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22 czerwca 2001 r.

W³adys³aw Kandefer
artysta rzeŸbiarz
autor popiersia I. £ukasiewicza

Zdzis³aw Banat - Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w wyst¹pieniu
okolicznoœciowym. Drugi od lewej prorektor
Andrzej Sobkowiak, z prawej JM Rektor.

Moment ods³oniêcia pomnika.

Pomnik Patrona
Czyt. na str. 12

W towarzystwie g³ównych sponsorów JM Rektor
dokona³ ods³oniêcia pomnika. Od lewej: Janusz
Felczyñski (Odlewnia Dzwonów), JM Rektor
prof. T. Markowski, Wac³aw Gawe³ (Resbud),
Antoni Kopyto (rzecznik prasowy Huty Stalowa
Wola S.A.).

W uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz, pracownicy i studenci, przedstawiciele
Wi¹zanki kwiatów z³o¿y³y w³adze uczelni i samozak³adów pracy, sympatycy uczelni.
rz¹d studencki.

Fot. M. Misiakiewicz

,
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Pierwsza obrona pracy doktorskiej
na Wydziale Chemicznym
Z dniem 27 wrzeœnia 1999 r. Wydzia³ Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej uzyska³ uprawnienie do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Na mocy
tego uprawnienia Rada Wydzia³u na
posiedzeniu w dniu 9 grudnia 1999 r.
otworzy³a po raz pierwszy na Wydziale
Chemicznym PRz przewód doktorski
mgr in¿. Zofii Byczkowskiej na temat:
„Interpretacja niektórych wielkoœci
elektrochemicznych na podstawie Modelu Polaryzacyjnego granicy faz metal-roztwór elektrolitu”. Na promotora
przewodu doktorskiego zosta³ powo³any prof. dr hab. Boles³aw Fleszar. Po
z³o¿eniu pracy doktorskiej Rada Wydzia³u zaakceptowa³a jako recenzentów:
= prof. zw. dr. hab. Edwarda Dutkiewicza z Wydzia³u Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
= prof. zw. dr. hab. Marka Kalinowskiego z Wydzia³u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,

=

dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka,
prof. PRz, z Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji
i zdaniu przez Doktorantkê wszystkich
obowi¹zuj¹cych egzaminów Rada Wy-

Dziekan Wydzia³u Chemicznego dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. PRz,
otwiera posiedzenie Rady Wydzia³u. Za sto³em siedz¹ od lewej: dr hab. in¿. Jan
Kalembkiewicz, prof. PRz; prof. dr hab. Boles³aw Fleszar (promotor pracy doktorskiej); dr hab. in¿. Piotr Król, prof. PRz; dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
(recenzent pracy doktorskiej).
Fot. M. Misiakiewicz

Doktorankta udziela odpowiedzi na zadawane pytania.
Fot. M. Misiakiewicz

dzia³u przyjê³a pracê i wyznaczy³a
termin publicznej obrony. Tak wiêc
5 kwietnia 2001 roku odby³a siê pierwsza na Wydziale Chemicznym publiczna obrona pracy doktorskiej mgr
in¿. Zofii Byczkowskiej. By³ to bardzo
wa¿ny dzieñ dla naszego Wydzia³u. Zainteresowanie przebiegiem pierwszej
obrony doktorskiej by³o ogromne. Do
uroczyœcie przystrojonej z tej okazji
sali wyk³adowej H-8 przyby³o, oprócz
cz³onków Rady Wydzia³u i zaproszonych goœci, tak¿e wielu pracowników
i studentów Wydzia³u. Wszyscy w napiêciu oczekiwali na otwarcie posiedzenia Rady Wydzia³u przez jej przewodnicz¹cego - Dziekana Wydzia³u
Chemicznego dr. hab. in¿. Mieczys³awa Kucharskiego, prof. PRz. Na
wstêpie Dziekan serdecznie powita³ go-
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Dr hab in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz, odczytuje swoj¹ recenzjê.
Fot. M. Misiakiewicz

œci przyby³ych na tê historyczn¹ obronê:
= prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Markowskiego - Rektora PRz,
= dr. hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego, prof. PRz - prorektora ds. nauki,
= dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka,
prof. PRz - prorektora ds. ogólnych
i wspó³pracy z zagranic¹,
= prof. dr. hab. in¿. Feliksa Stachowicza - dziekana Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa,
= dr. hab. in¿. Kazimierza Buczka,
prof. PRz - dziekana Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki.
Jako wieloletni Dziekan ze wzruszeniem przypomnia³ kolejne etapy rozwoju naukowego oraz starañ Wydzia³u
o uzyskanie uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora i wyrazi³
ogromn¹ radoœæ, ¿e te starania zakoñczy³y siê sukcesem. Po tym przemówieniu przedstawi³ sylwetkê Doktorantki,
która jest absolwentk¹ naszego Wydzia³u (obecnie jest pracownikiem Katedry Chemii Ogólnej i Elektrochemii),
a nastêpnie poprosi³ j¹ o przedstawienie
g³ównych tez pracy doktorskiej. Po
wys³uchaniu autoreferatu zebrani zostali zapoznani z treœci¹ trzech recenzji.
Poniewa¿ dwaj recenzenci nie mogli
przyjechaæ na tê obronê (ze wzglêdu na
stan zdrowia), przewodnicz¹cy Rady

Wydzia³u poprosi³ o odczytanie ich
recenzji profesorów PRz J. Kalembkiewicza i P. Króla. Trzeci recenzent - dr
hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz
- swoje uwagi przedstawi³ osobiœcie.

opinii promotora Doktorantka publicznie ustosunkowa³a siê do otrzymanych
recenzji, po czym nast¹pi³a publiczna
obrona pracy przez udzielanie odpowiedzi na zadawane z sali pytania.
Autorzy pytañ otrzymywali odpowiedzi wyczerpuj¹ce i zadowalaj¹ce. Po
wyczerpaniu siê pytañ przewodnicz¹cy
Rady Wydzia³u zamkn¹³ publiczn¹
czêœæ obrony pracy doktorskiej i poprosi³ cz³onków Rady do sali konferencyjnej na niejawne zebranie. Po pewnym
czasie cz³onkowie Rady wrócili do sali
H-8, gdzie przewodnicz¹cy Rady dziekan Wydzia³u Chemicznego - z radoœci¹ wszystkim oznajmi³, ¿e Rada
Wydzia³u po wys³uchaniu publicznej
obrony pracy doktorskiej w wyniku tajnego g³osowania przyjê³a obronê pracy
doktorskiej i podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk
chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna mgr in¿. Zofii Byczkowskiej. W ten sposób po raz pierwszy
na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej nadano stopieñ doktora nauk chemicznych. Nastêpne

Dziekan Wydzia³u Chemicznego og³asza uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu
mgr in¿. Zofii Byczkowskiej stopnia naukowego doktora nauk chemicznych.
Fot. M. Misiakiewicz

Opiniê dot. osoby mgr in¿. Zofii Byczkowskiej przedstawi³ jej promotor prof.
dr hab. Boles³aw Fleszar z Wydzia³u
Chemicznego PRz. Po wys³uchaniu

przewody doktorskie s¹ w toku. Obecnie na Wydziale Chemicznym PRz jest
otwartych 11 przewodów doktorskich.
Cecylia Heneczkowska

,
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Uniwersytet Rzeszowski
Wieloletnie starania, zwi¹zane
z utworzeniem w Rzeszowie uczelni
o statusie uniwersytetu, uwieñczone zosta³y sukcesem podpisania ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu
Uniwersytetu Rzeszowskiego. W dniu
4 lipca 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksander Kwaœniewski, uroczyœcie podpisa³ wymienion¹
ustawê.
W uroczystoœci podpisania ustawy
w Pa³acu Prezydenckim uczestniczy³o
prawie sto osób - przedstawicieli ¿ycia
akademickiego i politycznego, ¿ywotnie zaanga¿owanych w tworzenie nowej jakoœciowo uczelni w Rzeszowie.
Zaproszenie na to wa¿ne i historyczne dla rzeszowskiego oœrodka akademickiego wydarzenie przyj¹³ tak¿e JM
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski, który wraz
z Rektorem Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie prof. W³odzimierzem Bonusiakiem towarzyszy³ podpisaniu tej wa¿nej dla naszego œrodowiska ustawy.
Nowa uczelnia, która rozpocznie
dzia³alnoœæ 1 wrzeœnia 2001 r.,
kszta³ciæ bêdzie ok. 20 tys. studentów,
najpierw jednak musi pokonaæ olbrzymi trud organizacyjny na wszystkich
odcinkach jej dzia³alnoœci.

W podpisaniu ustawy uczestniczyli (od lewej): prof. W. Bonusiak, prof. T. Markowski, w œrodku Minister Edukacji Narodowej prof. Edmund Wittbrodt.
Fot. Damazy Kwiatkowski

W³adzom akademickim i administracyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego najserdeczniej ¿yczymy wytrwa³oœci, wiele satysfakcji i radoœci
z tworzenia nowej uczelni, odwagi
w czasach trudnych decyzji i realizacji
projektów na miarê marzeñ.

Ca³ej spo³ecznoœci akademickiej
nowej uczelni ¿yczymy wszystkiego
najlepszego na niwie dydaktycznej,
naukowej i organizacyjnej dla wspólnego dobra, któremu na imiê Uniwersytet Rzeszowski.
Marta Olejnik

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r.
o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego
Art. 1.
1. Tworzy siê z dniem 1 wrzeœnia 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski
zwany dalej “Uniwersytetem”.
2. Siedzib¹ Uniwersytetu jest miasto Rzeszów.
3. Uniwersytet jest uczelni¹ pañstwow¹.
Art. 2.
Podstawowym kierunkiem dzia³alnoœci Uniwersytetu jest
kszta³cenie oraz prowadzenie badañ naukowych w zakresie
nauk prawnych, humanistycznych, ekonomicznych, rolniczych
i matematyczno-przyrodniczych.
Art. 3.
1. Uniwersytet tworzy siê z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lub-

linie Filia w Rzeszowie oraz Wydzia³u Ekonomii w Rzeszowie
Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie.
2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi siê Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Rzeszowie, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydzia³ Ekonomii
w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie.
Art. 4.
Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister w³aœciwy do
spraw szkolnictwa wy¿szego.
Art. 5.
1. Mienie, obejmuj¹ce w³asnoœæ i inne prawa maj¹tkowe Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Cu-
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rie-Sk³odowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydzia³u
Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie, staje siê mieniem Uniwersytetu z dniem
jego utworzenia.
2. Uniwersytet przejmuje, z dniem utworzenia, prawa i zobowi¹zania jednostek wymienionych w art. 3 ust. 1.
3. Stan gospodarki finansowej jednostek wymienionych w art. 3
ust. 1 zostaje wykazany w bilansach sporz¹dzonych przez te
jednostki na dzieñ poprzedzaj¹cy utworzenie Uniwersytetu.
4. Z bud¿etu pañstwa uczelniom: Uniwersytetowi Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie i Akademii Rolniczej im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie przyznane zostan¹ w ci¹gu dwóch lat, od
dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, dotacje na inwestycje w wysokoœci odpowiadaj¹cej wartoœci nak³adów poniesionych przez te
uczelnie na nieruchomoœci po³o¿one w Rzeszowie.
Art. 6.
1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:
1) pracownicy zatrudnieni w jednostkach, o których mowa
w art. 3 ust. 1, staj¹ siê pracownikami Uniwersytetu,
2) studenci Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Filia
w Rzeszowie oraz Wydzia³u Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie,
spe³niaj¹cy wymagania art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 12
wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 65,
poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz.
591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz.
668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118 oraz z 2000 r. Nr 120, poz.
1268 i nr 122, poz. 1314), staj¹ siê studentami Uniwersytetu.
2. Osoby przyjête na pierwszy rok studiów na rok akademicki
2001/2002 do Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie,
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Filia
w Rzeszowie oraz Wydzia³u Ekonomii w Rzeszowie Akademii
Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie z dniem utworzenia Uniwersytetu staj¹ siê jego studentami.
3. Podstawowe jednostki organizacyjne Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydzia³u Ekonomii w Rze-

szowie Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
z dniem utworzenia Uniwersytetu staj¹ siê podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
4. Jednostki organizacyjne Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydzia³u Ekonomii w Rzeszowie
Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie, które
przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiada³y uprawnienia
do nadawania stopni naukowych, zachowuj¹ te uprawnienia po
utworzeniu Uniwersytetu.
Art. 7.
1. Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydzia³u
Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie, z zastrze¿eniem ust. 3, staj¹ siê z dniem
utworzenia Uniwersytetu organami Uniwersytetu.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rektora.
3. Senat Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, cz³onkowie Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
reprezentuj¹cy Filiê w Rzeszowie oraz cz³onkowie Senatu reprezentuj¹cy Wydzia³ Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie pe³ni¹ funkcjê Senatu
Uniwersytetu do dnia 31 grudnia 2001 r. w sk³adzie dotychczasowym.
4. Do dnia 31 grudnia 2001 r. zostan¹ przeprowadzone wybory do
Senatu Uniwersytetu oraz wybory dziekanów i rad wydzia³ów,
w sk³ad których wesz³y instytuty znoszonych uczelni, w trybie
i na okres ustalony w statucie Uniwersytetu.
Art. 8.
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

PERSONALIA
PROFESURY UCZELNIANE
8 Minister Edukacji Narodowej mianowa³ z dniem 1 czerw-

ca 2001 r. na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej prof. dr. hab. in¿. Jana Gruszeckiego, kierownika Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.
8 JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
4dr. hab. in¿. Paw³a Pawlusa w Zak³adzie Pojazdów
Samochodowych i Silników Spalinowych na Wydziale

Budowy Maszyn i Lotnictwa od dnia 1 czerwca 2001 r.
na okres 5 lat,
4dr. hab. in¿. Tadeusza Knapa w Zak³adzie Mechaniki
P³ynów i Termodynamiki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa od dnia 1 lipca 2001 r. na okres 5 lat,
4dr. hab. in¿. £ukasza N. Wêsierskiego w Zak³adzie
Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa od dnia 1 wrzeœnia 2001 r. na
czas nieokreœlony,

,
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4dr. hab. in¿. Piotra Króla w Zak³adzie Technologii
Tworzyw Sztucznych na Wydziale Chemicznym od
dnia 1 wrzeœnia 2001 r. na czas nieokreœlony.
Kadra profesorów Politechniki Rzeszowskiej zmniejszy³a siê z dniem 30 czerwca 2001 r. wskutek odejœcia do
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pracy w innej uczelni prof. dr. hab. Stanis³awa Pikulskiego
zatrudnionego w Zak³adzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu.

DOKTORATY
Mgr in¿. Damian Mazur, asystent w Zak³adzie Podstaw
Elektrotechniki i Informatyki na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny elektrotechnika, nadany
przez Radê Naukow¹ Instytutu Elektrotechniki w Warszawie w dniu 31 maja 2001 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
„Modelowanie uszkodzeñ
klatki i ekscentrycznoœci wirnika w silniku indukcyjnym”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr
hab. in¿. Les³aw Go³êbiowski, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali prof. dr hab. in¿.
Krystyn Pawluk z Instytutu
Elektrotechniki w Warszawie
i prof. dr hab. in¿. Marian Noga z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rada Naukowa Instytutu Elektrotechniki
w Warszawie wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.
Mgr in¿. Dorota Nowak, asystentka w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemicznym,
uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk chemicznych,
nadany przez Radê Wydzia³u
Chemii Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie w dniu 25 czerwca 2001
roku. Temat rozprawy doktorskiej: „Kompleksy jonów
Pr(III), Nd(III), Sm(III),
Eu(III), Gd(III), Tb(III),
Dy(III), Ho(III) i Er(III)
z kwasem kwercetyno-5-sulfonowym (QSA)”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³a dr hab. Maria Kopacz, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowa³y dr hab. Maria Cieœlak-Golonka z Politechniki
Wroc³awskiej i dr hab. Anna E. Kozio³, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Rada Wydzia³u
Chemii UMCS wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.
Mgr in¿. Grzegorz Dra³us, asystent w Zak³adzie Podstaw Elektrotechniki i Informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny informatyka, nadany

przez Radê Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej w dniu
26 czerwca 2001 r. Temat rozprawy doktorskiej: „Modelowanie obiektów z³o¿onych
z wykorzystaniem sieci neuronowych”. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
dr hab. in¿. Jerzy Œwi¹tek,
profesor Politechniki Wroc³awskiej. Rozprawê recenzowali prof. zw. dr hab. in¿.
Józef Korbicz z Politechniki
Zielonogórskiej i dr hab. in¿.
Halina Kwaœnicka z Politechniki Wroc³awskiej.
Mgr in¿. Krzysztof Wiktorowicz, asystent w Katedrze Informatyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, uzyska³
stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu
dyscypliny informatyka, nadany przez Radê Naukow¹ Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wroc³awskiej w dniu 2 lipca 2001 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
„Jakoœæ regulacji rozmytej”.
Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿. Jacek Kluska, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali prof. dr hab. in¿.
Andrzej Piegat z Politechniki Szczeciñskiej i prof. dr hab.
in¿. Krzysztof Tchoñ z Politechniki Wroc³awskiej. Rada
Naukowa Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki
Wroc³awskiej wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.
Mgr in¿. El¿bieta Rybak-Wilusz,
asystentka
w Zak³adzie Ciep³ownictwa
i Klimatyzacji na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dys-
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cypliny in¿ynieria œrodowiska, nadany przez Radê Wydzia³u
In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Warszawskiej w dniu
3 lipca 2001 r. Temat rozprawy doktorskiej: „Zjawisko kawitacji w przewodach w warunkach nieustalonego przep³ywu
wody”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. in¿. Marek Mitosek z Politechniki Warszawskiej. Rozprawê recenzowali dr hab. in¿. Ryszard Coufal, profesor Politechniki Szczeciñskiej, i dr hab. in¿. Robert Rabjasz,
profesor Politechniki Warszawskiej. Rada Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Warszawskiej wyró¿ni³a
pracê doktorsk¹.
Mgr in¿. Marek Mróz, asystent w Zak³adzie Odlewnictwa i Spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny budowa
i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 4 lipca 2001 r. Temat rozprawy doktorskiej:
„Kszta³towanie struktury
i w³aœciwoœci eksploatacyjnych odlewów ze stopu AK7
uszlachetnionych powierzchniowo szybk¹ krystalizacj¹”.
Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ dr hab. in¿.
Antoni W. Or³owicz, profesor
Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali prof. zw.
dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ z Politechniki Rzeszowskiej
i prof. dr hab. in¿. Wojciech Przetakiewicz z Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie.
Mgr in¿. Joanna Wilk, asystentka w Zak³adzie Termodynamiki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 4 lipca 2001 r. Temat
rozprawy doktorskiej: „Termiczny model wysokoobrotowego regeneratora z uwzglêdnieniem wymiany ciep³a”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab.
in¿. Bogumi³ Bieniasz, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê recenzowali: prof. dr hab. in¿. Marek
Orkisz z Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. in¿. Jan
Taler z Politechniki Krakowskiej i dr hab. in¿. Janusz Wojtkowiak, profesor Politechniki Poznañskiej.
Mgr in¿. Andrzej Smykla, asystent w Zak³adzie Informatyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu
dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez
Radê Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 11 lipca
2001 r. Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza stanów
naprê¿enia w ustrojach noœnych tworzonych na podstawie skanowanych przekrojów”. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. in¿. Henryk Kopecki
z Politechniki Rzeszowskiej.
Rozprawê recenzowali prof.
dr hab. in¿. Eugeniusz Œwitoñski z Politechniki Œl¹skiej
w Gliwicach i dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski, profesor Politechniki Rzeszowskiej.

PROFESOROWIE PRz W PRACACH KBN
Minister Nauki, Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych powo³a³ nastêpuj¹cych profesorów PRz do
sk³adów sekcji specjalistycznych na okres trwania XXI konkursu projektów badawczych:
=

prof. dr. hab. in¿. Jana Sieniawskiego, profesora zwyczajnego PRz - kierownika Katedry Materia³oznawstwa
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, do sk³adu Sekcji Nauki o Materia³ach (T08A) w Zespole In¿ynierii
Materia³owej i Technologii Materia³owych (T-8) z jednoczesnym wyznaczeniem funkcji Przewodnicz¹cego Sekcji,

=

=

prof. dr. hab. in¿. Leszka Trybusa, profesora zwyczajnego PRz w Katedrze Informatyki i Automatyki na
Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, do sk³adu Sekcji
Automatyki i Robotyki (T11A) w Zespole Elektroniki,
Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji
(T-11),
dr. hab. in¿. W³odzimierza Kalitê, profesora nadzwyczajnego PRz - kierownika Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, do sk³adu Sekcji Elektroniki (T11B)
w Zespole Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11).
Bronis³aw Œwider

,
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Od Redakcji:
Zgodnie z zapowiedzi¹ (GP 5-6/2001) zamieszczamy rozmowê z Panem Tadeuszem Gór¹, który 18 maja
1938 r. na szybowcu PWS-101, konstrukcji Wac³awa Czerwiñskiego, wystartowa³ ze szczytu S³onnego w Bezmiechowej do ... Wilna (taki przelot poda³ sam przed startem). L¹dowanie nast¹pi³o w Solecznikach Ma³ych
pod Wilnem, a d³ugoœæ lotu wynosi³a 577,8 km. Lot ten przyniós³ mu, jako pierwszemu w œwiecie, medal Ottona Lilienthala - najwy¿sze odznaczenie nadawane szybownikom. Zdobywcê medalu Lilienthala goœciliœmy 18 maja 2001 r., w czasie uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego utworzenia Akademickiego Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej w 63. rocznicê tego legendarnego lotu.

