
Gazeta Gazeta 
PolitechnikiPolitechniki

Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiewicza

Przemówienie JM Rektora na inauguracji roku akademickiego 2009/2010  -  s. 3

Politechnika cz³onkiem Polskiej Izby Gospodarczej 
Zaawansowanych Technologii  -  s. 10

Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej PRz  -  s. 11

Jak z t¹ FIZYK¥ jest? -  s. 15

Wspomnienie 
dr. in¿. Andrzeja Smykli  -  s. 18

Konferencje, sympozja, 
seminaria  -  s. 19

Bezmiechowa 2009 - 
dodatek wewn¹trz numeru

Studenci o sobie 
i nie tylko -  s. 31

paŸdziernik-listopad 2009

(190-191)

10-1110-11

1951-20091951-2009

latlat5588
 Wy¿szego  Szkolnictwa 

Technicznego w Rzeszowie

“Salamandra” 
wraca do Bezmiechowej



2 GAZETA POLITECHNIKI

59. inauguracja roku akademickiego59. inauguracja roku akademickiego
2 paŸdziernika 2009 r.2 paŸdziernika 2009 r.

Wa¿ny moment pasowania na studenta.

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi dla dr. hab. Grzegorza Ostasza, prof. PRz.

Inauguracja roku akademickiego 
w Katedrze Rzeszowskiej. 

Medal Z³oty za D³ugoletni¹ S³u¿bê otrzymuje mgr in¿. B. Œwider.

Ró¿e dla odznaczonych Pañ.

Fot. M. Zych
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Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

¯yczenia sk³ada ordynariusz diecezji 
rzeszowskiej JE ks. bp Kazimierz Górny. 

Wiceprezes ds. standardów lotniczych
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego - Tomasz K¹dzio³ka.
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Szanowni Pañstwo,
Drodzy Studenci!

Rozpoczynamy kolejny, 59. rok
akademicki w Politechnice Rzeszow-
skiej. Jak ju¿ wspomnia³em, w tradycji
uniwersyteckiej jest to okazja do podsu-
mowania dotychczasowej dzia³alnoœci,
a tak¿e wytyczania zadañ na przy-
sz³oœæ. Tym bardziej, ¿e mija w³aœnie
pierwszy rok dzia³alnoœci nowych
w³adz uczelni, wybranych na kadencjê
2008-2012. A zatem, jaki by³ ten ostatni
rok dzia³alnoœci uczelni, w jakim stanie
jesteœmy dzisiaj? Proszê pozwoliæ przy-
toczyæ kilka faktów.

W obszarze dydaktyki utworzyli-
œmy 2 nowe kierunki studiów. Oferuje-
my studia na 21 kierunkach nauczania.
Ponad 2400 absolwentów otrzyma³o
w ubieg³ym roku dyplom ukoñczenia
studiów, natomiast przyjêliœmy ok. 5,5
tys. nowych studentów. Jest to wzrost
o ok. 500 studentów w porównaniu z ro-
kiem ubieg³ym. W sumie w Politechni-
ce Rzeszowskiej studiuje obecnie ok.
13,5 tys. studentów. Wzrost ten jest
spowodowany nie tylko zwiêkszeniem
zainteresowania studiami technicznymi
wœród m³odzie¿y, ale równie¿ wysi³-
kiem pracowników, którzy doprowa-
dzili do tego, ¿e uczelnia mo¿e ofero-
waæ stypendia w ramach realizacji
oœmiu kierunków zamawianych.

Musimy w dalszym ci¹gu ubiegaæ
siê o nowych kandydatów, podjête
dzia³ania w ramach Politechniki Dzie-
ciêcej tak¿e s³u¿¹ temu celowi.

Naukowy rozwój uczelni to 4 no-
wych profesorów tytularnych, 4 dokto-
rów habilitowanych i 22 doktorów.
Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
uzyska³ drugie uprawnienie do nadawa-
nia stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk technicznych, w dys-

cyplinie mechanika. W³adzom Wy-
dzia³u serdecznie gratulujê i zachêcam
inne wydzia³y do podjêcia trudu pod-
niesienia uprawnieñ. Bêdzie to wyz-
nacznikiem statusu uczelni. W tej chwi-
li uczelnia posiada 2 uprawnienia do na-
dawania stopnia doktora habilito-
wanego i 6 uprawnieñ do nadawania
stopnia doktora.

Szanowni Pañstwo!

Pracujemy w bardzo wymagaj¹cych
czasach. Mamy do dyspozycji ogromne
mo¿liwoœci wykorzystania œrodków
z funduszy strukturalnych. Sposób,
w jaki je wykorzystamy, bêdzie okre-
œla³ perspektywy dzia³alnoœci uczelni
w przysz³oœci. Wydaje siê, ¿e dobrze
staraliœmy siê o pieni¹dze. Obecnie rea-
lizowane projekty i podpisane umowy
opiewaj¹ na kwotê prawie 0,5 mld
z³otych. Stanowi to dla uczelni du¿e
wyzwanie.

Jedynym problemem, z którym siê
spotykamy, jest prawid³owe wykorzy-
stanie tych pieniêdzy, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym prawem, które niestety nie
jest jednoznaczne i nie przystaje do wy-
magañ realizowanych projektów. Nie-
stety, nie mo¿emy uzyskaæ od jednos-
tek nadrzêdnych jednoznacznych inter-
pretacji obowi¹zuj¹cych przepisów.
Potrzebna jest modyfikacja istnie-
j¹cych przepisów (i tu uk³on do Pañ-
stwa Pos³ów), szczególnie dotycz¹ca
zamówieñ publicznych i okreœlenia
czasu pracy i sposobów zatrudnienia.

Drugim problemem jest prawid³owe
utrzymanie zbudowanej infrastruktury
badawczej. Aparatura naukowa nie
mo¿e, mówi¹c trywialnie, "staæ w pu-
de³kach", musi byæ odpowiednio wyko-
rzystywana i przynosiæ wymierne
korzyœci. Kierownicy zespo³ów badaw-

czych musz¹ ju¿ dzisiaj myœleæ o dal-
szym zdobywaniu funduszy na badania
naukowe.

Ci¹gle ulepszamy infrastrukturê
uczelni. Nale¿y w tym miejscu wyraziæ
podziêkowanie Ministerstwu Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, które regular-
nie wspiera dzia³ania inwestycyjne Po-
litechniki Rzeszowskiej. Dziêki wspar-
ciu Ministerstwa w ostatnich czterech
latach wyremontowaliœmy wszystkie
budynki przy ul. Wincentego Pola, bud.
L, H i K, a ostatnio otrzymaliœmy fun-
dusze na zbudowanie infrastruktury
drogowo-parkingowej w kampusie,
w którym siê znajdujemy.

Toczy siê obecnie o¿ywiona, cza-
sem wrêcz agresywna, dyskusja na te-
mat przysz³oœci szkolnictwa wy¿szego
w Polsce. Moim zdaniem, obowi¹z-
kiem pañstwa jest zapewnienie wy-
kszta³cenia swoim obywatelom. Jest to
bardzo wa¿ne osi¹gniêcie socjalne kra-
jów europejskich, które doprowadzi³o
do ich niespotykanego rozwoju gospo-
darczego i dobrobytu.

Szanowni Pañstwo,
Droga M³odzie¿y!

Jesteœmy w trakcie realizacji trud-
nych zadañ i stajemy przed nowymi
wyzwaniami, które daj¹ szansê na jako-
œciowy skok rozwoju uczelni. Od nas
wszystkich zale¿y, jak tê szansê wyko-
rzystamy.

Na progu nowego roku akademic-
kiego ¿yczê Pañstwu wszelkiej pomyœl-
noœci w ¿yciu osobistym i zawodowym.
Niech studiowanie czy praca na naszej
uczelni bêd¹ Ÿród³em nieustaj¹cych
sukcesów i satysfakcji oraz znacz¹cych
dokonañ we wszystkich obszarach
dzia³alnoœci akademickiej.

PRZEMÓWIENIE JM REKTORA
prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka

PRZEMÓWIENIE JM REKTORA
prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka

na inauguracji roku akademickiego 2009/2010na inauguracji roku akademickiego 2009/2010
w dniu 2 paŸdziernika 2009 r.w dniu 2 paŸdziernika 2009 r.
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"W tradycji uniwersyteckiej uroczy-
stoœæ inauguracji roku akademickiego
jest œwiêtem wyj¹tkowym. Jednoczy
wszystkich cz³onków spo³ecznoœci aka-
demickiej - studentów, pracowników
i absolwentów oraz liczne rzesze przy-
jació³ uczelni. Œwiêto to stwarza okazjê
do refleksji nad przesz³oœci¹ naszej
uczelni, jej obecn¹ rol¹ w ¿yciu publicz-
nym oraz jest okazj¹ do prezentacji
w³asnych osi¹gniêæ i mo¿liwoœci, a tak-
¿e dyskusji nad kierunkami jej rozwoju"
- powiedzia³ JM Rektor prof. Andrzej
Sobkowiak, inauguruj¹c 59. rok akade-
micki 2009/2010 w dniu 2 paŸdziernika
2009 r.

