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Tegoroczn¹ Nagrodê Nobla z dzie-
dziny chemii otrzymali dwaj Ameryka-
nie - dr William S. Knowles (ur.
1917 r.), zwi¹zany w przesz³oœci
z Monsanto Company w St. Luis, i prof.
K. Barry Sharpless (ur. 1941 r.) z The
Scripps Research Institute w La Jolla
w Kalifornii oraz Japoñczyk - profesor
Ryoji Noyori (ur. 1938 r.) z Nagoya
University. Królewska Szwedzka Aka-
demia Nauk przyzna³a Nagrodê Nobla
tym chemikom za "ich osi¹gniêcia z za-
kresu katalitycznej syntezy asymetry-
cznej". Po³owê nagrody otrzymali
Knowles i Noyori za: "ich prace do-
tycz¹ce wykorzystania chiralnych
uk³adów katalitycznych w asymetrycz-
nym uwodornieniu". Drug¹ po³owê
przyznano Sharplessowi za "jego prace
z zakresu wykorzystania chiralnych
uk³adów katalitycznych w reakcjach
asymetrycznego utlenienia".

Odkrycia dokonane przez tych
trzech znamienitych chemików organi-
ków wywar³y olbrzymi wp³yw na roz-
wój katalizy asymetrycznej, co w efek-
cie doprowadzi³o do znacznego postê-
pu w dziedzinie syntezy leków i innych
zwi¹zków biologicznie czynnych.

Knowles by³ jednym z pionierów
w dziedzinie badañ nad kataliz¹ asyme-
tryczn¹. Jego prace dotycz¹ce asyme-

trycznego katalitycznego uwodornie-
nia w obecnoœci chiralnego difosfino-
wego kompleksu rodu doprowadzi³y do
uruchomienia przez firmê Monsanto
w 1974 r. pierwszej przemys³owej in-
stalacji syntezy asymetrycznej rzadkie-
go aminokwasu L-DOPA (3,4-di-
hydroksyfenyloalaniny), wykorzysty-
wanego jako lek w terapii choroby Par-
kinsona.

Dalsze badania z zakresu asymetry-
cznego uwodornienia wi¹zañ wielokro-
tnych w obecnoœci chiralnych kom-
pleksów rutenu(II) z difosfinami dinaf-
tylowymi (BINAP) przeprowadzone
przez Noyoriego zaowocowa³y m.in.
w 1980 r. przemys³ow¹ syntez¹ (S)-Na-
proxenu, znanego leku przeciwbólowe-
go i przeciwzapalnego. Osi¹gniêcia
Noryoriego na polu asymetrycznego
uwodornienia znajduj¹ obecnie liczne
zastosowania w syntezie ró¿nych far-
maceutyków, agrochemikaliów czy
substancji smakowych i zapachowych.

Odkrycia Sharplessa dotycz¹ce
asymetrycznej epoksydacji alkoholi al-
lilowych katalizowanej chiralnymi
kompleksami tytanu i winianu dietylo-
wego, dokonane w 1980 r., stworzy³y
podstawê przemys³owej syntezy (S)-
i (R)-glicydolu oraz (S)- i (R)-metylo-
glicydolu, wykorzystywanych w prze-

myœle farmaceutycznym przy syntezie
leków nasercowych z grupy tzw. b-blo-
kerów. Innym przyk³adem prze-
mys³owego zastosowania asyme-
trycznej epoksydacji Sharplessa jest
synteza feromonu brudnicy nieparki,
jednego z najgroŸniejszych szkodni-
ków sadów (g¹sienice tego motyla zja-
daj¹ liœcie i kwiaty drzew jab³oni).
Stworzy³o to mo¿liwoœæ efektywnej
ochrony sadów przed tym szkodni-
kiem.

Za znacz¹ce osi¹gniêcie w dziedzi-
nie asymetrycznej syntezy nale¿y uz-
naæ równie¿ odkrycie przez Sharplessa
w 1988 r. reakcji asymetrycznej dihy-
droksylacji olefin w obecnoœci tetrat-
lenku osmu, stwarzaj¹cej mo¿liwoœæ
chemicznej syntezy chiralnych dioli.

Profesor Eric N. Jacobsen z Har-
vard University, inny wybitny specjali-
sta z dziedziny syntezy asymetrycznej,
poproszony o komentarz na temat tego-
rocznej Nagrody Nobla z dziedziny
chemii, powiedzia³ m.in. na ³amach
Chemical & Engineering News (z 15
paŸdziernika 2001 r.), ¿e: "Jest to na-
groda od dawna oczekiwana" i ¿e Ko-
mitet Nagrody Nobla "wybra³ zna-
komicie".

Wiktor Bukowski

NOBEL 2001

Nagroda dla chemików

Z OBRAD SENATU

Kolejne posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³y siê w dniach 20 wrzeœnia 2001 r. i 15 listopada 2001 r.
Na posiedzeniu w dniu 20 wrzeœnia 2001 r. nominacjê z r¹k
JM Rektora prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Markowskiego na
stanowisko profesora nadzwyczajnego PRz na okres 5 lat
otrzyma³ dr hab. in¿. Tadeusz Knap (WBMiL).

Nastêpnie Senat pozytywnie rozpatrzy³ wnioski:
� o mianowanie prof. dr. hab. in¿. Henryka Kopeckiego

(WBMiL) przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na
stanowisko profesora zwyczajnego,

� o mianowanie dr. hab. Czes³awa Jasiukiewicza (WBMiL)
na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki
Rzeszowskiej na okres 5 lat.

Senat ponadto:
� wys³ucha³ informacji JM Rektora na temat przygotowañ

do jubileuszowej inauguracji roku akademickiego
2001/2002,

� zatwierdzi³ ramowy plan posiedzeñ Senatu PRz w roku
akademickim 2001/2002,

� dokona³ wyboru przedstawicieli Politechniki Rzeszo-
wskiej do prac w Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej,

� pozytywnie zaopiniowa³ wniosek Rady WZiM dotycz¹cy
zmiany nazwy Zak³adu Metod Matematycznych w Eko-
nomii na Zak³ad Metod Iloœciowych w Ekonomii

oraz wys³ucha³ informacji:
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Uchwa³a KRPUT nr 2
Gniezno, dnia 20.10.01

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
zwraca siê do Ministra Edukacji Narodowej z postula-
tem o spowodowanie zmiany Rozporz¹dzenia z dnia
30.08.2001 r. (Dz.U. 95/2001 poz. 1040), dotycz¹cego trybu
uzyskiwania zezwolenia na zastosowanie 3% poziomu podat-
ku VAT przy zakupie sprzêtu informatycznego do celów edu-
kacyjnych.

Wymagane obecnie, na mocy cytowanego Rozporz¹dze-
nia, uzyskanie ka¿dorazowo pisemnej zgody Ministra jest
uci¹¿liwe i powoduje istotne spowolnienie procesu zakupu
sprzêtu, potêguj¹c dodatkowo efekt zwi¹zany z procesem
przetargowym, wymaganym przez ustawê o zamówieniach
publicznych.

W opinii cz³onków KRPUT uprawnienia takie powinny
byæ przekazane rektorowi uczelni.

Przewodnicz¹cy KRPUT

prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz

KRPUT
Kolejne posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych odby³o siê

w dniach 19-20 paŸdziernika 2001 r. w Poznaniu i GnieŸnie. Gospodarzem wymienionego posiedzenia
by³a tym razem Politechnika Poznañska. Nastêpne posiedzenie, które - zgodnie z przyjêtym harmono-

gramem - odbêdzie siê w kwietniu 2002 r., organizowaæ bêdzie Politechnika Rzeszowska.
Poni¿ej prezentujemy przyjête w GnieŸnie uchwa³y KRPUT.

Uchwa³a KRPUT nr 1
Gniezno, dnia 20.10.01

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicz-
nych, maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ aktualnej sytuacji finanso-
wej Pañstwa, wyra¿a swoje ogromne zaniepokojenie
wobec obserwowanych tendencji deprecjonowania pozy-
cji szkolnictwa wy¿szego podczas prac nad bud¿etem na
rok 2002.

W sytuacji, kiedy trendy europejskie i ogólnoœwiatowe
wskazuj¹ na rozwój gospodarki opartej na szeroko rozu-
mianej wiedzy, dalsze niedocenianie przez w³adze pañ-
stwowe roli uczelni wy¿szych budzi nasz zdecydowany
sprzeciw.

KRPUT zwraca równie¿ uwagê na fakt, ¿e permanent-
ne ograniczanie finansowania badañ naukowych, w szcze-
gólnoœci badañ w³asnych, odbija siê negatywnie na
procesie kszta³cenia kadr, co tym samym stawia pod zna-
kiem zapytania przysz³oœæ i dalszy rozwój szkolnictwa wy-
¿szego w Polsce.

� prorektora ds. nauczania dr. hab. in¿. Jerzego Potenc-
kiego, prof. PRz, o przebiegu rekrutacji na studia dzienne
i zaoczne na rok akademicki 2001/2002,

� o dzia³alnoœci Rady Bibliotecznej.

* * *
Na posiedzeniu Senatu w dniu 15 listopada 2001 r. akt

mianowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na
stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Rzeszo-
wskiej otrzyma³ prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki (WBMiL),
a prof. dr hab. in¿. Heorhy Loutsky (WEiI) otrzyma³ nomina-
cjê na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice
Rzeszowskiej na czas nieokreœlony.

W czasie posiedzenia JM Rektor wrêczy³ (nieobecnej
podczas inauguracji roku akademickiego) prof. dr hab. in¿.
Lidii Maksymowicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie medal "Zas³u¿onym dla Politechniki Rzeszowskiej".

Nastêpnie z r¹k JM Rektora jubileuszowe medale "50 lat
wy¿szego szkolnictwa technicznego w Rzeszowie" otrzyma-
li wszyscy cz³onkowie Senatu PRz, Zespó³ Pieœni i Tañca Po-
litechniki Rzeszowskiej "Po³oniny" oraz ks. W³adys³aw
Pasiut, MS - Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy.

W czasie posiedzenia Senat podj¹³ uchwa³y:

� w sprawie zasad kwalifikacji na studia w roku akademic-
kim 2002/2003,

� wprowadzaj¹c¹ zmiany do uchwa³y Senatu Politechniki
Rzeszowskiej z dnia 18 listopada 1999 r. sprawie szcze-
gó³owych zasad przyjmowania laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych na studia.

Senat wys³ucha³ równie¿ informacji:
� prorektora ds. nauczania dr. hab. in¿. Jerzego Potenckie-

go, prof. PRz, o wynikach nauczania w semestrze letnim
w roku akad. 1999/2000 oraz na temat stanu przygotowañ
uczelni do oceny kszta³cenia na poszczególnych kierun-
kach studiów,

� prorektora ds. ogólnych i wspó³pracy z zagranic¹ dr. hab.
in¿. Andrzeja Sobkowiaka, prof. PRz, na temat wyjazdów
na konferencje zagraniczne,

� zastêpcy dyrektora administracyjnego ds. technicznych
mgr. in¿. Jacka Hessa na temat dzia³alnoœci remontowej
w Politechnice Rzeszowskiej w 2001 r.
Senat ponadto pozytywnie zaopiniowa³ wniosek

o wszczêcie postêpowania w sprawie nadania tytu³u doktora
honoris causa Politechniki Rzeszowskiej prof. zw. dr. in¿.
Kazimierzowi E. Oczosiowi.

Iwona Œlêzak-G³adzik
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W dniu 8 wrzeœnia 2001 roku,
w 35-lecie powstania Wydzia³u Budo-
wnictwa i In¿ynierii Œrodowiska naszej
Uczelni, odby³ siê zjazd absolwentów
tego Wydzia³u. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê msz¹ œwiêt¹ w koœciele p.w. œw. Jac-
ka oo. Dominikanów w Rzeszowie.

W zespole sal wyk³adowych ucze-
stników wita³ Komitet Organizacyjny,
który dla ka¿dego z uczestników przy-
gotowa³ jubileuszowy informator
o Wydziale z list¹ wszystkich absol-
wentów oraz okolicznoœciowe upo-
minki.

Otwieraj¹c oficjaln¹ czêœæ zjazdu
w sali S-1, Dziekan Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska dr hab.
in¿. Szczepan Woliñski, prof. PRz, bar-
dzo serdecznie powita³ wszystkie przy-
by³e osoby: rektora i prorektorów Poli-
techniki, dziekanów innych wydzia-
³ów, absolwentów, zaproszonych goœci,
nauczycieli akademickich i pracowni-
ków WBiIŒ. Przedstawi³ równie¿ histo-
riê Wydzia³u, kolejne jego w³adze,
kierunki i specjalnoœci, na jakich
kszta³cili siê studenci, liczbê absolwen-
tów na kierunkach i rodzajach studiów,
rozwój kadry naukowej oraz bazy labo-
ratoryjnej.

JM Rektor Politechniki Rzeszo-
wskiej prof. dr hab. in¿. Tadeusz Mar-
kowski serdecznie podziêkowa³ za
zaproszenie na jubileuszow¹ uroczy-
stoœæ. Podziêkowa³ równie¿ tym wszy-
stkim, którzy nie szczêdzili swoich si³
i przyczynili siê do tego, ¿e Politechni-
ka nadal pozosta³a jako samodzielna
i najwiêksza uczelnia techniczna w re-
gionie po³udniowo-wschodniej Polski.
Przedstawi³ rozwój Politechniki Rze-
szowskiej na przestrzeni 50 lat jej ist-
nienia oraz plany i perspektywy na
przysz³oœæ. PóŸniej swoimi wspomnie-
niami i doœwiadczeniem dzielili siê pro-
fesorowie oraz nauczyciele akade-
miccy: prof. Stanis³aw Kuœ, prof. Zby-

szko Stojek, prof. Andrzej Jarominiak,
mgr Stefan Opaliñski. Ich wspomnienia
by³y ciep³o przyjmowane przez uczest-
ników zjazdu. Równie¿ absolwenci
dzielili siê swymi wra¿eniami z okresu
studiów.

W przerwie na wszystkich czeka³a
kawa, herbata i ciastka. By³ to czas ko-
le¿eñskich powitañ, wzajemnych roz-
poznawañ oraz okolicznoœciowych
zdjêæ pod popiersiem Ignacego £uka-
siewicza. Bardzo czêsto by³o s³ychaæ
pytania: "powiedz mi, kto to jest?", "czy
to jest...?".