Tadeusza Góry

lot po medal
0 Wœród pami¹tkowych drobiazgów Tadeusza Góry, pierwszego
w œwiecie zdobywcy Medalu Lilienthala, zafascynowa³y mnie dwa: wspomniany medal i zdjêcie odrzutowego
myœliwca MiG-19 z numerem bocznym 739 po l¹dowaniu... “na brzuchu”, czyli bez podwozia.
To by³o w 1960 roku w Modlinie wyjaœni³ senior polskiego szybownictwa. Trenowaliœmy loty szykiem przed
jak¹œ defilad¹ i po starcie trójk¹ stwierdzi³em, ¿e w moim samolocie jeden silnik przerwa³ pracê, a drugi straci³ ci¹g.
Krótko mówi¹c: sytuacja krytyczna.
Ani siê katapultowaæ, bo za nisko, ani
normalnie l¹dowaæ, bo by³em ju¿ poza
pasem i nie mia³em si³y ci¹gu. Zaryzykowa³em l¹dowanie z lotu... œlizgowego. Mogê stwierdziæ, ¿e opanowana do
perfekcji umiejêtnoœæ szybowcowych
l¹dowañ uratowa³a mi wtedy ¿ycie.
Zreszt¹, kiedy nieco och³on¹³em i przez
radio poprosi³em o przys³anie pomocy,
zdumiony kierownik lotów krzykn¹³
w mikrofon: “Góra. To ty ¿yjesz?!”
0 A kiedy rozpoczê³o siê to smakowanie latania na szybowcach?
Bardzo dawno temu, w czerwcu
1934 roku, na podwileñskim szybowisku Grzegorzewo. Na szybowcach
“Wrona” i “CWJ” wraz z dwudziestoma kolegami stawialiœmy pierwsze kroki pod czujn¹ opiek¹ instr. Wiktora
Gedroycia. Sz³o mi nie najgorzej i w rok
póŸniej lata³em ju¿ w Bezmiechowej,
uznawanej za “akademiê szybow-

kona³em dystans prawie 578 kilometrów i ustanowi³em nowy rekord Polski.
Rok wczeœniej, 13 maja 1937 roku,
usi³owa³em pobiæ rekord d³ugotrwa³oœci wynosz¹cy ponad 22 godziny, ale
utrzyma³em siê w powietrzu tylko przez
18 godzin. Lepsza tego dnia okaza³a siê
Wanda Modlibowska, która choæ wystartowa³a po mnie, to l¹dowa³a dopiero po 24 godzinach i 14 minutach!

Tadeusz Góra - zdjêcie z okresu
lilienthalowego przelotu.
cow¹”. Tak mnie “wci¹gnê³a”, ¿e ka¿de nastêpne wakacje tam spêdza³em
i stopniowo zacz¹³em osi¹gaæ sukcesy.
0 Najwiêkszym by³ niew¹tpliwie
przelot wykonany 18 maja 1938 roku, nagrodzony Medalem Lilienthala...
...Po locie rozpoczêtym w Bezmiechowej, a zakoñczonym l¹dowaniem
w Solecznikach Ma³ych pod Wilnem.
Nawet nie s¹dzi³em, ¿e stanê siê pierwszym w œwiecie “kawalerem Medalu
Lilienthala”. Wiedzia³em tylko, ¿e po-

0 Ale Medal Lilienthala jest piêkny.
Na awersie alegoryczny rysunek
cz³owieka w ptasim zaprzêgu, a na rewersie, w laurowym otoku, wygrawerowany napis: Tadeusz GÓRA - pour
le plus beau vol de distance 577,8 km
en .1938. Kiedy nast¹pi³o jego uroczyste wrêczenie?
Nie by³o ¿adnej uroczystoœci. Przyznany mi przez FAI Medal Lilienthala
za najlepszy w 1938 roku wynik szybowcowy w œwiecie, wrêczy³ mi by³y sekretarz ARP p³k Kwieciñski, kiedy ju¿ po
wybuchu wojny przedosta³em siê do Anglii. Ma³o kto wtedy wspomina³ wspania³e szybowcowe loty. Wiêkszoœæ
naszych szybowników przeszkoli³a siê
na pilotów myœliwskich i bombowych,
zasilaj¹c personel polskich dywizjonów. Na kursie pocz¹tkowym by³em
m.in. z moim instruktorem z Grzegorzewa - Wiktorem Gedroyciem, Leonem
Œwietlikowskim i Zbigniewem Mikulskim. Potem otrzyma³em przydzia³ do
316. dywizjonu myœliwskiego i 18 listopada 1941 roku wykona³em swój pierwszy lot bojowy na “Spitfire”.
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0 Jakie by³y efekty tych lotów?
No to mo¿na wy³owiæ z mojego zachowanego dziennika lotów. Bilans zestrzeleñ samolotów przeciwnika zaczyna siê pod dat¹ 18 grudnia 1941 r.,
a koñczy - 4 wrzeœnia 1943 r., bo potem
Niemców coraz trudniej by³o spotkaæ
w powietrzu. W sumie 5 zniszczonych
i uszkodzonych samolotów. Ale najwa¿niejsze, ¿e mnie nie zestrzelili i szczêœliwie doczeka³em koñca wojny.
0 A co po wojnie?
Po demobilizacji wróci³em do kraju
w 1948 roku w stopniu angielskiego ka-
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pitana i polskiego porucznika, rozpoczynaj¹c pracê jako instruktor, a potem
szef wyszkolenia w górskiej szkole szybowcowej na ¯arze ko³o ¯ywca. Doœæ
intensywnie lata³em te¿ wtedy wyczynowo i po uzyskaniu w listopadzie 1948
roku przewy¿szenia w locie falowym
w Jeleniej Górze jako trzeci pilot w Polsce uzyska³em z³ot¹ odznakê szybowcow¹. W dwa lata póŸniej na ¯arze
przekroczy³em wysokoœæ 5 tys. metrów
i by³ to ostatni brakuj¹cy warunek diamentowy - bo dwa, za przelot otwarty
i docelowy - spe³ni³em jeszcze przed
wojn¹. Tym razem by³em pierwszym

Wœród grupy polskich pilotów w Anglii pierwszy w dolnym rzêdzie sier¿. Tadeusz
Góra.
Zdjêcia ze zbiorów autora

Polakiem i drugim pilotem na œwiecie
z kompletem diamentów do z³otej odznaki szybowcowej.
0 No i sk¹d ten “diamentowy szybownik” znalaz³ siê w odrzutowym
MiG-u?
A to za spraw¹ ówczesnego dowódcy Wojsk Lotniczych genera³a Freya-Bieleckiego, który w 1957 roku zaproponowa³ mi na powrót... w³o¿enie munduru. Odby³em wraz z kilku by³ymi
pilotami z Anglii - m.in. ostatnim dowódc¹ dywizjonu 303 Witoldem £okuciewskim i Wac³awem Królem - przeszkolenie na odrzutowcach i rozpocz¹³em s³u¿bê w pu³ku myœliwskim
w Poznaniu. By³em dowódc¹ klucza,
potem eskadry i wreszcie skierowano
mnie do Modlina, gdzie zacz¹³em lataæ
na naddŸwiêkowych MiG-19. No, ale po
tym feralnym, a w³aœciwie szczêœliwie
dla mnie zakoñczonym l¹dowaniu mia³em k³opoty zdrowotne i po¿egna³em siê
z mundurem. Ale nie z... lataniem.
W 1977 roku przeszkoli³em siê w Œwidniku na œmig³owcach, na których lata³em jeszcze dziesiêæ lat.
Z du¿¹ radoœci¹ przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e w Bezmiechowej, po latach zastoju, wznowiono latanie szybowcowe.
Skorzysta³em te¿ z pierwszej okazji, aby
odwiedziæ dawn¹ “akademiê szybowcow¹” i bywam tam prawie co roku.

Rozmawia³ Tadeusz Chwa³czyk
(Welcome to Lublin)

KRPUT
Przedwakacyjne posiedzenie Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych odby³o siê w dniach
10-12 maja 2001 r. w Gliwicach, Katowicach i Wiœle. Organizatorem posiedzenia Konferencji by³a tym razem
Politechnika Œl¹ska. Obok prezentujemy dokumenty
przyjête przez KRPUT oraz list Przewodnicz¹cego skierowany do Prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej S.A.

Uchwa³a nr l
z dnia 12.05.2001 r.
w sprawie okreœlenia op³aty akredytacyjnej
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
na posiedzeniu w Wiœle w dniu 12.05.2001 r. ustali³a op³atê
za postêpowanie akredytacyjne kierunku studiów prowadzone przez Komisjê Akredytacyjn¹ Uczelni Technicznych
w wysokoœci 10.000 z³.

,
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Uchwa³a nr 2
z dnia 12.05.2001 r.
w sprawie powo³ania Komisji ds. opracowania za³o¿eñ
powo³ania kierunku studiów
informatyka stosowana

opracowanie za³o¿eñ powo³ania kierunku studiów informatyka stosowana powierzone zostanie Komisji, w której sk³ad
wchodziæ bêd¹ eksperci reprezentuj¹cy ka¿d¹ z Uczelni technicznych, która wyrazi chêæ udzia³u. Uczelnie, które nie deleguj¹ przedstawicieli, tym samym rezygnuj¹ z udzia³u
w tym etapie przygotowywania za³o¿eñ.
Przewodnicz¹cy KRPUT
Prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
na posiedzeniu w Wiœle w dniu 12.05.2001 r. ustali³a, ¿e

***

Szanowny Pan
Robert Kwiatkowski
Prezes Zarz¹du TVP S.A.
ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Szanowny Panie Prezesie,
Piszê do Pana jako Przewodnicz¹cy Ogólnopolskiej
Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, jako nauczyciel akademicki, ale tak¿e jako aktywny popularyzator nauki.
Jestem zmartwiony atrofi¹ programów popularyzuj¹cych
wiedzê w TVP i zaniepokojony informacjami o planach ich
dalszej redukcji.
Uwa¿am (i nie jestem w tym s¹dzie odosobniony), ¿e Telewizja Publiczna ma do odegrania du¿¹ rolê edukacyjn¹,
tym bardziej istotn¹, ¿e wedle wszelkich znanych prognoz
œwiat zmierza ku formacjom tak zwanego Spo³eczeñstwa
Wiedzy (nazywanego czasem tak¿e Spo³eczeñstwem Informacyjnym). Niezale¿nie od pewnej enigmatycznoœci i wieloznacznoœci tych terminów nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e o przysz³ej roli i pozycji Polski zadecyduje poziom wyedukowania
spo³eczeñstwa. Szko³y wszystkich szczebli maj¹ tu do odegrania kluczow¹ rolê, ale jest to rola ukierunkowana na
m³ode pokolenie, natomiast musi nam zale¿eæ tak¿e na poziomie wyedukowania wszystkich generacji. Z ¿alem konstatujê,
¿e œrednie i starsze pokolenie coraz mniej czyta, wiêc popularnonaukowa ksi¹¿ka czy gazeta ma ograniczony zasiêg
i niewielk¹ skutecznoœæ oddzia³ywania. Natomiast ustawicznie roœnie znaczenie telewizji jako œrodka przekazu o najwiêkszym zasiêgu i ogromnej sile oddzia³ywania.
Mam œwiadomoœæ tego, ¿e o dostêp do czasu antenowego
w TVP S.A. dobijaj¹ siê na wszelkie sposoby politycy, wiem
dobrze o uwarunkowaniach ekonomicznych zwi¹zanych
z koniecznoœci¹ nadawania reklam i og³upiaj¹cych (ale rentownych) konkursów „audiotele", jestem tak¿e œwiadom
ma³o wyrafinowanych gustów zdecydowanej wiêkszoœci telewidzów. Jednak przyzna Pan, Panie Prezesie, ¿e musi martwiæ sytuacja, w której nagminnie zamiast programów wartoœciowych, nios¹cych wiedzê, kulturê i inne wartoœci intele-

ktualne, pojawiaj¹ siê pozycje wyprane z wszelkiej myœli.
Obserwujê ewolucjê programów TVP S.A. i zmuszony jestem
przyznaæ racjê krytykom twierdz¹cym, ¿e wiele z nich to typowa „papka dla bezmózgowców", a regu³¹ staje siê to, ¿e w okresach najwiêkszej ogl¹dalnoœci pojawiaj¹ siê na antenie
utwory s³u¿¹ce wy³¹cznie do zapychania czasu. Trwa walka
o to kto gorzej, g³upiej, prymitywniej zajmie czas widza. Tak
dalej byæ nie mo¿e. Doœæ ju¿ telewizji dla idiotów. Najwy¿sza
pora, by nadawca publiczny, jakim jest TVP S.A., przesta³
schlebiaæ najgorszym gustom i najni¿szym instynktom. Pora
na ofensywê rozumu. To ju¿ prawdopodobnie ostatnia szansa na powstrzymanie upadku intelektualnego polskiego
spo³eczeñstwa.
Apelujê do Pana, aby zechcia³ Pan uruchomiæ dzia³ania
zmierzaj¹ce w kierunku przywrócenia Telewizji Publicznej
funkcji edukacyjnej, zw³aszcza w zakresie edukacji doros³ych. Oczywiœcie musi to byæ edukacja oparta na atrakcyjnej popularyzacji wiedzy, ale w tym zakresie mo¿emy siê
³atwo oprzeæ na dobrych wzorach zagranicznych, a tak¿e na
wci¹¿ jeszcze ¿ywych tradycjach doskona³ych programów
popularnonaukowych, prezentowanych niegdyœ przez TVP
i mo¿liwych do wznowienia w nowej, jeszcze bardziej atrakcyjnej formule. Œrodowisko naukowe na pewno chêtnie pomo¿e w tej spo³ecznie wa¿nej funkcji, a sukcesy takich imprez
jak Festiwal Nauki czy Jarmark Naukowy stanowi¹ gwarancjê tego, ¿e dobra popularyzacja wiedzy znajdzie wielu chêtnych widzów, znu¿onych ju¿ nieustaj¹cym maratonem
og³upiaj¹cych filmów i pozbawionych myœli przewodniej
„show".
£¹czê wyrazy szacunku i liczê na konstruktywn¹
wspó³pracê
Prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz
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Z OBRAD SENATU
Kolejne posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê 21 czerwca 2001 r. Nominacjê z r¹k JM Rektora
prof. Tadeusza Markowskiego otrzymali: na stanowisko profesora zwyczajnego w PRz - prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki
(WBMiL); na stanowisko prof. nadzwyczajnego w PRz na
czas nieokreœlony - dr hab. in¿. £ukasz Wêsierski (WBMiL)
i dr hab. in¿. Piotr Król (WCh), na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat - dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus
(WBMiL). Senat rozpatrzy³ tak¿e wniosek dziekana WBMiL
o mianowanie dr. hab. in¿. Tadeusza Knapa na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
W czasie posiedzenia Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:

o ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli

akademickich na rok akad. 2001/2002 i zasad obliczania
godzin dydaktycznych,
o nadania prof. Januszowi S. Przemienieckiemu tytu³u doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej.
Ponadto Senat:
o pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekanów WBMiL
i WZiM dotycz¹cy w³¹czenia Katedry Matematyki
w strukturê organizacyjn¹ Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu (dotychczas Katedra dzia³a³a w strukturze
WBMiL),
o rozpatrzy³ propozycje wyró¿nieñ medalem „Zas³u¿onym
dla Politechniki Rzeszowskiej”.
Iwona Œlêzak-G³adzik

Ods³oniêcie pomnika
Ignacego £ukasiewicza
W ramach cyklu imprez organizowanych z okazji Jubileuszu 50-lecia naszej uczelni, 22 czerwca 2001 r. odby³o
siê uroczyste ods³oniêcie pomnika patrona Politechniki Rzeszowskiej - Ignacego £ukasiewicza. Cokó³ z popiersiem
Wielkiego Polaka usytuowany zosta³
na placu pomiêdzy Zespo³em Sal Wyk³adowych a Wydzia³em Budowy Maszyn i Lotnictwa przy alei Powstañców
Warszawy.
W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz wojewódzkich i miejskich: Marsza³ek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzoñca wraz
z Wicemarsza³kiem Janem Tomak¹,
Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego Zdzis³aw Banat
oraz Prezydent Rzeszowa Andrzej
Szlachta. Podkarpackich pracowników
kopalnictwa naftowego, którym szczególnie bliska jest postaæ £ukasiewicza,
reprezentowali wielce zas³u¿eni dla
tego przemys³u mgr in¿. Józef Sozañski
- przedstawiciel Muzeum Przemys³u

Naftowego im. Ignacego £ukasiewicza
w Bóbrce k. Krosna - oraz mgr in¿. Benedykt Oleksy z Sanockiego Zak³adu
Górnictwa Nafty i Gazu. Na uroczystoœæ tê przyby³ tak¿e z Iwonicza Zdroju p. W³adys³aw Kandefer - mistrz d³uta
i autor rzeŸby naszego Patrona. Obecni
byli przedstawiciele wojska i policji,
dyrektorzy banków oraz przedsiêbiorstw, przedstawiciele zaprzyjaŸnionych uczelni, sponsorzy budowy pomnika, studenci, pracownicy uczelni.
Nawi¹zuj¹c do Jubileuszu 50-lecia
uczelni Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego Zdzis³aw
Banat podkreœli³ znaczenie dla miasta
i regionu jedynej na Podkarpaciu uczelni technicznej - Politechniki Rzeszowskiej.
Nie sposób pomin¹æ w tej relacji
wielkich przyjació³ uczelni, g³ównych
sponsorów budowy pomnika, którymi
s¹: Huta Stalowa Wola S.A.; Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemys³owego i Ogólnego “Resbud” S.A. w Rze-

szowie; Przedsiêbiorstwo “Elektromonta¿-Rzeszów” S.A.; Zak³ad Obróbki Marmuru “JABO-MARMI” Dêbica-Nagawczyna; Odlewnia Dzwonów
Janusz Felczyñski i ska z Przemyœla.
W³aœnie w towarzystwie przedstawicieli tych firm JM Rektor prof. Tadeusz Markowski ods³oni³ pomnik Ignacego £ukasiewicza, którego sylwetkê
przedstawi³ wczeœniej dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz, prorektor
ds. ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹ chemik z zawodu (tekst zamieszczamy
obok).
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê z³o¿eniem pod pomnikiem wi¹zanek kwiatów zarówno przez w³adze uczelni, jak
i przedstawicieli samorz¹du studenckiego. Warto dodaæ, ¿e choæ liczne s¹
w Rzeszowie œlady Ignacego £ukasiewicza, to ten pomnik jest szczególnym
ho³dem z³o¿onym Wielkiemu Polakowi w roku Jubileuszu 50-lecia uczelni
Jego imienia i w przeddzieñ 120. rocznicy Jego œmierci (zmar³ 7 stycznia

,
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1882 r.). Bezsporny jest wk³ad Ignacego £ukasiewicza w rozwój polskiej
i œwiatowej petrochemii - by³ On
ponadto wielkim patriot¹ i spo³ecznikiem, zwi¹zanym z Rzeszowem i Pod-
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karpaciem. W 1982 roku - w setn¹
rocznicê Jego œmierci - mieszkañcy
Rzeszowa wmurowali na œcianie dawnego hotelu „Pod Luftmaszyn¹” przy
ul. S³owackiego poœwiêcon¹ Mu tablicê

pami¹tkow¹. W tym budynku bowiem
spotyka³ siê w latach 1845-1846 z przywódcami powstania galicyjskiego: Edwardem Dembowskim i Franciszkiem
Wiesio³owskim.
Marta Olejnik

Tekst wyst¹pienia wyg³oszonego podczas uroczystoœci

Magnificencjo Rektorze,
Szanowni Pañstwo
Oko³o 150 lat temu nieznany aptekarz we Lwowie skonstruowa³ lampê oœwietleniow¹, która wykorzystywa³a otrzyman¹ wczeœniej przez niego naftê - otrzyman¹ w wyniku destylacji wystêpuj¹cego na ziemi podkarpackiej oleju skalnego. Lampa ta by³a o wiele doskonalsza od u¿ywanych wówczas Ÿróde³ œwiat³a, tak ¿e w szpitalu oo. pijarów we Lwowie
zdecydowano siê na przeprowadzenie nag³ej operacji przy
jej œwietle. Wieczór 31 lipca 1853 r., kiedy to mia³ miejsce ten
fakt, uznano za narodziny przemys³u petrochemicznego.
Konstruktor lampy - Ignacy £ukasiewicz - by³ synem tej ziemi, ziemi piêknej, kryj¹cej nieznane bogactwa, gdzie do dzisiaj w pewnych jej rejonach wykopanie metrowego do³ka powoduje pojawienie siê ciemnobrunatnej cieczy - cieczy, przez
któr¹ do dzisiaj toczy siê wyœcig o pieni¹dze i potêgê. Ropa
naftowa zdominowa³a bowiem przemys³ chemiczny produktów organicznych, bez niej nie by³by te¿ mo¿liwy rozwój
przemys³u motoryzacyjnego i lotniczego.
Urodzony w powiecie mieleckim Ignacy £ukasiewicz nauki pobiera³ w Rzeszowie, w ówczesnym gimnazjum oo. pijarów - szkole istniej¹cej do dzisiaj pn. Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr 1 im. S. Konarskiego, której absolwentami jest
wielu naszych profesorów. Wychowany w rodzinie patriotycznej, w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹, co okupi³
prawie dwuletnim pobytem w wiêzieniu i przeniesieniem do
Lwowa, aby byæ pod lepszym nadzorem policyjnym.
Dokonawszy swojego odkrycia, nie poprzesta³ na nim.
Wraz z Tytusem Trzecieskim i Karolem Kolbass¹ za³o¿y³
pierwsz¹ w Europie kopalniê ropy naftowej w Bóbrce k. Krosna oraz pierwsz¹ rafineriê ropy naftowej w niedalekich Ulaszowicach. Udoskonala³ procesy wydobycia ropy, zastêpuj¹c technikê kopania szybów technik¹ odwiertów, wprowadzaj¹c amerykañskie wiert³a udarowe, co w znacznym stopniu u³atwia³o wydobycie. Ci¹g³e udoskonalanie i d¹¿enie do
praktycznego wykorzystania swoich odkryæ to cechy in¿yniera; Politechnika Rzeszowska zaœ jako pierwsza uczelnia techniczna na Podkarpaciu zyska³a godnego patrona.