Uroczystoœæ inauguracji swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili m.in.: ordyna-
riusz diecezji rzeszowskiej JE ks. bp
Kazimierz Górny wraz z duszpasterza-
mi akademickimi, doradca prezydenta
RP Jacek Sasin, pos³owie na Sejm z wo-
jewództwa podkarpackiego w osobach
pani Renaty Futryn, panów: Mie-
czys³awa Kasprzaka, Stanis³awa O¿o-
ga, Andrzeja Szlachty, Jana Tomaki,
senator RP W³adys³aw Ortyl, wicewo-
jewoda podkarpacki pani Ma³gorzata
Chomycz, wiceprezydent Rzeszowa
Henryk Wolicki, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Rzeszowa Konrad Fijo³ek,
podkarpacki kurator oœwiaty Jacek

Wojtas, konsul honorowy Republiki
Federalnej Niemiec Adam Gajdek.

Wœród honorowych goœci nie za-
brak³o rektorów i przedstawicieli uczel-
ni wspó³pracuj¹cych z Politechnik¹
Rzeszowsk¹. Udzia³em w uroczystoœci
zaszczycili nas: rektor Politechniki
Œwiêtokrzyskiej prof. Stanis³aw Adam-
czak, rektor Uniwersytetu Rzeszow-
skiego prof. Stanis³aw Uliasz wraz
z prorektorem prof. Czes³awem Puchal-
skim, rektor Uniwersytetu Medycyny
Weterynaryjnej w Koszycach prof. Ja-
ros³aw Legath, prorektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Biel-
sku-Bia³ej prof. Jacek K³osiñski, pro-

59. rok akademicki rozpoczêty59. rok akademicki rozpoczêty
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rektor Politechniki Krakowskiej prof.
Leszek Mikulski, prorektor Politechni-
ki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater, pro-
rektor Politechniki Czêstochowskiej
prof. Jerzy Szkutnik, dziekan Wydzia³u
Lotnictwa Wy¿szej Szko³y Oficerskiej
Si³ Powietrznych w Dêblinie p³k nawig.
dr hab. in¿. Marek Grzegorzewski oraz
rektorzy minionych kadencji w oso-
bach prof. Kazimierza E. Oczosia - jed-
noczeœnie pierwszego doktora honoris
causa naszej uczelni, prof. Stanis³awa
Kusia i prof. Tadeusza Markowskiego,
a tak¿e kolejni doktorzy honoris causa:
prof. Józef Giergiel i prof. Henryk Œwi-
toñski.

Uroczystoœæ obecnoœci¹ zaszczycili
równie¿ rektorzy i przedstawiciele pañ-
stwowych wy¿szych szkó³ zawodo-
wych oraz szkó³ niepañstwowych: prof.
Jerzy Pos³uszny - rektor Wy¿szej Szko-
³y Prawa i Administracji w Przemyœlu
i Rzeszowie, prof. Jerzy Ch³opecki -
prorektor Wy¿szej Szko³y Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie, dr Sylwia
Pelc - rektor Wy¿szej Szko³y In¿ynie-
ryjno-Ekonomicznej w Ropczycach,
ks. dr Jerzy Buczek - rektor Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Rzeszo-
wie.

Najstarsza na Podkarpaciu uczelnia
- Politechnika Rzeszowska, oddzia³uje
m.in. edukacyjnie, gospodarczo i spo-
³ecznie na ca³y region, nie tylko na naj-
bli¿sze otoczenie i jego instytucje. To-
te¿ w tradycjê tego szczególnego œwiêta
uczelni wpisa³a siê obecnoœæ przedsta-
wicieli s³u¿b mundurowych, wœród któ-
rych znaleŸli siê: dowódca 21. Brygady
Strzelców Podhalañskich gen. bryg.
Tomasz B¹k, komendant Wojskowej
Komendy Uzupe³nieñ pp³k. Wojciech
Szyndlar, szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego - dowódca Garnizonu
Rzeszów p³k dypl. Witold Przyby³o,
podkarpacki komendant wojewódzki
Policji insp. Józef Gdañski, komendant
miejski Policji w Rzeszowie insp.
Adam Tworzyd³o, dyrektor Delegatury
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrzne-
go w Rzeszowie mjr Przemys³aw Ba-
szak, zastêpca podkarpackiego ko-
mendanta wojewódzkiego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej st. brygadier Roman
Petrykowski.

Lotniczy charakter uczelni sprawia,
¿e ka¿dego roku goœcimy przedstawi-
cieli instytucji lotniczych. W tym roku
honorowymi goœæmi inauguracji byli:
wiceprezes ds. standardów lotniczych
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego Tomasz
K¹dzio³ka, zastêpca dyrektora ds. na-
ukowo-badawczych Instytutu Tech-
nicznego Wojsk Lotniczych dr. in¿.
Andrzej ¯ylak, prezes Aeroklubu Rze-
szowskiego Tadeusz Milanowski.

W czasie uroczystoœci pan Tomasz
K¹dzio³ka przekaza³ na rêce JM Rekto-
ra wa¿ne dla Oœrodka Kszta³cenia Lot-
niczego certyfikaty.

Jak co roku, w uroczystoœci uczest-
niczyli starostowie z województwa
podkarpackiego, cz³onkowie Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej,
dyrektorzy wielu zaprzyjaŸnionych in-
stytucji i przedsiêbiorstw, przedstawi-
ciele mediów, studenci i pracownicy
uczelni.

Inauguracja roku akademickiego to
przede wszystkim szczególne œwiêto
studentów pierwszego roku. Do uro-
czystej immatrykulacji przyst¹pili:
� z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynie-

rii Œrodowiska: Krzysztof Chruœcie-
lewski, Kamila G³odowska, Sabina
Gubernat, Edyta Skóra,

� z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa: Sylwester Gielarowski,
Piotr Gruszka, Bart³omiej Michna,
Grzegorz Œlósarczyk, Pawe³ Sta-
churski,

� z Wydzia³u Chemicznego: Ma³go-
rzata Kosiñska, Karolina Salach,
Dorota Saletnik,

� z Wydzia³u Elektrotechniki i Infor-
matyki: Micha³ Andres, Maciej
Fixa, Marcin Zima,

� z Wydzia³u Matematyki i Fizyki
Stosowanej: Dominik Boratyn,

� z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketin-
gu: Jakub Niebudkowski, Bernadet-
ta Stêc, Katarzyna Trojnar.
Oni te¿ po z³o¿eniu œlubowania ode-

brali z r¹k Jego Magnificencji studenc-
kie indeksy i wys³uchali s³ów wypo-
wiedzianych przez pe³ni¹c¹ obowi¹zki
przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Studenc-
kiego Judytê R¿any.

W równie uroczystej oprawie od-
by³o siê wrêczenie odznaczeñ pañstwo-
wych i medali.
� Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zosta³

odznaczony prof. dr hab. in¿. Leo-
nard Ziemiañski - dziekan Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska.

� Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi zo-
stali odznaczeni: mgr in¿. Tadeusz

Wype³niona goœæmi sala S-1.
Fot. M. Zych
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Bujak z Katedry Fizyki oraz dr hab.
Grzegorz Ostasz, prof. PRz - dzie-
kan Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu.

� Medalem Z³otym za D³ugoletni¹
S³u¿bê zostali odznaczeni: in¿. Bar-
bara Alibo¿ek (WCh), mgr in¿. Ewa
Kloc (WCh), mgr Janina Koz³ow-
ska-Buczek (Administracja), mgr
Maria Zarszyñska (WBMiL), dr
hab. in¿. W³adys³aw Filar, prof. PRz
(WZiM), dr hab. in¿. Marian Mija³,
prof. PRz (WBMiL), mgr in¿. Bro-
nis³aw Œwider (Administracja), pan
Janusz Wajda (WBMiL), dr in¿. Jan
Zacharzewski (WBMiL).

� Medalem Srebrnym za D³ugolet-
ni¹ S³u¿bê zostali odznaczeni: mgr
Barbara Paciura (WZiM), mgr Bar-
bara Tobiasz (Administracja), mgr
in¿. Zdzis³aw Siekierda (WBMiL).

� Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej zostali uhonorowani: dr in¿.
Cecylia Heneczkowska (WCh), dr
hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof.
PRz (WCh), prof. dr hab. in¿. Grze-
gorz Prokopski (WBiIŒ), prof. dr
hab. in¿. Janusz Tomaszek (WBiIŒ),
dr in¿. Piotr Wygonik (WBMiL).

� Medalem "Zas³u¿onym dla Poli-
techniki Rzeszowskiej" zostali

wyró¿nieni: prof. dr hab. in¿. Janusz
Kowal z Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie i mgr Krzysztof
Kiszczak z Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz
pracownicy naszej uczelni: dr Anna

¯mihorska-Gotfryd (WCh), dr hab.
in¿. Aleksander Koz³owski, prof.
PRz (WBiIŒ), dr hab. in¿. arch.
Adam Rybka, prof. PRz (WBiIŒ).
59. rok akademicki zainaugurowany

zosta³ interesuj¹cym wyk³adem wy-
g³oszonym przez prof. dr. hab. in¿.
Leszka WoŸniaka nt. "Ekoinnowacje -
nowy paradygmat rozwoju".

Inauguracja roku akademickiego
poprzedzona zosta³a msz¹ œw. w ko-
œciele o.o. Dominikanów. Dorocznym
zwyczajem, œrodowiskowa msza œw.
odby³a siê w Katedrze Rzeszowskiej
16 paŸdziernika br. z udzia³em ks. bp.
Kazimierza Górnego, ks. bp. Edwarda
Bia³og³owskiego i licznych duszpaste-
rzy Rzeszowa. Koncelebrze przewod-
niczy³ i homiliê wyg³osi³ szczególny
goœæ tej uroczystoœci - ks. bp Kazimierz
Ryczan, ordynariusz diecezji kielec-
kiej.

