowiem w historii
Ziemi znaczy okres 50 lat, które up³ynê³y
od chwili przerwania dzia³alnoœci na tym
szybowisku. Po tylu latach bowiem roz-
poczêto ponowne „odkrywanie” tradycji
lotniczych w Bezmiechowej i co najistot-
niejsze - s¹ wœród nas Ci, którzy historiê
szybownictwa tu, na tym lotnisku, tworzy-
li” - powiedzia³ w okolicznoœciowym
wyst¹pieniu JM Rektor prof. Tadeusz
Markowski.

Bezmiechowsk¹ uroczystoœæ swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili w³aœnie nestorzy
polskiego szybownictwa z panem Tadeu-
szem Gór¹ na czele. Ze Szwajcarii przy-
jecha³a Irena Kempówna-Zabie³³o z ma³-
¿onkiem Romanem, a tak¿e Józef Danko-
wski z Leszna. Nie mog³a, niestety, przy-
jechaæ pani Jadwiga Pi³sudska-Jara-
czewska, przys³a³a jednak¿e list wyra-
¿aj¹cy ogromn¹ radoœæ, ¿e Bezmiechowa
znowu stanie siê ¿ywym i aktywnym
oœrodkiem szybownictwa. W uroczysto-
œci wziêli udzia³ m.in.: wicewojewoda
podkarpacki Marek Kuchciñski; dyrektor
Departamentu Studiów i Polityki Nauko-
wej w Komitecie Badañ Naukowych dr
in¿. Jerzy G¹siorowski; z Politechniki
Warszawskiej prorektor ds. rozwoju prof.
Roman Gawroñski, dziekan Wydzia³u
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
prof. Tadeusz Rychter, dyrektor Instytutu

Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowa-
nej prof. Krzysztof Kêdzior z zastêpc¹ dr.
in¿. Piotrem Sierputowskim, konstruktor
szybowca PW-5, kierownik Zespo³u Lot-
niczych Konstrukcji Kompozytowych dr
in¿. Roman Œwitkiewicz z konstruktorem
PW-6 mgr. in¿. Wojciechem Fr¹czkiem
i zespo³em konstruktorów, dyrektor Do-
œwiadczalnych Warsztatów Lotniczych
Konstrukcji Kompozytowych dr in¿.
Krzysztof Drabarek; wielu pracowników
Politechniki Rzeszowskiej z w³adzami
uczelni na czele, a tak¿e wielu fanów tej
dyscypliny sportu. Nie zabrak³o wœród
nich studentów zrzeszonych w Akademi-
ckim Klubie Lotniczym Politechniki
Rzeszowskiej, którym przewodzi mgr
in¿. Wies³aw Bielak. Na uroczystoœci
obecne by³y w³adze lokalne, a tak¿e ucz-
niowie i nauczyciele z bezmiechowskiej
szko³y podstawowej, która przed dwoma
laty nazwana zosta³a imieniem Szybow-
ników Polskich. To uczniowie w³aœnie tej
szko³y uœwietnili nasz¹ uroczystoœæ wy-
stêpem artystycznym oraz hymnem szko-
³y dedykowanym Tadeuszowi Górze.

Wmurowania aktu erekcyjnego
w mury stoj¹cego ju¿ na szczycie hangaru
(w budowie) dokona³ JM Rektor Tadeusz
Markowski w towarzystwie wicewoje-
wody Marka Kuchciñskiego, prorektora
PW Romana Gawroñskiego oraz dyre-
ktora Jerzego G¹siorowskiego.

Wybrany stosownie termin uroczy-
stoœci, zbiegaj¹cy siê z 63. rocznic¹ lilien-
thalowego przelotu, by³ dla w³adz lo-
kalnych okazj¹ do uhonorowania nestora
polskiego szybownictwa tam, sk¹d po-
chodzi jego legenda - na szczycie S³onne-
go; Tadeusz Góra bowiem otrzyma³ tytu³
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy
Lesko, odbieraj¹c owo zaszczytne wyró-
¿nienie z r¹k burmistrza tej gminy Rober-
ta Petki.

Tak¿e dzia³aj¹cy na S³onnem Aero-
klub Bieszczadzki przyzna³ wyró¿nienia
za dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju oœrodka
szybowcowego w Bezmiechowej. Tytu³

honorowego cz³onka Aeroklubu
Bieszczadzkiego z r¹k prezesa AB Janu-
sza Pleœniaka otrzymali: JM Rektor Tade-
usz Markowski, Janusz Bury - dyrektor
administracyjny PRz, Marta Olejnik - se-
kretarz rektora PRz, Ryszard Kapuœciñski
- nadleœniczy w Brzegach Dolnych.

Po oficjalnym zakoñczeniu uroczy-
stoœci wszyscy mogli raczyæ siê woj-
skow¹ grochówk¹, przygotowan¹ przez
Bieszczadzki Oddzia³ Stra¿y Granicznej.
Do wieczora góra têtni³a ¿yciem, bowiem
w program uroczystoœci w³¹czona zo-
sta³a tak¿e prezentacja szybowca PW-6
w locie. Za sterami w towarzystwie Piotra
Bobuli zasiad³ sam Tadeusz Góra, póŸ-
niej Irena Kempówna-Zabie³³o.

Z wielkim wzruszeniem nasi goœcie
ogl¹dali budowany hangar, mog¹cy
w przysz³oœci pomieœciæ 12 szybowców
(o wymiarach 25x29 m). W 1999 roku
wykonana zosta³a na koszt uczelni stacja
energetyczna (120 tys. z³). W przysz³oœci
stanie tu Miêdzyuczelniane Wielofun-
kcyjne Lotnicze Laboratorium Naukowo-
-Badawcze Politechnik Rzeszowskiej i
Warszawskiej, wie¿a kontroli lotów, dom
pilota, wybudowana zostanie droga doja-
zdowa na szczyt szybowiska, ujêcie
wody, sieæ kanalizacyjna. Koncepcja ur-
banistyczno-przestrzenna opracowana
zosta³a przez in¿. arch. Stanis³awa Kar-
piela z Zakopanego, a projekt wykonaw-
czy i budowlany przez “Investprojekt”
Sanok.

Tylko ww. Laboratorium poch³onie
oko³o 6,5 mln z³ w latach 2001-2002.
Bezmiechowa ma wielk¹ szansê na odbu-
dowê, bowiem Komitet Badañ Nauko-
wych przyzna³ na tê inwestycjê dotacjê
w ww. wysokoœci, a MEN ju¿ w 2000 r.
1 mln z³. Jeszcze w 2001 r. na szczycie
S³onnego zainwestowanych zostanie
2,8 mln z³ (do tematu powrócimy w nastê-
pnych numerach GP). W najbli¿szym nu-
merze GP zamieœcimy wywiad z Panem
Tadeuszem Gór¹.

Marta Olejnik
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Transport szybowca pod górê. Nie zawsze s¹ takie udogodnienia.

Na szczycie S³onnego tylko tyle zosta³o po s³ynnej 
Akademii Szybowcowej lat miêdzywojennych.

Wnêtrze hangaru, który pomieœci 12 szybowców lub konstrukcji prototypowych.

Hangar (w budowie). Pierwszy obiekt Akademickiego 
Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej 

w Bezmiechowej.

Na S³onnemNa S³onnem

Wmurowania aktu erekcyjnego dokonuje JM 
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz 
Markowski.
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Zwieñczeniem czasów bezmiechowskiej historii by³o z³o¿enie pod- 
pisu na akcie erekcyjnym przez p. Tadeusza Górê. Od lewej: JM 
Rektor prof. Tadeusz Markowski, Dziekan WMEiL prof. Tadeusz 
Rychter, Dyrektor w Komitecie Badañ Naukowych dr in¿. Jerzy 
G¹siorowski - tak¿e sygnatariusze aktu.

Tadeusz Góra dziêkuje za tytu³ Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Lesko. 
Drugi od lewej: prof. Tadeusz Markowski, mgr Marta Olejnik, prof. Kazimierz E. 
Oczoœ.

Utworzenie Akademickiego Oœrodka Szybowcowego Politechniki 
Rzeszowskiej by³o œwi¹tecznym dniem Bezmiechowej. Na zdjêciu 
uczniowie Szko³y Podstawowej im. Szybowników Polskich, 
uœwietniaj¹cy uroczystoœæ.