Po pierwszym, gwarnym i serdecz-
nym spotkaniu rozpoczê³o siê zwiedza-
nie Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska. Tam absolwenci spotkali
siê z dawnymi wyk³adowcami, zoba-
czyli stare, znajome miejsca oraz wspo-
minali dobre czasy studenckie. Po
zwiedzeniu Wydzia³u wszyscy uczest-
nicy (absolwenci i wyk³adowcy) udali
siê do sto³ówki studenckiej, gdzie na

goœci czeka³ uroczysty obiad. Czas
wolny po obiedzie przeznaczono na
spotkania towarzyskie oraz zmianê
strojów na balowe. O godzinie 18oo Stu-
dencki Zespó³ Pieœni i Tañca "Po³oni-
ny" tradycyjnym polonezem rozpocz¹³

Bal Absolwenta. Jednym z punktów
programu by³ krótki koncert "Po³onin",
w którym zespó³ zaprezentowa³ przy-
œpiewki i tañce z regionu rzeszowskie-
go, uœwietniaj¹c tym samym wieczorn¹
uroczystoœæ. By³a to okazja powrotu do
wspomnieñ z czasów studenckich tych
absolwentów, którzy kiedyœ tañczyli
w zespole. Po koncercie bal rozkrêci³
siê na dobre, a zabawa trwa³a do bia³ego
rana.

Zjazd absolwentów WBiIŒ nale¿y
uznaæ za bardzo udany, s¹dz¹c z opinii
jego uczestników. Z wielu ust pada³y
zdania: "musimy spotkaæ siê za rok",
"to by³a œwietna zabawa".

Aleksander Starakiewicz

Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Zjazd Absolwentów

Bal absolwentów. To by³a œwietna zabawa.
Fot. M. Misiakiewicz
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Katedra Mostów tradycyjnie, co
dwa lata, organizuje zagraniczne wy-
cieczki naukowo-dydaktyczne dla stu-
dentów specjalnoœci mostowej .
W dniach 07-19 wrzeœnia br. odby³a siê
kolejna - tym razem do Portugalii. Wy-
cieczki zorganizowane w poprzednich
latach (w 1997 r. do Danii, w 1999 r. do
Austrii i W³och) da³y bardzo dobre re-
zultaty dydaktyczne, przede wszystkim
spowodowa³y wzrost zainteresowania
studentów pog³êbianiem wiedzy o mo-
stach, a tak¿e rozszerzenie horyzontów
myœlowych.

Doceniaj¹c wa¿noœæ wyjazdów za-
granicznych dla rozwoju zawodowego
i intelektualnego wychowanków Kate-
dry Mostów, zatrudnieni w niej nauczy-
ciele akademiccy zaanga¿owali siê
w zorganizowanie wycieczki oraz
w zdobycie œrodków na jej sfinansowa-
nie. Œrodki te uzyskano dziêki ¿yczli-
woœci wielu sponsorów. By³y nimi
firmy mostowe: AARSLEFF z Warsza-
wy, "ABF Mosty" z Katowic, "IN-
KOM-Œl¹ski" z Pszczyny,
MOSTO-STAL Kraków, "Mosty

£ódŸ" Oddzia³ Rzeszów, KPRM Kiel-
ce, PRIn¿ z Katowic, TARCOPOL ze
Starachowic, "Tegola" z £odzi, "Via-

Con" z Zielonej Góry oraz ZBM War-
szawa. W rewan¿u pracownicy Katedry
przeprowadzili spo³ecznie szkolenia
pracowników firm sponsoruj¹cych na
temat nowoczesnych technologii budo-
wnictwa mostowego oraz zasad prowa-
dzenia nadzoru robót mostowych.
Wsparcia finansowego udzieli³y rów-
nie¿: Wydzia³ Budownictwa i In¿ynie-
r i i Œrodowiska PRz, Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych, Zarz¹dy
Dróg Wojewódzkich, Powiatowych i
Miejskich, Zwi¹zek Mostowców RP
Oddzia³ Rzeszowsko- -Lubelski oraz
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Komunikacji Oddzia³ Rzeszów.

Organizacj¹ przejazdów, noclegów
i wy¿ywienia zajê³o siê Biuro Turystyki
ZNP "LogosTour", Oddzia³ Rzeszo-
wski. Du¿¹ pomoc udzieli³y Panie z ad-
ministracji uczelni, które nadzorowa³y
formaln¹ i finansow¹ stronê wyjazdu.

W wycieczce wziê³o udzia³ 35 stu-
dentów, 4 pracowników Katedry Mo-
stów i 2 przedstawicieli Zwi¹zku Mo-
stowców RP.

Trasa przejazdu wiod³a przez: Nî-
mes, Barcelonê, Malagê, Sewillê, Liz-
bonê, Porto, Saragossê, Salamankê,

Uczestnicy wyprawy na tle “Puente del Diabolo” w Barcelonie.
Fot. w³asna

Studencka wyprawa

mostowa do Portugalii

Studenci na tle mostu “25 Kwietnia” w Lizbonie.
Fot. w³asna
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Avignon i Genewê. Odwiedzono rów-
nie¿ Gibraltar - dominium brytyjskie na
po³udniowym krañcu Pó³wyspu Iberyj-
skiego.

Studenci zostali zapoznani ³¹cznie
z ponad 30 obiektami mostowymi. By³y
wœród nich obiekty nowoczesne, wybu-
dowane w ostatnich latach i obrazuj¹ce
najnowsze tendencje w budownictwie
mostowym oraz obiekty zabytkowe,
wybudowane kilkaset lat temu.

W Portugalii zapoznali siê z mosta-
mi: "Vasco da Gama" i "25 Kwietnia"
w Lizbonie, mostami "Maria Pia",
"Luis I", "S. Joao", "Freixo" w Porto
oraz nowoczesnymi obiektami w ci¹-
gach intensywnie rozwijanej sieci auto-
strad i dróg szybkiego ruchu. Przeje¿-

d¿aj¹c przez Francjê i Hiszpaniê, nie
pominiêto znajduj¹cych siê w tych kra-
jach interesuj¹cych obiektów. W Se-
willi studenci zostali zapoznani m.in.
z mostem "Alamillo" (projektant:
S. Calatrava), mostami "Barqueta"
i "Centenario" (projektant: J.M. Cal-
zon) oraz mostem "Cartuja" (proje-
ktant: F. Leonhardt). Ponadto na trasie
przejazdu znalaz³y siê m.in. mosty:
"Del Diabolo" w Barcelonie, "Del Pi-
lar" w Saragossie, "St-Benezet" w Avi-
gnon oraz staro¿ytny most rzymski
w Salamance i akwedukt "Pont du
Gard" znajduj¹cy siê ko³o Nîmes, wy-
budowany przez Rzymian w 13 r. p.n.e.

Oprócz uzyskania wielu informacji
technicznych uczestnicy wycieczki

mieli mo¿liwoœæ prze¿ycia licznych
wra¿eñ, jakie zawsze towarzysz¹ zwie-
dzaniu zabytkowych miast i miejsc.

Wycieczki zagraniczne Katedry
Mostów s¹ organizowane z inicjatywy
jej kierownika prof. Andrzeja Jaromi-
niaka. Nie by³yby mo¿liwe bez zaanga-
¿owania w ich przygotowanie wszy-
stkich pracowników Katedry.

Wszystkim osobom, które przyczy-
ni³y siê do zorganizowania wycieczki,
serdecznie dziêkujemy.

Kierownik i g³ówny
organizator wycieczki

Lucjan Janas

Czy poza Wydzia³em Chemicznym

nauczanie chemii jest potrzebne?

Jeœli tak, to jaki ma byæ jej program?

Czy poza Wydzia³em Chemicznym

nauczanie chemii jest potrzebne?

Jeœli tak, to jaki ma byæ jej program?

Dla kogo chemia?

W naszym ¿yciu zawodowym i pry-
watnym, w ka¿dym miejscu i na ka¿-
dym kroku, spotykamy siê z pro-
duktami ró¿nych procesów chemicz-
nych lub wytworzonymi przy znacz-
nym ich udziale. Sta³y siê one nie-
od³¹cznym sk³adnikiem naszego ¿ycia.
Faktu tego nie mo¿na zignorowaæ. Dla-
tego posiadacz dyplomu wy¿szej uczel-
ni technicznej powinien mieæ chocia¿
podstawowe wiadomoœci z chemii.
U³atwi¹ mu one orientacjê w g¹szczu
produktów i materia³ów.

Wykluczenie chemii z programu
studiów technicznych w œwiecie zdo-
minowanym przez chemiê jest, moim
zdaniem, nie do przyjêcia. Obecnie
wiêkszoœæ absolwentów nie ma pojêcia
o tworzywach i materia³ach, z którymi
styka siê w ¿yciu zawodowym i co-
dziennym. Braki wiedzy z chemii wy-
stêpuj¹ czêsto podczas realizacji prac
dyplomowych na kierunkach niechemi-
cznych (np. dotycz¹cych korozji ele-
ktrochemicznej, badania spawów).
Potrzebna jest podstawowa wiedza

o procesach chemicznych i niezbêdna
w skomputeryzowanym œwiecie porcja
obliczeñ (procenty, mieszaniny, stopy,
niektóre sposoby wyra¿ania stê¿eñ).
Z rzeczy bardziej zaawansowanych na-
le¿y wymieniæ wiedzê na temat zjawisk
powierzchniowych, biologii molekula-
rnej i chemii cia³a sta³ego. Na te ostatnie
na pewno nie starczy czasu (godzin dy-
daktycznych). Dlatego program na-
uczania chemii na uczelni typu poli-
technicznego powinien w wiêkszym
ni¿ dotychczas stopniu obejmowaæ za-
gadnienia potrzebne w praktyce przy-
sz³emu in¿ynierowi i byæ realizowany
na wszystkich wydzia³ach tak jak mate-
matyka, fizyka i jêzyki obce. Poza tym
program dla poszczególnych wy-
dzia³ów powinien zostaæ zró¿nicowany
i zmodyfikowany. Zagadnienia korozji
i materia³oznawstwa, badania metali,
stopów, spawów, po³¹czeñ metali s¹
niezbêdne, zw³aszcza studentom Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Podobnie w³aœciwoœci pow³ok metali-
cznych, w tym nowych ich typów,

w aspekcie korozji elektrochemicznej.
Studentów Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki powinno zainteresowaæ
zagadnienie czujników chemicznych
i sensorów. Ka¿dy absolwent Politech-
niki bêdzie siê styka³ w pracy zawodo-
wej z ró¿nymi rodzajami tworzyw
sztucznych, które zdominowa³y wszy-
stkie dziedziny techniki i ¿ycie co-
dzienne. Powinien rozró¿niaæ
podstawowe typy tworzyw, pos³uguj¹c
siê prostymi testami mo¿liwymi do wy-
konania w ka¿dych warunkach (np.
próba p³omieniowa), a przede wszy-
stkim umieæ rozró¿niaæ oznakowania
producenta (np. PP, PE, PCV, PET,
ABS, PTFE). Obecnie absolwenci nie
wiedz¹, ¿e PCV zawiera chlor oraz z ja-
kich pierwiastków sk³ada siê poliety-
len. Bez znajomoœci wymienionych
oznaczeñ nie bêd¹ w stanie podj¹æ
w³aœciwej decyzji co do doboru tworzy-
wa do danego zastosowania, stwier-
dziæ, czy dopuszczalny jest kontakt
z ¿ywnoœci¹ lub œrodkami medycznymi
czy nie. Nie zauwa¿¹, ¿e utylizacja nie-
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których tworzyw to ogromny problem
i lepiej ich unikaæ. Nie bêd¹ wiedzieæ,
które tworzywo pal¹c siê wydziela
truj¹ce gazy, co stwarza szczególnie
du¿e zagro¿enie podczas po¿arów bu-
dynków u¿ytecznoœci publicznej. Nie
potrafi¹ wskazaæ, który klej wydziela
toksyczny formaldehyd, a który nie.
Nie bêd¹ umieæ poprawiæ jakoœci na-
szego ¿ycia, a mog¹ istotnie j¹ pogor-
szyæ. Potrzebna jest tak¿e wiedza
o istotnych sk³adnikach szeroko stoso-
wanych obecnie materia³ów izolacyj-
nych, które stanowi¹ pianki po-
liuretanowe, we³na mineralna, w³ókno
szklane, spienione tworzywa sztuczne.
To samo dotyczy tworzyw akrylowych
oraz silikonów, które wesz³y na trwa³e
do budownictwa. Absolwent powinien
znaæ ich podstawowe w³aœciwoœci fizy-
kochemiczne (np. przepuszczalnoœæ
pary wodnej), mechaniczne, a tak¿e
w³aœciwoœci fizjologiczne, toksycz-
noœæ, rodzaj substancji dodatkowych
typu klejów czy plastyfikatorów. Po-
trzebna jest tak¿e wiedza o technologii
³¹czenia tworzyw sztucznych (kleje,

spawanie). To samo dotyczy metali
i pow³ok galwanicznych, które powi-
nien rozró¿niaæ na pierwszy rzut oka
i których w³aœciwoœci powinien znaæ.
Toksyczne w³aœciwoœci niektórych me-
tali wobec ich stale rosn¹cego stê¿enia
w œrodowisku tak¿e powinny byæ objê-
te programem.

Odrêbne zagadnienie to wiedza po-
zwalaj¹ca na orientowanie siê w œwie-
cie wyrobów malarskich, to jest roz-
ró¿nianie podstawowych substancji
b³onotwórczych i pigmentów oraz ich
w³aœciwoœci.

Dzia³anie biologiczne tworzyw
sztucznych, a zw³aszcza plastyfikato-
rów, problemy utylizacji tworzyw, a ta-
k¿e niedawno wykazane dzia³anie
hormonalne dodatków do tworzyw
sztucznych i wielu zwi¹zków chloro-
organicznych równie¿ powinno byæ
uwzglêdnione w programie.

Jest nadzieja, ¿e tak lub podobnie
sformu³owany program bêdzie atrakcy-
jny dla wydzia³ów niechemicznych.

Czego siê nie wie, tego siê nie widzi.
Chodzi o to, ¿eby student, jeœli nie mo¿e

rozwi¹zaæ, potrafi³ przynajmniej
zauwa¿yæ i postawiæ problem. Analfa-
betyzm w ¿adnej dziedzinie nie jest
rzecz¹ dobr¹ i nie wszystko mo¿na
zwaliæ na postêpuj¹c¹ specjalizacjê.
Alberto Moravia powiedzia³: "dzisiaj
analfabeci umiej¹ czytaæ i pisaæ".
Sprzyjanie nawet tak ³agodnej formie
analfabetyzmu nie mo¿e byæ naszym
celem. Poza tym lepsze rozumienie
œwiata, który nas otacza, mo¿e i powin-
no byæ tak¿e przyjemnoœci¹, a nie tylko
koniecznoœci¹.