Wszystkie te uroczystoœci wzboga-
ci³y utwory muzyczno-wokalne w wy-
konaniu naszych niezast¹pionych
"Po³onin".

Marta Olejnik

Dr Anna ¯mihorska-Gotfryd otrzymuje medal "Zas³u¿onym dla Politechniki Rze-
szowskiej".

Fot. M. Zych

Œrodowiskowa msza œw. w Katedrze Rzeszowskiej zosta³a poprzedzona z³o¿eniem
kwiatów pod obeliskiem Jana Paw³a II w Parku Papieskim.

Fot. M. Misiakiewicz
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2.

1. W przypadku przed³u¿enia rekru-
tacji na pierwszy rok studiów dopusz-
cza siê za zgod¹ rektora zmianê
organizacji roku akademickiego dla da-
nego kierunku studiów.

2. Szczegó³ow¹ organizacjê roku
akademickiego dla poszczególnych
kierunków studiów niestacjonarnych
ustala dziekan wydzia³u, opieraj¹c siê
na obowi¹zuj¹cych planach studiów
i programach nauczania.

3.

1. Dodatkowe dni wolne od zajêæ
dydaktycznych:
� 30 paŸdziernika 2009 r. (pi¹tek)
� 17 listopada 2009 r. (wtorek) - Miê-

dzynarodowy Dzieñ Studenta

2. Inne dni wolne od zajêæ dydak-
tycznych mog¹ byæ ustanowione m.in.
na wniosek Samorz¹du Studenckiego
i Samorz¹du Doktorantów, przy zacho-
waniu warunków realizacji planowa-
nego na rok akademicki 2009/2010 pro-
gramu nauczania.

4.

Na podstawie Rozporz¹dzenia Mi-
nistrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz
Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
1999 r. w sprawie zwolnieñ od pracy
lub nauki osób nale¿¹cych do ko-
œcio³ów i innych zwi¹zków wyznanio-
wych, celem obchodzenia œwi¹t re-
ligijnych niebêd¹cych dniami ustawo-
wo wolnymi od pracy (Dz. U. Nr 26,
poz. 235), student mo¿e na w³asn¹ pro-

œbê zg³oszon¹ na pocz¹tku roku akade-
mickiego lub w toku nauki, nie póŸniej
jednak ni¿ 7 dni przed dniem zwolnie-
nia, uzyskaæ zgodê dziekana na zwol-
nienie od zajêæ okreœlonych harmo-
nogramem roku akademickiego. Dzie-
kan, udzielaj¹c zwolnienia, okreœla
sposób wyrównania zaleg³oœci dydak-
tycznych spowodowanych zwolnie-
niem.

5.

Okres od 20.09.2010 r. do 30.09.
2010 r. przeznaczony jest na realizacjê
spraw organizacyjnych zwi¹zanych
z zakoñczeniem roku akademickiego
2009/2010 i rozpoczêciem roku akade-
mickiego 2010/2011.

dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Politechnice Rzeszowskiej

(na podstawie Zarz¹dzenia Rektora PRz nr 12/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

1.
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Dr in¿. W³adys³aw Ziele-
cki, adiunkt w Katedrze Tech-
nologii Maszyn i Organizacji
Produkcji na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa w dniu
1 czerwca 2009 r. uzyska³ sto-
pieñ naukowy doktora habilito-
wanego nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
technologia budowy maszyn
i materia³y, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
Uniwersytetu Technicznego
w Koszycach (Republika S³o-

wacka). Temat rozprawy habilitacyjnej: Determinanty
w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych po³¹czeñ klejowych.

Pan W³adys³aw Zielecki urodzi³ siê w 1959 r. w miejsco-
woœci Twardogóra (województwo dolnoœl¹skie). Studia wy-
¿sze ukoñczy³ na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej. Stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eks-
ploatacja maszyn uzyska³ w 1993 r. na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa naszej uczelni na podstawie rozprawy pt.
Modyfikowanie w³aœciwoœci technologicznych i u¿ytkowych
stali wi¹zk¹ laserow¹ i elektronow¹. Promotorem w przewo-
dzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski z Poli-
techniki Rzeszowskiej. Specjalizuje siê w zakresie powierz-
chniowej obróbki umacniaj¹cej czêœci maszyn oraz
zarz¹dzania produkcj¹. W kadencji 1999-2002 pe³ni³ funkcjê
prodziekana ds. nauczania Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa.

Dr in¿. Miros³aw Szukie-
wicz, adiunkt w Katedrze In¿y-
nierii Chemicznej i Procesowej
na Wydziale Chemicznym
w dniu 26 czerwca 2009 r. uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny in-
¿ynieria chemiczna, nadany
przez Radê Wydzia³u In¿ynie-
rii Procesowej i Ochrony Œro-
dowiska Politechniki £ódzkiej.
Temat rozprawy habilitacyjnej:
Metody aproksymacyjne w pro-

cesach dyfuzji z reakcj¹ chemiczn¹ w porowatych ziarnach
katalizatora.

Pan Miros³aw Szukiewicz urodzi³ siê w 1962 r. w Rzeszo-
wie. Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Rzeszowskiej. Stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscypliny naukowej technologia
chemiczna uzyska³ w 1995 r. na Wydziale In¿ynierii i Tech-
nologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na podstawie
rozprawy pt. Badania nad doborem warunków pracy prze-
mys³owego reaktora do selektywnego uwodornienia acetyle-
nu. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab.
in¿. Roman Petrus z Politechniki Rzeszowskiej. Specjalizuje
siê w zakresie szeroko rozumianej analizy matematycznej
i modelowania procesów in¿ynierii chemicznej, a w szcze-
gólnoœci procesów reaktorowych przebiegaj¹cych z udzia-
³em fazy sta³ej (kataliza heterogeniczna). Jest recenzentem
czasopism z zakresu in¿ynierii chemicznej (m.in. AIChE
Journal i Chemical Engineering Science).

Dr in¿. Tomasz Siwowski,
adiunkt w Zak³adzie Dróg
i Mostów na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska
w dniu 1 lipca 2009 r. uzyska³
stopieñ naukowy doktora habi-
litowanego nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
budownictwo, nadany przez
Radê Wydzia³u In¿ynierii L¹-
dowej Politechniki Warszaw-
skiej. Temat rozprawy habilita-
cyjnej: Pomosty aluminiowe
obiektów mostowych.

Pan Tomasz Siwowski urodzi³ siê w 1961 r. w Sanoku.
Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej. Stopieñ na-
ukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie bu-
downictwo uzyska³ w 1994 r. na Wydziale Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska naszej uczelni, na podstawie rozprawy
pt. Wytrzyma³oœæ zmêczeniowa po³¹czeñ ciernych w mostach
stalowych. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ dr
hab. in¿. Zbigniew Mañko z Politechniki Wroc³awskiej. Jego
dzia³alnoœæ naukowa i dydaktyczna skupia siê wokó³ proble-
mów trwa³oœci mostów, zastosowañ nowych materia³ów
w mostownictwie (np. kompozyty, betony niekonwencjonal-
ne, stopy aluminium) oraz badañ i diagnostyki obiektów mo-
stowych. Kieruje firm¹ Promost Consulting Sp. z o.o., któ-
ra ma w dorobku wiele znacz¹cych projektów i realizacji
obiektów mostowych, np. Most Zamkowy w Rzeszowie.

PERSONALIA
HABILITACJE
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PROFESURY UCZELNIANE

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rze-
szowskiej:
� prof. dr. hab. Aleksandra Linkova w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyki

i Fizyki Stosowanej na czas nieokreœlony z dniem 1 wrzeœnia 2009 r.,
� dr hab. Barbarê Lulek w Katedrze Fizyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

na czas nieokreœlony z dniem 1 wrzeœnia 2009 r.,
� dr hab. in¿. Dorotê Antos w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale

Chemicznym na czas nieokreœlony z dniem 1 paŸdziernika 2009 r.,
� dr. hab. in¿. Ireneusza Opaliñskiego w Katedrze In¿ynierii Chemicznej i Procesowej na

Wydziale Chemicznym na czas nieokreœlony z dniem 1 paŸdziernika 2009 r.,

Barbara Lulek Dorota Antos Zbigniew Œwider

DOKTORATY

Mgr in¿. Bartosz Jêdrze-
jec, asystent w Katedrze Infor-
matyki i Automatyki na Wy-
dziale Elektrotechniki i Infor-
matyki, uzyska³ stopieñ nauko-
wy doktora nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny na-
ukowej informatyka, nadany
przez Radê Wydzia³u Elektro-
techniki, Automatyki, Informa-
tyki i Elektroniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie w dniu 2 lipca 2009 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej: Po-

zyskiwanie wiedzy z du¿ych zbiorów danych z zastosowaniem
adaptacyjnych procedur generowania zapytañ. Promotor
w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. in¿. Edward Nawa-
recki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politech-
nika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof.
zw. dr hab. in¿. Edward K¹cki, Wy¿sza Szko³a Informatyki
w £odzi i dr hab. in¿. Grzegorz Dobrowolski, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza w Krakowie.