Z lewej JM Rektor prof. Tadeusz Markowski, z prawej prof. 
Kazimierz E. Oczoœ w czasie sk³adania podpisu na akcie 
erekcyjnym.

Autorzy fotografii -  L. Witek (pierwsza i ostatnia na str. 17)
 i M. Misiakiewicz (pozosta³e)
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P³k pilot Tadeusz Góra za sterami szybowca PW-6 - poleci z nim Piotr Babula
(z prawej).

Skonstruowany w Politechnice Warszawskiej najnowszy szybowiec 
klasy œwiatowej PW-6 w locie "na ¿aglu". 
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Dnia 25 kwietnia br. w Zameczku
Romantycznym w £añcucie odby³a siê
sesja popularnonaukowa poœwiêcona
Œwiêtu Ziemi. Imprezê pod has³em
"Mój œwiat - moja Ziemia" przygoto-
wa³a m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych im. Miko³aja Kopernika we
wspó³pracy z Zak³adem In¿ynierii
i Chemii Œrodowiska Politechniki Rze-
szowskiej. Nad ca³oœci¹ imprezy czu-
wali mgr Jolanta Tomaszek i mgr Jacek
Lalicki. Referaty na temat zagadnieñ
ekologii i ochrony wód wyg³osili dr
hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz,
oraz dr Andrzej P³u¿añski.

Spotkanie zakoñczono wspóln¹ wy-
cieczk¹ do Woli Dalszej, której celem
by³o zwiedzenie miejskiej oczyszczalni
œcieków £añcuta. Przewodnikiem po
oczyszczalni by³ dr hab. in¿. Janusz To-
maszek, prof. PRz.

Jolanta Tomaszek

Œwiêto Ziemi

Osadnik wtórny.
Fot. w³asna

Mgr in¿. Tomasz Rogalski, asystent w Katedrze Awio-
niki i Sterowania, wyg³osi³ w dniu 4 kwietnia 2001 r. referat
nt. "Kszta³towanie wybranych w³aœciwoœci eksploatacyjnych
samolotów ogólnego przeznaczenia" na seminarium Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Mgr in¿. Joanna Wojturska, asystentka w Zak³adzie
Technologii Tworzyw Sztucznych, wyg³osi³a w dniu 18
kwietnia 2001 r. referat nt. "Synteza, struktura i w³aœciwoœci
kompozycji o wzajemnie przenikaj¹cych siê sieciach polime-
rowych" na seminarium Wydzia³u Chemicznego.

Katedra Konstrukcji Budowlanych zorganizowa³a na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska w dniu
24 kwietnia 2001 r. wyk³ad prof. Michaela Mathiasa
z University of Beira Interior w Covilhi (Portugalia) nt.
"Medieval and post-medieval military architecture in the
centre of Portugal" w ramach programu Socrates-Erasmus.

Mgr in¿. Janusz Pe³czyñski, asystent w Zak³adzie Ur-
banistyki i Architektury, wyg³osi³ w dniu 25 kwietnia 2001 r.
referat nt. "Wp³yw rozwi¹zañ materia³owych i ukszta³to-
wania przestrzennego na energooszczêdnoœæ budynku" na
seminarium Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska.

Mgr in¿. Andrzej Stec, asystent w Katedrze Informatyki
i Automatyki, wyg³osi³ w dniu 25 kwietnia 2001 r. referat nt.
"Metoda kontroli stanu plazmy podczas magnetronowego
wy³adowania jarzeniowego" na seminarium zorgani-
zowanym przez Dziekana Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki oraz Oddzia³ Rzeszowski Polskiego To-
warzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Bronis³aw Œwider

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Konferencja

Seminaria wydzia³owe



20 GAZETA POLITECHNIKI

Kalendarz imprez i szkoleñ lotniczych
z udzia³em cz³onków

Akademickiego Klubu Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej

Lp. Nazwa Data Miejscowoœæ Organizator

1. Piknik Paralotniowy 2.05 Miêdzybrodzie ¯ywieckie - ¯ar ALTI - Tamara Dudek

2. Lotniowo-Paralotniowy Puchar Beski-
dów

14-17.06 Ustroñ Henryk Cieœlar

3. Kurs szybowcowy 4-17.06 Jasionka Akademicki Klub Lotniczy PRz

4. Kurs szybowcowy 1-15.07 Jasionka Akademicki Klub Lotniczy PRz

5. Kurs paralotniowy 1-15.07. Bezmiechowa Akademicki Klub Lotniczy PRz

6. Krajowe Zawody Szybowcowe 23.07-06.08 Ostrów Wielkopolski Aeroklub Ostrów Wielkopolski

7. Kurs paralotniowy 31.07-12.08 Bezmiechowa, inne lotniska Akademicki Klub Lotniczy PRz

8. Zawody Paralotniowe 18-19.08 Piñczów Aeroklub Piñczowski

9. V Ogólnopolski Wielobój Paralotniowy
Studentów Szkó³ Wy¿szych

25-26.08 Bezmiechowa Akademicki Klub Lotniczy PRz

10. II Ogólnopolskie Spotkanie Pilotów
Szybowcowych

1-2.09 Têgoborze S¹deckie Stowarzyszenie Lotnicze “Or-
lik”, AKL PRz

11. Obóz szybowcowo-paralotniowy 3-9.09 Têgoborze, góra Jod³owiec S¹deckie Stowarzyszenie Lotnicze “Or-
lik”, AKL PRz

12. Trening paralotniowy dla zaawansowa-
nych

9-16.09 Dolomity - W³ochy Akademicki Klub Lotniczy PRz

13. Trening paralotniowy dla œrednio za-
awansowanych

16-23.09 Bassano del Grappa - W³ochy Akademicki Klub Lotniczy PRz

14. Szybowcowy obóz ¿aglowy 16-30.09 Bezmiechowa Akademicki Klub Lotniczy PRz

Zajêcia paralotniowe dotycz¹ równie¿ cz³onków Sekcji
Paralotniowej AZS Politechniki Rzeszowskiej.

Wykonanie tych zadañ zale¿y m.in. od przyznanych dota-
cji, realizacji planu zakupów sprzêtu, warunków pogodo-
wych.

Oprócz udzia³u w wymienionych planowanych impre-
zach lotniczych cz³onkowie Akademickiego Klubu Lotni-

czego PRz mog¹ uczestniczyæ w indywidualnych treningach
paralotniowych i szybowcowych, korzystaj¹c z klubowego
sprzêtu, przez ca³y sezon.

Dodatkowych informacji udziela prezes AKL PRz
Wies³aw Bielak, tel. 86-51-532.

Wies³aw Bielak
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23 kwietnia
2001 r. w bu-
dynku "S" Po-
litechniki Rze-

szowskiej odby³a siê akcja promuj¹ca
"Maturê 2002", zorganizowana przez
Podkarpackie Kuratorium Oœwiaty

i w³adze Politechniki Rzeszowskiej -
informacjê na ten temat zamieœci³a GW
24 kwietnia 2001 r.

***

Na Politechnice Rzeszowskiej po
raz pierwszy w regionie odbêdzie siê

posiedzenie Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Pol-
skich - poinformowa³a GW 26 kwietnia
2001 r. Jest to wyraz uznania dla
osi¹gniêæ Politechniki Rzeszowskiej,
zbie¿noœæ daty posiedzenia z jubileu-
szem 50-lecia uczelni nie jest przy
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tym przypadkowa - powiedzia³ GW
JM Rektor PRz.

***

Politechnika Rzeszowska jako
pierwsza na Podkarpaciu podpisa³a
z policj¹ porozumienie w sprawie
przeciwdzia³ania narkomanii na te-
renie uczelni - tak¹ informacjê zamie-
œci³a GW 9 maja 2001 r. Rektor PRz
wyrazi³ zgodê na interwencjê policji,
gdy: na terenie uczelni przebywa oso-
ba posiadaj¹ca narkotyki lub nimi
handluj¹ca, jest prowadzona produ-
kcja narkotyków lub znajduj¹ siê
substancje, które mog¹ byæ podstaw¹
do wytworzenia z nich narkotyków.
Informacjê na ten temat zamieœci³y tak-
¿e Nowiny, Super Nowoœci, Dziennik
Polski.