Stoj¹c przed popiersiem Ignacego £ukasiewicza, nie
sposób mówiæ tylko o jego dokonaniach technicznych. By³
dobrym cz³owiekiem, wra¿liwym na krzywdê ludzk¹, której
na tych bardzo ubogich terenach nie brakowa³o. Zak³ada³
wiêc kasy brackie, bêd¹ce form¹ ubezpieczenia na wypadek
choroby górnika i jego zabezpieczenia emerytalnego.
Wyp³aca³ rentê robotnikom, którzy przepracowali 20 lat. Wybudowa³ szko³ê w Chorkówce i wspólnie z Karolem Kolbass¹
koœció³ w Zrêcinie.
Odkrycie £ukasiewicza pokazuje, ¿e du¿e oœrodki naukowe nie maj¹ wy³¹cznoœci na dokonywanie odkryæ. Bo oto nieznany wczeœniej aptekarz, wywodz¹cy siê z prowincjonalnego oœrodka, dokonuje odkrycia i stwarza podwaliny przemys³u, który w 150 lat póŸniej jest jednym z najwa¿niejszych
najbardziej dochodowych. Ostatnio w Polsce jest prowadzona, inspirowana tendencjami obserwowanymi w Unii Europejskiej, kampania na rzecz wspierania wy³¹cznie silnych
oœrodków, tworzenia centrów doskona³oœci i finansowania
tylko wybranych kierunków badañ. Próbowano tego w Stanach Zjednoczonych w 1937 roku. Prezydent Roosvelt
powo³a³ komisjê z³o¿on¹ z najwybitniejszych naukowców,
maj¹c¹ wskazaæ kierunki badañ posiadaj¹cych najwiêksze
znaczenie dla rozwoju postêpu technologicznego, tak aby odpowiednio zarz¹dzaæ œrodkami przeznaczonymi na naukê.
Nietrudno siê domyœliæ, ¿e przewidywania ca³kowicie siê nie
sprawdzi³y. Nikt bowiem nie jest w stanie tak zaplanowaæ badañ naukowych, aby by³y ci¹g³ym pasmem sukcesów. Nale¿y
wiêc rozwijaæ mo¿liwie szerokie spektrum ró¿nych koncepcji, finansowaæ wiele instytucji i wspomagaæ naukowców
wywodz¹cych siê z ró¿nych oœrodków. Tylko bowiem z wielkiej ró¿norodnoœci pomys³ów mo¿e siê narodziæ coœ nowego.
Niech postaæ Ignacego £ukasiewicza, patrona naszej
uczelni, wskazuje naszym studentom i absolwentom oraz nam
- pracownikom Politechniki Rzeszowskiej - sposób postêpowania in¿yniera.
Andrzej Sobkowiak
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Biotechnologia w chemii

Integracja na parkiecie
Fot. Marcin O³tuszyk

nowa oferta dla studentów Wydzia³u Chemicznego
W roku akademickim 2001/2002 na
Wydziale Chemicznym Politechniki
Rzeszowskiej zostanie uruchomiona na
kierunku technologia chemiczna nowa
specjalnoœæ - biotechnologia w chemii.
Biotechnologia to dziedzina wiedzy, której celem jest wykorzystanie
mikroorganizmów oraz komórek roœlinnych i zwierzêcych do przeprowadzenia szeregu procesów bêd¹cych
Ÿród³em szerokiej gamy produktów
u¿ytecznych dla cz³owieka (np. znane
od dawna procesy fermentacyjne wytwarzania napojów alkoholowych, produkcji serów czy wypieku chleba).
Rozwój biologii molekularnej i in¿ynierii genetycznej pozwoli³ w obecnych
czasach zmieniaæ w³aœciwoœci genetyczne mikroorganizmów i roœlin tak, aby
mog³y byæ wykorzystywane dla okreœlonych potrzeb medycyny, rolnictwa
i przemys³u. Biotechnolog musi wiêc
posiadaæ wiedzê z zakresu wielu ga³êzi
nauk biologicznych, chemicznych i in¿ynierskich. Nauki biologiczne pokazuj¹ ró¿norodnoœæ i bogactwo organizmów ¿ywych, chemia pozwala zro-

zumieæ mechanizmy procesów zachodz¹cych w g³ównych przemianach
metabolicznych, a nauki in¿ynierskie
pozwalaj¹ wykorzystaæ na skalê przemys³ow¹ chemiczne mo¿liwoœci organizmów ¿ywych.
Aby sprostaæ wymaganiom stawianym kierunkowi biotechnologia, Politechnika Rzeszowska nawi¹za³a wspó³pracê naukow¹ z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Rzeszowie. W ramach tej wspó³pracy Szpital
udostêpni Politechnice do wspólnego
u¿ytkowania Pracowniê Biologii Molekularnej. Zajêcia w pracowni bêd¹ prowadzone przez pracowników Politechniki i Szpitala, natomiast takie zajêcia jak in¿ynieria genetyczna czy biologia molekularna bêd¹ prowadzili specjaliœci ze Szpitala. Wspó³praca ze
Szpitalem umo¿liwi studentom uczestnictwo w badaniach wymagaj¹cych korzystania ze specjalistycznej aparatury.
Szpital bêdzie prowadzi³ prace nad
wprowadzeniem badañ DNA do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych oraz wirusowych. Z kolei badania

prowadzone na Wydziale Chemicznym
Politechniki pozwol¹ na dok³adniejsze
okreœlenie dzia³ania antyutleniaczy na
organizm cz³owieka, a tym samym na
skuteczniejsz¹ walkê z chorobami wieñcowymi i rakiem.
Aby pracownia biologii molekularnej mog³a jak najlepiej spe³niaæ swoje
cele zarówno terapeutyczne, jak i naukowo-dydaktyczne, 12 kwietnia
2001 r. nast¹pi³o podpisanie porozumienia o wspó³pracy pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹ a Wojewódzkim
Szpitalem Specjalistycznym Nr 1
w Rzeszowie w sprawie wspólnego korzystania z Pracowni Biologii Molekularnej. Dokument podpisali dyrektor
Szpitala dr n. med. Bernard Waœko oraz
rektor Politechniki prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski. Podczas podpisania
umowy byli tak¿e obecni dziekan Wydzia³u Chemicznego dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. PRz, i kierownik Zak³adu Chemii Fizycznej dr
hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof.
PRz.

Posiedzenie odby³o siê w dniach 14-15 maja 2001 r. czêœciowo na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, czêœciowo w D¹brówkach k. £añcuta.
Wziê³o w nim udzia³ 55 uczestników
reprezentuj¹cych 25 wydzia³ów z 22
uczelni oraz przedstawiciele Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych. Liczba podanych uczelni i wydzia³ów wynika z faktu, i¿,
oprócz politechnik, wydzia³y mechaniczne posiadaj¹ równie¿: Akademia Ma-

rynarki Wojennej w Gdyni, Akademia
Rolniczo-Techniczna w Bydgoszczy,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie, Wojskowa Akademia
Techniczna, Wy¿sza Szko³a Morska
w Gdyni, Wy¿sza Szko³a Morska
w Szczecinie. Wiele uczelni posiada po
kilka wydzia³ów mechanicznych. Spoœród politechnik w spotkaniu nie uczestniczyli jedynie przedstawiciele Politechniki Bia³ostockiej i Politechniki
Lubelskiej (pomimo wczeœniejszego
zg³oszenia udzia³u). Obecnie przewod-

nicz¹cym Konferencji jest prof. dr hab.
in¿. dr h.c. Leszek A. Dobrzañski z Politechniki Œl¹skiej.
Posiedzenia Konferencji Dziekanów Wydzia³ów Mechanicznych odbywaj¹ siê corocznie - od kilku lat regularnie, ka¿dorazowo w innym oœrodku
akademickim. VIII posiedzenie odby³o
siê w Rzeszowie m.in. z racji 50-lecia
dzia³alnoœci obecnego Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa. Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani ze struktur¹
i dorobkiem Wydzia³u, zwiedzili rów-

Cecylia Heneczkowska
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nie¿ wybrane laboratoria i Oœrodek
Kszta³cenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej.
Problematyka dwudniowych obrad referatów i dyskusji - obejmowa³a za-
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gadnienia zwi¹zane z minimami programowymi na studiach in¿ynierskich,
akredytacj¹ kierunków studiów, systemem punktowym ECTS oraz finansowaniem dzia³alnoœci dydaktycznej.

UCHWA£A
Konferencji Dziekanów Wydzia³ów Mechanicznych
podjêta na VIII posiedzeniu w dniach 14 i 15 maja 2001 r.
w Rzeszowie
Kieruj¹c siê intencj¹ podnoszenia jakoœci studiów, badañ naukowych oraz kszta³cenia kadr naukowych na Wydzia³ach Mechanicznych Uczelni Technicznych, Dziekani tych Wydzia³ów zebrani na VIII posiedzeniu Konferencji postanawiaj¹:
1. Wyst¹piæ do Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych z inicjatyw¹ wspó³dzia³ania w zakresie dotycz¹cym problematyki
studiów, badañ naukowych i kszta³cenia kadr, w³aœciwej dla
Wydzia³ów Mechanicznych.
2. Zawrzeæ porozumienie w sprawie warunków odbywania czêœci
studiów poza macierzystym wydzia³em w ramach europejskiego trójstopniowego systemu studiów (za³¹cznik nr 1).
3. Zawrzeæ porozumienie w sprawie uczestnictwa Wydzia³ów
Mechanicznych w systemie zapewnienia jakoœci kszta³cenia
oraz wspó³pracy z Komisj¹ Akredytacyjn¹ Uczelni Technicznych (za³¹cznik nr 2).
4. Wyst¹piæ do Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego w sprawie ponownej kompleksowej
analizy minimów programowych, w tym na kierunku Mechanika i budowa maszyn, zw³aszcza dla studiów in¿ynierskich I stopnia, i przedstawiæ do akceptacji uzgodniony przez Konferencjê Dziekanów projekt minimalnych wymagañ programowych
dla tego kierunku (za³¹cznik nr 3) oraz zaapelowaæ o ka¿dorazowe przedstawianie Konferencji Dziekanów do uzgodnienia minimów programowych dla pozosta³ych kierunków
studiów realizowanych na Wydzia³ach Mechanicznych.
5. Wyst¹piæ do Ministra Edukacji Narodowej o opracowanie systemu finansowania praktyk studenckich oraz motywowanie
przedsiêbiorstw do przyjmowania studentów na praktyki zawodowe.
6. Wyst¹piæ z inicjatyw¹ podjêcia wspó³pracy Konferencji Dziekanów z Zespo³em T07 Mechaniki, Budownictwa i Architektury oraz z Zespo³ami T08, T09, T10, T11 i T12 Komitetu Badañ
Naukowych w sprawie kreowania wspólnej tematyki badawczej - np. projektów badawczych zamawianych oraz oceny parametrycznej jednostek naukowych.
7. Wyst¹piæ do Ministra Edukacji Narodowej z oczekiwaniem zapewnienia nale¿ytego finansowania kszta³cenia pojedynczego
studenta, wobec faktycznego nieprzekazania czêœci nale¿nej
dotacji na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w roku ubieg³ym, oraz uwzglêdnienia wyj¹tkowo wysokiej kosztoch³onnoœci studiów na
Wydzia³ach Mechanicznych przy ostatnio relatywnie zani¿onym wskaŸniku kosztoch³onnoœci (dalej 3,0) wobec podwy¿szenia w ostatnich latach tych wskaŸników dla wielu innych
kierunków studiów o ustalonym poprzednio ni¿szym wskaŸniku kosztoch³onnoœci.
8. Upowa¿niæ Przewodnicz¹cego i Prezydium do reprezentowania Konferencji Dziekanów Wydzia³ów Mechanicznych wobec

Efektem obrad jest podjêta uchwa³a,
której tekst jest poni¿ej przytoczony.

Feliks Stachowicz

wymienionych instytucji, w celu zapewnienia realizacji niniejszej uchwa³y.
9. Zobowi¹zaæ Organizatorów VIII posiedzenia Konferencji
Dziekanów Wydzia³ów Mechanicznych w Rzeszowie do opublikowania drukiem materia³ów zawieraj¹cych przedstawione
referaty i przyjête wnioski.

Za³¹cznik nr 1
Porozumienie
w sprawie warunków odbywania czêœci studiów
w ramach elastycznego europejskiego systemu studiów
poza macierzystym wydzia³em
Celem zawarcia porozumienia przez Dziekanów Wydzia³ów
Mechanicznych jest umo¿liwienie wzajemnej uznawalnoœci przez
poszczególne Wydzia³y dotychczasowego przebiegu studiów studentów zmieniaj¹cych Uczelniê lub okresowo kontynuuj¹cych studia w innej Uczelni, czego podstawy s¹ nastêpuj¹ce:
1. Plany studiów na Wydzia³ach uczestnicz¹cych w porozumieniu
uwzglêdniaj¹ obowi¹zuj¹ce minima programowe dla kierunku
objêtego porozumieniem.
2. Na Wydzia³ach uczestnicz¹cych w porozumieniu przyjêto jako
obowi¹zuj¹cy system transferu punktów ECTS, ustalaj¹cy pracoch³onnoœæ studiów w ka¿dym semestrze na 30 punktów.
3. W przypadku przeniesienia siê studenta na inn¹ Uczelniê podstaw¹ uznania dotychczasowego przebiegu studiów jest wykaz
zaliczeñ sporz¹dzony przez zainteresowanego studenta i zaakceptowany przez Koordynatorów Wydzia³owych ECTS oraz
Dziekanów Wydzia³ów, a tak¿e uzyskanie przez studenta w
wymaganym terminie zaliczeñ i egzaminów z przedmiotów,
których ³¹czn¹ pracoch³onnoœæ okreœlono jako iloczyn 30 punktów przez liczbê ca³kowit¹, odpowiadaj¹c¹ liczbie zaliczanych semestrów.
4. Podstaw¹ do umo¿liwienia wymiany studentów dla realizacji
studiów wymiennych na okres jednego lub dwóch semestrów
jest porozumienie o programie zajêæ oraz wykaz zaliczeñ
sporz¹dzonych przez ka¿dego zainteresowanego studenta i zaakceptowane przez Koordynatorów Wydzia³owych ECTS oraz
Dziekanów Wydzia³ów wysy³aj¹cego i przyjmuj¹cego. Dodatkowo pomiêdzy zainteresowanymi Wydzia³ami nale¿y równie¿ zawrzeæ porozumienie w sprawie wymiany studentów
oraz wyp³acania stypendiów, np. przez Wydzia³ Wysy³aj¹cy
studenta.
5. Zawarte porozumienie mo¿e stanowiæ dobr¹ podstawê do realizacji wymiany studentów w ramach programów Unii Europejskiej (np. Socrates - Erasmus), daj¹c dodatkowo mo¿liwoœæ
kierowania na pobyty zagraniczne studentów czasowo studiuj¹cych w ramach studiów wymiennych na innej Uczelni
krajowej.

16

GAZETA POLITECHNIKI

Za³¹cznik nr 2
Porozumienie
w sprawie uczestnictwa Wydzia³ów Mechanicznych
w systemie zapewnienia jakoœci kszta³cenia
oraz wspó³pracy z Komisj¹ Akredytacyjn¹
Uczelni Technicznych
Celem zawarcia porozumienia przez Dziekanów Wydzia³ów
Mechanicznych jest zapewnienie w³aœciwych warunków dla akredytacji kierunków studiów reprezentowanych na Wydzia³y Mechaniczne oraz jak najlepszego poziomu kszta³cenia i ujednolicenia warunków kszta³cenia na tych kierunkach. W tym celu nale¿y:
1. Rozpowszechniaæ zasady akredytacji kierunków studiów
w œrodowisku Kierownictw i Kadry nauczaj¹cej Wydzia³ów
Mechanicznych.
2. Nawi¹zaæ wspó³pracê z kierownictwem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w celu wstêpnego ustalenia warunków akredytacji na kierunkach studiów reprezentowanych na
Wydzia³ach Mechanicznych.
3. Upowa¿niæ Przewodnicz¹cego i Prezydium do reprezentowania Konferencji Dziekanów Wydzia³ów Mechanicznych w gronie ekspertów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
w sprawach dotycz¹cych akredytacji kierunków studiów reprezentowanych na Wydzia³ach Mechanicznych.

Za³¹cznik nr 3
Projekt
minimalnych wymagañ programowych
dla studiów I stopnia, in¿ynierskich, kierunku studiów
Mechanika i budowa maszyn uzgodnionych
przez Konferencjê Dziekanów Wydzia³ów Mechanicznych
Kieruj¹c siê intencj¹ niezak³ócania wieloletniego cyklu wdra¿ania na Wydzia³ach Mechanicznych zmodyfikowanych w ostatnich latach planów i programów studiów trójstopniowych (in¿ynierskich, uzupe³niaj¹cych magisterskich i doktoranckich), Dziekani
Wydzia³ów Mechanicznych apeluj¹ do Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego o zatwierdzenie

Departament Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa rozda³ coroczne nagrody i wyró¿nienia za najlepsze w kraju prace dyplomowe magisterskie i in¿ynierskie,
dysertacje doktorskie i habilitacyjne
oraz publikacje z zakresu szeroko rozumianego budownictwa - dziedziny, która ma ogromny wp³yw na ¿ycie ka¿de-

podanego projektu minimalnych wymagañ programowych dla studiów I stopnia, in¿ynierskich, na kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn.
A. Przedmioty ogólne (nietechniczne) - 300 godz.
B. Przedmioty podstawowe - 510 godz.
C. Przedmioty techniczne - 540 godz.
£¹cznie - 1350 godzin.
Przedmioty w grupach:
A. Przedmioty ogólne (nietechniczne) - 300 godz.
1. Jêzyk obcy (egzamin na poziomie min. œrednim) - 120 godz.
2. Przedmioty humanistyczne i ekonomiczne - 90 godz.
3. Wychowanie fizyczne - 90 godz.
B. Przedmioty podstawowe - 510 godz.
1. Matematyka - 150 godz.
2. Fizyka - 90 godz.
3. Mechanika techniczna (z wytrzyma³oœci¹) - 150 godz.
4. Podstawy informatyki - 30 godz.
5. Grafika in¿ynierska - 90 godz.
C. Przedmioty techniczne - 540 godz.
1. Mechanika p³ynów - 45 godz.
2. PKM wraz z CAD - 105 godz.
3. Termodynamika techniczna - 45 godz.
4. Materia³y konstrukcyjne w budowie maszyn - 90 godz.
5. Techniki wytwarzania i CAM - 105 godz.
6. Podstawy elektrotechniki i elektroniki - 60 godz.
7. Podstawy automatyki - 45 godz.
8. Miernictwo i systemy pomiarowe - 45 godz.
Praktyka zawodowa na Uczelniach prowadz¹cych studia magisterskie na tym samym kierunku powinna trwaæ minimum 4 tygodnie, a na Uczelniach nie prowadz¹cych studiów magisterskich 16
tygodni.
£¹cznie liczba godzin powinna wynosiæ przeciêtnie 2 500,
w tym oko³o 250 godzin na wykonanie pracy dyplomowej in¿ynierskiej.
Czas trwania studiów obejmuje nie mniej ni¿ 7 semestrów.

go z nas. Nagrodzone i wyró¿nione prace wnosz¹ znacz¹cy wk³ad w rozwój
wszystkich segmentów budownictwa.
Spoœród prac zg³oszonych w 2000 r.
na konkurs nagrody uzyska³y: praca habilitacyjna dr. hab. in¿. Aleksandra
Koz³owskiego, prof. PRz, „Kszta³towanie szkieletów stalowych i zespolonych o wêz³ach pó³sztywnych”, praca
doktorska dr. hab. Lucjana Œlêczki

„Noœnoœæ po³¹czeñ spawanych ze
spoinami czo³owymi i pachwinowymi”
(promotor prof. dr in¿. Jan Augustyn),
prace magisterskie mgr. in¿. Zbigniewa Janochy „Studium budowy przeprawy mostowej w ci¹gu pó³nocnej
obwodnicy Rzeszowa nad lini¹ kolejow¹ i drog¹ krajow¹ nr 9 w rejonie
Mi³ocina” (promotor dr in¿. Krzysztof
Trojnar), mgr. in¿. Paw³a Czerwienia