Mgr in¿. Wies³aw Graboñ,
asystent w Zak³adzie Informa-
tyki na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa, uzyska³ sto-
pieñ naukowy doktora nauk
technicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej budowa i eks-
ploatacja maszyn, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechni-
ki Rzeszowskiej w dniu 8 lipca
2009 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Badania struktury
geometrycznej powierzchni
o warstwowych w³aœciwoœciach funkcjonalnych. Promotor
w przewodzie doktorskim: dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, Poli-
technika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy doktorskiej: dr
hab. in¿. W³adys³aw Jakubiec, Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna w Bielsku-Bia³ej i prof. dr hab. in¿. Volodymyr
Liubymov, Politechnika Rzeszowska.

Ireneusz Opaliñski

Aleksander Linkov
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Z OBRAD SENATU

� dr. hab. in¿. Zbigniewa Œwidra w Katedrze Informatyki
i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
na czas nieokreœlony z dniem 1 paŸdziernika 2009 r.,

� dr. hab. in¿. W³adys³awa Zieleckiego w Katedrze Tech-
nologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Bu-

dowy Maszyn i Lotnictwa na okres 5 lat z dniem 1 paŸ-
dziernika 2009 r.,

� dr. hab. in¿. Miros³awa Szukiewicza w Katedrze In¿y-
nierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicz-
nym na okres 5 lat z dniem 1 paŸdziernika 2009 r.

Bronis³aw Œwider

Pierwsze powakacyjne posiedzenie
Senatu Politechniki Rzeszowskiej
odby³o siê w dniu 22 wrzeœnia br. Obra-
dom przewodniczy³ JM Rektor prof. dr
hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, który
wrêczy³ nominacjê na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony dr. hab. in¿. Adamowi
Marciñcowi (WBMiL).

Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹
opiniê w sprawie wniosków o miano-
wanie na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na okres 5 lat:

� dr. hab. in¿. Miros³awa Szukiewicza
(WCh),

� dr. hab. in¿. W³adys³awa Zieleckie-
go (WBMiL).
Ponadto Senat przyj¹³:

� uchwa³ê nr 36/2009 w sprawie nada-
nia tytu³u doktora honoris causa Po-
litechniki Rzeszowskiej prof. dr.
hab. in¿. Krzysztofowi Janowi Ku-
rzyd³owskiemu,

� uchwa³ê nr 37/2009 w sprawie
zmiany uchwa³y nr 10/2008 Senatu
Politechniki Rzeszowskiej im. Igna-

cego £ukasiewicza z dnia 29 maja
2008 r. w sprawie szczegó³owych
zasad przyjmowania na studia w Po-
litechnice Rzeszowskiej laureatów
i finalistów olimpiad stopnia cen-
tralnego w latach akademickich od
2009/2010 do 2012/2013,

� uchwa³ê nr 38/2009 w sprawie
zmian w Regulaminie Studiów
Doktoranckich w Politechnice Rze-
szowskiej.

Agnieszka Zawora

Politechnika cz³onkiem

Polskiej Izby Gospodarczej

Zaawansowanych

Technologii

W uznaniu osi¹gniêæ w rozwoju nowoczesnego prze-

mys³u i us³ug, Politechnika Rzeszowska zosta³a przyjêta

w sk³ad cz³onków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowa-

nych Technologii.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Techno-
logii zrzesza ponad 100 przedsiêbiorstw reprezen-
tuj¹cych bran¿e nowych technologii, oko³o 20 naj-
wiêkszych uczelni w kraju, jednostki badawczo-rozwo-
jowe, banki oraz fundusze specjalizuj¹ce siê w finanso-
waniu przedsiêwziêæ podwy¿szonego ryzyka. Pod-
stawowym celem dzia³alnoœci PIGZT jest stymulacja
rozwoju przedsiêbiorczoœci opartej na wiedzy oraz lik-
widacja barier prawnych, finansowych i œrodowisko-
wych w tym zakresie. W praktyce Izba œwiadczy
wszechstronn¹ pomoc swoim cz³onkom w osi¹gniêciu
komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich pro-
jektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych
technologii, a tak¿e przyczynia siê do zmniejszania
barier na p³aszczyŸnie wspó³pracy pomiêdzy œwiatem
naukowo-akademickim a sfer¹ biznesu.

Anna Worosz
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Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej
Politechniki Rzeszowskiej

W ramach WYDZIA£U BUDOWY
MASZYN I LOTNICTWA g³ównymi
efektami realizacji projektu bêd¹:
utworzenie Laboratorium Badañ Ter-
micznych W³aœciwoœci Materia³ów,
stworzenie mo¿liwoœci kompleksowe-
go badania w³aœciwoœci cieplnych
w mo¿liwie najszerszym zakresie tem-
peraturowym materia³ów stosowanych
g³ównie w przemyœle lotniczym, posze-
rzenie mo¿liwoœci badawczych Poli-
techniki Rzeszowskiej w obszarze po-
miarów termicznych.

Wyposa¿enie planowane do mon-
ta¿u w Laboratorium Energii S³o-
necznej i Energii Cieplnej Otoczenia
(LESiECO) pozwoli na uruchomienie
stacji pomiarowej realizuj¹cej pomiary
szerokiego zakresu parametrów pro-
mieniowania s³onecznego oraz podsta-
wowych parametrów klimatycznych
maj¹cych znaczenie w technice solar-
nej. W ramach LESiECO stworzony
zostanie równie¿ uk³ad pomiaru refe-
rencyjnego profilu temperatury gruntu
po³¹czony funkcjonalnie z uk³adem po-
miaru pola temperatury gruntu oraz
uk³adem pomiaru parametrów dolnego
Ÿród³a pompy ciep³a.

Efektem badañ prowadzonych
w Laboratorium Biomasy (LB) bê-
dzie uzyskanie danych na temat w³a-
œciwoœci energetycznych i termofi-
zycznych biomasy sta³ej oraz gazowej,
w aspekcie ich wykorzystania w ener-
getyce, a tak¿e mo¿liwoœci pozyskania
biomasy z ró¿nych alternatywnych Ÿró-
de³. Chodzi tu przede wszystkim o po-
zyskanie biogazu na drodze fermentacji
roœlin energetycznych.

Celem utworzenia Laboratorium
Urz¹dzeñ Energetycznych (LUE) jest

prowadzenie badañ systemu kogenera-
cyjnego pracuj¹cego na bazie biogazu
uzyskanego w przedstawiony wczeœ-
niej sposób. Badania te maj¹ obejmo-
waæ eksploatacjê, efekty ekonomiczne,
efekty energetyczne, a tak¿e korzyœci
ekologiczne.

Dzia³ania realizowane w zakresie
Laboratorium Wymiany Ciep³a
i Masy (LWCiM) maj¹ na celu dopro-
wadzenie stanu wyposa¿enia stanowisk
wykorzystuj¹cych technikê elektroli-
tyczn¹ i technikê sublimacji naftalenu
do poziomu zgodnego z obecnym

Politechnika Rzeszowska zosta³a beneficjentem projektu ujêtego w Dzia³aniu I.3 PO RPW, któ-
rego wartoœæ szacunkowa wg umowy podpisanej 23 czerwca 2009 r. wynosi 71 392 655,00 PLN.
Wniosek o dofinansowanie projektu z³o¿ony zosta³ w trybie konkursowym 31 marca 2009 r.
Przewidywany okres realizacji projektu: IV kwarta³ 2009 r. - II kwarta³ 2011 r.

ZARYS PROJEKTU:
� Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej umo-

¿liwi prowadzenie wysokiej jakoœci prac badawczych o kluczowym znacze-
niu dla gospodarki opartej na wiedzy, co jednoczeœnie stanowi realizacjê ce-
lów statutowych wnioskodawcy, zwi¹zanych z rozwojem uczelni, pracami
badawczo-naukowymi, formami kszta³cenia studentów, rozwojem wykwa-
lifikowanej kadry pracowniczej oraz rozwojem wspó³pracy nauka-przemys³.

� W ramach projektu cztery wydzia³y Politechniki Rzeszowskiej (Wydzia³
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-
twa, Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki, Wydzia³ Chemiczny) zostan¹
doposa¿one w aparaturê naukowo-badawcz¹: powstanie 16 nowych labora-
toriów naukowo-badawczych, 33 laboratoria zostan¹ zmodernizowane, pla-
nowane jest zakupienie 257 sztuk aparatury naukowo-badawczej.

� Celem nadrzêdnym projektu jest stymulowanie rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego Polski Wschodniej poprzez budowanie gospodarki opartej na wie-
dzy. Cel ten wynika bezpoœrednio z podstawowego za³o¿enia Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którym jest "Przyspieszenie tem-
pa rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasad¹
zrównowa¿onego rozwoju", dziêki m.in. "Stymulowaniu rozwoju konkuren-
cyjnej gospodarki opartej na wiedzy" (pierwszy cel szczegó³owy PO RPW).

Kreowanie konkurencyjnoœci gospodarki Polski Wschodniej z wyko-
rzystaniem nowoczesnej bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszow-
skiej stanowi cel g³ówny projektu.

Osi¹gniêcie tego celu bêdzie mo¿liwe dziêki realizacji nastêpuj¹cych celów
szczegó³owych:
� utworzenie nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej w Politechnice

Rzeszowskiej,
� dostosowanie prowadzonych badañ naukowych do potrzeb GOW na kierun-

kach kluczowych dla jej rozwoju,
� upowszechnienie wiedzy o prowadzonych badaniach na potrzeby prze-

mys³u.
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poziomem techniki pomiarowej oraz
metodologii prowadzenia pomiarów.
Dotyczy to uproszczenia oraz procesów
kalibracji i przygotowania pomiaru,
a tak¿e poprawy dok³adnoœci oraz auto-
matyzacji realizowanych pomiarów.