***

11 maja 2001 r. GW opublikowa³a
artyku³ pt. Pokój dla in¿yniera,
w którym czytamy: prawdopodobnie
w sierpniu w okolicach ulicy Poznañ-
skiej rozpocznie siê budowa nowego,
czterokondygnacyjnego akademika.
(...) W sk³ad jednego modu³u wcho-
dziæ bêd¹ dwa lub trzy pokoje, ³azien-
ka i niewielka kuchnia. Ka¿dy
z pokoi bêdzie mia³ ³¹cze telefonicz-
ne, a tak¿e dostêp do Internetu - po-
wiedzia³ GW prorektor ds. nauki PRz.
Po oddaniu nowego domu studenckie-
go PRz bêdzie mog³a zaoferowaæ swo-
im studentom oko³o 2600 miejsc.

***

W Bezmiechowej powstaje Aka-
demicki Oœrodek Szybowcowy.
Wkrótce stanie tu wie¿a kontroli lo-
tów, a jesieni¹ laboratorium - poin-
formowa³a GW 19 maja 2001r. Bez-
miechowa jest "œwiêt¹ gór¹" szybowni-
ków. Jest to jedyne miejsce w Euro-
pie, w którym s¹ mo¿liwe starty
szybowców z lin gumowych i starty
"z r¹k". Dziêki ukszta³towaniu tere-
nu i po³udniowym fenom, wiej¹cym
przez wiêksz¹ czêœæ roku, mo¿liwe s¹
d³ugotrwa³e loty w dzieñ i w nocy.

***

25 maja 2001 r. GW w Lublinie opu-
blikowa³a obszerny artyku³ poœwiêco-

ny Tadeuszowi Górze - legendzie pol-
skiego szybownictwa, pierwszemu lot-
nikowi na œwiecie, który za rekordowy
577-kilometrowy przelot z Bezmiecho-
wej do Wilna otrzyma³ medal Ottona
Lilienthala - najwy¿sze wyró¿nienie
nadawane szybownikom. Tadeusz
Góra 18 maja 2001 r., dok³adnie w 63.
rocznicê tamtego wydarzenia, goœci³
w Bezmiechowej na uroczystoœci wmu-
rowania aktu erekcyjnego pod akade-
micki Oœrodek Szybowcowy Politech-
niki Rzeszowskiej. Ogromnie wzruszo-
ny, w towarzystwie Piotra Bobuli za-
siad³ za sterami najnowszego polskiego
szybowca PW-6, konstrukcji Politech-
niki Warszawskiej.

K a t e d r a
Technolog i i
Maszyn i Or-

ganizacji Produkcji Politechniki
Rzeszowskiej jako jedyna placówka
na Podkarpaciu uzyska³a akredyta-
cjê Polskiego Centrum Badañ i Cer-
tyfikacji na szkolenie asystentów
jakoœci - poinformowa³y SN 11 kwiet-
nia 2001r.

***

18 maja na szczycie S³onnego
w Bezmiechowej odby³a siê uroczy-
stoœæ wmurowania aktu erekcyjnego
pod odbudowê obiektów przedwo-
jennej Szko³y Szybowcowej. W mu-
rach odbudowywanej szko³y powsta-
nie Akademicki Oœrodek Szybowco-
wy Politechniki Rzeszowskiej, a tu¿
obok Miêdzyuczelniane Wielofun-
kcyjne Lotnicze Laboratorium Na-
ukowo-Badawcze Politechniki Rze-
szowskiej i Politechniki Warsza-
wskiej - tak¹ informacjê zamieœci³y SN
20 maja 2001 r. W laboratorium bêd¹
prowadzone badania nowych kon-
strukcji szybowcowych, wiatraków
i innych odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii.

Pingpongi-
œci Politechni-
ki Rzeszow-

skiej wywalczyli srebrne medale

w Mistrzostwach Polski Politechnik
w Tenisie Sto³owym rozgrywanych
w Krakowie w dniach 29 marca -
1 kwietnia 2001 r. - donosi³y N 4 kwie-
tnia 2001 r.

***

Wojewódzki Szpital Specjalisty-
czny przy ul. Szopena i Politechnika
Rzeszowska podpisa³y umowê
w sprawie powstania i wspólnego
u¿ytkowania Pracowni Biologii Mo-
lekularnej - poinformowa³y N 13
kwietnia 2001 r. Przedsiêwziêcie wi¹¿e
siê z planowanym uruchomieniem no-
wej specjalnoœci na Wydziale Chemi-
cznym PRz - biotechnologia w chemii.
Biotechnologia jest jedn¹ z najdyna-
miczniej rozwijaj¹cych siê dziedzin
wiedzy - powiedzia³ N prorektor ds.
ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹ PRz.
Informacjê na ten temat zamieœci³y tak-
¿e Super Nowoœci.

***

"6,5 mln z³ na utworzenie Miêdzy-
uczelnianego Wielofunkcyjnego La-
boratorium Naukowo-Badawczego
Politechniki Rzeszowskiej i Warsza-
wskiej w Akademickim Oœrodku
Szybowcowym w Bezmiechowej
przyzna³ Komitet Badañ Nauko-
wych" - tak¹ informacjê zamieœci³y N
24 kwietnia 2001 r. W laboratorium
bêd¹ prowadzone badania szybowców
konstruowanych przez warszawsk¹
uczelniê.

***

Spotkali siê w Bezmiechowej to
tytu³ artyku³u, który ukaza³ siê w N 21
maja 2001 r. Czytamy w nim: na uro-
czystoœæ wmurowania aktu erekcyj-
nego pod Akademicki Oœrodek
Szybowcowy Politechniki Rzeszo-
wskiej przyjechali do Bezmiechowej
nestorzy polskiego szybownictwa:
m.in. Tadeusz Góra, Irena Kempów-
na-Zabie³³o, Roman Zabie³³o, Józef
Dankowski. Akademia Szybowcowa
w Bezmiechowej zawsze kojarzyæ mi
siê bêdzie z cudown¹ atmosfer¹ i zna-
komitymi instruktorami. To w³aœnie
ona pozwoli³a mi w latach 1946-1950
siêgaæ po tytu³y i rekordy Europy
i œwiata - powiedzia³a N p. Irena Kem-
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pówna-Zabie³³o, mieszkaj¹ca obecnie
w Szwajcarii.

***

Poparcie znowelizowanej ustawy
o szkolnictwie wy¿szym i utworzenie
Komisji Akredytacyjnej przyzna-
j¹cej odpowiednim kierunkom certy-
fikaty najwy¿szej jakoœci - to g³ówne
postanowienia trzydniowego posie-
dzenia prezydium Konferencji Re-
ktorów Akademickich Szkó³ Pol-
skich - poinformowa³y N 30 kwietnia
2001 r. Gospodarzem posiedzenia, któ-
re odbywa³o siê w Czarnej k. Ustrzyk

Dolnych, by³a Politechnika Rzeszo-
wska.

Informacje na temat posiedzenia
prezydium KRASP zamieœci³a tak¿e
Rzeczpospolita.

***

Studenckie limity to tytu³ artyku³u,
który ukaza³ siê w N 28 maja 2001 r.
Dotyczy on oferty edukacyjnej rzeszo-
wskich uczelni kierowanej do absol-
wentów szkó³ œrednich. Najwiêcej
miejsc przygotowa³a Politechnika
Rzeszowska - dla 5230 osób, z któ-
rych 3375 kszta³ciæ siê bêdzie w try-
bie dziennym - czytamy w N.

***

28 maja 2001 r. N opublikowa³y
informacjê na temat konferencji zorga-
nizowanej przez Studenckie Ko³o Na-
ukowe In¿ynierii Finansowej, dzia-
³aj¹ce przy Zak³adzie Metod Matema-
tycznych w Ekonomii w dniach 23-25
maja 2001. Uczestnicy konferencji
dyskutowali o tym, jaki jest polski
rynek kapita³owy i jakie s¹ szanse
jego rozwoju.