Do podjêcia problemu edukacji stu-
dentów PRz z zakresu chemii sk³oni³o
mnie ca³kowite wyeliminowanie (na
Wydziale Elektrotechniki i Informaty-
ki) lub drastyczne ograniczenie progra-
mu chemii na wydzia³ach
nieche-micznych oraz, jak ju¿ wspo-
mniano, niewystarczaj¹cy stan tej wie-
dzy u studentów, ujawniaj¹cy siê
podczas realizacji prac dyplomowych
na tych wydzia³ach.

Przemys³aw Sanecki

30 sierpnia 2001 r. rektorzy polskich uczelni zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Pol-
skich wraz z osobami towarzysz¹cymi uczestniczyli w prywatnej audiencji, udzielonej im przez Papie¿a Jana
Paw³a II w Jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo. W audiencji uczestniczyli tak¿e cz³onkowie, stowarzyszo-
nej z KRASP, Konferencji Rektorów Uczelni Zawodowych.

Poni¿ej drukujemy s³owa, z jakimi do zgromadzonych zwróci³ siê Ojciec Œwiêty, oraz wyst¹pienie Prze-
wodnicz¹cego KRASP prof. Jerzego WoŸnickiego, rektora Politechniki Warszawskiej.

KRASP
Od Redakcji:

WYST¥PIENIE OJCA ŒWIÊTEGO
podczas spotkania z rektorami - cz³onkami

Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
Castel Gandolfo, 30 sierpnia 2001 r.

Szanowni Pañstwo,
1. Witam i pozdrawiam serdecznie.

Cieszê siê, ¿e ponownie mogê goœciæ
u siebie dostojnych rektorów wy¿szych
uczelni polskich. Dziêkujê panu profe-

sorowi WoŸnickiemu, przewod-
nicz¹cemu Kolegium Rektorów Aka-
demickich Szkó³ Polskich, za wprowa-
dzenie i za ¿yczliwe s³owa skierowane
pod moim adresem.

Nasze spotkania nale¿¹ ju¿ do trady-
cji i s¹ niejako znakiem dialogu, jaki to-
czy siê pomiêdzy œwiatem nauki i wiary
- Fides et ratio. Wydaje siê, ¿e bezpo-
wrotnie min¹³ ju¿ czas, kiedy usi³owa-
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no te dwa œwiaty sobie przeciwstawiaæ.
Dziêki wysi³kom wielu œrodowisk inte-
lektualistów i teologów, wspieranym
³ask¹ Ducha Œwiêtego, coraz bardziej
narasta œwiadomoœæ, ¿e nauka i wiara
nie s¹ sobie obce, ¿e nawzajem siebie
potrzebuj¹ i nawzajem siê uzu-
pe³niaj¹. S¹dzê, ¿e dobre przyjêcie en-
cykliki Fides et ratio by³o podyktowa-
ne w³aœnie t¹ pog³êbiaj¹c¹ siê œwiado-
moœci¹ koniecznoœci dialogu pomiêdzy
poznaniem rozumowym i doœwiadcze-
niem religijnym. Bogu dziêki za wszel-
kie natchnienia, którymi prowadzi nas
w tym kierunku.

2. Podczas naszych spotkañ podej-
mowa³em ju¿ wiele tematów od-
nosz¹cych siê do uniwersytetu, wy¿szej
szko³y czy instytutu naukowego, jako
œrodowiska, które w wielkim stopniu
wp³ywa na kszta³t doczesnej egzysten-
cji cz³owieka, spo³ecznoœci i ca³ej ludz-
koœci. Œwiadomoœæ tej niezwyk³ej roli
uniwersytetu i szko³y wy¿szej jest we
mnie zawsze ¿ywa i dlatego tak bardzo
le¿y mi na sercu troska o taki ich kszta³t,
by wp³yw, jaki wywiera na œwiat i na ¿y-
cie ka¿dego cz³owieka, oznacza³ za-
wsze dobro - mo¿liwie najwiêksze do-
bro, w ka¿dej dziedzinie. Tylko wtedy
bowiem uniwersytet i szko³a wy¿sza
jest noœnikiem prawdziwego postêpu,
a nie zagro¿enia dla cz³owieka.

Pamiêtam, ¿e kiedy przed z gór¹
dwudziestu laty pisa³em swoj¹
pierwsz¹ encyklikê Redemptor homi-
nis, mojej refleksji towarzyszy³o pyta-
nie o tajemnicê lêku, jaki prze¿ywa
wspó³czesny cz³owiek. Spoœród wielu
jego Ÿróde³ wyda³o mi siê wtedy s³usz-
ne podkreœliæ jedno: poczucie sta³ego
zagro¿enia ze strony tego, co jest w³as-
nym wytworem cz³owieka, owocem
pracy jego r¹k, a zw³aszcza pracy jego
umys³u i d¹¿eñ woli. Wydaje siê, ¿e
dziœ, na pocz¹tku nowego tysi¹clecia,
to poczucie jeszcze bardziej narasta.
Zbyt czêsto zdarza siê bowiem, ¿e to, co
cz³owiekowi udaje siê wytworzyæ dziê-
ki wci¹¿ nowym mo¿liwoœciom myœli
i techniki, podlega swoistej "alienacji" -
jeœli nie ca³kowicie, to przynajmniej
w jakiejœ mierze wymyka siê spod kon-
troli twórcy i skierowuje siê przeciw
niemu (por. Redemptor hominis, 15).
Przyk³adów takiej sytuacji jest wiele.
Doœæ wspomnieæ osi¹gniêcia w dzie-
dzinie fizyki, zw³aszcza fizyki nuklear-
nej, dokonania w zakresie przekazywa-
nia informacji, dzia³ania zwi¹zane

z eksploatacj¹ dóbr naturalnych ziemi
czy w koñcu eksperymenty na polu ge-
netyki i biologii. Dotyczy to niestety
równie¿ tych dziedzin nauki, które bar-
dziej ni¿ ze œrodkami technicznymi s¹
zwi¹zane z rozwojem myœli. Wiemy,
jakie zagro¿enia zrodzi³y siê w minio-
nym stuleciu z filozofii wprzêgniêtej
w s³u¿bê ideologii. Zdajemy sobie spra-
wê z tego, jak ³atwo przeciw cz³owieko-
wi, przeciw jego wolnoœci i integralno-
œci osobistej mo¿na wykorzystaæ
osi¹gniêcia w dziedzinie psychologii.
Coraz czêœciej przekonujemy siê, jak
wielkich zniszczeñ w osobowoœci -
szczególnie m³odych - mo¿e dokonaæ
literatura, sztuka czy muzyka, gdy w ich
formê wpisana jest treœæ wroga cz³o-
wiekowi.

Doœwiadczaj¹c skutków tej "aliena-
cji" dzie³a wobec twórcy, zarówno
w wymiarze osobistym jak i spo³ecz-
nym, ludzkoœæ staje niejako na rozdro-
¿u. Z jednej strony jest jasne, ¿e cz³o-
wiek zosta³ przez Stwórcê wezwany
i wyposa¿ony do tego, aby tworzyæ, aby
czyniæ sobie ziemiê poddan¹. Wiadomo
te¿, ¿e wype³nianie tego wezwania sta³o
siê w ci¹gu wieków motorem postêpu
w wielu dziedzinach ¿ycia - postêpu,
który powinien byæ podtrzymywany
dla wspólnego dobra. Z drugiej jednak
strony ludzkoœæ doznaje lêku, ¿e owoce
tego twórczego wysi³ku mog¹ zostaæ
skierowane przeciw niej, a nawet staæ
siê narzêdziami zag³ady.

3. W kontekœcie tego napiêcia wszys-
cy zdajemy sobie sprawê, ¿e uniwersy-
tet i ka¿da szko³a wy¿sza, jako œrodowi-
sko bezpoœrednio kreuj¹ce postêp w ró-
¿nych sferach ¿ycia, odgrywaj¹ klu-
czow¹ rolê. Wobec tego trzeba pytaæ,
jaki powinien byæ wewnêtrzny kszta³t
tych instytucji, aby nieustanny proces
tworzenia tak siê w nich dokonywa³, by
jego owoce nie podlega³y "alienacji",
by nie by³y obracane przeciw samemu
twórcy, przeciw cz³owiekowi.

Wydaje siê, ¿e u podstaw d¹¿enia do
takiego ukierunkowania uniwersytetu
jest troska o cz³owieka, o jego cz³owie-
czeñstwo. Jakakolwiek by³aby dziedzi-
na badañ, pracy naukowej czy twórczej,
ka¿dy, kto anga¿uje w nie swoj¹ wie-
dzê, talent i trud, powinien stawiaæ so-
bie pytanie, w jakiej mierze jego dzie³o
kszta³tuje wpierw jego w³asne cz³owie-
czeñstwo, a z kolei, czy czyni ono ¿ycie
ludzkie pod ka¿dym wzglêdem bardziej
ludzkim, bardziej godnym cz³owieka;

i wreszcie, czy w kontekœcie postêpu,
którego jest autorem, cz³owiek "staje
siê lepszy, duchowo dojrzalszy, bar-
dziej œwiadomy godnoœci swojego
cz³owieczeñstwa, bardziej odpowie-
dzialny, bardziej otwarty na drugich,
zw³aszcza dla potrzebuj¹cych, dla s³ab-
szych, bardziej gotowy œwiadczyæ
i nieœæ pomoc wszystkim?" (Redemptor
hominis, 15).

Takie podejœcie do szeroko rozumia-
nej nauki uwypukla jej s³u¿ebny chara-
kter. Nauka bowiem, jeœli nie jest upra-
wiana w poczuciu s³u¿by cz³owiekowi,
³atwo mo¿e staæ siê elementem ekono-
micznych przetargów, z pominiêciem
dobra wspólnego, albo co gorsza mo¿e
byæ wykorzystana w celu panowania
nad drugimi, wprzêgniêta w d¹¿enia to-
talitarne jednostek i grup spo³ecznych.
Dlatego zarówno dojrzali naukowcy,
jak i pocz¹tkuj¹cy studenci winni mieæ
na wzglêdzie to, czy ich s³uszne d¹¿enie
do zg³êbiania tajników wiedzy wpisuje
siê w podstawowe wymogi sprawiedli-
woœci, solidarnoœci, mi³oœci spo³ecznej,
poszanowania praw pojedynczego
cz³owieka, ludu czy narodu.

S³u¿ebnoœæ nauki obowi¹zuje nie tyl-
ko w stosunku do cz³owieka czy
spo³eczeñstwa, ale równie¿, a mo¿e
nade wszystko, w stosunku do samej
prawdy. Naukowiec nie jest twórc¹ pra-
wdy, ale jej odkrywc¹. Im bardziej po-
zostaje jej wierny, tym bardziej ona siê
przed nim ods³ania. Szacunek dla pra-
wdy wymaga od badacza czy myœlicie-
la do³o¿enia wszelkich starañ, aby j¹
zg³êbiaæ i mo¿liwie najœciœlej zaprezen-
towaæ innym. Trzeba jednak pamiêtaæ,
i¿ mimo, ¿e - jak mówi Sobór - "rzeczy
stworzone i spo³ecznoœci ciesz¹ siê
w³asnymi prawami i wartoœciami, które
cz³owiek ma stopniowo poznawaæ,
przyjmowaæ i porz¹dkowaæ" i w zwi¹-
zku z tym trzeba uznaæ w³aœciwe meto-
dy poszczególnych nauk czy sztuk (Ga-
udium et spes, 36), to jednak jedynie
s³uszne jest dochodzenie do prawdy
w oparciu o badanie metodyczne, pro-
wadzone w sposób prawdziwie nauko-
wy i z poszanowaniem norm moral-
nych. S³uszne d¹¿enie do poznania pra-
wdy nie mo¿e nigdy przes³aniaæ tego,
co nale¿y do samej istoty prawdy: roze-
znawania dobra i z³a.

Dotykamy tu kwestii autonomii na-
uki. Dziœ czêsto jest podnoszony postu-
lat nieograniczonej wolnoœci badañ na-
ukowych. O ile - jak powiedzia³em -
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trzeba uznaæ prawo nauk do stosowania
w³aœciwych im metod badawczych,
o tyle nie mo¿na siê zgodziæ z twierdze-
niem, ¿e zakres samych badañ nie pod-
lega jakimkolwiek ograniczeniom. Ich
granice wyznacza w³aœnie podstawowe
rozró¿nienie dobra od z³a. To zaœ rozró-
¿nienie dokonuje siê w sumieniu
cz³owieka. Mo¿na zatem powiedzieæ,
¿e autonomia nauk koñczy siê tam,
gdzie prawe sumienie badacza roze-
znaje z³o - z³o metody, celu czy skutku.
Dlatego tak wa¿ne jest, aby uniwersytet
i wy¿sza szko³a nie ogranicza³y siê do
przekazywania wiedzy, ale by by³y
miejscem kszta³towania prawego su-
mienia. Tu bowiem, a nie w samej wie-
dzy, tkwi tajemnica m¹droœci. A "epoka
nasza - jak mówi sobór - bardziej ni¿
czasy ubieg³e potrzebuje takiej m¹dro-
œci, która by rzeczy nowe, jakie
cz³owiek odkrywa, czyni³a bardziej lu-
dzkimi. Przysz³ym losom œwiata grozi
bowiem niebezpieczeñstwo, jeœli lu-
dzie nie stan¹ siê m¹drzejsi" (Gaudium
et spes, 15).

4. Dziœ bardzo wiele mówi siê o glo-
balizacji. Wydaje siê, ¿e ten proces do-
tyka równie¿ nauki i nie zawsze ma na
ni¹ pozytywny wp³yw. Jednym z zagro-
¿eñ zwi¹zanych z globalizacj¹ jest nie-
zdrowa rywalizacja. Badaczom, a na-
wet ca³ym œrodowiskom naukowym,
mo¿e siê wydawaæ, ¿e aby siê utrzymaæ
na œwiatowym rynku, dociekania, bada-
nia i eksperymenty nie mog¹ byæ pro-
wadzone jedynie z zastosowaniem ucz-
ciwych metod, ale powinny byæ one do-
stosowane do z góry wyznaczonych ce-
lów i oczekiwañ jak najszerszego grona
odbiorców, nawet za cenê wykroczenia
przeciw niezbywalnym prawom ludz-
kim. W tym ujêciu wymagania prawdy
ustêpuj¹ tak zwanym prawom rynku.