Nowo utworzone Laboratorium
Mobilne Nadzoru w Czasie Rzeczy-
wistym nad Zadanym Obszarem
umo¿liwi prowadzenie badañ nad inte-
gracj¹ systemów pomiarowych (lasero-
wych, inercyjnych i wizyjnych) wcho-
dz¹cych w sk³ad mobilnego i stacjonar-
nego systemu nadzoru zadanego obsza-
ru oraz przetestowanie nowych technik
pomiarowych, zbadanie ich przydatno-
œci do prac zwi¹zanych z nadzorem oraz
stworzenie niezawodnego systemu
przekazywania danych.

W ramach Laboratorium Aerody-
namiki zakupiony zostanie naddŸwiê-
kowy tunel aerodynamiczny, który
umo¿liwi intensyfikacjê prac nad no-
woczesnymi metodami przetwarzania
energii mechanicznej w przep³ywo-
wych uk³adach napêdowych. Rozsze-
rzenie zakresu badañ mo¿e umo¿liwiæ
równie¿ badanie zachowañ statków po-
wietrznych poruszaj¹cych siê z prêdko-
œciami oko³odŸwiêkowymi, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem ma³ych o-
biektów lataj¹cych, których budowa
staje siê mo¿liwa dziêki szybkiemu roz-
wojowi miniaturowych silników odrzu-
towych.

System programowania robotów
w Laboratorium Automatyzacji po-
zwoli na kompleksow¹ obs³ugê progra-
mow¹ robotów i manipulatorów.
Umo¿liwi pe³ne programowanie badañ
z wykorzystaniem manipulatora do
sond pneumatycznych i termoanemo-
metrycznych w tunelu aerodynamicz-
nym TA-1000, co w przysz³oœci po-
zwoli na programowanie badañ z u¿y-
ciem wewnêtrznej wielosk³adowej
wagi aerodynamicznej pozycjonowa-
nej manipulatorem, umo¿liwiaj¹cej po-
miary z³o¿onych obci¹¿eñ aerody-
namicznych wygenerowanych w trak-
cie badañ statków powietrznych.

Wraz ze wzrostem liczby zarejestro-
wanych pojazdów samochodowych ro-
œnie zagro¿enie dla œrodowiska na-
turalnego, jak równie¿ dla bezpieczeñ-
stwa ruchu drogowego. W zwi¹zku

z tym, planowane jest powo³anie
Centrum Monitoringu Emisji Zanie-
czyszczeñ z Procesów Spalania i Re-
cyklingu Materia³owego, którego
g³ównym profilem dzia³alnoœci bêd¹
kompleksowe badania pojazdów i silni-
ków spalinowych, maj¹ce na celu ogra-
niczenie emisji zwi¹zków toksycznych
i negatywnych skutków motoryzacji.
Przyk³adem mo¿e byæ zastosowanie
w autobusach miejskich silników zasi-
lanych paliwami alternatywnymi, co
jest niezwykle istotne z punktu widze-
nia ochrony œrodowiska oraz korzyœci
spo³ecznych. W szczególnoœci, efek-
tem prowadzonych badañ mo¿e byæ
opracowanie i wdro¿enie zaawansowa-
nych technologii sterowania silników
spalinowych zasilanych biopaliwami
lub gazem ziemnym (CNG i LNG). Za-
kres prowadzonych w Centrum prac ba-
dawczych mo¿e zostaæ rozszerzony
o badania zwi¹zane z rozwojem zasto-
sowania paliw alternatywnych, które
bêd¹ prowadzone w Laboratorium
Materia³ów Eksploatacyjnych Œrod-
ków Transportu. Prace badawcze
obejm¹ swym zakresem pomiary i ana-
lizê parametrów fizykochemicznych
paliw stosowanych do napêdu œrodków
transportu. W szczególnoœci mo¿liwa
bêdzie ocena jakoœci dostarczonych do
badañ paliw. Oprócz badania parame-
trów paliw powsta³ych z przeróbki ropy
naftowej mo¿liwe bêdzie równie¿ okre-
œlanie parametrów paliw pochodzenia
roœlinnego. Mog¹ to byæ oleje roœlinne
w niezmienionej postaci, ich estry,
a tak¿e mieszaniny paliw konwencjo-
nalnych z olejami roœlinnymi i ich estra-
mi. Badania bêd¹ tak¿e obejmowaæ
szerokie spektrum paliw alkoholowych
i ich mieszanin z paliwami konwencjo-
nalnymi. Wyposa¿enie laboratorium
w atestowane urz¹dzenia pomiarowe
pozwoli na prowadzenie pomiarów
zgodnie z wymogami odpowiednich
norm dotycz¹cych paliw.

Bior¹c pod uwagê wzrost zagro¿eñ
spowodowanych skokowym przyro-
stem liczby œrodków transportu poru-
szaj¹cych siê po naszych drogach,
tworzone od podstaw Laboratorium
Bezpieczeñstwa Systemów Trans-
portowych bêdzie prowadziæ prace
badawcze z zakresu modelowania, sy-

mulacji, optymalizacji i wizualizacji
procesów transportowych. Ponadto,
w Laboratorium mo¿liwa bêdzie ocena
systemów sygnalizacji i oznakowania
ci¹gów transportowych. Specjalistycz-
ne oprogramowanie do wspomagania
rekonstrukcji wypadków drogowych
umo¿liwi symulacjê oraz ocenê prze-
biegu i przyczyn kolizji drogowych.

* * *
W ramach WYDZIA£U BUDOW-

NICTWA I IN¯YNIERII ŒRODO-
WISKA doposa¿one zostanie Wy-
dzia³owe Laboratorium Badañ Kon-
strukcji, co umo¿liwi zwiêkszenie mo-
¿liwoœci badawczych o pomiar modu³u
sprê¿ystoœci pod³u¿nej, zwiêkszenie
mo¿liwoœci obci¹¿eñ badanych kon-
strukcji o zakres si³ 0-20 kN w kierunku
pionowym, poziomym i ukoœnym.

Nowa Infrastruktura Laborato-
rium Technologii Betonu umo¿liwi:
badanie cech wytrzyma³oœciowych ma-
teria³ów budowlanych (g³ównie betonu
i stali), zachowania siê elementów kon-
strukcji poddanych dzia³aniu obci¹¿e-
nia, badania identyfikacyjne kon-
strukcji budowlanych w celu okreœlenia
ich cech wytrzyma³oœciowych, badania
jakoœciowe typowych wyrobów kon-
strukcji budowlanych.

W ramach Laboratorium Akusty-
ki Budowlanej mo¿liwe bêdzie bada-
nie: izolacyjnoœci akustycznej przegród
budowlanych w warunkach laborato-
ryjnych (w tym izolacyjnoœci akustycz-
nej œcian stropów, drzwi, okien, ma-
teria³ów stosowanych do budowy ekra-
nów akustycznych), izolacyjnoœci aku-
stycznej przegród w budynkach
(in-situ), skutecznoœci ekranów akus-
tycznych, ha³asu œrodowiskowego.

Laboratorium Fizyki Budowli po-
przez doposa¿enie umo¿liwi prowadze-
nie badañ nad rozwi¹zaniami przegród
budowlanych zapewniaj¹cych niskie
zu¿ycie energii, a zarazem utrzymanie
wysokiego poziomu komfortu cieplne-
go, co jest zwi¹zane z okreœleniem war-
toœci parametrów fizycznych przegród
budowlanych maj¹cych wp³yw na wy-
soki komfort cieplny pomieszczeñ oraz
z projektowaniem i realizacj¹ przegród
budowlanych i ich szczegó³ów (mo-
stków termicznych) w kontekœcie po-
prawnego funkcjonowania cieplno-
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,

-wilgotnoœciowego, oraz z krzewie-
niem tej wiedzy w œrodowisku zawodo-
wym i w spo³eczeñstwie.

Istotnym celem Laboratorium Na-
wierzchni Drogowych jest stworzenie
warunków do prowadzenia prac ba-
dawczych na miêdzynarodowym po-
ziomie z dziedziny diagnostyki kon-
strukcji nawierzchni drogowych, inno-
wacyjnych technologii materia³ów dro-
gowych w zakresie energooszczêdnych
mieszanek mineralno-asfaltowych z as-
faltem niskowiskozowym, badañ mate-
ria³owych w zakresie kruszyw po-
zyskiwanych z alternatywnych surow-
ców, w tym równie¿ odpadów prze-
mys³owych. Realizacja zadania umo¿-
liwi rozszerzenie wspó³pracy naukowej
z jednostkami badawczymi w krajach
cz³onkowskich Unii Europejskiej,
a tak¿e udzia³ w realizacji grantów
europejskich. Unowoczeœnienie bazy
laboratoryjnej bêdzie mia³o równie¿
istotne znaczenie zarówno dla rozwoju
polskiej nauki, jak i gospodarki. Po-
zwoli ono na nawi¹zanie szerokiej
wspó³pracy z jednostkami drogowymi
celem rozwi¹zywania nowoczesnych
zagadnieñ z zakresu technologii asfal-
towych materia³ów drogowych, jak
równie¿ w zakresie modernizacji ist-
niej¹cej sieci drogowej.