Opracowa³a:
Iwona Œlêzak-G³adzik

Konkurs rozstrzygniêty,

nagrody rozdane
Z przyjemnoœci¹ informujê, ¿e

og³oszony przez Gazetê Politechniki
konkurs

"O Z£OTE PIÓRO MILENIJNE
ZA NAJLEPSZY ARTYKU£ STU-
DENCKI" zosta³ rozstrzygniêty, a na-
grody rozdane. Tak siê z³o¿y³o, ¿e lau-
reatami wszystkich trzech nagród
zostali studenci Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu:
� Marcin Gêbarowski, student V roku,

zaj¹³ pierwsze miejsce, zdobywaj¹c
nagrodê g³ówn¹, któr¹ jest z³ote pió-
ro milenijne "Parker", za artyku³ pt.
"Studencie strze¿ siê zakupów",

� Agnieszka Kusiak, studentka IV
roku, zdoby³a drugie miejsce i srebr-
ne pióro "Parker" za artyku³ pt. "Stu-
diowaæ czy nie",

� Dariusz Pach, student III roku,
otrzyma³ nagrodê trzeci¹, tj. album
o Rzeszowie za artyku³ pt. "Studia
a wyzwania przysz³ego ¿ycia zawo-
dowego".
Wrêczenie nagród odby³o siê pod-

czas œwietnie zorganizowanego przez
studentów WZiM "Integracyjnego
Spotkania Studenckich Kó³ Nauko-

wych Politechniki Rzeszowskiej", któ-
rego fina³ odbywa³ siê w Klubie Stu-
denckim "Plus".

Autorom nagrodzonych artyku³ów
serdecznie gratulujê. Zachêcaj¹c ich do

dalszego publikowania tekstów, ¿yczê
im gor¹co wielu sukcesów w nauce,
przysz³ej pracy zawodowej, a tak¿e sa-
tysfakcji z pracy publicystycznej.

Marta Olejnik

Marcin Gêbarowski odbiera nagrodê g³ówn¹ z r¹k prof. Kazimierza E. Oczosia -
przewodnicz¹cego jury. Poœrodku Marta Olejnik - redaktor naczelny GP.
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W dniu 19 kwietnia 2001 r. odby³o siê "Integracyjne Spot-
kanie Studenckich Kó³ Naukowych Politechniki Rzeszo-
wskiej" przygotowane przez cz³onków Studenckiego Ko³a
Naukowego Reklamy dzia³aj¹cego na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu. Ta d³ugo przygotowywana impreza, wpisana
w 50. rocznicê powstania wy¿szego szkolnictwa techniczne-
go w naszym mieœcie, sk³ada³a siê z trzech czêœci.

Rozpoczê³a siê "Kongresem akademickiego ruchu na-
ukowego Politechniki Rzeszowskiej", który odby³ siê w na-
szym nowym centrum kongresowym w budynku "S".
W czasie spotkania ko³a naukowe dzia³aj¹ce w Politechnice
Rzeszowskiej przedstawia³y referaty poruszaj¹ce wybrane
zagadnienia z ró¿nych obszarów tematycznych. Osoby ucze-
stnicz¹ce w obradach mog³y siê przekonaæ, jak szerokie i ró¿-
norodne jest spektrum problemów badanych przez stu-
dentów nale¿¹cych do tych organizacji.

Zaproszeni goœcie wziêli udzia³ w uroczystym bankiecie
zorganizowanym w Klubie Studenckim "PLUS". Oprócz
wyst¹pieñ: JM Rektora prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Marko-
wskiego, Dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu dr.

hab. in¿. W³adys³awa Filara, prof. PRz, opiekuna kó³ nauko-
wych prof. dr. hab. in¿. W³adimira Lubimowa oraz dr. Jakuba
Daszkiewicza - opiekuna Studenckiego Ko³a Naukowego
Reklamy, g³os zabra³a redaktor naczelny "Gazety Politechni-
ki" mgr Marta Olejnik, og³aszaj¹c wyniki "Konkursu o Z³ote
Pióro Milenijne". Wrêczenia nagród dokona³ wieloletni re-
ktor naszej uczelni prof. zw. dr hab. in¿. Kazimierz E. Oczoœ.
Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na program artystyczny
przygotowany przez studentów Wydzia³u Zarz¹dzana i Mar-
ketingu. Uczestnicy bankietu mogli m.in. wys³uchaæ przy-
œpiewek ludowych, obejrzeæ pokaz walki rycerskiej oraz
wzi¹æ udzia³ w krótkim quizie o historii Politechniki Rzeszo-
wskiej zorganizowanym na wzór jednego z najpopularniej-
szych telewizyjnych teleturniejów. Przebojem wieczoru by³o
jednak "Jezioro ³abêdzie", odtañczone przez studentów star-
szych roczników, ubranych w bia³e rajtuzy i podkoszulki
oraz wykonane z bibu³y przez cz³onkinie ko³a naukowego ró-
¿owe spódniczki.

Spotkanie integracyjne zakoñczy³a dyskoteka trwaj¹ca
do œwitu. Dziêki staraniom organizatorów ka¿da z zapro-

szonych osób otrzyma³a kufel darmowego
piwa.

"Integracyjne Spotkanie Studenckich Kó³
Naukowych Politechniki Rzeszowskiej"
przesz³o ju¿ do historii jako pierwsza tego
typu impreza zorganizowana w naszej uczel-
ni. Nale¿y mieæ tylko nadziejê, ¿e podobne
spotkania bêd¹ siê odbywaæ co roku. Korzy-
staj¹c z okazji, jako koordynator przygoto-
wañ, pragnê podziêkowaæ wszystkim oso-
bom, które przez kilka miesiêcy bra³y udzia³
w pracach nad przygotowaniem imprezy,
a w szczególnoœci m³odym, kreatywnym
cz³onkom Studenckiego Ko³a Naukowego
Reklamy oraz w³adzom Wydzia³u Zarz¹-
dzania i Marketingu za finansowe wspar-
cie.

Marcin Gêbarowski

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

Integracja akademickiego ruchu naukowego
Politechniki Rzeszowskiej

Integracja akademickiego ruchu naukowego
Politechniki Rzeszowskiej

"Jezioro ³abêdzie" - przebój wieczoru integracyjnego w wykonaniu panów -
animatorów studenckiego ruchu naukowego.
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Na jubileusz
Dzisiaj nas tu czeka wieczór wyj¹tkowy,
Piêædziesi¹tka stuk³a - z³ote mamy gody.

Oj ra, ta ri ra oj ra, ta ri ra oj ra,
Ta ri ra - raz, dwa, trzy.

Wszystko tutaj piêkne, stó³ ju¿ zastawiony,
Ka¿dy wystrojony, no i ogolony.

Oj ra, ta ri ra oj ra, ta ri ra oj ra,
Ta ri ra - raz, dwa, trzy.

Piwka dajcie nam ¿akom, nam ¿akom,
Nam studentom biedakom, biedakom.
A jak beczka tu pêknie, tu pêknie,
Zaœpiewamy wam piêknie, wam piêknie.

Bum tarara, bum tarara, bum tarara
Bum tarara bum !x2

Tu w Rzeszowie dziœ zabawa - usia siusia, usia siusia
Je herbata, browar, kawa - usia siusia, usia sia.
Tañczy ma³y, tañczy wielki - usia siusia, usia siusia
Jest salceson, s¹ serdelki - usia siusia, usia sia.

Wszystko siê tu wije ¿wawo i wywija w lewo, w prawo,
Felek aran¿uje ¿wawo nasz¹ Polkê - usia sia.

My studenci, co pêdzimy na uczelniê,
My studenci znamy ca³y œwiat.
My studenci dla was gramy
I œpiewamy sobie tak:

Jest nam fajnie, jest weso³o i czadowo
Superludzie, ca³kiem inny œwiat.
"Ikar", "Pingwin" czy "Akapit"
S¹ nam domem ju¿ od lat.

Biegaj¹ studentki za profesorami,
Czekaj¹ pod drzwiami ca³ymi dobami.
Na to zaœ studenci lepszy sposób maj¹
I na korytarzach wpisy zdobywaj¹.

Czerwone i bure, i bure,
Zdaliœmy maturê, maturê,
Teraz tu w Rzeszowie studiujemy sobie x2

Krótka kieca na egzamin, ale nie pomog³o,
Co poradziæ, co by zrobiæ, aby siê powiod³o.
I jam se myœla³a, ¿em egzamin zda³a,
Hej moœci panowie, za ma³o mam w g³owie.

Uczê, uczê siê wytrwale, ale nie wychodzi.
Siedzê d³ugo, robiê œci¹gi, a s³oñce ju¿ wschodzi.

I jam se myœla³a, ¿em egzamin zda³a,
Hej moœci panowie, za ma³o mam w g³owie.

Dziekani, nasi dziekani,
Przez nas wszystkich uwielbiani,
Dziekani, nasi dziekani,
Niechaj ¿yj¹ nam 100 lat (3x)

Pieni¹¿ki, kto ma, ten lata samolotem,
A kto pieni¹¿ków nie ma, ten chodzi na piechotê.