,
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i mgr. in¿. Grzegorza Czajki „Projekt
budowlany domu handlowego o module
heksagonu” (promotor prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Kuœ), mgr. in¿. Bogus³awa
Markockiego i mgr. in¿. Artura Borowca „Projekt kopu³y ciêgnowo-prêtowej jako przekrycia wielozadaniowej
hali sportowej” (promotor prof. dr hab.
in¿. Stanis³aw Kuœ).
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Wyró¿nienia otrzyma³y: praca habilitacyjna dr. hab. in¿. W³adys³awa
£akoty, prof. PRz, „Detekcja i lokalizacja uszkodzeñ konstrukcji belkowych” oraz prace doktorskie dr. in¿.
Zbigniewa Plewaki „Stany graniczne
belek sprê¿onych ciêgnami kompozytowymi” (promotor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kuœ) i dr. in¿. Jacka Halbinia-

Dnia 22 czerwca 2001 r. Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa wzbogaci³ siê o nowe
laboratorium pod obok wymienion¹
nazw¹. Wybudowane ze œrodków KBN laboratorium s³u¿yæ bêdzie prowadzeniu
badañ wg najnowszych wymagañ stawianych przez przepisy homologacyjne. Od
2005 r. mo¿liwe bêdzie tu prowadzenie
badañ dynamicznych silników opartych
na normach ekologicznych, na najnowoczeœniejszej w Polsce aparaturze.

ka „Analiza wp³ywu warstwy przejœciowej kruszywo-zaczyn cementowy na
proces zniszczenia betonów konstrukcyjnych” (promotor dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. PRz).
Gratulujemy nagrodzonym i wyró¿nionym oraz ¿yczymy dalszych sukcesów w twórczej pracy naukowej i zawodowej.
Jadwiga Kaleta

LABORATORIUM
NAUKOWO-BADAWCZE
SILNIKÓW
SPALINOWYCH

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWEJ
DZIA£ALNOŒCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
Problematyka szerokiego rozwijania prac naukowo-badawczych i wdro¿eniowych oraz wspó³uczestniczenia
w produkcji wyrobów maszynowych stanowi przedmiot
ci¹g³ego zainteresowania w³adz Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa. Wspó³praca z jednostkami gospodarczymi naszego Regionu przynosi³a zawsze wymierne korzyœci nie tylko naukowe, ale równie¿ finansowe dla Wydzia³u i uczelni.
Istniej¹ca baza laboratoryjna stwarza³a znaczne mo¿liwoœci
realizacji tematów z zakresu przemys³u motoryzacyjnego.
Produkcja motoryzacyjna jest reprezentowana w województwie podkarpackim przez wiele znacz¹cych zak³adów
przemys³owych. Od szeregu lat WBMiL wykonuje du¿o
prac naukowo-badawczych dla zak³adów o motoryzacyjnym
profilu produkcji, m.in. dla SFA Sanok, PZL Sêdziszów,
WSK Gorzyce, WSK „PZL-Mielec”, FA Krosno, WSK
„PZL-Rzeszów”.
Zrealizowane w Zak³adzie Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych (ZPSiSS) Politechniki Rzeszowskiej prace w wiêkszoœci mia³y charakter naukowo-badawczy i wdro¿eniowy, obejmuj¹c niejednokrotnie ca³oœciowo
zagadnienia od cyklu projektowego do uruchomienia produkcji. Tematyka prac by³a zwi¹zana g³ównie z wszelkimi
aspektami dotycz¹cymi silników wysokoprê¿nych i aparatury wtryskowej pod k¹tem poprawy w³aœciwoœci u¿ytkowych,
ekonomicznych i ekologicznych. Wiêkszoœæ prac z tego za-

kresu zosta³a wykonana dla WSK „PZL-Mielec” (Zak³adu
Produkcji Silników, Wytwórni Aparatury Wtryskowej).
Zrealizowano równie¿ wiele tematów naukowo-badawczych dla dawnej FSO i obecnego DAEWOO-FSO z zakresu
oceny trwa³oœci i niezawodnoœci silników podczas prób
d³ugotrwa³ych. By³y to bardzo czasoch³onne i odpowiedzialne prace, które w wielu przypadkach pozwoli³y na poprawê
trwa³oœci wybranych zespo³ów i elementów (m.in. uk³adu
T-P-C, klawiatury rozrz¹du, uk³adu korbowego). W tym
miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e wysokoobrotowy silnik wysokoprê¿ny typu DX-2000 do samochodu marki Polonez powsta³ przy decyduj¹cym udziale ZPSiSS. Tworzono tutaj
kolejne wersje prototypów (odlewy, obróbka, monta¿), przeprowadzono badania kwalifikacyjne i optymalizacyjne parametrów u¿ytkowych a¿ do eksploatacyjnych w³¹cznie.
Wykonano szereg prac doskonal¹cych wyroby dla SFA
Sanok (dobór uk³adów wtryskowych, WSK Gorzyce (procedura obliczeñ t³oków), PZL Sêdziszów (charakterystyki u¿ytkowe filtrów) i inne. Wspólnie z WSK „PZL-Rzeszów”
zrealizowano projekt celowy dotycz¹cy poprawy parametrów u¿ytkowych lotniczego silnika t³okowego typu
PZL-Franklin.
W bie¿¹cym roku (30 kwietnia 2001 r.) zosta³ ukoñczony
2-letni projekt celowy sfinansowany przez KBN na opracowanie i wdro¿enie do produkcji rozdzielaczowej pompy
wtryskowej do silników wysokoprê¿nych. Wspólnie z Wytwórni¹ Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” opracowano
pierwsz¹ konstrukcjê tego typu pompy w Polsce, której para-
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metry funkcjonalne i u¿ytkowe s¹ porównywalne z najlepszymi rozwi¹zaniami uznanych firm œwiatowych.
Baz¹ dla realizacji tych tematów by³o dawne Laboratorium Silników Spalinowych. Eksploatowane nieprzerwanie
od 1975 r., by³o zlokalizowane w zespole budynków uczelni
przy ul. M. Curie-Sk³odowskiej, które stanowi³y zwart¹ zabudowê. Charakter prac prowadzonych przez laboratorium
stanowi³ istotne utrudnienie i uci¹¿liwoœæ dla istniej¹cych w
s¹siedztwie katedr, zak³adów oraz Biblioteki G³ównej i czytelni. Ponad 25-letnie u¿ytkowanie laboratorium na rzecz badañ naukowych i dydaktyki studentów spowodowa³o, ¿e
ca³oœæ infrastruktury technicznej uleg³a dekapitalizacji, a jej
modernizacja by³a zbyt kosztowna i niecelowa. St¹d te¿
w 1994 r. rozpoczêto starania o budowê nowego obiektu, odpowiadaj¹cego standardom i wymogom najnowszych rozwi¹zañ.

Instalacje technologiczne
Laboratorium Naukowo-Badawcze Silników Spalinowych spe³nia wszystkie normy techniczne, technologiczne, ekologiczne oraz zabezpieczenia bhp i p.po¿. Nale¿y do
najnowoczeœniejszych obiektów tego typu w Polsce. Jest wyposa¿one w nastêpuj¹ce instalacje:
8 zasilania paliwem (benzyna, olej napêdowy),
8 ch³odzenia stanowisk z zewnêtrzn¹ ch³odni¹ wentylatorow¹,
8 wentylacyjn¹ nawiewno-wyci¹gow¹,
8 odprowadzenia spalin,
8 sprê¿onego powietrza,
8 elektryczn¹ (380V, 220V, 24V),
8 kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
8 monitoringu telewizyjnego na zewn¹trz i wewn¹trz budynku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
NOWEGO OBIEKTU

Aparatura naukowo-badawcza
(najwa¿niejsze urz¹dzenia)
8 hamulec elektrodynamiczny DYNAS 2 220 firmy
SCHENCK,
8 hamulec elektrowirowy MARK II firmy HENAN-FROUDE,
8 2 hamulce hydrauliczne G-4 firmy FROUDE,
8 separator cz¹stek sta³ych typ PTP-2000 z analizatorem HC
typ FID-2000 firmy PIERBURG,
8 analizator tlenków azotu NO/NOx typ CLD PM-2000 firmy PIERBURG,
8 analizator spalin typu Infralyt,
8 dymomierz DM-102,
8 dymomierz Bosch,
8 analizator spalin typu K-20,
8 laboratoryjny modu³owy system pomiarowy F-020 (czujniki, przetworniki i wzmacniacze AVL),
8 2 urz¹dzenia wagowe do pomiaru zu¿ycia paliwa typu
AVW-101,
8 stó³ probierczy 8H40/dP firmy Friedman & Maier,
8 stó³ probierczy STAR 12,
8 stó³ probierczy typu PW-2,
8 elektroniczne urz¹dzenia do identyfikacji i rejestracji wyników pomiarów,
8 sprzêt komputerowy i programy u¿ytkowe do przetwarzania i syntezy wyników badañ.
Sumaryczna wartoœæ urz¹dzeñ badawczych i sprzêtu kontrolno-pomiarowego bêd¹cego wyposa¿eniem Laboratorium Naukowo-Badawczego Silników Spalinowych zamyka
siê kwot¹ ok. 1,4 mln z³. Laboratorium bêdzie sukcesywnie
wyposa¿ane w urz¹dzenia i aparaturê najbardziej renomowanych firm œwiatowych.

Forma i funkcja obiektu
Projektowany budynek Laboratorium Naukowo-Badawczego Silników Spalinowych wkomponowano w istniej¹cy
kompleks budynków Politechniki Rzeszowskiej, zlokalizowanych w Rzeszowie przy ulicach Poznañskiej i Emilii Plater. Jest to budynek w kszta³cie prostok¹ta w rzucie poziomym, po³¹czony z istniej¹cym budynkiem uczelni L-30
³¹cznikiem. Uk³ad, wielkoœæ oraz wzajemne usytuowanie
poszczególnych pomieszczeñ w budynku Laboratorium
stwarza mo¿liwoœæ prawid³owego funkcjonowania ca³ego
kompleksu obiektów WBMiL zgodnie z ich przeznaczeniem. Projektowany obiekt form¹ oraz wykoñczeniem zewnêtrznym jest dostosowany do istniej¹cych s¹siednich
obiektów uczelni i tworzy z nimi ca³oœæ dobrze wkomponowan¹ w otaczaj¹cy krajobraz. Budynek sk³ada siê z w³aœciwego obiektu Laboratorium Silników Spalinowych oraz
³¹cznika pomiêdzy budynkiem projektowanym a istniej¹cym
obiektem Wydzia³u. Program Laboratorium obejmuje próby
i badania naukowe silników spalinowych oraz prowadzenie
zajêæ dydaktycznych ze studentami w grupach 8-12-osobowych.

Powierzchnia i kubatura
8 powierzchnia zabudowy budynku Laboratorium 471,00 m2
3
8 kubatura budynku Laboratorium - 2.635,00 m
3
8 kubatura ³¹cznika - 155,90 m
2
8 powierzchnia u¿ytkowa ogó³em - 586,80 m
8 powierzchnia zabudowy ch³odni wentylatorowej 15,00 m2
3
8 zbiornik paliwa o pojemnoœci 3,00 m i powierzchni
2
w rzucie poziomym - 4,24 m
2
8 powierzchnia dróg i placów - 955,00 m
2
8 powierzchnia zieleni urz¹dzonej - 2.195,00 m

PERSPEKTYWY ROZWOJU I WYKORZYSTANIA
LABORATORIUM
Bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia z prowadzonych prac oraz perspektywy rozwoju wynikaj¹ce z potrzeb naszego regionu, rozwa¿a siê w najbli¿szej przysz³oœci
(Ci¹g dalszy na str. 23)
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Nowe
laboratorium

Ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokonali dyrektor Biura Projektów Budownictwa
Przemys³owego mgr in¿. T. Zimnicki i JM Rektor prof. T. Markowski.

Fot. L. Witek

Okolicznoœciowe wyst¹pienie JM Rektora prof. Tadeusza
Markowskiego.

Otwarcie nowego laboratorium odby³o siê z udzia³em w³adz lokalnych. Od lewej: dr hab.
in¿. K. Lejda, prof. PRz, artysta rzeŸbiarz W. Kandefer, mgr in¿. T. Zimnicki, dziekan
WBMiL prof. F. Stachowicz, Prezydent Rzeszowa dr in¿. A. Szlachta, JM Rektor prof.
T. Markowski. W g³êbi z prawej Wicemarsza³ek woj. podkarpackiego J. Tomaka.

Gospodarze uroczystoœci: dziekan WBMiL prof. F. Stachowicz, z prawej dr hab. in¿. K. Lejda, prof. PRz,
kierownik Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych.
Pierwsi Goœcie zwiedzaj¹ laboratorium.

Fot. M. Misiakiewicz
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graffiti

W dniach od 23 do 30 maja br. w budynku L mia³a miejsce wystawa prac pt.:
STUDENCKIE GRAFFITI JÊZYKOWE 2001, zorganizowana przez Studium
Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych PRz.
Cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
zwiedzaj¹cych. Tematyka prac by³a zwi¹zana z dwoma jubileuszami: Europejskim
Rokiem Jêzyków oraz 50-leciem Politechniki Rzeszowskiej.
Celem wystawy by³o promowanie nauki
jêzyków obcych, tym razem w sposób
niekonwencjonalny, ³¹cz¹cy umiejêtnoœci
jêzykowe z form¹ plastyczn¹. Dla studentów by³a to jeszcze jedna okazja do
siêgania po Ÿród³a pozapodrêcznikowe,
pomocne w redagowaniu krótkiego has³a
lub d³u¿szego komentarza w jednym z jêzyków obcych, nauczanych w ramach lektoratu w naszej uczelni.
Wystawa zosta³a poprzedzona konkursem na najlepsz¹ pracê, którego warunkiem by³o ciekawe po³¹czenie formy

jêzykowe
jêzyk niemiecki

graficznej z elementami lingwistycznymi. W sumie wp³ynê³o 30 prac, w tym 24
w jêzyku niemieckim i 6 w jêzyku anI miejsce
gielskim.
Karolina Trzpis,
Konkurs zosta³ rozstrzygniêty, a komiKinga Szaruga,
sja, sk³adaj¹ca siê z wyk³adowców SPNJO
Adam Sikora,
i przedstawicieli samorz¹du studenckieRados³aw Cienkusz
go PRz, wybra³a najlepsze prace przy(II BD)
znaj¹c pierwsze, drugie i trzecie miejsce
II miejsce
w dwóch kategoriach jêzykowych.
Fundatorami nagród by³y ksiêgarnie Marta Mróz, El¿bieta Nosal,
Agata Nowacka
jêzykowe Bookland i Lamar oraz samo(II ZD)
rz¹d studencki PRz i kino "Rejs".
z
Autorom wszystkich prac serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy sukcesów w nauce jêzyków obcych, zachêcaj¹c
jednoczeœnie do uczestnictwa
III miejsce
w przysz³ych edycjach tego konj. angielski
kursu.

III miejsce
Wioletta Kwaœny,
Renata Stec
(II ZD)

Edyta Ptaszek

Agnieszka Kusiak
(IV ZD)

jêzyk angielski
I miejsce
Anna Jaruzalska
(II ZDF)
II miejsce
Marek Sochacki,
Les³aw Smyk,
Pawe³ Surowiec,
Mariusz Sokó³
(III BD)
III miejsce
Agnieszka Kusiak
(IV ZD)
Wystawa graffiti w holu budynku L.

Fot. M. Misiakiewicz
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I miejsce
j. niemiecki

Urszula Sawczak,
Dominika Œcierka
(II BD)

Karolina Trzpis,
Kinga Szaruga, Rados³aw Cienkusz,
Adam Sikora (II BD)

Joanna Kurasz,
Justyna Kurdziel, Ma³gorzata Leszko,
Barbara Wójcik (II ZD)

Fot. L. Witek
III miejsce
j. niemiecki

Daria Ziobrowska,
Bo¿ena Ziobro (II ZD)

Wioletta Kwaœny,
Renata Stec (II ZD)

II miejsce
j. niemiecki

El¿bieta Nosal, Agata Nowacka,
Marta Mróz (II ZD)
Fot. M. Misiakiewicz

22

GAZETA POLITECHNIKI

Co s³ychaæ
w naszych
laboratoriach?
Po latach zachwytu nad „cudownymi” lekami wytworzonymi chemicznie
coraz czêœciej powraca siê do natury, do
tych wspania³ych minera³ów i roœlin,
które powszechnie wystêpuj¹ w przyrodzie, a które otrzymaliœmy za darmo.
Czêsto wracamy do aptek zio³owych
naszych dziadków i pradziadków. Jeszcze raz potwierdza siê stara prawda, ¿e
to, co dobre, nie zginie.
Zajrzyjmy dzisiaj do laboratoriów
Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydzia³u Chemicznego. Od
wielu lat s¹ tutaj prowadzone m.in. badania nad niektórymi flawonoidami,
które s¹ naturalnymi barwnikami roœlinnymi czêsto wystêpuj¹cymi w przyrodzie. Odkrywc¹ tej grupy zwi¹zków
i pionierem badañ chemicznych flawonoidów by³ Polak Stanis³aw Kostanecki, jeden z najwybitniejszych chemików prze³omu XIX i XX w.
Barwa kwiatów od bia³ej (koœæ
s³oniowa) do intensywnie ¿ó³tej pochodzi g³ównie od flawonoidów. Kilka
zwi¹zków z tej grupy stosowano w farbiarstwie ludowym w XIX w. Piêkne
i bardzo trwa³e barwy zapasek ³owickich oraz opolskich w XIX w. by³y wynikiem ich farbowania wyci¹gami roœlinnymi zawieraj¹cymi flawonoidy.
Ponadto flawonoidy s¹ zwi¹zkami
biologicznie czynnymi w ró¿nych kierunkach. Badaniem flawonoidów zajmuj¹ siê biochemicy, botanicy, farmaceuci, farmakolodzy, chemicy, lekarze.
Oczywiœcie, ka¿d¹ grupê naukowców
interesuje inny zakres zagadnieñ i ró¿ne

w³aœciwoœci tych zwi¹zków. Chemicy
patrz¹ na roœlinê jak na ma³e laboratorium, w którym powstaj¹ nowe zwi¹zki,
struktury, modele do dalszych przekszta³ceñ i otrzymywania nowych pochodnych, poszukiwania struktur dot¹d
nieopisanych.
Obecnie flawonoidy znalaz³y zastosowanie w lecznictwie. Preparaty lecznicze zawieraj¹ce flawonoidy wykorzystuj¹ g³ównie dzia³anie wzmagaj¹ce
wydolnoœæ serca, wp³yw na kr¹¿enie
i modyfikowanie ciœnienia têtniczego.
Do niew¹tpliwej aktywnoœci flawonoidów nale¿y dzia³anie ¿ó³ciotwórcze
i ¿ó³ciopêdne. Flawonoidy wykazuj¹
aktywnoœæ ochronn¹ w stosunku do
dzia³añ ubocznych antybiotyków i do
zatruæ metalami. Wywieraj¹ równie¿
dzia³anie ochronne w stosunku do promieniowania UV i rentgenowskiego.
Najnowsze badania donosz¹ o zastosowaniu niektórych flawonoidów jako
antyutleniaczy.
Bardzo wa¿n¹ w³aœciwoœci¹ flawonoidów jest tworzenie po³¹czeñ kompleksowych z metalami. Nad tym problemem skupiaj¹ siê badacze z Katedry
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
Prowadzi siê tutaj badania nad syntez¹
sulfonowych pochodnych niektórych
flawonoidów (kwercetyny, moryny,
chryzyny) dobrze rozpuszczalnych
w wodzie w przeciwieñstwie do bioflawonoidów, które s¹ prawie nierozpuszczalne w wodzie.
Wprowadzenie grupy sulfonowej
do bioflawonoidów nie zmienia w za-