Laboratorium Nowych Technolo-
gii w Badaniach Wód i Oczyszczaniu
Œcieków umo¿liwi prowadzenie badañ
zarówno podstawowych, jak i techno-
logicznych, pozwalaj¹cych na unowo-
czeœnianie istniej¹cych i projektowanie
nowych technologii oczyszczania œcie-
ków czy te¿ ochrony/rekultywacji eko-
systemów wodnych. Bêdzie to skutko-
wa³o popraw¹ stanu gospodarki wod-
no-œciekowej i jakoœci wód.

Efektem doposa¿enia Laborato-
rium Metod Biotechnologicznych
w Ochronie Œrodowiska bêdzie roz-
szerzenie badañ z zakresu roœlin ener-
getycznych i naturalnych nawozów,
a tak¿e szczepionek mikrobiologicz-
nych.

Celem Laboratorium Technik Po-
miarowych i Sterowania Transpor-
tem Wody i Œcieków jest utworzenie
laboratorium umo¿liwiaj¹cego prowa-
dzenie badañ modelowych, które po-
zwol¹ na weryfikacjê i przejœcie od

teoretycznych rozwi¹zañ innowacyj-
nych urz¹dzeñ wykorzystywanych
w systemach komunalnych do ich pro-
totypów.

* * *
W ramach WYDZIA£U ELEK-

TROTECHNIKI I INFORMATYKI
g³ówne efekty bêd¹ nastêpuj¹ce: pro-
wadzenie badañ ograniczników prze-
piêæ jako istotnych elementów ochrony
odgromowej i przeciwprzepiêciowej,
kompleksowe badanie w warunkach
poligonowych rozp³ywu pr¹dów pio-
runowych w instalacji odgromowej i e-
lekrycznej obiektów budowlanych oraz
w elementach sieci elektroenergetycz-
nej, opracowanie nowych rozwi¹zañ
i przeprowadzenie badañ pod k¹tem za-
stosowania nowoczesnych rozwi¹zañ
napêdowych w ga³êziach przemys³u
strategicznego dla regionu Polski
Po³udniowo-Wschodniej, prowadzenie
na wysokim poziomie badañ w zakresie
projektowania, zarz¹dzania, modelo-
wania i analizy wysokoprzepustowych
sieci komputerowych, podejmowanie
nowych zadañ badawczych w tema-
tach: Przetwarzanie i statystyczna ana-
liza danych w pomiarach wielkoœci
fizycznych; Elektroniczne systemy po-
miarowe, kontrolne i diagnostyczne
w przemyœle i medycynie.

Ponadto doposa¿one Laborato-
rium Badañ i Analiz Pomiarowych
rozszerzy mo¿liwoœci badawcze w za-
kresie praktycznych zastosowañ (trans-
misji sygna³ów akustycznych i wi-
bracji), umo¿liwi zwiêkszenie dok³ad-
noœci badañ czujników temperatury
oraz badania pól temperaturowych
obiektów technicznych i medycznych,
umo¿liwi poprawê dok³adnoœci w po-
miarach mocy i energii oraz umo¿liwi
badanie wp³ywu na niepewnoœæ pomia-
rów parametrów pomocniczego sprzêtu
pomiarowego, jak przek³adniki i trans-
formatory oraz badanie dok³adnoœci
przetwarzania systemów akwizycji da-
nych pomiarowych (kart i modu³ów ak-
wizycji danych). Doposa¿enie La-
boratorium Kompatybilnoœci Elek-
tromagnetycznej pozwoli na zintensy-
fikowanie prac badawczych - szczegól-
nie w obszarze innowacyjnych apli-
kacji, rozwoju kadry naukowej i nieko-
mercyjnych dzia³añ w ró¿nych dziedzi-

nach aktywnoœci spo³eczno-gospodar-
czej - w zakresie poznania mechaniz-
mów warunkuj¹cych proces propaga-
cji zaburzeñ elektromagnetycznych
w podzespo³ach, uk³adach oraz syste-
mach elektrycznych i elektronicznych,
a tak¿e do poznania czynników warun-
kuj¹cych ich odpornoœæ na znormalizo-
wane rodzaje zaburzeñ elektromagne-
tycznych.

Badania prowadzone w Laborato-
rium Techniki Radiowej i Identyfi-
kacji Obiektów RFID skoncentro-
wane bêd¹ na opracowaniach algoryt-
mów syntezy uk³adów zespo³ów ante-
nowych: czytniki/programatory -
identyfikatory RFID. Ich wykorzysta-
nie pozwoli na stosunkowo ³atwe
i szybkie szacowanie efektywnoœci
funkcjonowania pojedynczych i wielo-
krotnych systemów radiowej identyfi-
kacji obiektów, komplementarnie
w obszarze ich uwarunkowañ polo-
wych, elektrycznych i komunikacyj-
nych, w systemach zabezpieczeñ
i kontroli dostêpu: w logistyce prze-
mys³owej, podczas identyfikacji pró-
bek pomiarowych lub materia³ów
w procesach badawczych, a tak¿e w in-
nych dziedzinach aktywnoœci nauko-
wej i spo³eczno-gospodarczej, gdzie
wymagane jest zastosowanie nowocze-
snych metod radiowej identyfikacji,
zw³aszcza wielu obiektów jednoczeœ-
nie. Rezultatem szacowanej efektyw-
noœci systemów bêdzie - szczególnie
istotne dla ich innowacyjnych aplikacji
- wyznaczanie obszaru poprawnej pra-
cy, w którym mo¿liwe stanie siê dowol-
ne rozlokowywanie wielu identyfi-
katorów, odpowiednio zorientowa-
nych, na obiektach przewidzianych do
znakowania.

Doposa¿one Laboratorium Tech-
nologii Mikro- i Optoelektronicz-
nych pozwoli na zintensyfikowanie
obecnych prac badawczych w zakresie
nanotechnologii, technologii LTCC,
optoelektroniki i fotowoltaiki, szcze-
gólnie w obszarze innowacyjnych apli-
kacji. Uzupe³nienie planowanego
przedsiêwziêcia o mo¿liwoœæ realizo-
wania struktur cienkowarstwowych po-
zwala na utworzenie w pe³ni pro-
fesjonalnej bazy naukowo-badawczej
w zakresie wytwarzania ogniw foto-
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woltaicznych i syntezy podzespo³ów
uk³adów wykorzystuj¹cych i magazy-
nuj¹cych energiê promieniowania
s³onecznego. W po³¹czeniu z rozwi-
jaj¹cym siê od lat Laboratorium Ter-
mokinetyki i Badañ Œrodowiskowych
stanowi ona znacz¹cy potencja³, który
bêdzie w przysz³oœci wykorzystany do
prowadzenia prac badawczych i aplika-
cyjnych wieloaspektowo zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska.

Doposa¿enie Laboratorium Krio-
genicznego Katedry Podstaw Elek-

troniki (KPE) w urz¹dzenia wymienio-
ne w zakresie rzeczowym inwestycji
pozwoli na poszerzenie zakresu mo¿li-
woœci pomiarowych w KPE. Laborato-
rium bêdzie mog³o prowadziæ badania
nowych materia³ów i technologii na po-
trzeby elektroniki, np. w przemyœle lot-
niczym - zw³aszcza komponentów
pracuj¹cych w niskich temperaturach,
np. czujników stosowanych w technice
lotniczej czy satelitach - kooperacja
w ramach Doliny Lotniczej. Ponadto
rozszerzeniu ulegnie wspó³praca z wio-

d¹cymi oœrodkami naukowymi w kraju,
zajmuj¹cymi siê podobn¹ problema-
tyk¹, m.in. Politechnik¹ Wroc³awsk¹
i Politechnik¹ Gdañsk¹.

* * *
W ramach WYDZIA£U CHE-

MICZNEGO doposa¿one zostan¹ la-
boratoria w celu prowadzenia badañ
spektrofotometrycznych nad zwi¹zka-
mi organicznymi HPLC-MS oraz mate-
ria³ami STM AFM.

Sabina Chorzêpa

Ju¿ po raz drugi Politechnika
Rzeszowska by³a gospodarzem
Rzeszowskiego Salonu Maturzy-
stów. Tym razem by³a to impreza
dwudniowa, a zorganizowano j¹
w miasteczku akademickim na-
szej uczelni. W Zespole Sal Wy-
k³adowych (bud. S) odbywa³y siê
spotkania m³odzie¿y z przedsta-
wicielami Okrêgowej Komisji
Egzaminacyjnej, w sto³ówce aka-
demickiej natomiast rozlokowa-
no stoiska poszczególnych wy-
stawców, w wiêkszoœci uczelni
wy¿szych.

Podstawowym celem kampanii jest
przekazanie uczniom klas maturalnych,
ich rodzicom i nauczycielom wyczer-
puj¹cych informacji nt. egzaminu ma-
turalnego w 2010 r. (przedmioty do
zdawania na maturze, przebieg matury)
i wyboru studiów. Najwiêksze zaintere-
sowanie budzi³y wyk³ady dotycz¹ce
egzaminu z matematyki, która znów
jest na maturze przedmiotem obo-
wi¹zkowym.

T³umy m³odzie¿y w drodze na studia.

Fot. M. Misiakiewicz

Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonuj¹: przedstawiciel Ministerstwa Edukacji
i JM Rektor A. Sobkowiak.