A nam jest wszystko jedno, my mamy ca³y œwiat,
Bo student bez pieniêdzy jest zuch i chwat.

Pieni¹¿ki, kto ma, ciasteczka sobie chrupie,
A kto pieni¹¿ków nie ma, ten skrobie siê po... g³owie.

A nam jest wszystko jedno, my mamy ca³y œwiat,
Bo student bez pieniêdzy jest zuch i chwat.

Czterech ³ysych siê zebra³o, egzaminy wykraœæ chcia³o,
Lecz daleko nie uciekli, bo anio³ki ich przywlekli.

Hej student, student, student to ma,
Student to ma ¿ycie, jak ptak.
Hej student, student, student to ma
¯ycie, jak ptak i ju¿!

Jedna panna drugiej pannie
Coœ szepta³a nieustannie.
Jak to wczoraj by³o, ile siê wypi³o,

Z auli spogl¹daj¹, wyk³ad w nosie maj¹.
Jeden facet spod Sosnowca
Str¹ci³ nosem odrzutowca
Niech lotnictwo ¿yje, piêædziesi¹tka bije,
Z góry spogl¹daj¹, wszystkich w nosie
maj¹.

Dzisiaj bal u weteranów,
ka¿dy zna tych panów,
Piêædziesi¹t wybi³o, dobrze siê nam ¿y³o.
Choæ komitet za to bierzy czterdzieœci halerzy,
Ale wyznaæ szczerzy, co warta, joj!

A muzyczka ino, ano, a muzyczka r¿nie,
Bo przy tej muzyczce goœcie bawi¹ siê
weso³o.

Wszystko jedno, czy to mêska,
czy to damska jest,

Byle tylko r¿nê³a fest, a fest.

Opracowanie tekstu piosenki: Urszula Engel,
Iwona Fal, Joanna Kafara

Iwona Fal, Joanna Kafara i Marzena Hajduk w przyœpiewkach niby-ludo-
wych "Na jubileusz".

Fot. M. Misiakiewicz
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MUZYKA

Yugoton "Yugoton"

Projekt Grzegorz Brzozowicza i Olafa Deriglasoffa to
po³¹czenie w jedno kilku kultur muzycznych. Wyjœciowym
materia³em muzycznym albumu Yugoton s¹ wielkie przebo-
je jugos³owiañskiej muzyki nowofalowej lat 80. Na kr¹¿ku
znajdziemy znakomite i zró¿nicowane stylistycznie utwory
wykonywane m.in. przez Katarzynê Nosowsk¹, Paw³a Kuki-
za, Kazika Staszewskiego i Ryszarda "Tymona" Tymañ-
skiego.

Uwagê zwracaj¹ aran¿acje sekcji dêtych przygotowane
przez kubañskiego muzyka Reia Ceballo, który przewodzi
zespo³owi Calle Soll. Obok znanych wszystkim "Malczi-
ków" znajdziemy na tej p³ycie tak¿e œwietne "Rzadko widujê
Ciê z dziewczêtami", rytmiczn¹ "Moj¹ pierwsz¹ mi³oœæ" oraz
dynamiczny "Czarno-bia³y œwiat". Ponadto na p³ycie znaj-
dziemy zabawn¹, utrzyman¹ w konwencji kreskówki prezen-
tacjê multimedialn¹.

GALERIE

"Œwiat dawnych rowerów"

Muzeum Okrêgowe w Rzeszowie

Wystawa przedstawia ewolucjê najpopularniejszych jed-
noœladów od po³owy XIX wieku do lat 70. Bicykle, tricykle
czy pierwsze akcesoria rowerowe to tylko niektóre ze zgro-
madzonych atrakcji. Mo¿na dowiedzieæ siê m.in. o po-
cz¹tkach ruchu kolarskiego w kraju, poznaæ historiê Rzeszo-
wskiego Towarzystwa Kolarzy i Motorzystów (!) oraz in-
nych organizacji rowerowych. Unikatem w skali kraju s¹
proporczyki i odznaki. Ca³oœæ jest wzbogacona zdjêciami
i kalendariami przybli¿aj¹cymi nieco szaleñstwo dwóch (?)
kó³ek. Wystawa jest czynna do 24 czerwca 2001 roku.

KINO

Tañcz¹c w ciemnoœciach
re¿. Lars von Trier
wyst. Bjork, C. Deneuve
musical, Dania/Szwecja/Francja 2000, 150 min

Film nieco przypomina wczeœniejsze dzie³o von Triera
"Prze³amuj¹c fale". Zreszt¹ sam re¿yser otwarcie przyznaje,
¿e porównanie jest uzasadnione. Wspólna jest konwencja,
styl i formu³a. W "Tañcz¹c..." powraca motyw bólu i cierpie-
nia dotkniêtych przez los i odsuwanych przez spo³eczeñstwo
kobiet. Imigrantka z Czech Selma Jezkowicz pracuje w pro-
wincjonalnej, amerykañskiej fabryce. Drugim jej ¿yciem sta-
je siê muzyka i gra w teatrze, która stanowi ucieczkê od szarej
rzeczywistoœci. Kobieta stopniowo traci wzrok, ale nie myœli
o sobie. "W mi³oœci nie liczy siê to, czego pragniemy, lecz
to, co mo¿emy daæ" - Selma wszystkie zarobione pieni¹dze
oszczêdza na skomplikowan¹ operacjê oczu samotnie wy-
chowywanego syna. Brutalna rzeczywistoœæ weryfikuje ten
misternie zbudowany plan. Selma stawia jednak wszystko na
jedn¹ kartê. Czy wygra?

Film Triera zwraca uwagê przede wszystkim œwietn¹ mu-
zyk¹ i znakomit¹ gr¹ aktorsk¹ Bjork (Z³ota Palma w Cannes).
Zdjêcia szokuj¹ sw¹ zmiennoœci¹ - pocz¹wszy od ujêæ
"z rêki" i naturalnego krajobrazu, a¿ do profesjonalnego,
"hollywoodzkiego" kadrowania i feerii kolorów. A fina³owa
scena d³ugo nie pozwala widzowi dojœæ do siebie...

Do obejrzenia w kinach "Rejs" i "Iluzjon".

FILHARMONIA RZESZOWSKA

Straszny Dwór

Stanis³aw Moniuszko
opera w 4 aktach
libretto: Jan CHÊCIÑSKI
wykonanie: Opera Œl¹ska w Bytomiu
kierownictwo muzyczne: Tadeusz SERAFIN
re¿yseria i choreografia: Henryk KONWIÑSKI
scenografia: Jan BIERNAŒ

"Straszny Dwór" w wykonaniu Opery Œl¹skiej z Bytomia
zwieñczy³ rok operowy 2000/2001 w Filharmonii Rzeszo-
wskiej. Nie bez powodu. Opera Moniuszki to synteza polsko-
œci i staropolskiej kultury.

Jest arcydzie³em gatunku napisanego jako swoiste "po-
krzepienie serc" po powstaniu styczniowym. Ka¿dy z czte-
rech aktów stanowi nierozerwaln¹ czêœæ znakomicie
skonstruowanej, pe³nej dramaturgii fabu³y. Opera w wyko-
naniu zespo³u z Bytomia zaskakuje œwietn¹ choreografi¹
i doskona³ymi partiami wokalnymi. A popisowych arii
w tej sztuce nie brakuje, co œwiadczy o mistrzostwie kom-
pozycyjnym autora. Pocz¹wszy od pierwszego aktu, a¿ do
podwójnego œlubu "niez³omnych" kawalerów i panien ze

ROZJAZD

KULTURALNY
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"Strasznego Dworu" zostajemy wci¹gniêci bez reszty
w œwiat dawnych obrzêdów, tradycji i patriotycznego unie-
sienia.

Bartosz Górski

INTERNET

http://www.hydepark.rubikon.net.pl

Podczas nurkowania w oceanie informacji warto zajrzeæ
na stronê HydePark. Jest poœwiêcona g³ównie humorowi,

w sposób niecodzienny (i dowcipny) komentuje ¿ycie na sce-
nie politycznej, naœmiewa siê z codziennego ¿ycia "szarego"
Polaka, wyœmiewa ludzkie wady. Oprawa graficzna strony
stoi na wysokim poziomie. Jasny i czytelny interfejs, elegan-
cki wygl¹d sprawiaj¹, ¿e surfowanie po HydeParku jest przy-
jemnoœci¹. Jedynym minusem (wybaczalnym) jest rzadkie
odœwie¿anie stronki.