.
sadniczy sposób ich aktywnoœci biologicznej, powoduje g³ównie du¿y
wzrost ich rozpuszczalnoœci w wodzie.
Od wielu ju¿ lat opracowujemy syntezy nowych zwi¹zków kompleksowych
z jonami metali, które mog¹ mieæ du¿e
znaczenie praktyczne - jako odtrutki na
metale ciê¿kie, noœniki mikroelementów do organizmów ¿ywych, substancje przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe. Opracowujemy metody
analityczne oznaczania metali za pomoc¹ niektórych flawonoidów, np.
kwercetyny, moryny i ich sulfonowych pochodnych. Niektóre z tych
zwi¹zków wykazuj¹ siln¹ luminescencjê i mog¹ byæ stosowane w technice
laserowej.
W przysz³ym roku (w maju) zorganizujemy IV Konferencjê naukow¹
„Flawonoidy i ich zastosowanie”.
Pierwsza konferencja odby³a siê
w maju 1996 r. Przyjechali na ni¹ badacze ró¿nych specjalnoœci: chemicy, farmaceuci, farmakolodzy, botanicy i lekarze z ca³ego kraju.
W naszym Zespole znajduj¹ miejsce pasjonaci zajmuj¹cy siê badaniami
podstawowymi, poznawczymi, a tak¿e
badacze maj¹cy na uwadze aspekt praktyczny badañ. Nasze badania wprowadzaj¹ nas w pokorê przed najwspanialszym wytworem, jakim jest przyroda. Cieszymy siê, ¿e jest nam dane
zajrzeæ przez szkie³ko i oko do laboratorium Stwórcy.
Maria Kopacz
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(Ci¹g dalszy ze str. 18)

tak¿e koncepcjê uruchomienia parku technologicznego, pracuj¹cego na potrzeby motoryzacji. Swój udzia³ w organizacji
takiej jednostki naukowo-produkcyjnej potwierdzi³o ju¿ szereg przedsiêbiorstw z terenu Podkarpacia. W ramach prac
z bran¿y motoryzacyjnej otwieraj¹ siê du¿e perspektywy gazyfikacji napêdu samochodów, szczególnie transportu miejskiego. Teren Podkarpacia posiada du¿e zasoby gazu ziemnego. Wykorzystanie go do napêdu autobusów lub samochodów dostawczych w miastach znacznie obni¿y³oby koszty
eksploatacji, a ponadto polepszy³oby czystoœæ powietrza.
Emisja sk³adników toksycznych spalin samochodowych jest
nieporównywalnie ni¿sza w przypadku spalania paliw gazowych ni¿ w przypadku spalania benzyn czy oleju napêdowego. Wraz z wprowadzeniem paliw gazowych zosta³aby
uruchomiona produkcja podzespo³ów i elementów instalacji
gazowej, które obecnie s¹ wy³¹cznie produkowane przez zachodnie firmy. Œcis³¹ wspó³pracê w tym zakresie zaoferowa³o przedsiêbiorstwo EKSA s.c., szczególnie zainteresowane zastosowaniem instalacji gazowych do obecnie
eksploatowanych i nowo produkowanych samochodów.
Nowe laboratorium znacznie rozszerzy mo¿liwoœci prowadzenia prac naukowo-badawczych i mo¿na bêdzie je
przystosowaæ do nowych strategii gospodarczych, jakie s¹
zwi¹zane z przysz³ym rozwojem województwa podkarpackiego. Nowy podzia³ administracyjny Polski stwarza inn¹ jakoœæ i szersze mo¿liwoœci powi¹zania teorii i badañ
doœwiadczalnych z praktyk¹ funkcjonowania transportu. Bê-

dzie to pierwszy park technologiczny w kraju, dzia³aj¹cy
w takim wymiarze i w powi¹zaniu z potrzebami regionu.
Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa, w ramach którego
bêdzie funkcjonowaæ Laboratorium Naukowo-Badawcze Silników Spalinowych, wspó³pracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami technicznymi, w tym szczególnie dobre
kontakty rozwijaj¹ siê z pañstwami granicz¹cymi z naszym
regionem, tj. z Ukrain¹ i S³owacj¹. Przeprowadzone rozmowy i wstêpne uzgodnienia dowodz¹ du¿ego zainteresowania
zagadnieniem ekologicznym w tej czêœci Karpat. Szczególnie dotyczy to pasma Bieszczadów, przebiegaj¹cego przez
tereny tych trzech pañstw, które s¹ degradowane w du¿ym
stopniu przez sukcesywny wzrost turystyki motoryzacyjnej.
Nasi s¹siedzi s¹ bardzo zainteresowani istnieniem takiego laboratorium naukowo-badawczego, a w przysz³oœci równie¿
parku technologicznego, który prowadzi³by prace badawcze
dla ca³ego Euroregionu Karpackiego. Jak wiemy, Euroregion Karpacki grupuje tereny przygraniczne Polski, Ukrainy,
S³owacji i Wêgier dla œciœlejszej wspó³pracy naukowej, kulturalnej i gospodarczej tej czêœci Europy.
Powstanie i uruchomienie Laboratorium przyczyni siê do
aktywizacji naukowej i gospodarczej regionu, co jest bardzo
wa¿ne dla zaniedbanych wschodnich terenów Polski.
W przysz³oœci Laboratorium Naukowo-Badawcze Silników
Spalinowych Politechniki Rzeszowskiej ma szansê uzyskania, w ramach Euroregionu Karpackiego, statusu jednostki
naukowo-badawczej o miêdzynarodowym znaczeniu.
Kazimierz Lejda

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Seminaria wydzia³owe
Mgr in¿. Anna KuŸniar, asystentka w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej, wyg³osi³a w dniu 10 maja
2001 r. referat nt. „Kompleksy metali toksycznych z sulfonowymi pochodnymi kwercetyny i moryny” na seminarium Wydzia³u Chemicznego.
Prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Kaluba, kierownik Laboratorium Badañ Materia³ów Universite du Littoral Cote
d’Opale (Francja), wyg³osi³ w dniu 15 maja 2001 r. referat nt.
„Powstawanie austenitu w warunkach szybkiego grzania
oporowego” na seminarium Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód zorganizowa³a na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska w dniu
16 maja 2001 r. seminarium z referatem nt. „Próba optymalizacji nak³adów inwestycyjnych na gospodarkê œciekow¹
w zlewni rzeki Wis³ok (propozycja oparta na modelowaniu
jakoœci wody w rzece)”, który wyg³osili prof. Arthur Mc

Garity, in¿. Hannah Elle Rakoff oraz in¿. Fran Smith
z Swarthmore College (Filadelfia, USA).
Na seminarium Zak³adu In¿ynierii Materia³owej na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w dniu 28 maja
2001 r. dr in¿. W³adys³aw Czajka, starszy wyk³adowca
w tym¿e zak³adzie, przedstawi³ referat nt. „Stopy na osnowie
faz miêdzymetalicznych”.
Mgr in¿. Iwona Zarzyka-Niemiec, asystentka w Zak³adzie Chemii Organicznej, wyg³osi³a w dniu 7 czerwca 2001 r.
referat nt. „Hydroksyalkilowanie kwasu parabanowego” na
seminarium Wydzia³u Chemicznego.
Na seminarium Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w dniu 3 lipca 2001 r.
dr hab. in¿. Zenon Hendzel, profesor w Katedrze Mechaniki Stosowanej i Robotyki Politechniki Rzeszowskiej, przedstawi³ referat nt. „Sterowanie krzepkie”.
Bronis³aw Œwider
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Konferencja

ANALIZA I PERSPEKTYWY ROZWOJU
POLSKIEGO RYNKU KAPITA£OWEGO
W dniach 23-25 maja br. w Rzeszowie i Czarnej k. Ustrzyk Dolnych odby³a siê Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Analiza i Perspektywy Polskiego Rynku Kapita³owego zorganizowana z inspiracji Kierownika Zak³adu Metod Matematycznych w Ekonomii przez Studenckie Ko³o Naukowe
In¿ynierii Finansowej. Poziom merytoryczny zg³oszonych referatów by³ weryfikowany przez Komitet Naukowy
Konferencji, w którego pracach uczestniczyli profesorowie Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu (W. Ostasiewicz), Akademii Ekonomicznej w Katowicach (G. Trzpiot), Wy¿szej Szko³y
Handlu i Prawa z Warszawy (M. Kolupa), Politechniki Wroc³awskiej (T. Galanc, J. Mikuœ), Politechniki Rzeszowskiej (M. Król) i któremu przewodniczy³ Dyrektor Centrum Metod
Stochastycznych im. Hugona Steinhausa prof. dr hab. Aleksander Weron.
Pierwszy dzieñ Konferencji mia³
niezwykle uroczyst¹ oprawê z uwagi na
trwaj¹ce obchody Jubileuszu 50-lecia
Politechniki Rzeszowskiej i 10. rocznicê funkcjonowania Instytucji Polskiego
Rynku Kapita³owego, a by³ otwarty dla
ca³ej spo³ecznoœci akademickiej uczelni. Cykl wyk³adów inauguracyjnych
rozpocz¹³ siê w Centrum Kongresowym Politechniki referatem Rozwój
rynku derywatów na Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych w Warszawie wyg³oszonym przez Wiceprezesa Zarz¹du
GPW p. Ryszarda Czerniawskiego.
W drugim referacie Rozwój funduszy
inwestycyjnych a rynek kapita³owy
w Polsce Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d p. Witold
Pochmara mocno zaakcentowa³ problematykê funduszy i rynku kapita³owego
w aspekcie prawnym i prognostycznym. Dwa kolejne referaty, a mianowicie prof. dr. hab. Aleksandra Werona
Rynek energii - nowe wezwanie in¿ynierii finansowej oraz prof. dr. hab. Micha³a Kolupy Mnemotechniczne regu³y
zapamiêtywania wzorów teorii dwuwy-

miarowego portfela lokat mia³y charakter wysoce specjalistyczny, dotyczy³y
zastosowañ nowoczesnych metod matematycznych w badaniach nie tylko
rynku kapita³owego, ale i nowo powsta³ego w Polsce rynku energii.
Drugi i trzeci dzieñ wype³ni³y obrady w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych.
Zagadnienia poruszone przez referentów - studentów i m³odszych pracowników nauki z akademickich oœrodków
z Wroc³awia, Warszawy, Katowic,
Szczecina, £odzi, Bia³egostoku, Krakowa, Lublina i Rzeszowa mo¿na by³o
podzieliæ na trzy grupy. W pierwszej
dominowa³a tematyka ogólna dotycz¹ca szeroko rozumianego rynku kapita³owego, jego efektywnoœci, perspektyw rozwoju oraz zagro¿eñ zwi¹zanych z integracj¹ Polski z Uni¹ Europejsk¹. W drugiej poruszono zagadnienia zwi¹zane z zastosowaniem
metod matematycznych w badaniach
trendów rynkowych, analiz¹ techniczn¹, teori¹ portfelow¹, statystyczno-ekonometryczn¹ analiz¹ papierów
wartoœciowych oraz instrumentów pochodnych. Trzeci kierunek tematyczny
by³ zwi¹zany z problemami oceny ryzyka decyzji inwestycyjnych na polskim rynku kapita³owym. Prawie we
wszystkich referatach wykorzystywano
najnowsze informacje dostêpne w Internecie, a do obliczeñ oraz ilustracji
graficznych wykorzystywano najnowsze oprogramowanie statystyczne i finansowe.
Wydaje siê, ¿e ta ró¿norodnoœæ podejœæ do pozornie w¹skiego tematu
konferencji uczyni³a obrady niezmiernie ciekawymi i prowokuj¹cymi jej
uczestników do wnikliwej, merytorycznej dyskusji. Atmosfera dyskusji by³a
przyjazna i ¿yczliwa. Publiczne przedstawienie efektów swoich badañ pozwoli³o prze³amaæ studentom oraz
m³odszym pracownikom nauki pewn¹
barierê psychologiczn¹. Temu sprzyja³y równie¿ towarzysz¹ce konferencji
imprezy kulturalne (obejrzenie unika-

towej kolekcji ikon oraz obrazów Zdzis³awa Beksiñskiego w Sanockim Muzeum Historycznym) i turystyczne (wycieczka Po³onin¹ Wetliñsk¹ oraz przejazd Bieszczadzk¹ Kolejk¹ W¹skotorow¹).
Komitet Naukowy uhonorowa³ dyplomem oraz skromn¹ nagrod¹ ksi¹¿kow¹ wyró¿niaj¹ce siê referaty przedstawiane na konferencji. Z drugiej
i trzeciej grupy tematycznej wœród studentów wyró¿niono referaty panów Jacka Kaczmarka i Bartosza Stawiarskiego z Politechniki Wroc³awskiej
oraz Daniela Pitrusa z Politechniki
Rzeszowskiej, natomiast wœród pracowników nauki referaty mgr Ewy Michalskiej z Akademii Ekonomicznej
w Katowicach oraz dr. Tomasza Pisuli
z Politechniki Rzeszowskiej. Nagrodê
specjaln¹ za referat z pierwszej grupy
tematycznej otrzyma³ student Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej Pawe³ Hydzik.
Honorowy patronat nad Konferencj¹ objê³a Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie, Komisja
Papierów Wartoœciowych i Gie³d oraz
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markowski. Przeprowadzenie ca³ej
imprezy by³o mo¿liwe dziêki ¿yczliwoœci i finansowemu wsparciu W³adz
Uczelni, Dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu oraz firm: AUTOSAN
S.A., Rafineria „Jas³o”, PGNiG Sanok.
W pracach Komitetu Organizacyjnego
szczególn¹ aktywnoœæ wykaza³ Zarz¹d
Ko³a In¿ynierii Finansowej oraz pracownicy Zak³adu Metod Matematycznych w Ekonomii sprawuj¹cy opiekê
nad sprawnym funkcjonowaniem Ko³a.

Pawe³ Hydzik
Przewodnicz¹cy Studenckiego
Ko³a Naukowego
In¿ynierii Finansowej
przy Zak³adzie Metod
Matematycznych w Ekonomii

,

Nr 7-9(91-93)–LIPIEC-WRZESIEN 2001

25

Seminarium

W dniu 16 maja 2001 r. w sali Rady
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska odby³o siê seminarium zorganizowane przez Katedrê Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej, Instytut In¿ynierii i Ochrony
Œrodowiska Politechniki Krakowskiej
oraz Swarthmore College (Pennsylvania, USA). Referat pt. “Optimization
Model for Management of Growth of
Sewer Connections in the Wis³ok River
Watershed” (“Model optymalizacji
zarz¹dzania rozwojem sieci kanalizacyjnych w zlewni rzeki Wis³ok”) zosta³
wyg³oszony przez profesora Arthura
McGarity’ego oraz dwie studentki
Fran Smith i Hannah Rakoff, realizuj¹ce w Politechnice Krakowskiej prace dyplomowe. Wyst¹pienie by³o symultanicznie t³umaczone na jêzyk polski przez prof. Wojciecha D¹browskiego z Politechniki Krakowskiej.
Oprócz pracowników naukowych
i studentów naszej uczelni w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele administracji pañstwowej i samorz¹dowej
oraz przedstawiciele zak³adów pracy.
Tematyka wyst¹pienia by³a zwi¹zana z wynikami projektu badawczego

Uczestnicy Seminarium.
KBN PBZ 007-12 pt. ”Strategia rozwoju systemów zaopatrzenia w wodê i unieszkodliwiania œcieków dla obszaru
zlewni rzeki Wis³ok” realizowanego
w latach 1998-2000. Przedstawiony
w referacie program komputerowy optymalizacji kosztów jest oparty na programach symuluj¹cych jakoœæ wody

Fot. M. Misiakiewicz
w rzekach (QUAL2E) i mo¿e byæ wykorzystany do ustalenia priorytetów
w zakresie budowy nowych lub modernizacji istniej¹cych oczyszczalni œcieków.
Po zakoñczeniu seminarium goœcie
z USA zwiedzili laboratoria Katedry,
Rzeszów i pa³ac w £añcucie.
Adam Piech

Seminarium

OBRADY SEKCJI TERMODYNAMIKI
W dniach 21-23 czerwca 2001 r. odby³o siê w Politechnice Rzeszowskiej Seminarium Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk nt.
„Techniki pomiarowe w badaniach wymiany ciep³a i masy”. Gospodarzem seminarium by³ Zak³ad Termodynamiki,
kierowany przez dr. hab. in¿. Bogumi³a Bieniasza, prof. PRz.
W seminarium wziê³o udzia³ 34 cz³onków Sekcji oraz
4 uczestników spoza Sekcji. Przyby³ jej przewodnicz¹cy
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Bilicki oraz sekretarz dr hab. in¿.
Janusz T. Cieœliñski, prof. PGd. Reprezentowane by³y nastê-

puj¹ce oœrodki: Instytut Maszyn Przep³ywowych PAN
w Gdañsku oraz Politechniki: Bia³ostocka, Czêstochowska,
Gdañska, Koszaliñska, Krakowska, £ódzka Filia Bielsko-Bia³a, Opolska, Poznañska, Rzeszowska, Szczeciñska,
Œl¹ska, Œwiêtokrzyska, Warszawska i Wroc³awska.
Celem seminarium by³o przedyskutowanie i za³atwienie
spraw bie¿¹cych oraz prezentacja naszego oœrodka.
Uczestnicy seminarium uczestniczyli w ods³oniêciu popiersia Patrona uczelni, Ignacego £ukasiewicza. W otwarciu
seminarium, które nast¹pi³o póŸniej w sali bud. „S”, uczest-
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niczyli z ramienia uczelni prorektor dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof. PRz, i prodziekan WBMiL ds. nauczania dr hab.
in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. PRz.
Naukowa prezentacja oœrodka, nawi¹zuj¹ca w zasadzie
do tematyki seminarium, obejmowa³a prezentacjê Zak³adu
Termodynamiki WBMiL oraz prezentacjê problematyki
uprawianej w innych zak³adach uczelni: Zak³adzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zak³adzie
Ciep³ownictwa i Klimatyzacji oraz w Zak³adzie Budownictwa Ogólnego. Na prezentacjê sk³ada³y siê 10-minutowe wyst¹pienia audytoryjne w formie referatów, omawiaj¹ce prace
nad poszczególnymi problemami naukowymi, oraz zwiedzanie laboratoriów naukowych zak³adów: Zak³adu Termodynamiki, Zak³adu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych oraz Zak³adu Budownictwa Ogólnego, w nawi¹zaniu do treœci wyg³oszonych referatów.
Audytoryjna prezentacja Zak³adu Termodynamiki obejmowa³a wypowiedŸ B. Bieniasza nt. Zarys historii i tradycja
oraz nastêpuj¹ce referaty informuj¹ce o bie¿¹cej dzia³alnoœci
naukowej:
v R. Smusz: Modyfikacja techniki „step-heating” i jej u¿ycie w pomiarach wspó³czynnika przewodzenia ciep³a (dyfuzyjnoœci temperaturowej) oraz rozk³adu wspó³czynnika
przejmowania ciep³a przy powierzchni cylindrycznej,
ch³odzonej p³ask¹ strug¹, równoleg³¹ do tworz¹cej,
v M. Szewczyk: Sublimacyjne pomiary rozk³adu
wspó³czynnika przejmowania ciep³a przy powierzchni
szczelin, z turbulizatorami, w zastosowaniu do ch³odzenia
sp³ywowej czêœci ³opatek turbin gazowych,
v J. Wilk: Dyskretne modelowanie wysokoobrotowych regeneratorów ciep³a z uwzglêdnieniem nieustalonych procesów w materiale wirnika i gazach,
v F. Wolañczyk: Metoda quasi-ustalonego przystanku temperatury w pomiarach wspó³czynnika przewodzenia
ciep³a cia³ sta³ych,

v B. Bieniasz: Elektrolityczne pomiary wspó³czynnika wy-

na parkiecie remiany masy / ciep³aIntegracja
w wirnikach wysokoobrotowych
generatorów w warunkach wirowania.
Fot. Marcin O³tuszyk
Audytoryjna prezentacja problematyki uprawianej w innych zak³adach obejmowa³a referaty:
v Dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz (Zak³ad Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych): Dynamiczne pomiary cieplnych w³aœciwoœci materia³owych wykorzystywanych w projektowaniu uk³adów elektronicznych,
v Dr in¿. W³adys³aw Szymañski (Zak³ad Ciep³ownictwa
i Klimatyzacji): Ogrzewanie pomieszczeñ przy zmiennych warunkach brzegowych,
v Dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz (Zak³ad Ciep³ownictwa
i Wentylacji): Okreœlanie w³aœciwoœci czynników ch³odniczych i ich praktyczne wykorzystanie,
v Dr in¿. Aleksander Starakiewicz (Zak³ad Budownictwa
Ogólnego): Konwersja energii s³onecznej w biernych systemach.
Imprezy towarzysz¹ce obejmowa³y zwiedzenie zabytkowych podziemi rzeszowskiej starówki, uczestnictwo
w spektaklu w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej (Ingmar
Vilquist: NOC HELVERA & OSKAR I RUTH), zwiedzenie
rezydencji Potockich, w tym m.in.: biblioteki, muzeum ikon
i sali pamiêci 10. pu³ku strzelców konnych.
Pozwolê sobie na z³o¿enie szczególnych podziêkowañ
Kolegom z innych zak³adów za Ich wielk¹ uprzejmoœæ i trud
zwi¹zany z przygotowaniem znakomitych prezentacji uprawianej problematyki naukowej oraz udostêpnienie i przedstawienie pracuj¹cych stanowisk badawczych. Dziêkujê te¿
moim Wspó³pracownikom za zaanga¿owanie i bezb³êdn¹ organizacjê seminarium.
Wyra¿am przekonanie, ¿e impreza dobrze przys³u¿y³a siê
wizerunkowi Politechniki Rzeszowskiej na arenie ogólnopolskiej.
Bogumi³ Bieniasz

Czy zdo³amy siê
porozumieæ w Europie?
II Miêdzynarodowa Konferencja Naukowowo-Dydaktyczna „Jêzyki otwieraj¹ drzwi”, zorganizowana przez Studium Jêzyków Obcych Politechniki Poznañskiej, wnios³a
istotny wk³ad do rozpowszechniania najlepszych wzorów
w dydaktyce jêzyków obcych oraz po raz kolejny uœwiadomi³a nowe wyzwania, które stoj¹ przed wy¿szymi uczelniami
w kraju na drodze do Unii Europejskiej.
Wy¿sze uczelnie w Polsce s¹ dotkniête realnym spadkiem
nak³adów bud¿etowych na swoj¹ dzia³alnoœæ. Wyrazem tego
s¹ protesty zawarte w stanowisku Rady G³ównej Szkolnic-

twa Wy¿szego, kierowane do Sejmu, Senatu oraz partii politycznych, wskazuj¹ce na dramatyczn¹ sytuacjê i powa¿ne
straty, które mog¹ owocowaæ zmniejszaj¹c¹ siê konkurencj¹
w stosunku do uczelni zachodniej Europy. Utworzone uczelnie prywatne, które za podstawê przyjmuj¹ osi¹gniêcie zysku
z prowadzonej dzia³alnoœci, wykazuj¹ wiêksz¹ elastycznoœæ
dostosowawcz¹ do potrzeb struktury kszta³cenia i zyskuj¹
coraz wiêksze zainteresowanie kandydatów na studentów.
W zaistnia³ej sytuacji polskie uczelnie techniczne, borykaj¹ce siê z trudnoœciami finansowymi, wzrastaj¹c¹ konku-