Takie podejœcie ³atwo mo¿e prowadziæ
do przemilczania pewnych aspektów
prawdy lub wrêcz do manipulowania
ni¹, tylko po to, aby mog³a byæ zaakcep-
towana przez tak zwan¹ szerok¹ opiniê
publiczn¹. Taka zaœ akceptacja niejed-
nokrotnie wydaje siê wystarczaj¹cym
uzasadnieniem s³usznoœci tych¿e fa³-
szywych metod. Trudno wtedy o zacho-
wanie nawet podstawowych regu³ ety-
ki. Je¿eli zatem s³uszna i po¿¹dana jest
rywalizacja oœrodków naukowych, to
nie mo¿e ona dokonywaæ siê kosztem
prawdy, dobra i piêkna, kosztem takich
wartoœci jak ¿ycie ludzkie, od poczêcia
do naturalnej œmierci, czy te¿ bogac-
twa œrodowiska naturalnego. Uniwer-
sytet zatem i ka¿dy inny oœrodek na-
ukowy, obok przekazywania wiedzy,
powinien uczyæ jasnego rozeznania
uczciwoœci metod badawczych i odwa-
gi rezygnacji z tego, co metodologicz-
nie mo¿liwe, ale etycznie naganne.

Ten wymóg nie mo¿e byæ zrealizo-
wany inaczej, jak tylko w oparciu
o d³ugomyœlnoœæ, to znaczy o umiejêt-
noœæ przewidywania skutków czynów
ludzkich i poczucie odpowiedzialnoœci
za sytuacjê cz³owieka nie tylko tu i te-
raz, ale równie¿ w dalekim zak¹tku
œwiata w nieokreœlonej przesz³oœci.
Zarówno naukowiec, jak i student
wci¹¿ musi uczyæ siê przewidywania
kierunków rozwoju i skutków dla ludz-
koœci, jakie mog¹ wynikn¹æ z jego na-
ukowych dociekañ.

5. To tylko niektóre refleksje, niektó-
re sugestie, jakie rodz¹ siê z troski o lu-
dzki kszta³t szkó³ o charakterze uniwer-
syteckim. Wydaje siê, ¿e spe³nienie
tych postulatów mo¿e okazaæ siê
³atwiejsze, gdy zostanie podjêta œcis³a
wspó³praca i wymiana doœwiadczeñ
pomiêdzy przedstawicielami nauk te-

chnicznych i humanistycznych, z teo-
logi¹ w³¹cznie. Istnieje wiele mo¿liwo-
œci kontaktów w ramach ju¿ ist-
niej¹cych struktur uczelnianych. My-
œlê, ¿e takie spotkania jak dzisiejsze
otwieraj¹ nowe perspektywy wspó³-
dzia³ania dla rozwoju nauki oraz dla do-
bra cz³owieka i ca³ych spo³eczeñstw.

Je¿eli dziœ o tym mówiê, to dlatego,
¿e "Koœció³, który jest o¿ywiony wiar¹
eschatologiczn¹, uwa¿a równoczeœnie
tê troskê o cz³owieka, o jego cz³owie-
czeñstwo, o przysz³oœæ ludzi na tej zie-
mi, a wiêc o kierunek ca³ego rozwoju
i postêpu - za istotny dla swego pos³an-
nictwa, za nierozerwalnie z nim
zwi¹zany. Pocz¹tek tej troski Koœció³
znajduje w samym Jezusie Chrystusie
(...), w Nim te¿ pragnie j¹ rozwijaæ od-
czytuj¹c sytuacjê cz³owieka w œwiecie
wspó³czesnym wedle najwa¿niejszych
znaków naszego czasu" (Redemptor
hominis, 15).

Szanowni Pañstwo, dziêkujê za
wasz¹ obecnoœæ i za wasz¹ wolê szero-
kiej wspó³pracy dla rozwoju nauki pol-
skiej i œwiatowej, któr¹ manifestujecie
nie tylko przy tak uroczystych oka-
zjach, ale równie¿ w waszej uniwersy-
teckiej codziennoœci. Tworzycie szcze-
gólne œrodowisko, które - mam nadziejê
- znajdzie swój odpowiednik równie¿
w strukturach jednocz¹cej siê Europy.

Przeka¿cie , proszê, waszym
wspó³pracownikom, profesorom, pra-
cownikom naukowym, pracownikom
administracyjnym i ca³ej rzeszy studen-
tów moje serdeczne pozdrowienie i za-
pewnienie o sta³ej pamiêci w modli-
twie. Niech œwiat³o Ducha Œwiêtego to-
warzyszy ca³emu œrodowisku naukow-
ców, intelektualistów i ludzi kultury
w Polsce! Niech zawsze Bóg was
wspiera i Bo¿e b³ogos³awieñstwo!

WYST¥PIENIE PROF. JERZEGO WO�NICKIEGO
Przewodnicz¹cego Konferencji

Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
na spotkaniu rektorów - cz³onków KRASP z Ojcem Œwiêtym

Castel Gandolfo, 30 sierpnia 2001 r.

Wasza Œwi¹tobliwoœæ,
Umi³owany Ojcze Œwiêty,
Przed rokiem, w czasie naszej piel-

grzymki do Ziemi Œwiêtej my, rektorzy

polskich uczelni akademickich, zwra-
caliœmy siê w wystosowanym do Wa-
szej Œwi¹tobliwoœci liœcie pisanym
z Jerozolimy tymi s³owy: - Tu, w ziem-

skiej OjczyŸnie Jezusa, rozwa¿aj¹c
Misterium Incarnations, stajemy
u progu trzeciego tysi¹clecia, uœwia-
damiaj¹c sobie, ¿e nasze uczelnie maj¹
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byæ zawsze otwarte na Prawdê. Wspo-
minaj¹c nasze spotkania z Wasz¹
Œwi¹tobliwoœci¹ w Rzymie i w OjczyŸ-
nie, ufamy, ¿e bêdzie nam dane spot-
kaæ siê kolejny raz w przysz³oœci.

I oto nasze wielkie pragnienie zostaje
dzisiaj zrealizowane.

Tu w Castel Gandolfo staj¹ dziœ przed
polskim Papie¿em rektorzy-cz³onko-
wie Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich. Nasze dobro-
wolne zrzeszenie zosta³o za³o¿one
w przeddzieñ pamiêtnego spotkania
z Ojcem Œwiêtym w Kolegiacie Œw.
Anny w Krakowie w 1997 roku. Aktua-
lnie do KRASP nale¿y 96 rektorów
reprezentuj¹cych wszystkie akademic-
kie - a wiêc maj¹ce prawo do doktory-
zowania - uczelnie polskie.

KRASP stoi na stra¿y tradycyjnych
wartoœci akademickich, a w tym kon-
stytucyjnej zasady autonomii szkó³ wy-
¿szych, gwarantuj¹cej im samo-
rz¹dnoœæ i prawo do okreœlania w³asne-
go stanowiska we wszystkich spra-
wach, którymi spo³ecznoœæ akademi-
cka jest zainteresowana.

Ojcze Œwiêty,
Misja Koœcio³a w jej humanistycz-

nym przes³aniu adresowana jest do
wszystkich. Koœció³ jest bowiem
wielk¹ wspólnot¹ ludzi, którzy pragn¹
byæ lepsi. I czyni¹ to razem pomagaj¹c
sobie wzajemnie w tym dziele.

Uniwersytety w swym wielowieko-
wym rozwoju czerpa³y si³ê z pierwia-
stków duchowych. Wszystkie uczelnie
akademickie odwo³uj¹ siê w swych
dzia³aniach do okreœlanej przez siebie
misji, w wymiarze spo³ecznym maj¹cej
jednak uniwersalny charakter. Uczelnia
- zgodnie z tradycj¹ uniwersyteck¹ - jest
wspólnot¹ ucz¹cych i nauczanych,

dzia³aj¹c¹ dla dobra publicznego oraz
zbiorowego i indywidualnego doskona-
lenia siê. Nastêpuje to poprzez posze-
rzanie i szerzenie wiedzy, poprzez
kszta³cenie umiejêtnoœci zawodowych,
poprzez rozwijanie zdolnoœci do
dzia³ania dla dobra wspólnego. Ale na-
stêpuje to tak¿e poprzez kszta³towanie
charakterów i sumieñ, poprzez rozwija-
nie wra¿liwoœci na sprawy ludzkie
i zdolnoœci do utrzymywania wspólno-
ty akademickiej. Nietrudno zauwa¿yæ
jak bardzo powi¹zane s¹ humanistycz-
ne fundamenty misji Koœcio³a i misji
uniwersytetu w ich edukacyjnym wy-
miarze.

Wasza Œwi¹tobliwoœæ,
"Wiara i rozum s¹ jak dwa skrzyd³a,

na których duch ludzki unosi siê ku
kontemplacji prawdy. Sam Bóg za-
szczepi³ w ludzkim sercu pragnienie
poznania prawdy, którego ostatecz-
nym celem jest poznanie jego samego,
aby cz³owiek poznaj¹c Go i mi³uj¹c -
móg³ dotrzeæ tak¿e do pe³nej prawdy
o sobie" - tak rozpoczyna siê encyklika
papieska "Fides et ratio".

Wielu z nas odczuwa g³êbok¹ we-
wnêtrzn¹ potrzebê intelektualnego
nawi¹zywania do tej encykliki, która
naj¿ywiej nas dotyczy. U ludzi nauki jej
treœæ przywo³uje refleksjê o filozoficz-
nych skutkach s³ynnych twierdzeñ Kur-
ta Gödla z 1931 roku.

Przypomnijmy ich ogólniejszy sens.
Chocia¿ teoria mnogoœci mog³aby byæ
odpowiednim œrodkiem do sfor-
mu³owania ogólnego uk³adu aksjoma-
tów matematyki klasycznej, to jednak
taki program aksjomatyzacji nie mo¿e
byæ zupe³ny. Nie ma bowiem podstaw
do nadziei na to, ¿e kiedykolwiek uzy-
ska siê dostatecznie mocne narzêdzie

pozwalaj¹ce ustaliæ wszystkie prawdy
matematyki klasycznej, a nawet cho-
cia¿by samej arytmetyki, z jednoczes-
nym wykluczeniem wszystkiego co
jest nieprawdziwe. Tak oto na gruncie
matematyki nauka pozostawia miejsce
dla wiary.

Encyklika papieska i twierdzenia
Gödla mówi¹ o strukturalnej koniecz-
noœci pozalogicznych rozstrzygniêæ
w globalnym logosie "rozumu". Ta per-
manentna otwartoœæ logosu kreuje jako
bezsprzecznie dowiedzione miejsce dla
cz³owieka z jego "bosk¹" g³êbi¹, z jego
poszukiwaniem drogi nie pomiêdzy
wiar¹ a rozumem, ale jednej wspólnej
drogi rozumu natchnionego wiar¹
i wiary wzmocnionej rozumem. Jak to
wynika z treœci encykliki "Fides et ra-
tio", na gruncie nauki nie ma bowiem
sprzecznoœci pomiêdzy wiedz¹ i wiar¹.

Ojcze Œwiêty,
Jest to czwarte ju¿ spotkanie rekto-

rów polskich uczelni akademickich
z Wasz¹ Œwi¹tobliwoœci¹. Jak ka¿de
poprzednie, tak i to jest dla nas Ÿród³em
wielkich prze¿yæ.

Wyra¿aj¹c przed kilku miesi¹cami
radoœæ z zapowiedzi tego spotkania,
ws³uchuj¹c siê w nauczanie Ojca Œwiê-
tego, rektorzy kierowali siê pragnie-
niem uczestniczenia w dziele przeobra-
¿ania œwiata w duchu odwiecznych
i wci¹¿ aktualnych idea³ów prawdy, do-
bra i piêkna. Nasze spotkanie uskrzydla
nas w dzia³aniach na rzecz tych naj-
wiêkszych celów, jakie wyznacza sobie
ludzkoœæ.

Ojcze Œwiêty, w imieniu rektorów
sk³adam najserdeczniejsze podziêko-
wanie za tê audiencjê.

Przez kolejne trzy dni - miêdzy 23 a 25 paŸdziernika
2001 r. - wszyscy zainteresowani najnowszymi publikacjami
ksi¹¿kowymi z szeroko pojêtej techniki mieli okazjê wzi¹æ
udzia³ w kiermaszu ksiêgarskim. Ekspozycje, przy wspó³pra-
cy Biblioteki G³ównej, przygotowa³y dwie firmy: Wydawni-
ctwa Naukowo-Techniczne reprezentowane przez Agencjê
Handlowo-Promocyjn¹ NOVA w Rzeszowie oraz Interna-
tional Publishing Service - importer zagranicznej literatury
naukowej. Wystawa odbywa³a siê w pomieszczeniach rekre-

acyjnych zespo³u sal wyk³adowych w budynku S. Zarówno
WNT, jak i IPS przedstawi³y aktualn¹ ofertê wydawnicz¹
bardzo interesuj¹c¹ dla pracowników i studentów Politechni-
ki Rzeszowskiej. Wystawa cieszy³a siê du¿ym zainteresowa-
niem, co nie jest zaskoczeniem, po pierwsze ze wzglêdu na
miejsce ekspozycji, a po drugie na brak w Rzeszowie ksiêga-
rni technicznej z prawdziwego zdarzenia.