S³awomir Popek

Nie ma jak Lwów ...
W dniach 3-5 maja br., na zaprosze-

nie Wydzia³u Ekonomicznego Uniwer-
sytetu Lwowskiego im. Iwana Franki,
mia³em przyjemnoœæ uczestniczyæ
w Miêdzynarodowej Konferencji Na-
ukowej nt. "������� � XXI �	:

�������� ����������� ���	���"
("Ukraina w XXI wieku: kszta³towanie
systemów ekonomicznych"). W konfe-
rencji, oprócz licznych przedstawicieli
ukraiñskich uczelni (studentów i m³o-
dych pracowników nauki), uczestni-
czy³y równie¿ grupy studentów z Pol-
ski. Jedn¹ z nich stanowi³ 10-osobowy
zespó³ reprezentuj¹cy rzeszowskie
szko³y wy¿sze. Dziêki staraniom kiero-
wnika Katedry Marketingu PRz prof.
Jana Adamczyka w grupie tej móg³ siê
znaleŸæ jeden reprezentant Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu naszej uczel-
ni. Korzystaj¹c z zaproszenia, wyg³o-
si³em referat pt. "Tarnow Industrial
Cluster "Plastics Valley" as the only
project of this kind in Poland".

Moja wizyta we Lwowie by³a zna-
komit¹ okazj¹ poznania historii i zabyt-
ków tego piêknego, niegdyœ polskiego
miasta i Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Spêdzaj¹c trzy dni w dawnej stolicy Ga-
licji, licz¹cej dzisiaj ponad osiemset ty-
siêcy mieszkañców, dziêki uprzejmoœci
sympatycznych ukraiñskich studentów
mog³em zobaczyæ m.in.: ruiny Wyso-
kiego Zamku (XIV w.), Katedrê
£aciñsk¹ (XIV-XVIII w.), Basztê Pro-
chow¹ (XVI w.), koœció³ Dominikanów

(XVIII w.), Operê oraz Ratusz. Z tej
ostatniej budowli podziwialiœmy wspa-
nia³¹ panoramê rozci¹gaj¹c¹ siê na za-
bytkow¹ czêœæ miasta wpisan¹ na Listê

Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO. Niestety,
nie zd¹¿y³em zobaczyæ znajduj¹cych
siê we Lwowie obrazów Matejki i Mal-
czewskiego ani Cmentarza £yczako-
wskiego - jednej z czterech nekropolii
narodowych Polski XIX w. i pierwszej
po³owy XX w.

Pobyt na Ukrainie uzmys³owi³ mi,
jak wiele nas ³¹czy: rzeszowskich i lwo-
wskich studentów. Wiêkszoœæ z nas ma
podobne zainteresowania, problemy

oraz obawy zwi¹zane ze swoj¹ przysz-
³oœci¹. Podziwiam jednak naszych
wschodnich s¹siadów, którzy mimo
ciê¿kiej sytuacji ekonomicznej potrafi¹
zachowaæ pogodê ducha i z determi-
nacj¹ d¹¿¹ do zdobywania wiedzy.

Marcin Gêbarowski

Panorama Lwowa z wie¿¹ ratuszow¹ na pierwszym planie.

Fot. S. Dusza
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Badania marketingowe to wg mnie jeden z wa¿niejszych i ciekawszych przedmiotów wyk³adanych na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu. Przede wszystkim to przedmiot praktyczny, wymagaj¹cy sporej wiedzy i [nareszcie!]

kreatywnoœci. Niejednokrotnie zmusza do ciê¿kiej pracy, ale warto podj¹æ to ryzyko. Wyniki czêsto bywaj¹
zaskakuj¹ce, a koñcowy efekt daje ogromn¹ satysfakcjê.

Wszystkie b³êdy (w tym merytory-
czne - uk³ony dla Katedry Marketingu)
i wypaczenia s¹ zamierzone i nieprzy-
padkowe. Mam nadziejê, ¿e wybacz¹
mi Pañstwo "frywolnoœæ" zarówno
w konstrukcji pytañ, jak i w analizie
wyników. Tytu³ rubryki zobowi¹zu-
je�.

Parê faktów. Ankieta zosta³a prze-
prowadzona w dn. 21-28 marca 2001 r.
wœród studentów Wydzia³u Zarz¹dza-
nia i Marketingu. Zebrano 100% ankiet
(bez u¿ycia si³y!). Próba wynios³a 31
osób - mo¿e wiêc zostaæ uznana za re-
prezentatywn¹. Dalej znajd¹ Pañstwo
wzór ankiety. Niestety, ze wzglêdów te-
chnicznych by³em zmuszony zrezygno-
waæ ze wszelkiego typu osi, grafów itp.
Có¿, czytelnoœæ przede wszystkim.

Niestety, nie ma tutaj miejsca na
bardziej szczegó³ow¹ analizê, zatem
przedstawiê jedynie wybrane wyniki.
I mo¿e te najbardziej istotne.

Znakomit¹ wiêkszoœæ ankietowa-
nych stanowili studenci I i IV roku
(29% i 52%). Jeœli pierwsza statystyka
nikogo specjalnie nie dziwi, to tak licz-
na obecnoœæ studentów IV roku musi
budziæ w¹tpliwoœci. Tajemnica wyjaœni
siê sama, gdy przypomnê, ¿e sam je-
stem studentem tego roku. Nieobecnoœæ
przedstawicieli V roku t³umaczê ich
wytê¿on¹ prac¹ zawodow¹ i kompono-
waniem znakomitych prac dyplomo-
wych.

Pierwsze, co rzuca siê w oczy, to
znacz¹ca przewaga kobiet (87%). Mo¿e
to oznaczaæ fakt wiêkszej pilnoœci stu-
dentek lub (ujmuj¹c sprawê globalnie)
jest to spowodowane postêpuj¹c¹ femi-
nizacj¹ kierunków ekonomicznych.
Dominuj¹cym kolorem oczu wœród p³ci
piêknej jest niebieski (39%), a wœród

p³ci podobno brzydkiej - zielony (29%).
Sk¹d zatem w reklamie ta Mariola oko-
cim spojrzeniu (piwo bezalkoholowe -
przyp. red.)?

Ankietowani "bywaj¹" na uczelni
tylko wtedy, kiedy jest to niezbêdne
(61%) albo tylko na egzaminach (16%).
Cieszy fakt ³¹czenia przyjemnego z po-
¿ytecznym - a¿ 35% ankietowanych
dziêki konstrukcji rozk³adu zajêæ - tre-
nuje maraton.

87% studentów po wejœciu do bu-
dynku "L" uderza kolejka do kseroko-
piarki, jej zaœ przepustowoœæ jest
oceniana na 10-20% (80% ankietowa-
nych). Natomiast doœæ du¿a grupa stu-
dentek (20%) uparcie twierdzi, ¿e
budynek "L" to oaza ciszy i spokoju,
jednak jak dodaj¹ - z wy³¹czeniem sesji.

Zdecydowana wiêkszoœæ studentów
potrafi³aby dotrzeæ do czytelni (choæ
niektórzy pewni byli tylko tego, ¿e
znajduje siê ona w budynku "L"), choæ
dla niektórych wyjawienie drogi by³o
spraw¹ szczególnie wstydliw¹ (25%
ankietowanych). Pytanie to by³o jedno-
czeœnie konkursem - niestety, nikt nie
udzieli³ na nie pe³nej, prawid³owej od-
powiedzi - g³ówn¹ nagrodê "wypijê"
sam.

Najbli¿sz¹ sercu wiêkszoœci jest Ka-
tedra Finansów i Bankowoœci (35%).
Tu¿ za ni¹ ex aequo - Katedra Marketin-
gu oraz ... Piwa i Rozrywki (po 25%).
Zastanawiam siê, jak rozk³adaj¹ siê te
proporcje tu¿ po zakoñczeniu sesji? Su-
gerujê w³adzom uczelni potrzebê wpro-
wadzenia wiêkszej liczby przedmiotów
humanistycznych - 79% zapytanych
o czas dotarcia do sali laboratoryjnej fi-
lozoficznie stwierdza, ¿e czas jest pojê-
ciem wzglêdnym �. Zaskakuj¹cy jest
procent ankietowanych staraj¹cych siê

o asystenturê (19%) - kadra naukowa
Wydzia³u ci¹gle ma wiêc szanse na ob-
ni¿anie œredniej wieku. Niestety, raczej
ponad po³owa studentów chyba nie jest
traktowana uprzejmie przez wyk³ado-
wców - ankietowani stwierdzaj¹, ¿e nie
nale¿y to do obowi¹zków nauczycieli
akademickich.