,
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rencyjnoœci¹ uczelni prywatnych i wymaganiami wynikaj¹cymi z etapu przygotowawczego do integracji z Uni¹
Europejsk¹, podjê³y siê realizacji najwa¿niejszego celu - poprawy jakoœci kszta³cenia przez powo³anie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Uwa¿am, ¿e niezmiernie
wa¿n¹ czêœci¹ podejmowanych prac powinna siê staæ akredytacja nauczania jêzyków obcych, zw³aszcza ¿e zosta³a
okreœlona baza wyjœciowa w postaci jednolitych matur
i szczegó³owo sformu³owano zakres umiejêtnoœci
przysz³ych studentów.
Problematyka jakoœci i efektywnoœci procesu nauczania
jêzyków obcych jest podejmowana od dawna przez Radê Europy. W latach 1989-1996 w ramach Modern Languages Project opracowano dokument „Nowo¿ytne jêzyki obce:
wspólne europejskie wytyczne ramowe w dziedzinie uczenia
siê, nauczania oraz oceniania”. Upowszechnianie i praktyczne zastosowanie tego dokumentu pozwoli na porównanie treœci programowych i umiejêtnoœci nauczanych oraz
porównywanie ocen wydawanych przez poszczególne oœrodki akademickie.
Procesy, które mog¹ zapewniæ jakoœæ kszta³cenia oraz
przyj¹æ wspólne europejskie wytyczne, to certyfikacja i akredytacja.
”Certyfikacja jest to proces, w wyniku którego porównywane mog¹ byæ na przyk³ad w skali kraju wydawane przez
poszczególne oœrodki nauczania jêzyków obcych zaœwiadczenia o kompetencji jêzykowej ucz¹cych siê. Jego celem jest
promowanie wiêkszej homogenicznoœci systemów nauczania
oferowanych przez ró¿ne uczelnie, harmonizacja programów nauczania i kryteriów oceniania oraz standaryzacja
wydawanych ocen”1.
„Akredytacja jest procesem, w wyniku którego odpowiedni organ w drodze odpowiedniej standardowej procedury
stwierdza, i¿ placówka i oferowane przez ni¹ programy nauczania spe³niaj¹ przyjête standardy” 2.
Pod patronatem Instytutu Goethego zosta³ powo³any zespó³ do opracowania „Podstaw programowych dla lektoratów j. obcych na wy¿szych uczelniach w Polsce”, który
przed³o¿y³ szczegó³owe za³o¿enia realizacji celów, treœci,
metod i pomiaru nauczania tego przedmiotu.
Bior¹c pod uwagê wszystkie aspekty jakoœciowe nauczania jêzyków obcych, przed³o¿y³am w listopadzie 2000 r. propozycjê powo³ania zespo³u do standaryzacji nauki jêzyków
obcych w naszej uczelni. Projekt ten obj¹³ koncepcjê nauki
jêzyków obcych sk³adaj¹cej siê z trzech etapów:
² jeden semestr nauki dla studentów pierwszego roku - kurs
wyrównawczy, przygotowuj¹cy do nauki po szkole œredniej, na poziomie œrednim w okresie drugiego roku studiów (w formie komercyjnej),
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² po dwa semestry nauki dwóch jêzyków obcych, przy
czym jeden na poziomie œrednim, koñcz¹cy siê egzaminem, a drugi zaliczeniem,
² szkolenia kursowe o ró¿norodnych formach, daj¹ce mo¿liwoœæ doskonalenia posiadanych umiejêtnoœci, przygotowuj¹ce do egzaminów miêdzynarodowych, na korzystnych dla studentów warunkach finansowych i we wzorcowym zapleczu technicznym.
Dwa pierwsze etapy wymagaj¹ opracowania jednolitych
programów nauczania jêzyków obcych, z uwzglêdnieniem
specyfiki wydzia³owej, skorelowanych z kierunkiem studiów, na których bazie by³yby opracowane testy egzaminacyjne dla wszystkich studentów koñcz¹cych naukê na
poziomie œrednim lub zaawansowanym oraz wszystkich chêtnych do uzyskania certyfikatu PRz. Opracowane programy
powinny siê sk³adaæ ze szczegó³owych rozwi¹zañ treœci gramatycznych i leksykalnych, powinny byæ poparte doborem
podrêczników i lektur uzupe³niaj¹cych, zbioru technik multimedialnych odpowiednich do etapów nauczania oraz opracowaniem metodycznym ukierunkowanym na uzyskanie
certyfikatu PRz.
Przedstawione w skrócie problemy i sposoby ich rozwi¹zania zmierzaj¹ do nadania nauczaniu jêzyków obcych
wysokiej jakoœci, koniecznej do realizacji umiejêtnoœci ¿ycia
w Europie w aspekcie spo³ecznym i zawodowym.

Nasza
propozycja
na
stronie 28
Istotne elementy zmian organizacyjnych, maj¹ce podstawowe znaczenie w standaryzacji nauczania jêzyków obcych,
przedstawia za³¹czone zestawienie (str. 28), które z uwzglêdnieniem istniej¹cych ograniczeñ okreœla mo¿liwoœci nauki
jêzyków obcych w ci¹gu ca³ego toku studiów i na ró¿nych
poziomach.
1
„Nauczanie jêzyków obcych na lektoratach w dobie reformy szkolnictwa i integracji ze Wspólnot¹ Europejsk¹”. PNSNJO Politechnika Wroc³awska, Wroc³aw 2000.
2

Tam¿e.

Ma³gorzata Pomorska
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Prezentacja Katedr i Zak³adów PRz

ZAK£AD TERMODYNAMIKI
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zarys historii i tradycja
Jednym z pierwszych wyk³adowców termodynamiki by³ organizator
i póŸniejszy rektor WSI - doc. mgr in¿.
Roman Niedzielski. Na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych teoria maszyn cieplnych by³a wyk³adana przez dr. in¿. Mariana Zab³ockiego, uznanego specjalistê z zakresu silników o zap³onie samoczynnym z Katedry Silników Wydzia³u
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, który doje¿d¿a³ okresowo.
Z chwil¹ przejœcia z Dzia³u Prób i Badañ Silników WSK PZL Rzeszów do
pracy w WSI, z dniem 1 grudnia 1963 r.,
mgr in¿. Bogumi³ Bieniasz zosta³ jego
asystentem, formalnie zatrudnionym
w Zak³adzie Konstrukcji Maszyn do
dnia 31 sierpnia 1965 r. Prowadzi³ jedynie æwiczenia rachunkowe, gdy¿ ¿adnej
bazy laboratoryjnej do teorii maszyn
cieplnych wówczas nie by³o. Prowadzi³
tak¿e æwiczenia ze œladowej geometrii
wykreœlnej, któr¹ jeszcze wówczas
wyk³ada³ dr in¿. Stanis³aw Polañski,
póŸniejszy profesor i prekursor bezœladowej geometrii wykreœlnej, barwna
postaæ, wytrawny turysta, a zim¹ zapalony narciarz.
Z dniem 1 wrzeœnia 1965 r. etatow¹
pracê w WSI, na Wydziale Ogólnotechnicznym, podj¹³ prof. dr in¿. Jan Madejski, który zosta³ kierownikiem Zespo³u
Termodynamiki Technicznej i Energetyki Cieplnej. W sk³ad Zespo³u wchodzi³ pocz¹tkowo jeden asystent (B. Bieniasz) i pracownicy techniczni. Zespó³,
zlokalizowany w bud. C, otrzyma³ dodatkowo doœæ du¿e pomieszczenie na
niskim parterze, w którym mo¿na by³o
urz¹dzaæ laboratorium dydaktyczne
od podstaw1. W roku akademickim
1965/1966 prof. Jan Madejski pe³ni³
obowi¹zki dziekana, a nastêpnie w ka-

dencji 1966-1969 by³ dziekanem Wydzia³u Mechanicznego. Z dniem 1 sierpnia 1966 r. B. Bieniasz zosta³ st. asystentem, a z dniem 1 wrzeœnia 1968 r. na
stanowisku asystenta zosta³ zatrudniony mgr in¿. W³adys³aw Szymañski.
W 1968 r. Zespó³ przeprowadzi³
siê do bud. A i zaj¹³ pó³nocn¹ stronê
wysokiego parteru. Poprawa warunków
lokalowych by³a wyraŸna. Oprócz pomieszczeñ administracyjnych zespó³
otrzyma³ trzy du¿e pomieszczenia na
laboratoria, wyposa¿one w potrzebne
instalacje i sto³y typu chemicznego,
a tak¿e pomieszczenie na warsztat podrêczny.
Prof. J. Madejski w okresie swego
pierwszego zatrudnienia w WSI w Rzeszowie, trwaj¹cym do 30 czerwca
1969 r., opublikowa³ 18 artyku³ów naukowych w renomowanych czasopismach, jak: International Journal of
Heat and Mass Transfer, Fluid Dynamics Transactions, Problems of Fluid-Flow Machines, Chemia Stosowana,
Archiwum Mechaniki Stosowanej, Biuletyn PAN i in. Prowadzi³ wyk³ady z termodynamiki, teorii wymiany ciep³a
oraz przemian energetycznych. Jednoczeœnie ukierunkowa³ pracê naukow¹
B. Bieniasza pocz¹tkowo na ch³odzenie
podczas szlifowania z uwzglêdnieniem
wystêpowania pierwszego kryzysu
wrzenia cieczy ch³odz¹cej, a nastêpnie
na wrzenie cieczy na powierzchni cieczy wysokowrz¹cej, co by³o tematem
pracy doktorskiej2, obronionej w Instytucie Badañ J¹drowych w Œwierku
28 listopada 1970 r. Z kolei W. Szymañski prowadzi³ prace naukowe nt. wymiany ciep³a w zamkniêtych, walcowych oœrodkach p³ynnych, zakoñczone
prac¹ doktorsk¹3, obronion¹ na Wy-

dziale Budowy Maszyn Politechniki
Gdañskiej 18 grudnia 1974 r.
Intensywnym pracom nad urz¹dzeniem laboratoriów dydaktycznych
towarzyszy³y prace nad skryptami do
laboratorium cieplnego4 i laboratorium
mechaniki p³ynów5. Skrypt do laboratorium cieplnego, którego redaktorem
naukowym by³ prof. dr in¿. J. Madejski,
by³ pierwszym skryptem w historii
dzia³alnoœci Wydawnictw Uczelnianych WSI w Rzeszowie.
Pierwsz¹ prac¹ us³ugow¹, wykonan¹ w Zespole, by³a rekonstrukcja wymiennika ciep³a6.
Prof. dr in¿. Jan Madejski przeszed³ do pracy w Instytucie Badañ
J¹drowych w Œwierku. W dniu 1 lipca
1969 r. kierownictwo Zespo³em powierzono B. Bieniaszowi.
Dnia 1 wrzeœnia 1973 r. dokonano
reorganizacji, polegaj¹cej na powo³aniu Zak³adu Silników, z w³¹czeniem do niego Zespo³u Termodynamiki
i Energetyki Cieplnej, pod kierownictwem doc. dr. hab. in¿. M. Zab³ockiego,
zamieszka³ego w Krakowie.
Wkrótce dr in¿. B. Bieniasz uda³ siê
na pó³roczny sta¿ naukowy w National
Engineering Laboratory w East Kilbride, Glasgow (Szkocja), trwaj¹cy od
12 paŸdziernika 1973 r. do 5 kwietnia
1974 r. Tam w Heat Transfer Division,
wchodz¹cym w sk³ad Fluids Group,
wykona³ dwie prace badawcze. Jedna
dotyczy³a kroplowej kondensacji pary
wodnej, przy ciœnieniu atmosferycznym, na rurze platerowanej z³otem, druga zaœ elektrolitycznych badañ intensyfikacji konwekcyjnej wymiany ciep³a
w rurze przez œrubowe pofalowanie powierzchni. Dodatkowym owocem sta¿u
by³o zaprojektowanie i wykonanie uni-
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wersalnego stanowiska do elektrolitycznych badañ konwekcyjnej wymiany
masy/ciep³a w kana³ach7. By³o to mo¿liwe dziêki aktywnoœci organizacyjnej
kolejnego kierownika Zak³adu Silników, doc. dr. hab. in¿. Andrzeja Lesikiewicza, mianowanego na to stanowisko 1 lipca 1974 r. A. Lesikiewicz przeszed³ do Rzeszowa z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie
pracowa³ pod kierunkiem gen. prof. dr.
hab. in¿. Ryszarda Szymanika.
Zak³ad Silników by³ organizatorem
IX Zjazdu Termodynamików w listopadzie 1975 r. w Polañczyku w Bieszczadach.
Z dniem 1 lutego 1976 r. prof. dr
in¿. Jan Madejski, za spraw¹ rektora
prof. dr. in¿. Kazimierza Oczosia, ponownie podj¹³ pracê, ju¿ w Politechnice
Rzeszowskiej, na stanowisku Kierownika Zak³adu Termodynamiki i Silników8. Doje¿d¿a³ do pracy w Rzeszowie
zwykle raz w miesi¹cu na dwa tygodnie. Pocz¹tkowo zamieszkiwa³ w DS
„Agnieszka” przy ul. Lenartowicza,
a nastêpnie w Domu Asystenta przy ul.
Podkarpackiej. Profesor nie da³ siê namówiæ na korzystanie ze sto³ówki, która mia³a pierwotnie salkê dla pracowników i serwowa³a zupe³nie przyzwoite
obiady. Wola³ udaæ siê na zakupy na rynek, zazwyczaj przy ul. Targowej,
gdzie kupowa³ ró¿ne kasze, jarzyny
i miêso, co nastêpnie sam gotowa³
i przyrz¹dza³. Zawsze, gdy tylko Profesor przebywa³ w Rzeszowie i dysponowa³ czasem, by³ zapraszany w soboty
lub w niedziele na kolacjê lub obiad
przez pañstwa E. i B. Bieniaszów.
Obejmuj¹c stanowisko Kierownika
Zak³adu, prof. J. Madejski wyznaczy³
B. Bieniasza na swego zastêpcê.
Z dniem 1 listopada 1976 r. A. Lesikiewicz odszed³ do pracy w Politechnice Œwiêtokrzyskiej.
Dnia 15 lutego 1980 r. Zak³ad Termodynamiki i Silników zosta³ podzielony9 na dwa zak³ady: Zak³ad Termodynamiki i Mechaniki P³ynów, kierowany przez prof. dr. in¿. J. Madejskiego, oraz Zak³ad Silników, kierowany od
dnia 1 paŸdziernika 1980 r. przez mgr.
in¿. Józefa Lesia.
We wrzeœniu 1981 r. grupa pracowników zajmuj¹cych siê mechanik¹ p³ynów opuœci³a Zak³ad Termodynamiki
i Mechaniki P³ynów, i przesz³a do
Zak³adu Samolotów. Tym samym od
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tego momentu faktycznie istnieje Zak³ad Termodynamiki.
W wyniku ponownego zatrudnienia od dnia 1 listopada 1981 r. doc. dr.
in¿. Andrzej Lesikiewicz zosta³ kierownikiem Zak³adu Silników.
Dnia 27 czerwca 1980 r. B. Bieniasz mia³ kolokwium habilitacyjne na
Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach10, w wyniku którego Rada Wydzia³u nada³a mu stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu mechaniki. Dnia 1 czerwca 1981 r. zosta³ mianowany na stanowisko docenta. W okresie od 12 paŸdziernika 1982 r. do 31 sierpnia 1984 r.
pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. studiów
dziennych
specjalnoœci lotnictwo,
a w okresie od 1 wrzeœnia 1984 r. do
31 sierpnia 1987 r. by³, z wyboru, dziekanem Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej.
W 1984 roku nast¹pi³a przeprowadzka Zak³adu Termodynamiki do pomieszczeñ na II p. nowego budynku
„L-27”.
Od 1 do 30 paŸdziernika 1985 r.
doc. dr hab. in¿. B. Bieniasz odby³ sta¿
naukowy w Université Catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve, Faculté
des Sciences Appliquées, Unité Thermodynamique et Turbomachines. Szefem katedry, w sk³ad której wchodzi³o
piêciu profesorów, by³ prof. Michel
Giot. Zaznajomi³ siê z prowadzonymi
pracami naukowymi na nastêpuj¹ce tematy: badania dwufazowego przep³ywu w gardzieli gaŸnika, badania generatora gazu pracuj¹cego na biomasie,
badania wp³ywu wtrysku wody do cylindra spalinowego silnika t³okowego
na jego sprawnoœæ, badania wentylacji
tunelu dla ruchu pojazdów samochodowych zaprojektowanego dla Brukseli,
termodynamiczna optymalizacja obiegu ch³odniczego.
W dniu 22 paŸdziernika 1986 r. pierwszy doktorant B. Bieniasza - mgr in¿.
Stanis³aw Olszañski - obroni³ pracê doktorsk¹11 przed Rad¹ Wydzia³u Mechanicznego PRz.
W 1986 roku prof. J. Madejski zosta³ wybrany cz³onkiem rzeczywistym
PAN.
Z dniem 15 lutego 1988 r. pan Profesor J. Madejski odszed³ na wczeœniejsz¹ emeryturê. Profesor skorzysta³
z tej mo¿liwoœci z powodu nie najlep-

szego stanu zdrowia i z uwagi na
uci¹¿liwoœci zwi¹zane z wieloletnimi
podró¿ami z Warszawy do Rzeszowa.
W drugim okresie zatrudnienia
w Politechnice Rzeszowskiej, od 1 lutego 1976 r. do 15 lutego 1988 r., pan Profesor opublikowa³ 20 prac naukowych
w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, jeden podrêcznik akademicki12 i jedn¹ ksi¹¿kê13.
Z chwil¹ przejœcia prof. dr. in¿.
J. Madejskiego na emeryturê kierownictwo Zak³adu obj¹³ dr hab. in¿. B. Bieniasz.
Jesieni¹ 1987 r. prof. dr hab. in¿.
A. Lesikiewicz przeniós³ siê do pracy
w Politechnice Lubelskiej, pozostawiaj¹c Zak³ad Silników w uszczuplonym sk³adzie, bez samodzielnego pracownika nauki. Dlatego oba zak³ady
zosta³y po³¹czone w Zak³ad Termodynamiki i Silników Lotniczych, którego
kierownikiem zosta³ B. Bieniasz.
W dniu 14 wrzeœnia 1988 r. nastêpny doktorant B. Bieniasza - mgr in¿.
Ewa Dziuban - obroni³ przed Rad¹ Wydzia³u Mechanicznego PRz pracê doktorsk¹14.
Z dniem 5 maja 1989 r. Wydzia³
Mechaniczny zacz¹³ wystêpowaæ pod
now¹ nazw¹: „Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa”.
W dniu 20 listopada 1991 r. kolejny
doktorant B. Bieniasza - mgr in¿. Franciszek Wolañczyk - obroni³ przed Rad¹
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz pracê doktorsk¹15, a w dniu 23
wrzeœnia 1992 roku przed Rad¹ Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz swoj¹ pracê doktorsk¹ obroni³ mgr
in¿. Piotr Wygonik16.
Zak³ad prowadzi³ zajêcia dydaktyczne z przedmiotów o bardzo ró¿norodnej tematyce. By³y to: termodynamika,
wymiana ciep³a, teoria silników
przep³ywowych, maszyny wirnikowe,
konstrukcja silników lotniczych, badania silników lotniczych, eksploatacja silników lotniczych, prace przejœciowe,
seminarium dyplomowe, prace dyplomowe. Zachodzi³a pilna potrzeba zatrudniania specjalistów z WSK PZL
Rzeszów, najczêœciej na czêœæ etatu i do
prowadzenia prac dyplomowych.
W zwi¹zku z tym z Zak³adem wspó³pracowa³y nastêpuj¹ce osoby: mgr in¿.
Waldemar G³adzik - zagadnienia konstrukcyjne silnikowe, mgr in¿. Alfred
Sokó³ - sprê¿arki wirnikowe, i krótko

,
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mgr in¿. Marian Mikluszka - badania
i eksploatacja silników. Dziêki kontaktom z WSK PZL Rzeszów mo¿liwe
by³o przeprowadzanie zajêæ laboratoryjnych z badañ silników na hamowni
WSK PZL oraz zaopatrzenie Laboratorium Konstrukcji Silników Lotniczych
w wiele cennych eksponatów. Czêœæ
zajêæ dydaktycznych z eksploatacji silników i praktyk przeprowadzano
w Wy¿szej Szkole Oficerskiej Wojsk
Powietrznych w Dêblinie.
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W zwi¹zku z zatrudnieniem dr.
hab. in¿. Marka Orkisza, w dniu 30 marca 1994 r. ponownie wyodrêbniono
Zak³ad Silników Lotniczych oraz
utworzono osobny Zak³ad Termodynamiki pod kierownictwem B. Bieniasza,
istniej¹cy po dziœ dzieñ.
Zak³ad Termodynamiki by³ organizatorem Seminarium Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki
i Spalania PAN, które odby³o siê w Politechnice Rzeszowskiej w dniach

21-23 czerwca 2001 r. Temat seminarium - „Techniki pomiarowe w badaniach wymiany ciep³a i masy”.
W dniu 4 lipca 2001 r. odby³a siê
obrona pracy doktorskiej17 kolejnej doktorantki B. Bieniasza - mgr in¿. Joanny Wilk - przed Rad¹ Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.

7
W ramach pracy zleconej przez Wytwórniê
Urz¹dzeñ Ch³odniczych w Dêbicy, 1974 r.

13
J. Madejski - Wymiana ciep³a w turbinach
cieplnych, tom 1. serii Maszyny Przep³ywowe,
Ossolineum, 1988.

Bogumi³ Bieniasz

Przypisy
1

Istotne tu by³o doœwiadczenie kilku lat pracy
mgr. in¿. Bogumi³a Bieniasza - w Sekcji Pomiarowej Dzia³u Prób i Badañ Silników WSK Rzeszów oraz W³adys³awa Szymañskiego - w Dziale G³ównego Energetyka Elektrociep³owni
WSK Rzeszów.