Organizatorzy s¹ przekonani, ¿e wszyscy zwiedzaj¹cy s¹
zgodni co do wy¿szoœci autopsji nad zamawianiem ksi¹¿ek

KSIÊGARSKI KIERMASZ
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Dnia 7 wrzeœnia 2001 r. zmar³a dr
hab. Maria Œwieboda - emerytowana
profesor Politechniki Rzeszowskiej.
Urodzi³a siê 1 lutego 1926 r. w Pali-
kówce (pow. rzeszowski), gdzie
w 1938 r. ukoñczy³a szko³ê po-
wszechn¹. Po ukoñczeniu w 1947 r.
Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie
zosta³a nauczycielk¹ szko³y rolniczej,
nastêpnie pracowa³a w szkole podsta-
wowej i prowadzi³a zajêcia pozale-
kcyjne w Inspektoracie Szkolnym
w Rzeszowie. W latach 1952-1957 stu-
diowa³a na Wydziale Biologii Uni-
wersytetu Jagielloñskiego w Krako-
wie. Po ukoñczeniu studiów praco-
wa³a w Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Rzeszo-
wie. Od 1962 r. rozpoczê³a pracê
w Zak³adzie Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie. W 1969 r. uzyska³a sto-
pieñ doktora nauk przyrodniczych na
UJ, a w 1981 r. odby³a kolokwium ha-
bilitacyjne na Uniwersytecie Œl¹skim
w Katowicach. Po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora habilitowanego
zosta³a powo³ana na docenta w Za-
k³adzie Ochrony Przyrody i Zasobów
Naturalnych PAN w Krakowie. By³a
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Botanicznego i Polskiego Towarzy-
stwa Przyrodników im. M. Kopernika.
W 1983 r. zosta³a zatrudniona w Poli-

technice Rzeszowskiej na stanowisku
docenta na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, na którym
pe³ni³a funkcjê prodziekana w latach
1984-1985. W 1985 r. przenios³a siê
na Wydzia³ Chemiczny Politechniki
Rzeszowskiej, gdzie pe³ni³a funkcjê
prodziekana ds. dydaktyki, zyskuj¹c
uznanie prze³o¿onych i studentów.
W latach 1987-1990 prowadzi³a zajê-
cia z przedmiotu "ochrona œrodowi-
ska" na Wydziale Chemicznym
i Wydziale Elektrycznym. Na emerytu-
rê odesz³a w 1990 r.

Pani Profesor by³a niezwykle skro-
mnym i prawym cz³owiekiem. Pomimo
wielu trudnoœci ¿yciowych by³a za-
wsze uœmiechniêta i pe³na pogody.
¯ycie spêdzi³a samotnie, pomagaj¹c
rodzinie i znajomym. W ostatnich mie-
si¹cach swojego ¿ycia chorowa³a ciê-
¿ko, lecz pomimo to pogoda ducha jej
nie opuszcza³a i tak¹ pozostanie na
zawsze w naszej pamiêci.

Maria Kopacz

Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE

o dr hab. Marii Swiebodzie
,

(zw³aszcza zachodnich) na podstawie katalogów wydawni-
czych. Zainteresowanych publikacjami zagranicznymi ucie-
szy z pewnoœci¹ zapowiedŸ nastêpnej wystawy w maju
przysz³ego roku. Kierownik Dzia³u Marketingu IPS pani
Barbara Gêbka proponuje zorganizowanie jej w nowej for-
mule. W lutym 2002 r. zostan¹ przekazane do Biblioteki
G³ównej Politechniki Rzeszowskiej katalogi najbardziej
znacz¹cych wydawców zagranicznych. Pracownicy uczelni
zaznacz¹ w nich pozycje, z którymi chcieliby siê zapoznaæ.
Zamówione ksi¹¿ki zostan¹ przez wydawców przywiezione
na Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki do Warszawy, a po ich za-
koñczeniu przewiezione do Politechniki Rzeszowskiej. Tu
zapadnie ostateczna decyzja, które z ksi¹¿ek trafi¹ do zbio-
rów Biblioteki G³ównej, wzbogacaj¹c warsztat literaturowy
pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Rze-
szowskiej.

El¿bieta Ka³u¿a

Stoisko International Publishing Service.
Fot. M. Misiakiewicz
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Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

W dniach 22 - 25 maja 2001 r. w Bystrem ko³o Baligrodu
odby³a siê IV Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Te-
chniczna nt. "Technika i Technologia Monta¿u Maszyn" or-
ganizowana w cyklu 4-letnim. Organizatorem konferencji
by³ Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej, który w 2001 r. obchodzi³, wraz z macierzyst¹
uczelni¹, 50. rocznicê swojej dzia³alnoœci. W imieniu Wy-
dzia³u ca³oœæ spraw organizacyjnych prowadzi³a Katedra Te-
chnologii Maszyn i Organizacji Produkcji, a tak¿e Oœrodek
Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji
Maszyn TEKOMA Warszawa, Instytut Budowy Maszyn Po-
litechniki Poznañskiej, Instytut Technologii Mechanicznej
Politechniki Warszawskiej, Sekcja Podstaw Technologii Ko-
mitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Aka-
demia In¿ynierska w Polsce.

Tematyka konferencji obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnie-
nia:
� Zagadnienia ogólne monta¿u maszyn (ekonomicznoœæ,

elastycznoœæ i niezawodnoœæ systemów monta¿owych,
bezpieczeñstwo, ergonomicznoœæ i ekologicznoœæ syste-
mów monta¿owych, problemy jakoœci i zarz¹dzania pro-
cesami monta¿owymi, edukacja i szkolenie kadr na po-
trzeby monta¿u).

� Projektowanie ukierunkowane na monta¿ i recykling (te-
chnologicznoœæ konstrukcji ze wzglêdu na monta¿, wspo-
maganie komputerowe projektowania, modularyzacja
i automatyzacja rozwi¹zañ konstrukcyjnych, problemy
recyklingu i utylizacji wyrobów maszynowych).

� Systemy monta¿owe (mechanizacja i automatyzacja
monta¿u, narzêdzia i oprzyrz¹dowanie do monta¿u, ela-
styczne systemy monta¿owe, uk³ady wspomagaj¹ce mon-
ta¿).

� Technologia monta¿u (projektowanie i optymalizacja
procesów, modelowanie procesów i systemów monta¿u,
komputerowe wspomaganie projektowania procesów,
ekonomika, niezawodnoœæ i wydajnoœæ procesów).
Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof.

dr hab. in¿. Jerzy £unarski, zastêpc¹ przewodnicz¹cego prof.
dr hab. in¿. Wiktor Szabajkowicz, pozostali cz³onkowie to:
mgr in¿. Ryszard Œwierkowski (OBR TEKOMA), mgr in¿.
W³odzimierz Rubiñski (OBR TEKOMA) oraz mgr in¿. Do-
rota Stadnicka - sekretarz (Politechnika Rzeszowska), a prze-
wodnicz¹cym Komitetu Naukowo-Programowego by³ prof.
dr hab. in¿. Jan ¯urek z Politechniki Poznañskiej.

W konferencji uczestniczy³o 57 osób z Polski (37), Rosji
(6), Ukrainy (12) i S³owacji (2), w tym m.in. profesorowie:
z Polski K. Tubielewicz, J. Godzimirski, J. Kuczmaszewski,
J. ¯urek, J. Barylski, R. Melechow, J. Jezierski, W. Szewiela,
J. £unarski, W. Szabajkowicz, z Ukrainy B. Palczewski,
J. Dawygora, W. Kiri³owicz, G. Kalda, W. Marczuk, z Rosji
J. Komarow i A. Do³otow oraz M. Hajduk ze S³owacji.

Do Komitetu Organizacyjnego przys³ano 96 referatów
(wczeœniej kwalifikowanych na podstawie streszczeñ),
z czego przyjêto do prezentacji na konferencji 84 referaty,
a opublikowano 74 (10 referatów o treœciach dyskusyjnych
nie opublikowano).

Blisko po³owa nades³anych referatów by³a poœwiêcona
problemom modelowania procesów i systemów monta¿o-
wych (19 referatów). Nieco mniej licznie by³y prezentowane
zagadnienia dotycz¹ce problemów nowoczesnego projekto-
wania procesów technologicznych monta¿u, w tym równie¿
procesów zautomatyzowanych (11 referatów), w 11 refera-
tach prezentowano nowe rozwi¹zania ró¿nych automatycz-
nych i pó³automatycznych urz¹dzeñ technologicznych do
monta¿u wyrobów. Strukturê i organizacjê systemów monta-
¿owych wraz z zagadnieniami ich doskonalenia omówiono
w 12 referatach, przy czym taka sama liczba referatów (12)
by³a poœwiêcona problemom zapewnienia jakoœci procesów
monta¿owych i wyrobów oraz zagadnieniom projektowania
i programowania cech jakoœciowych wyrobów na etapie pro-
jektowania konstrukcji. Referaty zosta³y opublikowane:
� w kwartalniku "Technologia i Automatyzacja Monta¿u"

nr 2/2001 wysoko cenionym przez uczestników konfe-
rencji, a zw³aszcza przez goœci zagranicznych, jako jedy-
nym na tak wysokim poziomie czasopiœmie zajmuj¹cym
siê zagadnieniami monta¿u,

� w dodatku specjalnym do nr. 2/2001 kwartalnika "Tech-
nologia i Automatyzacja Monta¿u",

� w specjalnym wydawnictwie ksi¹¿kowym pt. "Technika
i technologia monta¿u maszyn" - wyd. Politechniki Rze-
szowskiej.
Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej przedstawili na

konferencji 12 nastêpuj¹cych referatów:
� Prof. W. Szabajkowicz:

� Modelowanie dynamiczne po³¹czeñ monta¿owych
czop-tuleja za pomoc¹ oprogramowania MathCAD
2000

� Analiza b³êdów po³o¿enia p³ytek w zmontowanym
magnetowodzie

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

MONTA¯U MASZYN

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

MONTA¯U MASZYN
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� Dr G. Setlak:
� Komputerowe wspomaganie rein¿ynierii procesów

� Mgr in¿. A. Zaj¹c-Plezia, mgr in¿. D. Stadnicka:
� Zapewnienie bezpieczeñstwa pracy w monta¿u z wy-

korzystaniem elementów metody CDM
� Prof. W. Szewiela, prof. A. Drzyma³a:

� Wybrane aspekty negatywnego dzia³ania korozji
w monta¿u maszyn

� Prof. R. Akopian:
� Aproksymacja parametrów opon samochodowych na

potrzeby analizy zawieszenia pojazdów
� Analogowy opis dynamicznego zawieszenia samocho-

du
� Badania aktywnych substancji amortyzatorów drzwio-

wych samochodu
� Prof. J. £unarski:

� G³owica wkrêcaj¹ca z pulsacyjnym, precyzyjnym do-
krêcaniem

� Pneumohydrauliczny si³ownik pulsacyjny
� Monta¿owo-obróbkowe urz¹dzenie do pó³automaty-

cznego monta¿u segmentu schodów strychowych
� Monta¿owe ³¹czenie przet³oczone cienkoœciennych

elementów
Uczestnicy konferencji w przerwach miêdzy obradami

mieli mo¿liwoœæ korzystania z basenu k¹pielowego,
urz¹dzeñ sportowych, wycieczek itp. Obrady i konferencja
przebiega³y w atmosferze wzajemnej ¿yczliwoœci, kuluaro-
wych rozmów na tematy fachowe i bêd¹ce treœci¹ obrad.
Wiêkszoœæ uczestników wyrazi³a chêæ uczestnictwa w kolej-
nych imprezach poœwiêconych problemom monta¿u ma-
szyn. Polscy uczestnicy otrzymali szereg zaproszeñ na
symozja itp. organizowane przez zagranicznych uczestników
konferencji.

Sekretarz
Komitetu Organizacyjnego

Dorota Stadnicka

Przemówienie prof. J. Komorowa podczas spotkania po za-
koñczeniu obrad. Na zdjêciu m.in. (z prawej): prof. Mikulas
Hajduk, prof. Wiktor Szabajkowicz, doc. Luba Sobczuk,
prof. Jan Godzimirski.

Fot. w³asna

Ka¿de formy wspó³pracy maj¹ swe
pocz¹tki w ró¿nych, niekiedy nieforma-
lnych towarzyskich spotkaniach, gdy
toczone chaotyczne i ciekawe dyskusje
nabieraj¹ póŸniej zorganizowanych
form wspó³dzia³ania. Tak te¿ by³o
i w przypadku nawi¹zania prawdziwej,
merytorycznej wspó³pracy pomiêdzy
Politechnik¹ Rzeszowsk¹ a Politech-
nik¹ Lwowsk¹.

Nowe formy wspó³pracy (formalnie
dawniej te¿ istnia³y) zosta³y zapo-
cz¹tkowane w 1988 r. Wiosn¹ owego
roku do Rzeszowa przyjecha³a liczna
grupa pracowników Politechniki Lwo-
wskiej reprezentuj¹ca wszystkie wy-
dzia³y - odpowiedniki wydzia³ów na-
szej uczelni. Wydzia³ Budownictwa by³
reprezentowany przez delegacjê z dzie-
kanem Bronis³awem Usowem oraz pra-

cownikami: Bogdanem Onyskiwem,
Wsiewo³odem Lewcziczem i Fiodorem
Klimienk¹.

Na spotkaniu z przedstawicielami
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska PRz obie strony przedsta-
wi³y w ogólnej formie swoje problemy,
g³ównie z zakresu prowadzonych ba-
dañ naukowych. Jesieni¹ tego samego
roku dosz³o do rewizyty. Nasz wydzia³
reprezentowali: dziekan Micha³ Ga³da
oraz Jerzy Ledziñski, Jerzy Kerste i Sta-
nis³aw Majka.

Podczas spotkania towarzyskiego
w Dublanach, gdzie na kolacji spotkali
siê przedstawiciele naszych budowla-
nych wydzia³ów, podjêto próbê uœciœle-
nia form wspó³pracy w ramach umowy
miêdzyuczelnianej. To spotkanie nie-
formalne - moim zdaniem - jest rzeczy-

wistym pocz¹tkiem póŸniejszych, bar-
dzo o¿ywionych kontaktów. Bronis³aw
Usow, Bogdan Onyskiw, Wiktor Kwa-
sza z Politechniki Lwowskiej oraz Jerzy
Ledziñski i pisz¹cy te s³owa ustalili
w koñcu, ¿e w 1989 r. Zak³ad Mechani-
ki Budowli PRz z ówczesnym kierow-
nikiem Jerzym Ledziñskim zorganizuj¹
w Rzeszowie Seminarium Naukowe
z zakresu mechaniki konstrukcji. Od-
by³o siê ono w czerwcu 1989 r. i zakoñ-
czy³o siê wspólnym ogniskiem
w oœrodku "Kaczarnica" ko³o Czudca.

Rozpoczêto organizowanie prze-
miennie seminariów i konferencji na te-
maty obejmuj¹ce ca³okszta³t dzia-
³alnoœci naukowej obu wydzia³ów.
W 1993 r. w³¹czono do konferencji te-
matykê in¿ynierii œrodowiska i od tego
roku zaczêto zapraszaæ do udzia³u

Konferencja

IV miêdzynarodowa lwowsko-koszycko-rzeszowska
Konferencja naukowa i jej historyczne pocz¹tkiKonferencja naukowa i jej historyczne pocz¹tki



Nr 12(96)–GRUDZIEÑ 2001 15

Troska o ochronê œrodowiska natu-
ralnego w Polsce staje siê potrzeb¹
chwili i jednoczeœnie jednym z warun-
ków umo¿liwiaj¹cych wejœcie naszego
kraju w struktury Zjednoczonej Euro-
py. Dlatego te¿ wymiana doœwiadczeñ,
opinii, prezentacja najnowszych wyni-
ków badañ z zakresu ochrony œrodowi-
ska jest konieczna. Chc¹c wytyczyæ
dalsze kierunki dzia³añ na rzecz popra-
wy stanu czystoœci œrodowiska,
w dniach 20-22 wrzeœnia 2001 r. w Po-
lañczyku nad Zalewem Soliñskim zor-
ganizowano II Ogólnopolsk¹ Kon-
ferencjê Naukowo-Techniczn¹ "Postêp
w in¿ynierii œrodowiska".