Fot. M. Misiakiewicz

Rzeszowski Salon Maturzystów

2009
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Otwarcie "Rzeszowskiego Salonu
Maturzystów - Perspektywy 2009"
odby³o siê z udzia³em m.in. rektora na-
szej uczelni prof. Andrzeja Sobkowia-
ka, Lecha Gawry³owa - dyrektora
Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie, Henryka Wolickiego - wi-
ceprezydenta Rzeszowa, Jacka Wojtasa
- podkarpackiego kuratora oœwiaty,
ogromnej rzeszy przysz³ych maturzy-
stów, wielu dyrektorów i nauczycieli
szkó³. Po oficjalnej czêœci spotkania
w poszczególnych salach odbywa³y siê
wyk³ady dla przysz³ych maturzystów.
Dodatkowo uczelnia zorganizowa³a
Dni Otwarte, w trakcie których m³o-

dzie¿ mog³a zwiedzaæ laboratoria
wszystkich wydzia³ów. Zainteresowa-
nie imprez¹ by³o ogromne. Szacunko-
wo ocenia siê, ¿e liczba uczestników
przekroczy³a 10 tys. osób.

Ogólnopolski patronat nad imprez¹
sprawowa³a pani Barbara Kudrycka -
minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Komitetowi Honorowemu Rzeszow-
skiego Salonu Maturzystów 2009 prze-
wodniczy³ rektor prof. dr hab. in¿. An-
drzej Sobkowiak.

Anna Worosz

Na pokazach ...
Fot. M. Misiakiewicz

i przy stoiskach w holu.
Fot. M. Misiakiewicz

Kierunek studiów fizyka stosowana
istnieje w Politechnice Rzeszowskiej
od 4 lat. Nie jest, podobnie jak na in-
nych uczelniach, kierunkiem oblega-
nym przez kandydatów. W trakcie
rekrutacji letniej tylko raz uda³o siê
zgromadziæ wystarczaj¹c¹ liczbê kan-
dydatów do otwarcia I roku. Rekrutacja
odbywaj¹ca siê w lutym pozwala za-
wsze na uruchomienie studiów z grup¹
studentów ok. 60-70-osobow¹, jednak

zazwyczaj po pierwszym semestrze
pozostaje ich mniej ni¿ po³owa. Praw-
dopodobnie czêœci z tych osób nie po-
wiod³o siê w sesji zimowej na wybra-
nym wczeœniej kierunku studiów. Aby
nie traciæ czasu lub nie chc¹c przyznaæ
siê rodzicom do niezaliczenia sesji, wy-
bieraj¹ fizykê w celu przeczekania kil-
ku miesiêcy do nowej rekrutacji
czerwcowej. Niektórzy wybieraj¹ to
rozwi¹zanie, traktuj¹c jeden semestr na

tym kierunku jako tanie korepetycje
z matematyki i fizyki.

Pracownicy Katedry Fizyki spoty-
kaj¹ siê czasem z opiniami, ¿e fizycy
stawiaj¹ zbyt wysok¹ poprzeczkê na
egzaminie po pierwszym semestrze na
innych wydzia³ach. Autor artyku³u
s³ysza³ tak¿e komentarz, ¿e takie
dzia³anie ma na celu zapewnienie fizy-
kom dostatecznej liczby kandydatów
na swoim kierunku w trakcie rekrutacji

Jak z t¹ FIZYK¥ jest?Jak z t¹ FIZYK¥ jest?
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lutowej. Przykro jest s³yszeæ takie
krzywdz¹ce uwagi, a osoby je wy-
g³aszaj¹ce byæ mo¿e same maj¹ proble-
my z obiektywnoœci¹ oceniania studen-
tów. Oprócz tego trudno oczekiwaæ, ¿e
studenci Ÿle potraktowani przez fizy-
ków wybior¹ siê w³aœnie na studia fizy-
ka techniczna.

Ernest Rutherford - fizyk i chemik,
odkrywca j¹dra atomowego i laureat
nagrody Nobla w 1908 r., twierdzi³
przekornie, ¿e ca³a nauka dzieli siê na
fizykê i zbieranie znaczków. Autor ar-
tyku³u zapewnia jednak, ¿e fizycy nie
uwa¿aj¹ swojego przedmiotu za naj-

wa¿niejszy na uczelni i nie staraj¹ siê
nadaæ mu roli przedmiotu selekcyjne-
go.

W celu przeprowadzenia ze studen-
tami fizyki dyskusji dotycz¹cej poru-
szonych problemów, a tak¿e za-
chêcenia ich do kontynuowania stu-
diów fizycznych, zorganizowane zo-
sta³o z inicjatywy kierownika Katedry
Fizyki prof. dr. hab. Tadeusza Paszkie-
wicza spotkanie studentów fizyki na
Wydziale Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej z pracownikami Katedry Fizyki.
Odby³o siê ono 7 maja 2009 r. W spot-
kaniu wziêli tak¿e udzia³: rektor prof.
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak oraz
dziekan WMiFS prof. dr hab. Bro-
nis³aw Wajnryb.

W spotkaniu uczestniczy³a wiêk-
szoœæ studentów wszystkich lat fizyki
technicznej i prawie wszyscy udzielili
pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy
studiowali wczeœniej na innym kierun-
ku. W odpowiedzi na pytanie, czy po-
wodem przerwania poprzednio wy-
branych studiów by³a fizyka, rêkê do
góry podnios³o tylko 9 osób. Tak wiêc,
fizyka prawdopodobnie w stopniu nie
wiêkszym ni¿ inne przedmioty przy-
czynia siê do selekcji studentów pierw-
szego semestru. Trudnoœci w studiowa-

Wyk³ad nt. racjonalnoœci i techniki pracy
umys³owej wyg³osi³ prof. dr hab. Karol
Krop.

Fot. w³asna

Wœród uczestników spotkania JM Rektor prof. Andrzej Sobkowiak.
Fot. w³asna

Spotkanie zakoñczy³ wystêp zespo³u Rzeszów Klezmer Band.
Fot. w³asna
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niu dyscyplin technicznych wynikaj¹
najczêœciej, jak twierdz¹ studenci, ze
s³abego przygotowania w zakresie
przedmiotów œcis³ych uzyskanego
w szkole œredniej.

W czasie spotkania wyk³ad nt. ra-
cjonalnoœci i techniki pracy umys³owej
wyg³osi³ prof. dr hab. Karol Krop. Spot-
kanie zakoñczy³ wystêp zespo³u Rze-
szów Klezmer Band - jednym z jego

cz³onków jest student III roku fizyki
technicznej Wojtek Jajuga.

Henryk Herba

Uprzejmie informujemy, ¿e na
stronie internetowej Biura Uzna-
walnoœci Wykszta³cenia i Wymia-
ny Miêdzynarodowej: ht tp:
//www.buwiwm.edu.pl/wym/in-
tro.htm dostêpna jest oferta stypen-
dialna na rok akademicki
2010/2011. Oferta zawiera infor-
macje o mo¿liwoœci wyjazdów na
studia czêœciowe, sta¿e i misje na-
ukowe, studia doktoranckie, sta¿e
habilitacyjne oraz kursy jêzykowe.

Termin zg³aszania przez uczel-
nie kandydatów na stypendia zagra-
niczne w roku akademickim 2010/
/2011 (do BUWiWM) up³ywa 30 li-
stopada 2009 r. Osoby ubiegaj¹ce
siê o stypendium prosimy o przyno-
szenie zg³oszeñ wraz z wymagany-
mi za³¹cznikami do Dzia³u Wspó³-
pracy z Zagranic¹ do 21 listopada
br. Konieczna jest równie¿ akcepta-
cja kierownika jednostki oraz dzie-
kana.

* * *
Na stronie internetowej DAAD -

Niemieckiej Centrali Wymiany
Akademickiej: www.daad.pl do-
stêpna jest oferta stypendialna na
rok akademicki 2010/2011, zawie-
raj¹ca informacje o stypendiach
dla:
� studentów,
� absolwentów,
� doktorantów,
� naukowców po doktoracie.
Wiêcej o stypendiach DAAD na

str. 41. GP.
Urszula Kluska

Dzia³

Wspó³pracy

z Zagranic¹

informuje

W y k ³ a d

W dniu 21 wrzeœnia br. z inicjatywy
Zak³adu Informatyki na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, wyg³oszony
zosta³ przez pani¹ profesor Nataliyi Bi-
lous z Narodowego Technicznego Uni-
wersytetu Radioelektroniki w Char-
kowie (Ukraina) wyk³ad pt. Program
environment for learning and testing
any discipline Estimation of quality
analysis of test items and definition of
the item discremination and ability pa-
rameters. Spotkanie odby³o siê w sali
posiedzeñ Rady Wydzia³u z udzia³em
wielu nauczycieli akademickich naszej
uczelni.