2
Praca doktorska: B. Bieniasz - Wrzenie cieczy
na powierzchni cieczy wysokowrz¹cej, promotor - prof. dr in¿. Jan Madejski.
3
Praca doktorska: W. Szymañski - Wymiana
ciep³a w zamkniêtych walcowych oœrodkach
p³ynnych, promotor - prof. dr in¿. Jan Madejski.
4

Skrypt: B. Bieniasz, W. Szymañski - Laboratorium cieplne, Wydawnictwa Uczelniane WSI
w Rzeszowie, 229 stron, 1970.

5

Skrypt: W. Szymañski, B. Bieniasz - Laboratorium mechaniki p³ynów, Wydawnictwa Uczelniane WSI w Rzeszowie, 97 stron, 1972.

6

Rekonstrukcja miêdzystopniowej ch³odnicy
powietrza dmuchawy K-4250-41-1, praca dla
Huty im. Lenina w Krakowie, 1965 r.

8

Zarz¹dzenie wewnêtrzne Nr 1 Rektora PRz
z dnia 31 stycznia 1976 r. zmieni³o nazwê
„Zak³ad Silników” na „Zak³ad Termodynamiki
i Silników”.
9

Zarz¹dzenie wewnêtrzne Nr 5 Rektora PRz
z dnia 15 lutego 1980 r.

10

Praca habilitacyjna: B. Bieniasz - Wykorzystanie elektrolizy i analogii miêdzy wymian¹
ciep³a i masy w projektowaniu elementów wymienników ciep³a z konwekcj¹ wymuszon¹,
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza, Rozprawy
27, 125 stron, Rzeszów 1980.
11
Praca doktorska: S. Olszañski - Pomiar przewodnoœci cieplnej cia³ sta³ych za pomoc¹ techniki odlewniczej, promotor - doc. dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz.
12
J. Madejski - Termodynamika techniczna,
Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Wyd. II, stron
484, Rzeszów 1977.

14

Praca doktorska: E. Dziuban - Sprzê¿enia termiczne w dyskretnych strukturach pó³przewodnikowych mikrouk³adów hybrydowych, promotor - doc. dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz.
15

Praca doktorska: F. Wolañczyk - Nowa metoda pomiaru przewodnoœci cieplnej metali i ich
stopów, promotor - dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. PRz.
16
Praca doktorska: P. Wygonik - Analiza
wp³ywu czynników konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych na krytyczne prêdkoœci obrotowe dwuwirnikowych, dwuprzep³ywowych silników odrzutowych, promotor - prof. dr hab. in¿. Stefan Szczeciñski
(WAT).
17
Praca doktorska: J. Wilk - Termiczny model
wysokoobrotowego regeneratora z uwzglêdnieniem nieustalonej wymiany ciep³a, promotor dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. PRz.

20 lat Rzeszowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCh)

Cykl wyk³adów
Z okazji przypadaj¹cego w czerwcu br. 20-lecia powstania Rzeszowski Oddzia³ PTCh zorganizowa³ cykl wyk³adów,
które wyg³osz¹ specjaliœci z ró¿nych dziedzin chemii z kraju
i z zagranicy. Dotychczas zosta³y wyg³oszone nastêpuj¹ce
referaty:
8 Dr hab. in¿. Maria Balcerzak: „Analiza specjacyjna metali
i metaloidów w badaniach próbek biologicznych i œrodowiskowych”, Zak³ad Chemii Analitycznej, Politechnika
Warszawska (24 kwietnia 2001 r.)

8 Prof.

dr hab. Stanis³aw Kopacz: „Nasza planeta Ziemia
w oczach chemika”, Katedra Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska (11 maja 2001 r.)
8 Prof. dr hab. Adam Jezierski: „Spojrzenie chemika na urojone i rzeczywiste zagro¿enie œrodowiska przyrodniczego”, Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego
(11 maja 2001 r.)
Spotkania odbywa³y siê w naszym nowym centrum kongresowym - Zespole Sal Wyk³adowych przy al. Powstañców
Warszawy.
Stanis³aw Kopacz
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UNIWERSYTETY EUROPY
W po³owie XIII wieku ruski ksi¹¿ê Daniel Halicki, w obawie przed tatarsko-mongolskim najazdem, postanowi³
wznieœæ szereg warowni, a jedn¹ z nich by³ gród postawiony
ok. 1250 r. Daniel Halicki nazwa³ go imieniem swojego syna
Lwa. Drewniana warownia Lwów ksiêcia Lwa wkrótce przesta³a istnieæ, poniewa¿ zosta³a spalona, a nastêpnie zrównana
z ziemi¹ przez Litwinów. W 1340 roku ostatni z w³adców
w³odzimiersko-halickich ksi¹¿ê Boles³aw, daleki krewny
króla Kazimierza Wielkiego, przekaza³ ziemie nêkane
nieustannymi najazdami królowi Polski.
Król Kazimierz Wielki doceniaj¹c ich strategiczne po³o¿enie, postanowi³ stworzyæ ruchliwy oœrodek
handlu i twierdzê
strzeg¹c¹ wschodnich
granic Polski, któr¹
zaczêto
budowaæ
w 1356 r. w pobli¿u niedawnej osady ksi¹¿êcej.
Wkrótce wzniesiono mury,
postawiono baszty, wybudowano
bramy, a po zewnêtrznej stronie wykopano g³êbokie fosy.
Trzy wieki póŸniej, na mocy aktu fundacyjnego Jana II
Kazimierza, z Kolegium Jezuickiego zosta³ utworzony 20
stycznia 1661 r. Uniwersytet Lwowski pod nazw¹ Akademia
Lwowska - jedna z najstarszych uczelni w Europie. Uzyska³a
ona formaln¹ rangê Akademii z tytu³em Uniwersytetu. By³a
to 2-wydzia³owa uczelnia z Wydzia³em Filozofii i Wydzia³em Teologii bez prawa nadawania stopni
naukowych.
Zajêcie Lwowa
przez Austriê po
pierwszym rozbiorze
Polski zmieni³o warunki rozwoju nauki
polskiej na tym terenie. W paŸdzierniku
1784 r. cesarz Austrii
Józef II podpisa³ akt
powo³ania Uniwersytetu opartego na
4 Wydzia³ach: Filozofii, Medycyny, Teologii i Prawa. Jêzykiem wyk³adowym
by³ jêzyk ³aciñski.
W 1787 roku na
Uniwersytecie Lwo- Pañstwowy Uniwersytet im. I. Franki.

wskim utworzono Studium Rutenistyki (tzw. Instytut Ukraiñski) i rozpoczêto stopniowe wprowadzanie nauczania w jêzyku ukraiñskim.
W 1817 roku Józef Maksymilian Ossoliñski (1748-1826),
historyk, dzia³acz polityczny i bibliofil, ufundowa³ Zak³ad
Narodowy im. Ossoliñskich (Ossolineum) - placówkê nadzwyczaj zas³u¿on¹ w dziejach kultury i nauki, bêd¹c¹ warsztatem pracy humanistów Uniwersytetu Lwowskiego
i wielu pokoleñ innych uczelni polskich.
Od 1871 roku jêzykiem wyk³adowym na Uniwersytecie Lwowskim by³ jêzyk polski lub
ukraiñski - do wyboru.
Na Uniwersytecie
Lw ow ski m , pocz¹wszy od XIX w.,
rozwija³a siê intensywnie chemia. Warto
odnotowaæ, ¿e pierwsza Katedra Chemii zosta³a powo³ana na Wydziale
Filozofii w 1851 r. I w³aœnie ta
Katedra da³a pocz¹tek rozwojowi chemii na Uniwersytecie, co w koñcu doprowadzi³o do powstania Wydzia³u Chemicznego w styczniu 1945 r., ale
wyk³ady z chemii w jêzyku niemieckim rozpoczê³y siê w listopadzie 1851 r., a s³uchaczami byli studenci Wydzia³u Filozofii.
W 1872 roku kierownikiem Katedry Chemii zosta³ wybitny polski uczony profesor Bronis³aw Radziszewski
(1838-1914), który
pracowa³ na Uniwersytecie Lwowskim
nieprzerwanie przez
38 lat - 23 lata by³ kierownikiem Katedry
Chemii i 15 lat kierownikiem
Katedry
Chemii Organicznej.
Jego szczególn¹ zas³ug¹ jest rozbudowa
laboratoriów chemicznych i budowa
w 1894 r. nowego
gmachu, w którym
obecnie mieœci siê
Wydzia³ Chemiczny
przy ul. Cyryla i Metodego 6. Rozwój
chemii doprowadzi³
Fot. w³asna do podzia³u Katedry

340 lat
Uniwersytetu
we Lwowie

,
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Chemii na Katedrê Chemii Organicznej (kierownikiem zosta³ prof. B. Radziszewski) i Katedrê Chemii Nieorganicznej
(kierownikiem zosta³ prof. B. Lachowicz).
Warto dodaæ, ¿e prof. B. Radziszewski pierwszy wykona³
analizê chemiczn¹ i opisa³ w³aœciwoœci lecznicze wód mineralnych w Rymanowie, Wysowej, Szczawnicy i w innych uzdrowiskach Podkarpacia.
Od 1918 roku do 1939 Uniwersytet Lwowski posiada³
piêæ Wydzia³ów: Humanistyczny, Lekarski, Matematyczno-Przyrodniczy, Teologiczny i Wydzia³ Prawa.
Na Uniwersytecie Lwowskim chemia rozwija³a siê intensywnie, szczególnie po I wojnie œwiatowej. Profesorem chemii nieorganicznej i fizycznej by³ Stanis³aw To³³oczko
(1868-1935), autor cenionych podrêczników uniwersyteckich. W 1936 roku profesorem chemii fizycznej zosta³ mianowany Wiktor Kemula (1902-1985), który na Uniwersytecie Lwowskim pracowa³ do 1941 r. W 1938 roku profesorem chemii nieorganicznej mianowano W³odzimierza
Trzebiatowskiego (1906-1982). By³ jednym z najwybitniejszych polskich chemików nieorganików, wieloletnim prezesem PAN, za³o¿ycielem unikalnego w skali Œwiatowej
Instytutu Niskich Temperatur i Badañ Strukturalnych PAN.
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Warto odnotowaæ, ¿e w tym okresie studentami Wydzia³u
Teologicznego byli ks. arcybiskup dr Ignacy Tokarczuk i jego kolega z roku ks. kanonik Stanis³aw Chabin (brat Marii
Kopacz, matki autora niniejszego opracowania).
W 1939 roku, po w³¹czeniu Lwowa do Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Uniwersytet zosta³ przekszta³cony w Pañstwowy Uniwersytet Ukraiñski, któremu
8 stycznia 1940 r. nadano imiê Iwana Franki. Uniwersytet posiada³ wówczas 5 Wydzia³ów: Filologii, Fizyki i Matematyki, Historii, Nauk Przyrodniczych i Prawa. Wydzia³
Chemiczny zosta³ powo³any w styczniu 1945 r. a w 1995 r.
obchodzi³ uroczyœcie swoje 50-lecie.
Uniwersytet Lwowski obecnie posiada 16 Wydzia³ów:
Biologii, Chemiczny, Dziennikarstwa, Ekonomii, Filozofii,
Fizyki, Geografii, Geologii, Historii, Jêzyków i Literatury,
Jêzyków Obcych, Matematyki Stosowanej i Informatyki,
Mechaniki i Matematyki, Nauczania Pocz¹tkowego, Prawa.
Na Uniwersytecie Lwowskim jest zatrudnionych ok. 950
wyk³adowców, w tym 98 profesorów tytularnych i 550 profesorów nadzwyczajnych. Na studiach dziennych i zaocznych
studiuje ok. 17000 studentów, w tym du¿a grupa studentów
z zagranicy (równie¿ Polaków).
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Prof. PRz M. Kopacz wyg³osi³a referat plenarny pt.”Sulfonowe pochodne kwercertyny i moryny jako reagenty analityczne” (wspó³autor S. Kopacz), prof. PRz J. Kalembkiewicz
wyg³osi³ referat w sekcji Chemii Analitycznej pt.”Fizykochemiczne w³aœciwoœci kwasu benzoesowego w uk³adach
homo- i heterogennych”, a prof. S. Kopacz zaprezentowa³
pracê pt. ”Ekstrakcja chlorowych pochodnych kwasu benzoesowego z roztworów wysalaczy” (wspó³autorzy: dr in¿. Bogdan Papciak i prof. Jakov I. Korenman z Worone¿a - Rosja).
Wszystkie wyst¹pienia by³y przyjête niezwykle serdecznie,
o czym œwiadczy³a d³uga i o¿ywiona dyskusja, koñcz¹ca siê
zazwyczaj propozycj¹ nawi¹zania wspó³pracy i zacieœnienia
kontaktów naukowych.
Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej zostali zaproszeni
przez prorektora ds. nauki prof. dr. Bogdana Kotura, chemika, który zaproponowa³ nawi¹zanie oficjalnej wspó³pracy
pomiêdzy Uniwersytetem Lwowskim a Politechnik¹ Rzeszowsk¹ i podpisanie odpowiedniej umowy.
Zwiedzanie piêknego Lwowa, przygotowuj¹cego siê intensywnie do powitania Ojca Œw. Jana Paw³a II, w towarzystwie doskona³ych przewodników - prof. dr. Romana
Makitry, dr Larisy Lebiediniec i dr. W³odzimierza Wasileczki - dostarczy³o nam piêknych i niezapomnianych wra¿eñ.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e gospodarze Konferencji zakwaterowali nas w piêknym Hotelu Uniwersyteckim przy ul.
Hercena 7, le¿¹cym w centrum Lwowa, a niezawodna dr Irina Opainych - chemik z zawodu, fotografik z zami³owania,
zadba³a o odpowiedni¹ „oprawê gastronomiczn¹” Konferencji.
Stanis³aw Kopacz

Pominik Adama Mickiewicza we Lwowie.

Fot. w³asna

Uniwersytet Lwowski zajmuje 19. miejsce w kategorii jakoœci absolwentów wœród 74 uniwersytetów œwiata (Raport
Gourmana, NES, 1994).
Z okazji 340. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Lwowskiego na Wydziale Chemicznym w dniach 24-25 maja
2001 r. zosta³a zorganizowana Miêdzynarodowa Konferencja „Lwowskie wyk³ady z chemii 2001”, na której z Polski
byli obecni dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz, prof. dr
hab. Stanis³aw Kopacz i dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz,
prof. PRz.

Literatura
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Nagrody dla studentów
Przyjêtym i dobrym zwyczajem naszej uczelni jest przyznawanie pod koniec ka¿dego roku akademickiego przez Rektora
nagród wyró¿niaj¹cym siê studentom Politechniki Rzeszowskiej. Nagrody s¹ uwieñczeniem ca³orocznego trudu w dzia³alnoœci naukowej, kulturalnej, sportowej i organizacyjnej. Za
osi¹gniêcia w r. ak. 2000/2001 nagrody otrzyma³o 86 studentów
reprezentuj¹cych wszystkie kierunki studiów. Przyznane nagrody œwiadcz¹ o zaanga¿owaniu studentów i ambitnym traktowaniu podejmowanych obowi¹zków. Nagrodzeni studenci to
czynni uczestnicy konferencji, sympozjów lub mistrzostw (na
przyk³ad w programowaniu zespo³owym); autorzy lub wspó³au-

torzy publikacji bêd¹cych wynikiem prac w studenckim ruchu
naukowym; organizatorzy imprez “Pokój dla ¿aka”; “Dni Politechniki”; “Targi Edukacyjne”; studenci dzia³aj¹cy w organach
samorz¹du wydzia³owego lub uczelnianego, organizatorzy ruchu sportowego i medaliœci w ró¿nych dyscyplinach sportowych.
Przyznane nagrody ciesz¹ w³adze uczelni i nagrodzonych.
Wszystkim wyró¿nionym studentom serdecznie gratulujê, ¿yczê udanych wakacji, a absolwentom podjêcia satysfakcjonuj¹cej pracy.
Jerzy Potencki

,
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Z prac Rady G³ównej
STANOWISKO Nr 32 /2001
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie nadawania uczelniom nazwy uniwersytet
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê inicjatywami nadawania ró¿nym uczelniom nazwy uniwersytet Rada G³ówna
Szkolnictwa Wy¿szego uwa¿a za konieczne przypomnienie podstawowych
zasad, których przestrzeganie jest przy
tym niezbêdne.
W polskiej tradycji akademickiej nazwa uniwersytet kojarzona by³a zawsze
i jest - do tej chwili - z uczelni¹ oferuj¹c¹ kszta³cenie w ramach szerokiego
wachlarza kierunków oraz prowadz¹c¹
badania naukowe i posiadaj¹c¹ uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego
w wielu ró¿nych dyscyplinach.
W powszechnym odczuciu œrodowiska akademickiego uczelnia maj¹ca
przywilej u¿ywania nazwy uniwersytet
powinna spe³niaæ warunki, które na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12
wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 - z póŸn.
zm.) gwarantuj¹ jej pe³n¹ autonomiê,
wyra¿aj¹c¹ siê m.in. prawem do swobodnego stanowienia o jej wewnêtrznej
strukturze, uruchamianiu kierunków
studiów i innych prerogatywach. Wyró¿nia to tak¿e uczelnie spoœród wszystkich szkó³ wy¿szych w sposób jasny
i aprobowany przez œrodowisko.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e warunki wymienione we wspomnianym wy¿ej art.
12 ust. 1 obowi¹zuj¹cej obecnie ustawy
obejmuj¹ w odniesieniu do uczelni publicznej wymóg zatrudnienia na podstawie mianowania co najmniej 60 na-

uczycieli akademickich z tytu³em naukowym profesora oraz posiadania
przez co najmniej po³owê podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni uprawnieñ do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego. Warunki takie s¹ niekiedy trudne do
spe³nienia w momencie organizowania
uczelni, która ma byæ uniwersytetem,
dlatego nale¿y dopuszczaæ okresy
przejœciowe. Z tego powodu Rada
G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego przyjê³a 16 czerwca 1992 r. „kryteria
powo³ywania pañstwowej uczelni typu
uniwersyteckiego”, które obejmuj¹,
oprócz wymogu zatrudnienia co najmniej 60 nauczycieli akademickich posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora
habilitowanego (w tym co najmniej 30
z tytu³em naukowym) oraz uprawnieñ
do prowadzenia studiów magisterskich
na co najmniej 6 kierunkach, posiadanie uprawnieñ do nadawania stopnia
naukowego doktora w co najmniej 6
dyscyplinach oraz uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w co najmniej 2 dyscyplinach. Rada uwa¿a tak¿e, ¿e w sprawie
utworzenia uczelni uniwersyteckiej powinny siê wypowiedzieæ senaty trzech
polskich uniwersytetów.
Uchwalaj¹c te kryteria, Rada G³ówna
mia³a na uwadze koniecznoœæ utrzymania pe³nej odpowiednioœci miêdzy
nazw¹ a tym, co ta nazwa oznacza. Nazwa uniwersytet musi zachowaæ swe
ugruntowane w polskiej tradycji zna-