Ostatnie pytanie (tzw. wolne) to pra-
wdziwy popis ankietowanych. Co
zmieniliby studenci na naszym Wy-
dziale? Najczêœciej powtarzaj¹cymi siê
odpowiedziami by³y: wszystko 12%,
bardziej praktyczny system studiowa-
nia 15%, ma³a otwieralnoœæ okien 9%,
zmiana niektórych wyk³adowców (cie-
kawe których?), dostêp do Internetu
12%, zmiana numeracji sal 15%.
A mnie najbardziej rozbawi³y dwie od-
powiedzi - "budynki ponure" (kto to za-
uwa¿y³?) oraz "wyposa¿enie toalet".

Na koniec ulubione zwroty naszych
wyk³adowców zebrane w jedn¹ (sen-
sown¹?) ca³oœæ: "Szanowni Pañstwo!
Elito! Œmiem twierdziæ, ¿e to trywialnie
proste ca³ki, tak czy nie? Matematyka
to pieszczoty, ¿e tak powiem. Ale... ro-
zumiecie Pañstwo... nic mi siê dzisiaj
nie chce, po prostu." I kto dalej twier-
dzi, ¿e s¹ pozbawieni poczucia humo-
ru?

Wszystkim ankietowanym chcia³-
bym gor¹co podziêkowaæ za wy-
trwa³oœæ w wype³nianiu ankiet, szcze-
roœæ (mam nadziejê) oraz za uprzejme
odniesienie siê do powierzonego im za-
dania.

Bartosz Górski

PS
Dziêkujê Joannie Niemiec (IV ZD)

za pomoc w opracowaniu artyku³u
(analiza w programie "Statistica").

Na weso³o ...Na weso³o ...

Badania marketingowe
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1. Jak czêsto bywasz na uczelni?
� tylko, gdy jest to niezbêdne
� na egzaminach
� zawsze, dodatkowo uczestniczê w pracach kó³ nauko-

wych
� dziêki rozk³adowi zajêæ zaczynam trenowaæ maraton

2. Co uderza Ciê po wejœciu do budynku "L"?
� atmosfera ciszy i nauki
� zapach œwie¿o odmalowanych œcian
� kolejka do kserokopiarki
� aromat hamburgera z dodatkami
� liczba przedstawicielek p³ci piêknej

3. Jaka jest przepustowoœæ ksera?
� od 10% do 20%
� nie rozumiem, jestem obs³ugiwany jako pierwszy
� jestem zbyt dobrze wychowany i nigdy nie mogê sko-

rzystaæ z us³ugi
� zawsze siê przepcham

4. Jaka Katedra/Zak³ad jest Ci szczególnie bliski?
� Piwa i Rozrywki
� Finansów i Bankowoœci
� Marketingu
� Prawa i Administracji
� Ergonomii
� Turystyki i Rekreacji

5. O której przychodzisz na egzamin?
� zwykle miêdzy czwart¹ a pi¹t¹ rano
� budynek jest jeszcze zamkniêty
� budynku jeszcze nie zamknêli
� tu¿ przed rozpoczêciem

6. Jaki jest ulubiony zwrot Twojego wyk³adowcy i jaka jest
jego czêstotliwoœæ w trakcie wyk³adu?

Zwrot Czêstotliwoœæ

"tak czy nie?"

"proszê Pañstwa"

"Pañstwo"

"dzieci..."

"¿e tak powiem"

"yyy..."

inne - jakie?

7. Jak oceniasz œcie¿kê prowadz¹c¹ z budynku "K" do bu-
dynku "L"?
� parê razy skrêci³em sobie kostkê
� noszê drug¹ parê butów
� postawa neutralna
� jestem zmotoryzowany
� podwozi mnie Dziekan

8. Gdzie znajduje siê czytelnia? (w przypadku jakiejkolwiek
odpowiedzi proszê przejœæ do pytania 9)
� na górê, w prawo, prosto, w lewo, w prawo

� wiem, ale nie powiem, bo siê wstydzê
� w lewo, prosto, w prawo - na górê, w prawo
� w budynku "L"
� co to jest czytelnia?

9. Co czytasz najczêœciej?
� poezjê ekonomiczn¹
� komedie reklamowe
� ergonomiê agrobiznesu
� zarz¹dzone tragedie
� supremacje addytywne w interakcji pionowej
� inne - jakie?

10.Jak czêsto spotykasz siê z uprzejmoœci¹ prowadz¹cych
zajêcia?
� raz za razem (staram siê o asystenturê)
� jak mnie z kimœ pomyl¹
� przecie¿ to nie nale¿y do ich obowi¹zków, prawda?
� widzê ich po raz pierwszy na egzaminie

11.Ile czasu zajmuje Ci dotarcie do sali laboratoryjnej?
� jeszcze nie wiem jak jest w œrodku
� 10 minut (jak siê schowam za prowadz¹cym)
� zawsze jestem pierwszy/pierwsza
� czas jest pojêciem wzglêdnym

12.Oceñ realnie mo¿liwoœci Twojego spotkania z Dzieka-
nem (5 - jest zawsze dostêpny dla swoich studentów,
1 - równe prawdopodobieñstwu trafienia g³ównej wygra-
nej w "Du¿ym Lotku")
� ...... - tu wpisz swoj¹ wybran¹ liczbê

13.Opisz, co Twoim zdaniem nale¿y poprawiæ na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu?

METRYCZKA
1. Okreœl swoj¹ p³eæ (orientacyjnie)

� kobieta
� mê¿czyzna

2. Na którym jesteœ roku studiów?
� pierwszym
� drugim
� trzecim
� czwartym
� pi¹tym
� szóstym
� inny - jaki?...........................................

3. Gdzie mieszkasz?
� jestem tubylcem
� marznê w akademiku
� na stancji
� codziennie doje¿d¿am .................... km

4. Jaki masz kolor oczu?
� niebieskie
� okocim spojrzeniu
� zielone
� czarne jak w¹s Ma³ysza
� inne - jakie? ........................................

Wzór ankiety
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WYDZIA£ BUDOWNICTWA
I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

W ramach obchodów 50. rocznicy Wy¿szego Szkolnictwa
Technicznego w Rzeszowie oraz 35-lecia

Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

organizowany jest

(studia: dzienne, wieczorowe i zaoczne)

w dniu 8 wrzeœnia 2001 r. (sobota)
W programie m.in.:

� spotkanie z w³adzami Uczelni i Wydzia³u,
� zwiedzanie obiektów i laboratoriów,

� uroczysty obiad,
� "Bal Absolwenta".

Zg³oszenia i informacje (do 30 czerwca 2001):

tel. (0-17) 8653078; 8651644; 8651532; 8651428; fax (0-17) 8541888

�WeŸ pod uwagê, ¿e wielka mi³oœæ
i wielkie osi¹gniêcia zawieraj¹ w sobie
wielkie ryzyko.

�Gdy coœ tracisz, nie traæ tej lekcji.
�Stosuj zasadê SSS: Szacunek dla siebie,

Szacunek dla innych, Stuprocentowa
odpowiedzialnoœæ za wszystkie swoje
czyny.

�Pamiêtaj, ¿e nieotrzymanie tego, co
chcesz, jest czasami cudownym ³utem
szczêœcia.

�Naucz siê zasad, tak abyœ wiedzia³,
jak je w³aœciwie ³amaæ.

�Nie pozwól, aby ma³a niezgoda zbu-
rzy³a wielk¹ przyjaŸñ.

�Kiedy zdasz sobie sprawê, ¿e
pope³ni³eœ b³¹d, natychmiast poczyñ
kroki, aby go naprawiæ.

�Spêdzaj trochê czasu samotnie ka¿de-
go dnia.

�B¹dŸ otwarty na zmiany, ale nie po-
rzucaj swoich wartoœci.

�Pamiêtaj, ¿e cisza jest czasami naj-
lepsz¹ odpowiedzi¹.

�ProwadŸ dobre, honorowe ¿ycie. Kie-
dy siê zestarzejesz i bêdziesz je wspo-
mina³, prze¿yjesz je z radoœci¹ jeszcze
raz.

�Atmosfera mi³oœci w twoim domu jest
podstaw¹ twojego ¿ycia.