Uczestniczyli w niej naukowcy re-
prezentuj¹cy ró¿ne oœrodki akademic-
kie i praktycy - przedstawiciele firm
oraz instytucji pañstwowych, zajmu-
j¹cych siê na co dzieñ zagadnieniami
ochrony œrodowiska. Na miejsce obrad
wybrano oœrodek wypoczynkowy "Ela"
firmy Amer-Pol.

Organizatorem konferencji by³
Zak³ad In¿ynierii i Chemii Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej, przy wspó³-
udziale Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie
oraz Gminy Solina. Patronat honorowy
sprawowali Wojewoda Podkarpacki
Zbigniew Sieczkoœ oraz Marsza³ek

Województwa Podkarpackiego Bog-
dan Rzoñca. Uroczystego otwarcia
konferencji dokona³ dr hab. in¿. Janusz
Tomaszek, prof. PRz - przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego. Dyskuto-
wano w IV sesjach tematycznych:
� Ochrona wód powierzchniowych.
� Gospodarka odpadami.
� Oczyszczanie œcieków.
� Gospodarowanie zasobami œrodo-

wiska.
W trakcie obrad przedstawiciele

szkó³ wy¿szych, administracji pañ-
stwowej, biur projektowych oraz firm
i zak³adów wyg³osili ³¹cznie 30 refera-
tów. Zakwalifikowane przez Komitet

Postêp w in¿ynierii œrodowiska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

w konferencjach pracowników innych
oœrodków naukowych. W 1995 r. za-
proszono do udzia³u i organizacji Uni-
wersytet Techniczny w Koszycach,
ustalaj¹c przemienn¹ trzyletni¹ organi-
zacjê konferencji przez te oœrodki.

Z ró¿nych powodów: organizacyj-
nych, finansowych, oceny potrzeby
wspólnych kontaktów w tej formie
nast¹pi³a przerwa. W 2000 r. Wydzia³
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
decyzj¹ dziekana Szczepana Woliñ-
skiego reaktywowa³ zorganizowanie
konferencji, organizuj¹c w Rzeszowie
konferencjê trójstronn¹ nt. wspó³czes-
nych problemów budownictwa i in¿y-
nierii œrodowiska. Bardzo liczny
udzia³ pracowników we wznowionym
w 2000 r. cyklu trójstronnych konferen-
cji dowodzi potrzeby ich organizowa-
nia.

W zorganizowanej przez Narodowy
Uniwersytet "Lwowska Politechnika"
w dniach 12-14 wrzeœnia 2001 r. we
Lwowie konferencji na temat aktual-
nych problemów budownictwa i in¿y-
nierii œrodowiska uczestniczyli pra-
cownicy wielu oœrodków z Ukrainy,
S³owacji i Polski, przedstawiaj¹c ³¹cz-
nie 130 referatów, w tym 50 z Ukrainy,
37 ze S³owacji i 43 z Polski, o tematyce

obejmuj¹cej szeroko rozumiane bu-
downictwo (78 referatów) i in¿ynieriê
œrodowiska (52 referaty) - tradycyjnie
rozumiana tematyka budowlana i sani-
tarna. Obrady sesji budownictwa i in-
¿ynierii œrodowiska odbywa³y siê od-
dzielnie, ale na zorganizowanej, wspól-
nej, uroczystej kolacji wznoszono toa-
sty pod adresem organizatorów
i sponsorów, wspominano poprzednie

konferencje oraz zwracano uwagê na
koniecznoœæ zacieœnienia wiêzi pomiê-
dzy specjalistami naszych trzech kra-
jów reprezentowanych formalnie przez
Narodowy Uniwersytet "Lwowska Po-
litechnika", Uniwersytet Techniczny
w Koszycach i Politechnikê Rze-
szowsk¹.

Micha³ Ga³da
Jadwiga Kaleta

Pracownicy Katedry Oczyszczania i Ochrony Wód oraz Zak³adu Zaopatrzenia
w Wodê i Odprowadzania Œcieków podczas obrad (Lwów 2001).

Fot. w³asna
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Naukowy referaty (dostêpne u organi-
zatora) opublikowano w formie mate-
ria³ów konferencyjnych, wydanych
przez Oficynê Wydawnicz¹ Politechni-
ki Rzeszowskiej.

Podczas sesji zaprezentowano m.in.
nowoczesne systemy oczyszczania
œcieków oraz odwadniania osadów
i przedstawiono ich dzia³anie podczas

wycieczki do zmodernizowanej oczy-
szczalni œcieków w Polañczyku. Omó-
wiono wykorzystanie odnawialnych
Ÿróde³ energii na przyk³adzie elektrow-
ni szczytowo-pompowej Solina-Mycz-
kowce, której zwiedzanie by³o do-
datkow¹ atrakcj¹.

Swoje us³ugi i wyroby prezentowa³y
firmy krajowe i zagraniczne, dyspo-

nuj¹c stoiskami przed sal¹ obrad oraz
wyg³aszaj¹c promocyjne referaty pod-
czas sesji.

Dla uczestników zorganizowano
m.in. rejs statkiem po Zalewie Soliñ-
skim, do stanowisk badawczych Za-
k³adu In¿ynierii i Chemii Œrodowiska,
spotkanie towarzyskie przy ognisku,
wycieczkê ciuchci¹ bieszczadzk¹. Pod-
czas przejazdu autokarem du¿¹ i ma³¹
obwodnic¹ bieszczadzk¹ przedstawio-
no stanowiska monitoringu wód w zle-
wni zbiornika soliñskiego i osi¹gniêcia
poszczególnych gmin z zakresu ochro-
ny œrodowiska.

Dyskusje prowadzone zarówno
w trakcie obrad, jak i w kuluarach
œwiadczy³y o trafnoœci doboru tematyki
konferencji oraz potrzebie kontynuacji
wymiany doœwiadczeñ.

Konferencja zaowocowa³a nawi¹za-
niem nowych kontaktów pomiêdzy
oœrodkami akademickimi oraz mo¿li-
woœci¹ wspó³pracy z firmami prze-
mys³owymi.

Wojciech Szymborski
W trakcie obrad.

Fot. w³asna

W dniach 27-29 wrzeœnia 2001 r.
odby³a siê XIII Konferencja Ciep³ow-
ników SOLINA 2001. Organizatorem
konferencji by³ Zak³ad Ciep³ownictwa
i Klimatyzacji Politechniki Rzeszo-
wskiej przy wspó³udziale Oddzia³u Pol-
skiego Zrzeszenia In¿ynierów i Tech-
ników Sanitarnych oraz Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
w Rzeszowie. Konferencja o charakte-
rze naukowo-technicznym, organizo-
wana corocznie, jest okazj¹ do kon-
taktów ludzi zajmuj¹cych siê technik¹
grzewcz¹ w ca³ym zakresie tematycz-
nym. Uczestnikami konferencji s¹ bo-
wiem pracownicy naukowi uczelni,
przedstawiciele przedsiêbiorstw cie-
p³owniczych, przedsiêbiorstw komu-
nalnych i mieszkaniowych, firm wyko-
nawczych i projektanci. G³ównym te-
matem obecnej konferencji by³a efek-

Cieplo, coraz cieplej ...
Konferencja

SOLINA 2001

,

Sekretariat Konferencji.
Fot. w³asna
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Myœl globalnie, dzia³aj lokalnie

tywnoœæ dystrybucji i wykorzystania
ciep³a.

Problematyka opracowanych refe-
ratów obejmowa³a nastêpuj¹ce grupy
zagadnieñ:
� Usprawnienia i modernizacja oraz

poprawa efektywnoœci Ÿróde³ cie-
p³a.

� Pomiary zu¿ycia ciep³a i rozliczenia
zu¿ytego ciep³a.

� Regulacja systemów ciep³owni-
czych i instalacji c.o.

� Wykorzystanie niekonwencjonal-
nych Ÿróde³ ciep³a i zysków ciep³a
w pomieszczeniach.

� Wentylacja budynków mieszkal-
nych i u¿ytecznoœci publicznej.

� Ochrona œrodowiska a energetyka.

� Prace o charakterze naukowo-bada-
wczym stanowi¹ce najnowszy doro-
bek kadry uczelni i instytutów na-
ukowych.
W konferencji, oprócz uczestników

z ca³ej Polski, byli obecni naukowcy
z Kijowa, Lwowa i Koszyc, z którymi
organizatorzy utrzymuj¹ sta³y kontakt.

Konferencja by³a po³¹czona z pro-
mocyjn¹ wystaw¹ firm produkcyjnych
i handlowych, których w tym roku by-
³o 17. Wyst¹pienia przedstawicieli firm
by³y cennym uzupe³nieniem wyrobów
prezentowanych na stoiskach.

Miejscem konferencji by³ Wojsko-
wy Zespó³ Wypoczynkowy "Jawor"
w Solinie nad piêknym Zalewem Soliñ-
skim. Obrady konferencji toczy³y siê

w sali kinowej tego oœrodka podczas
6 sesji, na których wyg³oszono wiê-
kszoœæ przywiezionych referatów.
Wszystkie 43 referaty wydrukowano
w materia³ach konferencyjnych dostêp-
nych jeszcze u organizatorów.

Na zakoñczenie konferencji zorga-
nizowano dwie wycieczki statkiem po
Zalewie Soliñskim i do muzeum w Sa-
noku, gdzie uczestnicy zapoznali siê
z bogatym zbiorem wielowiekowych
ikon.

Uczestnicy konferencji wyra¿ali po-
zytywne opinie o jej organizacji i uznali
za celowe jej kontynuacjê w roku nastê-
pnym.

Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego

W³adys³aw Szymañski

Tak najkrócej mo¿na podsumowaæ
wnioski p³yn¹ce z obrad, które toczy³y
siê podczas konferencji naukowej zor-
ganizowanej przez Katedrê Marketin-
gu. Konferencja nt. Globalizacja i re-
gionalizacja gospodarki w Europie
Œrodkowo-Wschodniej na pocz¹tku
XXI wieku odby³a siê w dniach 11-13
paŸdziernika 2001 r. w zespole sal wy-
k³adowych naszej uczelni oraz w oœro-
dku wypoczynkowym "Jawor" w Po-
lañczyku. Wziê³o w niej udzia³ kilku-
dziesiêciu uczestników z wielu oœrod-
ków akademickich, m.in. z Warszawy,
Gdañska, Krakowa, £odzi, Koszalina,
Czêstochowy, Katowic oraz Lublina.

Tematyka obrad dotyczy³a dwóch,
jak mog³oby siê wydawaæ na pierwszy
rzut oka, przeciwstawnych zjawisk za-
chodz¹cych w gospodarce œwiatowej,
a mianowicie globalizacji i regionaliza-
cji. Procesy globalizacyjne dotycz¹
niemal wszystkich obszarów naszego
funkcjonowania, a ich silny wp³yw
przejawia siê m.in. w postêpuj¹cej kon-
wergencji stylów ¿ycia. Unifikacja
wzorców kulturowych oraz spo³ecz-
nych jest równie¿ odczuwalna przez

nas - osoby na co dzieñ pracuj¹ce lub
studiuj¹ce w Rzeszowie. W minionej
dekadzie, w okresie przeprowadzania
reform spo³eczno-ustrojowych, przyjê-
liœmy wiele wzorców zachowañ
"spo³ecznoœci zachodnich" (np. w ob-
szarze konsumpcji). Nast¹pi³y wyraŸne
zmiany naszej œwiadomoœci spo³ecz-
nej. Otwarcie granic oraz standaryzacja
w wielu sferach ¿ycia, powodowana
chêci¹ przy³¹czenia siê do struktur eu-
ropejskich, przyczyni³y siê do wzrostu
poczucia wzajemnego uzale¿nienia.
Zostaliœmy w³¹czeni w proces tzw.
"mcdonaldyzacji" lub "disneyfikacji"
œwiata. Zaczêliœmy podobnie myœleæ
i podobnie siê zachowywaæ, czyli jak to
okreœli³ McLuhan, staliœmy siê czêœci¹
"globalnej wioski". Czy mo¿na siê
przed tym zjawiskiem obroniæ? Wielu
polityków i ekonomistów twierdzi, ¿e
globalizacji nie da siê powstrzymaæ,
a jedynie mo¿na j¹ zaakceptowaæ, sta-
raj¹c siê w m¹dry sposób kierowaæ jej
procesami. Podczas swojej majowej
wizyty w Warszawie Bill Clinton
stwierdzi³: "Globalizacja jest procesem
nie do zatrzymania, bo nie ma dla niej

alternatywy. Dlatego, ¿e jest korzystna
dla ludzi. W Polsce podobnie. I tylko Po-
lacy mog¹ sobie odpowiedzieæ na pyta-
nie, jakie koszty chc¹ ponieœæ, by móc
czerpaæ korzyœci z ¿ycia przy wspólnym
stole". Zbli¿one stanowisko zajmuje
prof. Grzegorz Ko³odko, który na co

Myœl globalnie, dzia³aj lokalnie

Konferencja

Prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk (kiero-
wnik Katedry Marketingu) wraz z prof.
dr hab. Katarzyn¹ ¯ukrowsk¹ (prodzie-
kanem Kolegium Ekonomiczno-Spo-
³ecznego SGH w Warszawie).

Fot. M. O³tuszyk
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dzieñ bada zjawiska globalizacyjne
(szerzej o pogl¹dach by³ego wicepre-
miera i ministra finansów oraz jego wi-
zycie w Politechnice Rzeszowskiej
mo¿na przeczytaæ w GP, Nr 86, luty
2001, s. 15-17).