czenie. W interesie uczelni ubiegaj¹cej
siê o prawo u¿ywania tej nazwy le¿y
wiêc utrzymanie w³aœciwych wymogów stawianych wszystkim, którzy
pragn¹ to prawo uzyskaæ.
Bardzo wa¿nym elementem postêpowania opiniodawczego jest zasiêgniêcie opinii senatów trzech uniwersytetów. Pozytywna opinia trzech senatów
nie tylko ma znaczenie merytoryczne,
ale tak¿e jest wyrazem akceptacji œrodowiska uczelni uniwersyteckich dla
nowo powsta³ego uniwersytetu. Tej
procedury nie powinno siê zaniedbywaæ, a w jej przestrzeganiu powinny
byæ zainteresowane przede wszystkim
uczelnie pragn¹ce u¿ywaæ nazwy uniwersytet.
W œwietle powy¿szych stwierdzeñ
nale¿y uznaæ w szczególnoœci, ¿e szko³y wy¿sze, które nie posiadaj¹ w ogóle
uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz
posiadaj¹ uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora jedynie
w dwóch dyscyplinach, nie spe³niaj¹
w sposób bardzo jaskrawy wymogów,
jakie musz¹ byæ stawiane uczelniom
pragn¹cym u¿ywaæ miana uniwersytet.
Tworzenie uniwersytetów s³abych,
o poziomie znacznie odbiegaj¹cym od
przyjêtych standardów krajowych i europejskich prowadzi do obni¿enia rangi
i presti¿u ca³ego szkolnictwa wy¿szego
w kraju, a tym samym godzi w interes
narodowy.
Przewodnicz¹cy Rady G³ównej
Andrzej Pelczar
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Dla wiêkszoœci z nas okres wakacji to czas urlopów spê- obok zamieszczam zdjêcie z 30-sekundowej reklamy teledzany z dala od miejsca sta³ego zamieszkania. Jak wykazuj¹ wizyjnej wraz z tekstem wypowiadanym przez lektora.
Efektem protestów by³ zakaz emisji spotów wydany
badania, z roku na rok coraz wiêcej Polaków decyduje siê na
czynn¹ formê wypoczynku. Dlatego te¿ mo¿e i Pañstwo, przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, która uzna³a, ¿e
zmêczeni rutyn¹ codziennego ¿ycia w Rzeszowie, zastana- z³amano ustawê z 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przewiali siê, czy nie skorzystaæ z ofert aktywnego spêdzenia wo- ciwdzia³aniu alkoholizmowi, zabraniaj¹c¹ reklamowania allnego czasu, które z du¿¹ intensywnoœci¹ by³y reklamowane koholi. Zastrze¿enia mia³ równie¿ Urz¹d Ochrony Konw ogólnopolskich stacjach telewizyjnych? Mam tutaj na my- kurencji i Konsumentów, a jeden z pos³ów AWS z³o¿y³ naœli rejsy na ³ódce „Bols” oraz przeja¿d¿ki konne w klubie jeŸ- wet w tej sprawie wniosek do prokuratora generalnego. Reklamy jednak nadal pojawia³y
dzieckim WTK Soplica.
siê w prasie i na billboardach.
Nie ukrywam, ¿e do naPo krótkim czasie spoty popisania tego artyku³u sprowróci³y do telewizji, po tym,
wokowa³a mnie kolejna
jak agencja reklamowa usureklama (tym razem wakanê³a znak graficzny z ¿agla, zacyjna) z ³ódk¹ „Bols” w roli
dowalaj¹c siê jedynie skromg³ównej. A ze wzglêdu na
nym logo na rufie jachtu. Zreto, ¿e zagadnienia promocji
zygnowano równie¿ z pokazys¹ mi szczególnie bliskie,
wania medali, które wódka
stanowi¹c niejako „intele„Bols” zdoby³a na wielu wyktualne hobby”, proponujê
stawach.
Pañstwu bli¿sze przyjrzenie
W ten sposób os³awiony
siê emitowanym w telewizji
jacht przez d³ugie miesi¹ce
spotom reklamowym.
p³ywa³ po „oceanach” szklaneKiedy prawie trzy lata
go ekranu. A¿ do lipca bietemu wspomniana ³ódka
¿¹cego roku, gdy pojawi³a siê
wyp³ynê³a na „fale” polreklama z has³em „Co dwie
skich mediów, od razu
³ódki, to nie jedna!”. Tym rawzbudzi³a du¿e kontroWyzwanie dla najlepszych – Bols Sport Travel.
zem widza informowano o rewersje. Osoby z bran¿y reNiepowtarzalne ¿eglarskie prze¿ycie na pok³adzie ³ódki Bols.
Bols Sport Travel – Smak wolnoœci.
gatach „Bols Maxi Cup”, odklamowej (zapewne jak
Najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia. Niezapomniana przygoda.
bywaj¹cych siê na pocz¹tku
wszyscy widzowie) uzna³y,
Bols Sport Travel.
sierpnia w Zatoce Gdañskiej.
¿e pokazywane w telewizji
Czysta przyjemnoœæ dla wszystkich spragnionych morskich przygód.
Mo¿na by pójœæ dalej za autoreklamy s¹ elementami
Bols Sport Travel – Czysta Przyjemnoœæ.
rami tej reklamy i powiedzieæ:
kampanii promuj¹cej produkt polsko-holenderskiej spó³ki Unicom-Bols Group, tzn. „Co trzy ³ódki, to nie jedna!”, ale s¹dzê, ¿e takiej „dawki ¿ewódkê o nazwie „Bols”. Takie dzia³ania uznano za nie- glugi” (tzn. poziomu „adrenaliny” we krwi) przeciêtny miezgodne z prawem, gdy¿ w Polsce jest zakazana reklama szkaniec naszego kraju móg³by nie prze¿yæ.
Po reklamach Bols Sport & Travel wydawa³o siê, ¿e mo¿napojów o zawartoœci powy¿ej 1,5 proc. alkoholu. Wprawdzie spot przygotowany przez jedn¹ z najwiêkszych polskich liwoœci kreacji w zakresie promocji alkoholu zosta³y wyczeragencji reklamowych McCann-Erickson nie promowa³ pane. I tu znowu kolejne zaskoczenie, bo na ekranach
bezpoœrednio alkoholu, a jedynie rejsy jachtowe prowadzone telewizorów pojawia³a siê grupa mê¿czyzn na koniach w reprzez spó³kê Bols Sport & Travel, ale jej znak graficzny do klamie WTK Soplica. To kolejny pomys³ agencji McCannz³udzenia przypomina³ logo zamieszczane na butelkach -Erickson zrealizowany dla Unicom-Bols Group, tym razem
produktu sprzedawanego w sklepach monopolowych. Do- promuj¹cy Wypoczynkow¹ Turystykê Konn¹ oferowan¹
datkowo tekst przekazu, ³¹cznie z koñcowym sloganem przez stadninê w Nowêcinie. Reklama nie ma bezpoœrednie„Czysta przyjemnoœæ”, wiêkszoœci osób nie kojarzy³ siê go zwi¹zku z alkoholem - wódk¹ Soplica, ale namawia
bynajmniej tylko z p³ywaniem po morzu. Dla przypomnienia do swobodnej, dynamicznej i ostrej jazdy konnej. Twórcy re-

,
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klamy i tym razem zadbali, aby odbiorca przekazu nie mia³
przypadkowych skojarzeñ i dlatego ogl¹daj¹c reklamê, mo¿emy us³yszeæ: „...moc p³ynie w naszych ¿y³ach”.
Warto wspomnieæ o efektach rynkowych zrealizowanych
kampanii. Otó¿ wydanie sporych sum pieniêdzy (tylko dom
mediowy Universal McCann przeznaczy³ ponad 20 mln z³
(wed³ug TNS OBOP) na zakup mediów dla reklamy z ³ódk¹
Bols) spowodowa³o, ¿e sprzeda¿ wódki wzros³a kilkunastokrotnie, osi¹gaj¹c znacz¹cy udzia³ w rynku. Produkt sta³ siê
nawet przez moment liderem w swojej grupie alkoholi (tzn.
wódek czystych). Jego popularnoœæ jest na tyle du¿a, ¿e
w sklepach pojawi³y siê podróbki o nazwach „Boss” i „Bulls”
z etykietami ³udz¹co podobnymi do swojego pierwowzoru
(je¿eli Pañstwo nie wierz¹, to proszê wejœæ do najbli¿szego
sklepu monopolowego i sprawdziæ). Na ocenê skutecznoœci
kampanii WTK Soplica jest jeszcze za wczeœnie, ale nale¿y
siê spodziewaæ, ¿e zyski ze sprzeda¿y znacz¹co przewy¿sz¹
nak³ady poniesione przez reklamodawcê.
W analizowanych reklamach mamy do czynienia z tzw.
reklam¹ poœredni¹. Rejsy jachtowe oraz turystyka konna zosta³y potraktowane przez twórców przekazów jako noœniki
medialne niepromuj¹ce wprost produktów, których reklama
jest prawnie zakazana (choæ zarówno przedstawiciele reklamodawcy, jak i pracownicy agencji stanowczo temu zaprzeczaj¹). Wykorzystanie w bran¿y monopolowej produktów
zastêpczych nie jest niczym nowym. Œwiadkami takich
dzia³añ byliœmy m.in. w kampaniach promuj¹cych nastêpuj¹ce alkohole: Finlandiê (Arctic Club), ¯ytni¹ (Extra ¯ytnia Festiwal), Martini (Martini Sportsline) oraz kilku innych.
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Na zakoñczenie nale¿y zadaæ sobie pytanie: jak oceniæ
poczynania polmosów w zakresie komunikacji marketingowej? Wódka jest produktem masowym, wymagaj¹cym œrodków reklamy docieraj¹cych do szerokich rzesz odbiorców.
Najlepszym medium spe³niaj¹cym ten warunek jest telewizja i trudno siê dziwiæ, ¿e producenci alkoholi poszukuj¹ ró¿nych sposobów, aby pokazaæ w niej swój produkt.
Oczywiœcie, nie mo¿na pomin¹æ spo³ecznych skutków reklamy alkoholi (ewentualnego negatywnego wp³ywu na dzieci
i m³odzie¿) oraz „hipokryzji reklamodawców” namawiaj¹cych ca³¹ Polskê, aby skorzysta³a z jednego jachtu lub
jednego z dwudziestu koni hodowanych w Nowêcinie.
No có¿, ja osobiœcie podziwiam pomys³owoœæ zespo³u
kreatywnego agencji reklamowej McCann-Erickson, która
przygotowa³a zaprezentowane spoty. Zreszt¹ reklamy alkoholi (przede wszystkim piwa), ze wzglêdu na istniej¹ce ograniczenia legislacyjne, zawsze wyzwala³y oryginalne
pomys³y pracowników agencji, zmuszaj¹c ich do wspinania
siê na wy¿yny w³asnej kreatywnoœci. Niestety, dla osób zajmuj¹cych siê reklam¹ (w tym i dla mnie), ju¿ nied³ugo wejd¹
w ¿ycie znacz¹ce ograniczenia prawne promocji alkoholi,
zmuszaj¹c bran¿ê piwn¹ do rezygnacji z wielu dzia³añ reklamowych. Ale reklamodawcy i agencje reklamowe nie
z³o¿y³y jeszcze broni. Wojna trwa. Ale o tym mo¿e nastêpnym razem...
Marcin Gêbarowski
Autor zajmuje siê zagadnieniami reklamy i promocji rynkowej.
Od 1 paŸdziernika br. rozpocznie pracê na stanowisku asystenta
w Katedrze Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.

PRASA O POLITECHNICE

Samorz¹d
Studentów Politechniki Rzeszowskiej organizuje ju¿ po raz pi¹ty akcjê „Pokój dla
¿aka 2001” - poinformowa³a GW 5 lipca
2001 r. Biuro Samorz¹du bêdzie przyjmowaæ zg³oszenia od osób chc¹cych wynaj¹æ
pokój lub ca³e mieszkanie, a nastêpnie przekazywaæ je zainteresowanym studentom.
Pomoc w znalezieniu lokum bêdzie
bezp³atna; z poœrednictwa mog¹ korzystaæ
studenci wszystkich rzeszowskich uczelni.
Podobna informacja ukaza³a siê w Super
Nowoœciach i Nowinach.
***

9 lipca 2001 r. GW zamieœci³a informacjê
nt. budowy nowoczesnego Centrum Kultury Studenckiej. Powstanie ono przy zbiegu
al. Powstañców Warszawy z ul. Emilii Plater. Centrum sk³adaæ siê bêdzie z czterech sal kinowych, z ekranami o powierzchni 200 m2. Bêd¹ w nim te¿ inne atrakcje: bary, restauracje, byæ mo¿e kawiarenka internetowa, sala gier multimedialnych - czytamy w Gazecie Wyborczej.
Informacjê na ten temat zamieœci³y tak¿e SN.

W dodatku do GW z dnia 19 lipca
2001 r. ukaza³ siê obszerny artyku³ pt. Na

¿aglach
i w kominach nt. szybowiska
w Bezmiechowej oraz polskich szybowców PW-5
i PW-6 skonstruowanych w Politechnice
Warszawskiej. Czytamy tam tak¿e o wizycie w Bezmiechowej Tadeusza Góry - legendy polskiego szybownictwa, pierwszego lotnika na œwiecie, który otrzyma³ medal
Ottona Lilienthala. 18 maja 2001 r. Tadeusz
Góra by³ goœciem uroczystoœci wmurowania aktu erekcyjnego pod Akademicki
Oœrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej.
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W pi¹tek, 22
czerwca, na
placu obok Zespo³u Sal Wyk³adowych i Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej odby³o siê uroczyste
ods³oniêcie pomnika patrona uczelni Ignacego £ukasiewicza - donosi³y SN 26
czerwca 2001 r. Tego dnia nast¹pi³o równie¿ otwarcie Laboratorium Naukowo-Badawczego Silników Spalinowych Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Podobn¹ informacjê opublikowa³a Gazeta Wyborcza i Nowiny.
***
Bartosz Boryczko, student V roku Wydzia³u Chemicznego na Politechnice Rzeszowskiej, jako jedyny student z Polski
uczestniczy³ w Œwiatowym Kongresie
Chemicznym w Australii - informacja na
ten temat ukaza³a siê w SN 11 lipca 2001 r.
World Chemistry Congress to bardzo
presti¿owa Konferencja, na której chemicy z ca³ego œwiata spotykaj¹ siê, aby
ustaliæ m.in. nazwy nowych zwi¹zków
chemicznych czy porozmawiaæ i wymieniæ siê doœwiadczeniami - powiedzia³ SN
B. Boryczko.

12 czerwca
2001 r. N poinformowa³y o uroczystoœci wrêczenia Nagród Rektora, która odby³a siê
w Sali Senatu PRz w dniu 11 czerwca br.
Nagrodzonych zosta³o 86 studentów wyró¿niaj¹cych siê w dzia³alnoœci naukowej,
kulturalnej, organizacyjnej i sportowej.
***
Karol Borowik, student V roku Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej, otrzyma³ wyró¿nienie na II Ogólnopolskiej
Konferencji Studenckiej Kó³ Naukowych i M³odych Pracowników Nauki donosi³y N 18 czerwca 2001 r. W czasie
konferencji wyg³oszono 44 referaty. Referat Karola Borowika pt. „Analiza masztu
jako ustroju trójwymiarowego metod¹ elementów skoñczonych” by³ jednym z dwóch
wyró¿nionych.
***

GAZETA POLITECHNIKI
Absolwentka Wydzia³u Chemicznego PRz Izabela Durka zosta³a laureatk¹ Nagrody Prezydenta Rzeszowa „M³ode Talenty” w dziedzinie „Nauka i technika” - informacja na ten temat ukaza³a siê w N 19 lipca 2001 r. O laureatce czytamy: Prowadzi³a badania w Zak³adzie Chemii Organicznej PRz w ramach Ko³a Naukowego
Studentów Chemii.(...) Wyniki badañ
przedstawia³a na sesjach naukowych,
m.in. na zjeŸdzie Polskiego Towarzystwa
Chemicznego. Za postêpy w nauce
i dzia³alnoœæ w Kole Naukowym Izabela
Durka otrzyma³a nagrodê Rektora Politechniki Rzeszowskiej i stypendium Ministra
Edukacji Narodowej.

W lipcu br.
w nr. 8/2001
(83) pl ukaza³a siê informacja nt. uroczystoœci wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowê Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej. Oœrodek bêdzie dysponowa³ nowoczesnym laboratorium, w którym bêd¹ prowadzone badania szybowców wyprodukowanych w
warszawskiej uczelni - czytamy w pl. Uroczystoœæ odby³a siê w 63. rocznicê rekordowego przelotu Tadeusza Góry, który zapewni³ mu jako pierwszemu Polakowi Medal
Lilienthala.
Informacjê na ten temat zamieœci³o tak¿e
Forum Akademickie nr 7-8/2001.

Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej
obchodz¹cej
swe 50-lecie dokonali 18 maja wmurowania aktu erekcyjnego pod Akademicki
Oœrodek Szybowcowy w Bezmiechowej czytamy w czerwcowym numerze ERz.
Tu¿ obok powstanie Miêdzyuczelniane
Wielofunkcyjne Lotnicze Laboratorium
Naukowo-Badawcze Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej.
Obszerne informacje na ten temat zamieœciliœmy w GP 5-6/2001.

Opracowa³a
Iwona Œlêzak-G³adzik
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Fraszki
Stanis³awa Siekañca
LIST GOÑCZY
Nadaj¹ na wizji,
nadaj¹ na fonii,
s¹ poszukiwani
oni, oni, oni!

ALTRUIZM
Chêtnie przychylê
Wam nieba.
Tylko mnie doñ
podnieœæ trzeba.

MOTYLE
Z tego kwiateczka
na ten kwiateczek,
z tego sto³eczka
na ten sto³eczek.

NAGROBEK
KOZIO£KA
Tu le¿¹ szcz¹tki
Kozio³ka Mato³ka,
zgin¹³ tragicznie
przez upadek sto³ka.

SPRAWY NIE MA
Brak œrodków pieniê¿nych
nam w niczym nie szkodzi,
bo i tak z nas ka¿dy
zapieniony chodzi.

W GÓRÊ SERCA
Spada nam stopa,
spada pog³owie,
lecz w górê serca,
bo grunt to zdrowie!
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miêdzy niebem a ziemi¹

Do l¹dowania podchodzi
Micha³ Macha³ek.

Ten sezon rozpoczêliœmy ju¿ pod koniec marca
br., ale tak naprawdê solidnie polataliœmy dopiero
w drugiej po³owie kwietnia. Dziêki uprzejmoœci
pana Jerzego Madeja, który wypo¿yczy³ nam swoj¹
prywatn¹ wyci¹garkê (byæ mo¿e kiedyœ bêdziemy
mieæ tak¹ w³asn¹), wykonaliœmy loty treningowe na
lotnisku w Sanoku i Iwoniczu k. Krosna. Jesteœmy
wdziêczni ¿yczliwemu nam kierownictwu i personelowi Lotniczego Pogotowia z Sanoka za
udostêpnienie lotniska do wykonywania lotów
wyci¹garkowych. Nasze loty z zaciekawieniem
obserwowa³o kilkaset osób wypoczywaj¹cych nad
brzegiem Sanu. Mieliœmy równie¿ niesamowit¹
frajdê obejrzeæ z powietrza Sanok. Paralotnie bez
napêdu rzadko przelatuj¹ nad miejscowoœciami,
a nam siê w³aœnie uda³o wykonywaæ loty niemal
nad centrum miasta. W sumie wykonaliœmy ponad
40 lotów i mi³o spêdziliœmy czas.
W dniach 28 kwietnia - 6 maja br. sekcja
zorganizowa³a trening paralotniowy na lotnisku
w Iwoniczu k. Krosna. Przez kilka dni lotnych
wykonaliœmy ponad 70 holi. W zale¿noœci od
umiejêtnoœci pilota uzyskiwano wysokoœci
wczepienia od 200 do 350 m. Silny, czasami nawet
porywisty wiatr powodowa³, ¿e termika by³a
mocno poszarpana. Du¿e obszary duszenia
powodowa³y, ¿e loty by³y krótkie i rzadko przekracza³y kilkanaœcie minut. Najwiêksze przewy¿szenie uzyska³ £ukasz Walczak, a najd³u¿szy lot
wykona³ Micha³ Macha³ek. Wszystkie holowania
wykonywa³ Lucjan Witek - nasz najlepszy „holmistrz”.
W tym samym czasie w Bezmiechowej, pod
opiek¹ Paw³a Bobera, grupa kilkunastu pocz¹tkuj¹cych paralotniarzy z nowego „zaci¹gu” wykonywa³a swoje pierwsze zloty.
Wies³aw Bielak

Startuje £ukasz Walczak.

Start paralotni za wyci¹gark¹.

Iwonicz. Ostatnia kontrola przed startem.

Fot. Archiwum AKL

Sport

Ruszajmy siê

Autorzy tekstów:
mgr in¿. Wies³aw Bielak
Katedra Mechaniki Konstrukcji

dr hab. in¿. Bogumi³ Bieniasz, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Termodynamiki

mgr Marcin Gêbarowski

Akademicki

Katedra Marketingu

dr in¿. Cecylia Heneczkowska
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

mgr Pawe³ Hydzik
WZiM

dr in¿. Jadwiga Kaleta
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód

Z³oto i br¹z
EL¯BIETY ZDEB

El¿bieta Zdeb - dwukrotna medalistka Akademickich Mistrzostw
Polski w Lekkiej Atletyce.

Du¿y sukces odnios³a skromna 9-osobowa reprezentacja kobiet naszej uczelni na Mistrzostwach Polski
Szkó³ Wy¿szych w Lekkiej Atletyce, rozegranych we
Wroc³awiu w dniach 25-27 maja 2001 r.
Studentka Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa El¿bieta Zdeb (III MDZ) wywalczy³a z³oty medal
w pchniêciu kul¹ i br¹zowy w rzucie dyskiem, a Monika
Bry³a z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu (I ZD) zajê³a
czwarte miejsce w biegu na 400 m i pi¹te na dystansie
800 m. W ogólnej punktacji nasza ekipa, prowadzona
przez trenera Henryka Medera, zajê³a siódme miejsce
wœród startuj¹cych 17 politechnik.

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

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

dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista ds. Organizacji
Sekretarz Rektora

mgr in¿. Adam Piech
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych

dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof PRz
Prorektor ds. Nauczania

mgr Edyta Ptaszek
Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych

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

prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz
Dziekan WBMiL

Podsumowanie Sportowego Roku
Zakoñczenie sportowego roku akademickiego to impreza, która ju¿ na sta³e zagoœci³a
w kalendarzu Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Sportowego Politechniki
Rzeszowskiej.
Tradycyjny turniej siatkówki z udzia³em kadry
naukowej Politechniki, siatkarek AZS i dzia³aczy KU
AZS
zosta³
rozegrany
6 czerwca br. w hali sportowej PRz. Podczas spotkania nasi sportowcy - studenci koñcz¹cy studia otrzymali z r¹k prezesa KU AZS
Grzegorza Sowy okolicznoœciowe koszulki. Po zakoñczeniu czêœci sportowej odby³o siê tradycyjne
Studenci-sportowcy po otrzymaniu nagród Rektora.
ognisko "pod jab³onk¹".
Z okazji zakoñczenia roku
akademickiego 17 sportowców i dzia³aczy AZS zosta³o wyró¿nionych nagrodami
Rektora. Gratulacje wyró¿nionym z³o¿y³ zawsze z nami obecny Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski.
Po czêœci oficjalnej zaproszeni Goœcie, zawodnicy
i dzia³acze AZS przy piwie
i kie³baskach dzielili siê
wspomnieniami. Planom na
przysz³oœæ i opowieœciom
nie by³o koñca.
Przy ognisku.
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