�Podczas k³ótni z kochanymi osobami
zajmuj siê tylko bie¿¹c¹ spraw¹. Nie
przywo³uj przesz³oœci.

�Dziel siê swoj¹ wiedz¹. To sposób na
osi¹gniêcie nieœmiertelnoœci.

�Szanuj nasz¹ planetê Ziemiê.
�Raz do roku pojedŸ do miejsca, w któ-

rym jeszcze nie by³eœ.
�Pamiêtaj, ¿e najlepsze partnerstwo to

takie, w którym wasza wzajemna
mi³oœæ przewy¿sza wasze wzajemne
potrzeby.

�Oceniaj swój sukces poprzez to,
z czego musia³eœ zrezygnowaæ, aby go
osi¹gn¹æ.

�PodchodŸ do mi³oœci i gotowania
z beztroskim zaniedbaniem.

Rady Dalaj LamyRady Dalaj Lamy

Od Redakcji:

Goszcz¹cy w maju 2000 r. w naszym kraju Dalaj Lama zostawi³ nam, Polakom, swego rodzaju przepis na ¿ycie. Pozosta-
wiamy go bez komentarza. Byæ mo¿e, zainteresuje on naszych Czytelników. Oto, co Dalaj Lama przekaza³ na nowe Mille-
nium:

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓWJUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW

lat50

Wy¿szego Szkolnictwa
Technicznego w Rzeszowie

1951 - 20011951 - 2001
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Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanis³awa Siekañca

NIESZCZÊŒCIA
CHODZ¥ PARAMI

Czêsto siê zdarza,
¿e do o³tarza.

MA£¯EÑSTWO
CHEMIKÓW

On trzyma³ siê zasad
Ona zaœ reakcji.

On nigdy nie mia³ wad,
Ona nigdy racji.

STARY KAWALER
Taki pan
super-sam.

MI£OŒÆ BEZ GRANIC
Nawet w bezgranicznej mi³oœci
s¹ granice wytrzyma³oœci.

DO EWY Z RAJU
Na tym œwiecie jest wiele ras.
Ty twierdzisz, ¿e zgrzeszy³aœ raz.

DOWODY MI£OŒCI
Najlepsze dowody mi³oœci:
te ze znakiem pierwszej
jakoœci.

Dbamy o Twoje bezpieczeñstwo i finansow¹ przysz³oœæ

Oferujemy:
� Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym
� Renty kapita³owe
� Terminowe ubezpieczenia na ¿ycie
� Ubezpieczenia m³odzie¿owe
� Ubezpieczenia grupowe

Oferta grupowego ubezpieczenia na ¿ycie zajê³a I miejsce w rankingach opublikowanych przez Business Magazine
i Puls Biznesu.

Zachêcamy Pañstwa do zapoznania siê z ofert¹ pracowniczego ubezpieczenia grupowego dla pracowników
Politechniki Rzeszowskiej zamieszczon¹ na wk³adce.

COMMERCIAL UNION POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.

Oddzia³ w Rzeszowie

Rzeszów, Rynek 10, tel. (0-17) 862-91-81, tel./fax (0-17/) 862-27-60
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Majówka z AZS-emMajówka z AZS-em
Tegoroczne Dni 
Politechniki 
Rzeszowskiej, podobnie 
jak organizowane 
wczeœniej Juwenalia, 
nie mog³y siê odbyæ 
bez akcentów sporto-
wo-rekreacyjnych. 
Tym razem Klub 
Uczelniany AZS 
zorganizowa³ w dniach 
16-17 maja 2001 r. 
dwudniowy turniej 
siatkówki pla¿owej 
kobiet i mê¿czyzn, 
który cieszy³ siê du¿ym 
zainteresowaniem braci 
studenckiej. Zg³osi³o 
siê kilkadziesi¹t 
trzyosobowych 
zespo³ów. W ramach 
"majówki" odby³ siê 
równie¿ turniej pi³ki 
no¿nej i siatkowej 
pracowników uczelni 
rzeszowskich. Wœród 
siatkarzy najlepsi 

okazali siê pracownicy 
naszej uczelni, a pi³kê 
no¿n¹ wygrali pracownicy 
Akademickiego Radia 
Centrum Politechniki 
Rzeszowskiej. Po 
zakoñczeniu rozgrywek 
wszyscy uczestnicy spotkali 
siê przy tradycyjnym 
ognisku "pod jab³onk¹".

tekst i fotografie
Stanis³aw Ko³odziej
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Kierownik Katedry Matematyki

mgr in¿. Wies³aw Bielak
Katedra Mechaniki Konstrukcji

dr in¿. Ewa Dziuban
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych

Marcin Gêbarowski
Student V ZD

Bartosz Górski
Student IV ZD

dr in¿. Jadwiga Kaleta
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Badañ Konstrukcji

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji

Sekretarz Rektora

S³awomir Popek
Student III ZD

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê 

i Odprowadzania Œcieków

mgr in¿. Stanis³aw Siwiec
Zak³ad Geotechniki i Hydrotechniki

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

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Jolanta Tomaszek
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w £añcucie

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

Ze srebrnymi medalami wrócili tenisiœci sto³owi z rozegranych w Krakowie, 
w dniach 29 marca - 1 kwietnia br., XXI Mistrzostw Polski Politechnik, ulegaj¹c 
tylko w finale ekstraklasowemu teamowi z Gliwic, w którego sk³adzie wyst¹pi³o 
dwóch zawodników - uczestników Akademickich Mistrzostw Œwiata. W drodze 
do fina³u nasi tenisiœci pokonali kolejno Politechnikê Lubelsk¹ 4:0, Szczeciñsk¹ 
4:0, £ódzk¹ 4:0, Wroc³awsk¹ 4:0, Krakowsk¹ 4:1.

Trener Tadeusz Czu³no jest zadowolony z wystêpu naszych dziewcz¹t. 
Wprawdzie zajê³y 7. miejsce, ale jak na "czystej wody" amatorki to ca³kiem 
nieŸle. Ekipa naszej uczelni wyst¹pi³a w sk³adzie: kobiety - M. Piekarz IV ZD, 
K. Cymerys III ZD, M. Maœlach II ZD i J. Czarnik I ZD; mê¿czyŸni - S. Giela-
rowski III BD, K. Kubik III ZD, M. £opatowski i T. Ziobro - Studia Pody-
plomowe.

Szeœæ zespo³ów walczy³o o g³ówn¹ nagrodê ufundowan¹ przez JM Rektora 
Politechniki Rzeszowskiej podczas Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki 
(27-28 kwietnia 2001 r.) zorganizowanego z okazji 50-lecia wy¿szego szkolnict-
wa technicznego w Rzeszowie przez Klub Uczelniany Akademickiego Zwi¹zku 
Sportowego Politechniki Rzeszowskiej.

       Zespo³y rozgrywa³y 
spotkania  eliminacyjne 
w dwóch grupach i w za-
le¿noœci od zajêtego miej-
sca walczy³y w fina³ach A, 
B i C. W meczu decyduj¹-
cym o zwyciêstwie w tur- 
nieju spotka³y siê dru¿yny 
Uniwersytetu Technicz- 
nego z Koszyc i rzeszows-
kiej Wy¿szej Szko³y Peda-
gogicznej. Po wyrównanym 
i stoj¹cym na wysokim 
poziomie pojedynku zwy- 
ciê¿yli  Rzeszowianie 
(79:74). S³owaccy studenci 

to w wiêkszoœci zawodnicy I-ligowego zespo³u, natomiast trzon zespo³u WSP 
stanowili zawodnicy II-ligowej Resovii. Trzecie miejsce zaj¹³ zespó³ UMCS-u, 
po zwyciêstwie 72:51 nad dru¿yn¹ Resovii II. W meczu o pi¹te miejsce nasi 
studenci pokonali swych wêgierskich kolegów z Co . 
W ramach turnieju zosta³y rozegrane dwa m

. Po zakoñ-
czeniu turnieju zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary z r¹k prorektora ds. 
nauczania dr. hab. in¿. Jerzego Potenckiego, prof. PRz. Wspólna kolacja 
i dyskoteka by³y koñcowym akcentem turnieju studenckiego i bankietu.

Stanis³aw Ko³odziej

llege of Nyiregyhaza 72:49 
ecze pañ, w których koszykarki 

naszego AZS dwukrotnie pokona³y zespó³ wêgierski z Nyiregyhazy

Fot. S. Ko³odziej
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