Podobne konkluzje wynikaj¹ z licz-
nych dyskusji przeprowadzonych przez
uczestników konferencji w Polañczy-
ku. Osoby zaproszone przez Katedrê
Marketingu stara³y siê ponadto uzyskaæ
odpowiedŸ na pytanie, czy d¹¿enia re-
gionalizacyjne, obserwowane w ró¿-
nych czêœciach globu, nale¿y uznaæ za
poœredni¹ formê prowadz¹c¹ w efekcie
do globalizacji, czy te¿ mo¿e traktowaæ
je jako przejaw lokalnych inicjatyw ob-
ronnych przed negatywnymi skutkami
tego zjawiska. Wskazanie jednoznacz-
nej odpowiedzi jest niezwykle trudne.
Z jednej strony powstawanie szerszych
bloków wspó³pracy regionalnej przy-
czynia siê do bardziej równomiernego
rozwoju pañstw (rynków) nale¿¹cych
do konkretnej organizacji, przyœpie-
szaj¹c zjawiska globalizacyjne. Z dru-
giej jednak strony istniej¹ uzasadnione
obawy, ¿e wzrastaj¹ca fragmentaryza-
cja mo¿e doprowadziæ do powrotu izo-
lacjonizmu i protekcjonizmu w krajach
s³abiej rozwiniêtych. Taki stan rzeczy

oznacza³by rezygnacjê z korzyœci wy-
nikaj¹cych z udzia³u w globalizacji,
przyczyniaj¹c siê do zubo¿enia wielu
spo³eczeñstw oraz pog³êbienia zacofa-
nia gospodarczego.

Przedstawione dylematy stanowi³y

tylko czêœæ zagadnieñ omawianych
przez uczestników konferencji. Spotka-
nie naukowców oraz ludzi biznesu
wskaza³o na z³o¿onoœæ i wieloaspekto-
woœæ analizy zjawisk globalizacyjnych
oraz regionalizacyjnych zachodz¹cych
w otaczaj¹cym nas œrodowisku. Wyra-
zem próby udzielenia odpowiedzi na
wiele pytañ s¹ treœci zawarte w mate-
ria³ach konferencyjnych sk³adaj¹cych
siê z ponad 70 referatów. Ich autorami
s¹ pracownicy naukowo-dydaktyczni
z 25 uczelni oraz przedstawiciele œro-
dowisk biznesowych z kraju i zagranicy
(z Bia³orusi i Ukrainy). Nades³ane arty-
ku³y dotyczy³y w szczególnoœci nastê-
puj¹cych zagadnieñ:

�perspektyw rozwoju gospodar-
czego w krajach Europy Œrodko-
wo-Wschodniej,

�oceny szans oraz zagro¿eñ rozwo-
ju ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw,

�problemów zarz¹dzania i kiero-
wania w warunkach procesów
globalizacji,

�strategii marketingowych w pro-
cesie globalizacji i regionalizacji,

�roli etyki zarz¹dzania w dobie
transformacji gospodarczej,

�procesów regionalizacyjnych
w okresie transformacji regional-
nej.

Konferencja dotycz¹ca tych trud-
nych, a zarazem niezmiernie aktual-
nych problemów mog³a siê odbyæ
dziêki zaanga¿owaniu oraz ogromnej
pracy komitetu organizacyjnego, który
tworzyli: prof. dr hab. in¿. Jan Adam-
czyk (przewodnicz¹cy), prof. dr hab.
Aleksander Gugnin, mgr Lucyna Gar-
bacz, mgr Agata Gierczak, mgr Hanna
Hall, mgr Beata Zatwarnicka-Madura,
mgr Marcin Gêbarowski (wszyscy
z Katedry Marketingu), dr in¿. Mi-
ros³aw So³tysiak (Zak³ad Finansów
i Bankowoœci) oraz mgr in¿. Dariusz
Wyrwa (Zak³ad Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania). Ponadto pomocy finan-
sowej oraz organizacyjnej udzielili: JM
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof.
dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, Dzie-
kan Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketin-
gu dr hab. in¿. W³adys³aw Filar, prof.
PRz, oraz liczne firmy i instytucje,
w tym m.in.: Urz¹d Marsza³kowski,
Urz¹d Miasta Rzeszowa, Bank PKO
S.A., PSS Spo³em, FOTO-HURT, Od-
lewnia Dzwonów Jana Felczyñskiego
w Przemyœlu, Zak³ady Miêsne SALA-
MI w Dêbicy, Zak³ady Piwowarskie
w Le¿ajsku S.A., Fabryka Wódek "Pol-
mos" w £añcucie.

Uroczy, jesienny krajobraz Biesz-
czad oraz atrakcyjny program pobytu
w Polañczyku (na który z³o¿y³y siê
m.in. rejs po Zalewie Soliñskim oraz
spotkanie towarzyskie przy ognisku ze
staropolskim poczêstunkiem i towarzy-
szeniem kapeli ludowej) sprawi³y, ¿e
konferencja przebiega³a w przyjaznej,
kameralnej atmosferze. Pozytywne od-
czucia jej uczestników znalaz³y wyraz
w deklaracjach ponownego udzia³u
w nastêpnych przedsiêwziêciach reali-
zowanych przez Katedrê Marketingu.

Marcin Gêbarowski

Sala obrad.
Fot. M. O³tuszyk
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Integracja na parkiecie
Fot. Marcin O³tuszyk

Nagrody indywidualne I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:

� prof. zw. dr in¿. Kazimierz E. Oczoœ, prof. zw. PRz - kierownik
Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji - za cykl publi-
kacji z zakresu nowoczesnej technologii maszyn,

� prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki, prof. zw. PRz - kierownik Kate-
dry Awioniki i Sterowania - za uzyskanie tytu³u naukowego pro-
fesora,

� prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz - kierownik Katedry Przeró-
bki Plastycznej - za uzyskanie tytu³u naukowego profesora,

� dr hab. in¿. Marian Mija³, prof. nadzw. PRz w Katedrze Konstru-
kcji Maszyn, za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilito-
wanego i monografiê habilitacyjn¹,

� dr hab. in¿. Zbigniew Oniszczuk z Katedry Mechaniki Stosowa-
nej i Robotyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora habili-
towanego i cykl publikacji z analizy drgañ z³o¿onych uk³adów
ci¹g³ych,

� dr Anna Kucaba-Piêtal z Zak³adu Mechaniki P³ynów i Aerody-
namiki za cykl publikacji dotycz¹cy stosowalnoœci teorii
p³ynów mikropolarnych do modelowania przep³ywów w mikro-
urz¹dzeniach.

Nagrodê zespo³ow¹ I stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:

� dr hab. in¿. Jacek Je¿owski, prof. nadzw. PRz, dr in¿. Alina Je¿o-
wska i mgr in¿. Roman Bochenek z Zak³adu In¿ynierii i Stero-
wania Procesami Chemicznymi za cykl publikacji dotycz¹cych
projektowania i optymalizacji z³o¿onych systemów technologii
chemicznej.

Nagrody indywidualne II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA:

� dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. nadzw. PRz w Kate-
drze Konstrukcji Budowlanych, za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego,

� dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Badañ Konstrukcji - za uzyskanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego,

� dr hab. in¿. Grzegorz Prokopski, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu In¿ynierii Materia³owej i Technologii Budownictwa -
za cykl publikacji z zakresu badania betonów o zró¿nicowanej
strukturze z zastosowaniem metod badawczych in¿ynierii mate-
ria³owej,

� dr Andrzej B¹k z Katedry Fizyki za uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora,

� dr in¿. Maria Anna Bukowska z Zak³adu Ciep³ownictwa i Kli-
matyzacji za uzyskanie stopnia naukowego doktora,

� dr in¿. Zbigniew Plewako z Katedry Konstrukcji Budowlanych
za uzyskanie stopnia naukowego doktora,

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:

� prof. dr hab. in¿. Ruben Akopjan z Zak³adu Pojazdów Samo-
chodowych i Silników Spalinowych za cykl publikacji z zakresu
teorii projektowania i eksploatacji pojazdów samochodowych
oraz wspó³autorstwo monografii pt. "Podwy¿szanie efektywno-
œci eksploatacyjnej autobusów" opublikowanej przez META -
Lwów,

� dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych -
za cykl publikacji wyników badañ i analiz teoretycznych z za-
kresu uk³adów zasilania, ekologii pojazdów, paliw alternatyw-
nych i diagnostyki silników wysokoprê¿nych oraz wspó³autor-
stwo monografii pt. "Podwy¿szanie efektywnoœci eksploatacyj-
nej autobusów" opublikowanej przez META - Lwów,

� dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Odlewnictwa i Spawalnictwa - za monografiê pt. "Za-
stosowanie ultradŸwiêków w odlewnictwie",

� dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. nadzw. PRz z Katedry
Awioniki i Sterowania, za uzyskanie stopnia naukowego dokto-
ra habilitowanego,

� dr hab. in¿. Stanis³aw Wo³ek, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Informatyki - za autorstwo skryptu pt. "Wstêp do infor-
matyki",

� dr in¿. Andrzej Majka z Katedry Samolotów i Silników Lotni-
czych za uzyskanie stopnia naukowego doktora,

� dr Jan Smykla z Zak³adu Informatyki za uzyskanie stopnia na-
ukowego doktora,

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:

� dr in¿. Wiktor Bukowski z Katedry Technologii i Materia³ozna-
wstwa Chemicznego za cykl publikacji dotycz¹cych przemian
zwi¹zków epoksydowych,

Nagrody RektoraNagrody Rektora
W dniu 25 paŸdziernika 2001 r. w sali posiedzeñ Senatu JM Rektor wrêczy³ nauczycielom akademickim Politechniki

Rzeszowskiej nagrody przyznane za osi¹gniêcia naukowe lub dydaktyczne uzyskane w 2000 r. JM Rektor przyzna³ 31
nagród indywidualnych i 16 nagród zespo³owych, ³¹cznie dla 79 osób.

W opublikowanej liœcie Nagród Rektora nie uwzglêdniono osób, które korzystaj¹c z przepisów o ochronie danych oso-
bowych, nie wyrazi³y zgody na umieszczenie swych nazwisk.

Nagrodê otrzymuje prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz (od
lewej: laureat, mgr in¿. Bogumi³a Janowska, JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Tadeusz Markowski, dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski, prof. PRz - prorektor ds. nauki).

Fot. M. Misiakiewicz
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� dr in¿. Mariusz Oleksy z Zak³adu Technologii Tworzyw Sztucz-
nych za uzyskanie stopnia naukowego doktora,

� dr in¿. Bogdan Papciak z Katedry Chemii Nieorganicznej i Ana-
litycznej za uzyskanie stopnia naukowego doktora,

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI:

� dr hab. in¿. Kazimierz Buczek, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Energoelektroniki i Elektroenergetyki - za monografiê
pt. "Modele przyrz¹dów pó³przewodnikowych mocy i uk³adów
energoelektronicznych pracuj¹cych impulsowo",

� dr in¿. Marek Gotfryd z Zak³adu Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych za publikacjê pt. "Output Voltage and
Power Limits in Boost Power Factor Corrector Operating in Dis-
continuous Inductor Current Mode" w IEEE Transactions on Po-
wer Electronics,

� dr in¿. Witold Posiewa³a z Zak³adu Podstaw Elektrotechniki
i Informatyki za uzyskanie stopnia naukowego doktora,

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA I MARKETINGU:

� prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk - kierownik Katedry Marketin-
gu - za monografiê pt. "Marketing i zarz¹dzanie w agrobizne-
sie",

� dr Jakub Daszkiewicz z Zak³adu Nauk Humanistycznych za no-
woczesne metody nauczania - powo³anie do ¿ycia Studenckiego
Ko³a Naukowego Reklamy i opiekê nad nim,

� dr Jaros³aw Górnicki z Katedry Matematyki za monografiê pt.
"Dyskretne aspekty nieliniowej teorii ergodycznej (aproksyma-
cja punktów sta³ych ci¹gami s³abo zbie¿nymi)",

� dr Adam Lecko z Katedry Matematyki za cykl publikacji z anali-
zy zespolonej,

� dr Grzegorz Ostasz z Zak³adu Nauk Humanistycznych za mono-
grafiê pt. "Zrzeszenie »Wolnoœæ i Niezawis³oœæ«" oraz cykl pub-
likacji z najnowszej historii Polski,

ze STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JÊZYKÓW OBCYCH

� mgr Bogumi³a Pawlikowska za przedsiêwziêcia, które spowo-
dowa³y istotn¹ poprawê warunków pracy dydaktycznej oraz wy-
ników kszta³cenia.

Nagrody zespo³owe II stopnia otrzymali:

z WYDZIA£U BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA:

� dr hab. in¿. Janusz Tomaszek, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu In¿ynierii i Chemii Œrodowiska - oraz dr Ewa Czerwie-
niec i dr in¿. Maria Grabas z tego¿ Zak³adu za cykl publikacji do-
tycz¹cych problemów in¿ynierii œrodowiska,

� dr in¿. Lech Licho³ai - p.o. kierownik Zak³adu Budownictwa
Ogólnego - oraz mgr in¿. Artur Szalacha z tego¿ Zak³adu za
skrypt pt. "Materia³y budowlane i ich badania laboratoryjne",

z WYDZIA£U BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA:

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski, prof. zw. PRz - kierownik Kate-
dry Materia³oznawstwa - oraz dr in¿. Krzysztof Kubiak, dr in¿.
Ryszard Filip, dr in¿. Waldemar Ziaja i mgr in¿. Maciej Motyka
z tej¿e Katedry za cykl publikacji dotycz¹cy kszta³towania mi-
krostruktury oraz w³aœciwoœci stopów tytanu, aluminium i niklu,

� dr hab. in¿. Romana Ewa Œliwa, prof. nadzw. PRz, i dr hab.
Giennadij Miszuris, prof. nadzw. PRz, z Katedry Przeróbki Pla-
stycznej oraz mgr Wiktoria Miszuris z Katedry Matematyki za
cykl publikacji z zakresu badañ teoretycznych i eksperymental-
nych efektów zjawisk fizycznych dotycz¹cych mechaniki od-
kszta³cenia plastycznego materia³ów o ró¿nej strukturze, g³ów-
nie w procesie wyciskania,

� prof. zw. dr hab. in¿. Józef Giergiel, dr hab. in¿. Zenon Hendzel,
prof. nadzw. PRz, i dr hab. in¿. Wies³aw ¯ylski, prof. nadzw.
PRz, z Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki za przygoto-
wanie oraz uruchomienie studiów dziennych na kierunku "me-
chanika i budowa maszyn", specjalnoœæ mechatronika, kierunek
dyplomowania robotyka oraz skrypt pt. "Mechanika ogólna.
Statyka",

z WYDZIA£U CHEMICZNEGO:

� prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz, prof. zw. PRz - kierownik Kate-
dry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - oraz dr hab. Maria
Kopacz, prof. nadzw. PRz, dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz,
prof. nadzw. PRz, i dr Janusz Pusz z tej¿e Katedry za cykl publi-
kacji z zakresu charakterystyki ligandów i zwi¹zków komple-
ksowych metali w uk³adach homo- i heterogennych, ich synte-
zy, sk³adu oraz budowy,

� dr hab. in¿. Barbara Dêbska, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu Informatyki Chemicznej - i dr Barbara Guzowska-Œwi-
der z tego¿ Zak³adu za oryginalne i twórcze prace naukowe:
"Opracowanie systemów informatycznych do przetwarzania
danych analitycznych w wiedzê chemiczn¹",

� dr hab. in¿. Roman Petrus, prof. nadzw. PRz - kierownik
Zak³adu In¿ynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi -
i dr in¿. Miros³aw Szukiewicz z tego¿ Zak³adu za cykl publikacji
z wymiany masy p³yn-cia³o sta³e z reakcj¹ i bez reakcji chemicz-
nej,

� dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, prof. nadzw. PRz, dr in¿. Do-
rota Antos i dr in¿. Wojciech Pi¹tkowski z Zak³adu In¿ynierii
i Sterowania Procesami Chemicznymi za cykl publikacji z za-
kresu teorii chromatografii jako metody rozdzia³u mieszanin,

� dr hab. in¿. Piotr Król, prof. nadzw. PRz - kierownik Zak³adu
Technologii Tworzyw Sztucznych - oraz dr in¿. Maciej Henecz-
kowski i dr Anna ¯mihorska-Gotfryd z tego¿ Zak³adu za opra-
cowanie i wdro¿enie do praktyki nowych technologii otrzymy-
wania poliuretanów i ¿ywic poliestrowych, udokumentowane
oryginalnymi publikacjami,

� dr hab. in¿. Mieczys³aw Kucharski, prof. nadzw. PRz - kierow-
nik Zak³adu Chemii Organicznej - oraz dr in¿. El¿bieta Chmiel-
Szukiewicz i mgr in¿. Irmina Cisek-Cicirko z tego¿ Zak³adu za
cykl publikacji dotycz¹cych otrzymywania, badania struktury
i w³aœciwoœci polieteroli z pierœcieniem heterocyklicznym,

z WYDZIA£U ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI:

� prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus, prof. zw. PRz, dr in¿. Zbigniew
Œwider, mgr in¿. Jan Cisek i mgr in¿. Waldemar Mikluszka
z Katedry Informatyki i Automatyki za oryginalne oraz twórcze
osi¹gniêcia naukowe i wdro¿eniowe,

� dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof. nadzw. PRz - p.o. kierownik
Katedry Podstaw Elektroniki - oraz dr in¿. Adam Stadler i mgr
in¿. Grzegorz Ha³daœ z tej¿e Katedry za cykl publikacji do-
tycz¹cych przewodnictwa elektrycznego i szumów w mate-
ria³ach oraz elementach elektronicznych,

z WYDZIA£U ZARZ¥DZANIA
I MARKETINGU:

� prof. dr hab. Jan Stankiewicz, prof. zw. PRz, i dr Katarzyna Wil-
czek z Katedry Matematyki za skrypty: "Algebra z geometri¹.
Teoria, przyk³ady, zadania" oraz "Elementy rachunku prawdo-
podobieñstwa i statystyki matematycznej. Teoria, przyk³ady,
zadania".

Bronis³aw Œwider
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Tradycyjnie ju¿ z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywaj¹ siê w Politechni-
ce spotkania kierownictwa uczelni z emerytowanymi i przebywaj¹cymi na rencie
pracownikami. Jest to niew¹tpliwie sympatyczna forma pamiêci i uznania dla ich
wieloletniej pracy, wsparta mo¿liw¹ na warunki uczelni pomoc¹ finansow¹ ze
œrodków Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych. Organizatorem spotkañ
jest Dzia³ Spraw Osobowych i Socjalnych.

Spotkania

Dnia 6 paŸdziernika 2001 r. odby³o siê w sali Senatu spotkanie z grup¹ 29 emeryto-
wanych nauczycieli akademickich.

Spotkanie z by³ymi pracownikami in¿ynieryjno-technicznymi, administracji
i obs³ugi odby³o siê 20 paŸdziernika 2001 r. w sto³ówce studenckiej. Wziê³y w nim
udzia³ 372 osoby.

Fot. M. Misiakiewicz

Œwieci³a gwiazda na niebie,
Srebrna i staroœwiecka.
Œwieci³a wigilijnie,
Ka¿dy zna j¹ od dziecka.

Zwisa³y z niej z wysoka
D³ugie, b³yszcz¹ce promienie,
A ka¿dy promieñ to by³o
Jedno œwi¹teczne ¿yczenie.

I przyszli - nie magowie,
Ju¿ trochê postarzali -
Lecz wiejscy kolêdnicy,
Zwyczajni ch³opcy mali.

Chwycili za promienie,
Jak w dzwonnicy za sznury,
A¿eby œliczna gwiazda
Nie uciek³a do góry.

Chwycili w garœæ promienie,
Trzymaj¹ z ca³ej si³y.
I teraz w tym rzecz ca³a,
By siê ¿yczenia spe³ni³y.

Leopold Staff

Gwiazda
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21 listopada
2001 r. SN za-
mieœci³y infor-

macje na temat mo¿liwoœci studiowania
za granic¹. Na studia za granicê mo¿e
pojechaæ ka¿dy student, który ukoñ-
czy³ pierwszy rok nauki. Warunkiem
jest dobra znajomoœæ jêzyka obcego
i zaliczenie semestru. Pierwszeñstwo
maj¹ ¿acy z wy¿sz¹ œredni¹. Mo¿na
wyjechaæ tylko raz w ci¹gu studiów
i przewa¿nie na jeden semestr - czyta-
my w SN.

Politechnika Rzeszowska podpisa³a
umowy o wymianie studentów z uczel-
niami w krajach Unii Europejskiej,
m.in. w Austrii, Belgii, Grecji, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portu-
galii. Szczegó³owych informacji udzie-
la Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹.

***
22 listopada 2001 r. SN opublikowa³y

wywiad z organizatorem konferencji
naukowej "Pozyskiwanie paliw silniko-
wych z surowców odnawialnych" -
prof. Piotrem Królem, kierownikiem

Zak³adu Technologii Tworzyw Sztucz-
nych Wydzia³u Chemicznego PRz.
Konferencja odby³a siê w dniu 15 listo-
pada 2001 r. Politechnika podjê³a siê
roli koordynatora dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do rozwoju technologii wy-
twarzania paliwa z rzepaku w na-
szym regionie - powiedzia³ SN prof.
P. Król. Zdaniem profesora korzyœci
wynikaj¹cych z produkcji biopaliwa
jest wiele: jest ono bardziej ekologiczne
od zwyk³ego oleju napêdowego, a prze-
de wszystkim produkcja paliwa z oleju
rzepakowego jest wielk¹ szans¹ dla
podkarpackiego rolnictwa.

27 czerwca
2001 r. w DzP

ukaza³ siê artyku³ pt. Budowa bez pre-
cedensu na temat budowy mostu Kotla-
rskiego w Krakowie. Po raz pierwszy
wykorzystano w polskim mostownic-
twie technologiê œcian szczelinowych,
stosowan¹ dotychczas do realizacji
bardzo wysokich budynków. By³ to
pomys³ prof. Andrzeja Jarominiaka

z Politechniki Rzeszowskiej, autory-
tetu w dziedzinie fundamentowania -
powiedzia³ DzP dyrektor Biura Budo-
wy Mostów Mostostalu Kraków S.A.

W Nr. 3/2001
czasopisma uka-

za³ siê artyku³ pt. W ho³dzie Ignacemu
£ukasiewiczowi - Patronowi uczelni
rzeszowskiej, dotycz¹cy jubileuszu
50-lecia Wy¿szego Szkolnictwa Tech-
nicznego w Rzeszowie. Czytamy w nim
m.in.: Poœród wielu imprez jubileu-
szowych historycznym akcentem
by³o uroczyste ods³oniêcie pomnika
Ignacego £ukasiewicza - Patrona
Uczelni. (...) Aktu ods³oniêcia pomni-
ka w dniu 22 czerwca br. dokona³ JM
Rektor w gronie cz³onków Senatu
Uczelni, profesorów, wyk³adowców
i studentów. Tego dnia nast¹pi³o rów-
nie¿ otwarcie Laboratorium Naukowo-
-Badawczego Silników Spalinowych
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Opracowa³a
Iwona Œlêzak-G³adzik
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NA WIGILIE

LUDZKIM

G£OSEM
Przynajmniej raz w roku
od tego œwiêta
ludzkim g³osem mówimy
my, a nie zwierzêta.

ZYCZENIA

NOWOROCZNE
Du¿o radoœci
i ma³o goœci.

W NASZEJ

SZOPCE
Aby uœcisn¹æ
Panu kolanka,
przy ¿³obie stale
jest przepychanka.

ODPUST ZUPE£NY
Z tego, co wiemy,
tylko na ceny.

DAWNIEJ I DZIS
Dawniej Lechistan -
a dziœ lichy stan.

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru
Fraszki Stanislawa Siekanca

Uzupe³nienie
W artykule pt. “Œwiêto Politechniki Rzeszowskiej” w Gazecie Politechniki
nr 10-11/2001 na str. 5 wœród odznaczonych Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi zo-
sta³o pominiête nazwisko dr. in¿. Andrzeja Pacany, adiunkta w Katedrze Tech-
nologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa. Redakcja serdecznie przeprasza Pana A. Pacanê oraz Czytelników.
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Startuje £ukasz Walczak.

Fot. S. Ko³odziej

Wspomnienie lata z AZS-emWspomnienie lata z AZS-em

Widok obozu od strony jeziora

Na l¹dzie ...

... i na wodzie ...

Co tu siê dzieje? 

Nie ma jak obozowa kuchnia. W goœcinie u studentów.

Bez podpisu 

SOLINA 2001SOLINA 2001
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Orygina³ malowany ustami

Puchar kierownika SWFiS w "Halówce"

Zebranie sprawozdawcze w KU AZS

Zakoñczy³a siê trwaj¹ca ponad miesi¹c rywalizacja kilkudziesiêciu zespo³ów o to 
cenne trofeum. W finale rozegranym 6 listopada br. w hali PRz zespó³ „Byleco” pokona³ 
dru¿ynê FC „Cyngiel” 2:1.

Klub „Plus” by³ 12 listopada br. miejscem spotkania zawodników, trenerów i dzia- 
³aczy uczelnianego AZS-u. Prezes KU AZS Politechniki Grzegorz Sowa przedstawi³ 
sprawozdanie z rocznej dzia³alnoœci. Dokonano wyboru delegatów na Œrodowiskow¹ 
Konferencjê Sprawozdawczo-Wyborcz¹ i Walny Zjazd AZS w Warszawie.

Wyró¿niaj¹cy siê zawodnicy, trenerzy i dzia³acze otrzymali z r¹k prorektora 
ds. nauczania dr. hab. in¿. J. Potenckiego, prof. PRz, i Prezesa Zarz¹du Œrodowiskowego 
AZS  M. Ogrodniczka srebrne odznaki AZS. Wyró¿nieni azetesiacy: A. Antoniak - lekko-
atletyka, A. Rogala - ¿eglarstwo, T. GoŸdziuk - pi³ka no¿na, B. Serwatko i R. Witek - 
siatkówka, J. Wiœniewski - karate, H. Meder - trener lekkoatletyki, G. Sowa - Prezes KU 
AZS Politechniki.

W œrodowy wieczór 28 listopada br. w hali PRz wyznaczyli sobie spotkanie studenci 
i pracownicy naszej uczelni, by zmierzyæ siê w sportowej rywalizacji. I tak pracownicy 
tradycyjnie walczyli  z dziewczêtami AZS-u w siatkówce. Natomiast mieszkañcy DS-ów 
rywalizowali miêdzy sob¹ na weso³o w kilku konkurencjach. Najwiêcej emocji licznie 
zgromadzonym dostarczy³y konkurencje przeci¹gania liny, wyœcigi w workach i picie 
piwa przez smoczek. Najlepszy wœród akademików 
okaza³ siê „Mechanik”, przed „Ikarem” i „Arcusem”. 
Dyplomy i nagrody wrêcza³ uczestnikom obecny na 
imprezie prorektor ds. nauczania dr hab. in¿. Jerzy 
Potencki, prof. PRz.

Turniej andrzejkowo-miko³ajkowy

Bal Sportowca PRz
Klub Uczelniany AZS serdecznie zaprasza na XVII Bal Sportowca organizowany 

w dniu 9 lutego 2001 r. w sto³ówce studenckiej PRz. Na Goœci, jak co roku, czekaj¹ liczne 
atrakcje i niespodzianki oraz dobra orkiestra i wykwintne menu. Bli¿sze informacje 
w biurze KU AZS, DS „Akapit”, pokój nr  7, tel. 865-16-44; 0-604-177-022.

Stanis³aw Ko³odziej

Hyc do wora -
   i ca³a naprzód!
Hyc do wora -
   i ca³a naprzód!

Puchar i gratulacje
dla zwyciêzców.
Puchar i gratulacje
dla zwyciêzców.

Kadra i siatkarki po zakoñczonym meczu.Kadra i siatkarki po zakoñczonym meczu.

Puchar i gratulacje
dla zwyciêzców.
Puchar i gratulacje
dla zwyciêzców.

Fot. S. Ko³odziej

Autorzy tekstów:

mgr in¿. Wojciech Szymborski
Zak³ad In¿ynierii i Chemii Œrodowiska

mgr Iwona Œlêzak-G³adzik
Biuro Rektora

dr in¿. Wiktor Bukowski
Katedra Technologii i Materia³oznawstwa 

Chemicznego

doc. dr in¿. Micha³ Ga³da
Zak³ad Geodezji

mgr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu

dr in¿. Lucjan Janas
Katedra Mostów

dr in¿. Jadwiga Kaleta
Katedra Oczyszczania i Ochrony Wód

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

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

dr in¿. Przemys³aw Sanecki
Katedra Chemii Ogólnej i Elektrochemii

mgr in¿. Dorota Stadnicka
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

dr in¿. Aleksander Starakiewicz
Zak³ad Budownictwa Ogólnego

dr in¿. W³adys³aw Szymañski
Zak³ad Ciep³ownictwa i Klimatyzacji

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej
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