Pani¹ prof. N. Bilous przedstawi³a
kierownik Zak³adu Informatyki prof.
Galina Setlak, nastêpnie prof. Nataliya
Bilous zapozna³a s³uchaczy z progra-
mem komputerowym umo¿liwiaj¹cym
przeprowadzenie dowolnego testu
sprawdzaj¹cego wiedzê studentów.
G³ównym koordynatorem projektu jest
prof. Michail Bondarenko, natomiast
kierownikiem laboratorium - wspom-
niany goœæ, który przybli¿y³ modu³y
programu. Opracowany m.in. przez
prof. N. Bilous program komputerowy
posiada szereg zalet, spoœród których
jako najwa¿niejsz¹ nale¿y wymieniæ
mo¿liwoœæ zastosowania go we wszyst-
kich dyscyplinach naukowych. Pro-
gram mo¿e byæ równie¿ wykorzystany
jako wsparcie dla istniej¹cych ju¿ te-

stów. Jego forma jest bardzo rozbudo-
wana - stanowi kilka modu³ów w zale¿-
noœci od formy testu. Mo¿na tu znaleŸæ
test jedno- lub wielokrotnego wyboru,
na dobieranie, test prawda-fa³sz czy te¿
test zadañ otwartych. U¿ywaj¹c tego
programu, mo¿na stworzyæ test dosto-
sowany do zakresu dydaktycznego. Je-
den z modu³ów programu umo¿liwia
zestawienie wyników testu wykonane-
go przez danego studenta z punktacj¹
i uzyskan¹ ocen¹. Taki sposób spraw-
dzania wiedzy charakteryzuje siê wy-
miernoœci¹ wyników, precyzyjn¹ skal¹
ocen oraz szybkoœci¹ uzyskiwanych re-
zultatów. Co wiêcej, u¿ycie programu
komputerowego przy testowaniu jest
wygodne zarówno dla egzaminatorów,
jak i dla studentów. Ogromna zaleta tej
aplikacji to mo¿liwoœæ porównania wy-
ników osi¹gniêtych przez studentów
z ró¿nych uczelni i zaprezentowania
tych danych w dowolny sposób. Naro-
dowy Techniczny Uniwersytet Radio-
elektroniki w Charkowie wspó³pracuje
w tym zakresie tak¿e z innymi uczel-
niami z Ukrainy. Miejmy nadziejê, ¿e
i nasi studenci w niedalekiej przy-
sz³oœci bêd¹ mogli sprawdziæ swoj¹
wiedzê z u¿yciem tego ciekawego na-
rzêdzia komputerowego.

Patrycja Ewa Jagie³owicz

profesor
Nataliyi Bilous

profesor
Nataliyi Bilous
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Maj, jako okres intensywnego bu-
dzenia siê przyrody, zwykle kojarzo-
ny jest z symbolami wyra¿aj¹cymi
¿ycie. Niestety - w tym roku by³ to
równie¿ czas bardzo smutnych po¿eg-
nañ. 23 maja 2009 r. odszed³ przed-
wczeœnie oddany Kolega i mój
Drogi Przyjaciel dr in¿. Andrzej
Smykla, adiunkt w Zak³adzie Infor-
matyki oraz w Katedrze Samolo-
tów i Silników Lotniczych na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa Politechniki Rzeszowskiej.
Osoba, z któr¹ bardzo trudno by³o
siê nam wszystkim rozstaæ, po-
niewa¿ Jego ¿ycie bardzo du¿o
wnios³o w nasz¹ zwyk³¹ codzien-
noœæ. Czêsto jest tak, ¿e przyzwy-
czajamy siê do obecnoœci bliskich
nam osób. Ta obecnoœæ z czasem
nam powszednieje, ale jej nag³y
brak powoduje, ¿e odczuwamy
pustkê i bolesn¹ stratê. Po odejœciu
Andrzeja te uczucia ca³y czas do-
tkliwie nam dokuczaj¹. Jego nag³a
œmieræ wywo³a³a wielki smutek
i g³êboki ¿al wœród pracowników na-
szego Zak³adu oraz ca³ej spo³ecznoœci
akademickiej.

Dr in¿. Andrzej Smykla urodzi³ siê
20 wrzeœnia 1969 r. w Mielcu. Od
wrzeœnia 1974 r. mieszka³ w Rzeszo-
wie, gdzie ukoñczy³ szko³ê podsta-
wow¹, nastêpnie IV LO na kierunku
matematyczno-fizycznym (1988 r.).
By³ absolwentem Politechniki Rze-
szowskiej (1988-1993 r.), z któr¹
zwi¹za³ swoje ¿ycie zawodowe, roz-
poczynaj¹c w 1993 r. pracê na stano-
wisku asystenta w Zak³adzie In-
formatyki na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa. Badania, które pro-
wadzi³, dotyczy³y przede wszystkim
modelowania numerycznego z³o¿o-
nych kszta³tów bry³, w celu okreœlenia

ich w³aœciwoœci wytrzyma³oœcio-
wych. Z tego zakresu obroni³ w 2001 r.
rozprawê doktorsk¹ pt. "Analiza sta-
nów naprê¿enia w ustrojach noœnych
tworzonych na podstawie skanowa-
nych przekrojów", której promotorem

by³ prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki.
Do koñca 2008 r. dr in¿. Andrzej
Smykla pracowa³ w Zak³adzie Infor-
matyki na stanowisku adiunkta, gdzie
kontynuowa³ badania naukowe oraz
zajmowa³ siê dzia³alnoœci¹ dydak-
tyczn¹ zwi¹zan¹ z sieciami kompute-
rowymi oraz jêzykami programowa-
nia. Pocz¹tkiem 2009 r. rozpocz¹³
pracê w Katedrze Samolotów i Silni-
ków Lotniczych.

Dr in¿. Andrzej Smykla by³ nau-
kowcem, którego zawsze pasjono-
wa³o rozwi¹zywanie problemów i któ-
ry nigdy nie nadawa³ temu zbêdnego
blichtru. Mocno st¹pa³ po ziemi i nie
szuka³ problemów tam, gdzie ich nie
by³o, natomiast tymi, które wymaga³y
rozwi¹zania, zajmowa³ siê z pe³nym
zaanga¿owaniem. Jego pomoc i cenne
rady przyczyni³y siê do pomyœlnego

zakoñczenia wielu projektów ba-
dawczych. By³ doœwiadczonym na-
uczycielem akademickim, ciesz¹cym
siê du¿¹ sympati¹ swoich studentów,
którzy zawsze czuli, ¿e maj¹ w Nim
przyjaciela.

Ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca³
swojej pasji - modelarstwu. Z za-
pa³em doskonali³ opracowywane
konstrukcje i aktywnie uczestni-
czy³ w ¿yciu spo³ecznoœci modelar-
skiej. Rozwija³ równie¿ urz¹dzenia
zwi¹zane z modelarstwem. Jednym
z nich by³a ³adowarka "Pulsar" -
produkt ciesz¹cy siê du¿ym zainte-
resowaniem modelarzy w kraju i za
granic¹, skonstruowany przez Jego
wieloletniego przyjaciela. Dla tego
urz¹dzenia Andrzej stworzy³ za-
awansowane oprogramowanie, po-
zwalaj¹ce na wspó³pracê ³ado-
warki z komputerem, szczegó³ow¹
analizê procesu ³adowania i jego
optymalizacjê.
Bardzo trudno jest siê pogodziæ

z faktem, ¿e dr in¿. Andrzej Smykla
odszed³ od nas w tak m³odym wieku -
o wiele za wczeœnie. Bunt i z³oœæ, któ-
re odczuwamy w zwi¹zku z Jego
œmierci¹, s¹ tym wiêksze, ¿e sta³o siê
to w momencie, kiedy wszystko wy-
dawa³o siê uk³adaæ bardzo pomyœlnie.
Koñczy³ budowê wymarzonego do-
mu, w który w³o¿y³ tak du¿o wysi³ku
i poœwiêceñ. Finalizowa³ prace nad
monografi¹ habilitacyjn¹. W 2009
roku, po 15 latach pracy w Zak³adzie
Informatyki rozpocz¹³ wspó³pracê
z Katedr¹ Samolotów i Silników Lot-
niczych, co pozwoli³o mu zrealizowaæ
kolejne marzenie. Czêsto ¿artowali-
œmy, ¿e jest jeden sposób na to, aby
pracowaæ, nie pracuj¹c. Staje siê to
mo¿liwe, gdy wykonywana praca
jest bezpoœrednio zwi¹zana z pasj¹

Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE

dr in¿. Andrzej Smykla

(1969-2009)
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i hobby. W Katedrze Samolotów i Sil-
ników Lotniczych dr in¿. Andrzej
Smykla zosta³ zaanga¿owany do reali-
zacji projektów, w ramach których
powstawa³y prototypy samolotów.
Widzia³em, ile to sprawia Andrzejowi
- pasjonatowi modelarstwa - radoœci
i zadowolenia. Praca przy modelach,
które tak kocha³ i na co tak trudno by³o
wczeœniej wygospodarowaæ trochê
wolnego czasu, teraz wype³ni³a zakres
obowi¹zków. Przed œmierci¹ ukoñ-
czy³ prototyp samolotu bezza³ogowe-
go, który zostanie wykorzystany
w wielu istotnych dla przemys³u lotni-
czego badaniach doœwiadczalnych.

Z ¿alem po¿egnaliœmy bardzo lu-
bianego Kolegê - na którego zawsze

mo¿na by³o liczyæ, oddanego i lojalne-
go Przyjaciela. Odczuwamy i zawsze
bêdziemy odczuwaæ wdziêcznoœæ za
lata wspó³pracy. Pozostanie w naszej
pamiêci jako bardzo ¿yczliwy cz³o-
wiek, który wiêcej dawa³ ni¿ bra³. Nie-
zale¿nie od sytuacji zawsze by³ chêtny
do pomocy, zarówno tej zwyczajnej
pomocy kole¿eñskiej, jak i pomocy,
od której czêsto wiele zale¿a³o. By³em
œwiadkiem, jak niejednokrotnie apelo-
wa³, prosi³ i walczy³ o wsparcie dla
osób, które w zwi¹zku ze swoj¹ ciê¿k¹
sytuacj¹ ¿yciow¹ naprawdê tego po-
trzebowa³y.

Drogi Andrzeju, dziêkujemy Ci za
to, ¿e przez te wszystkie lata by³eœ
z nami. Wiemy, ¿e cz³owiek ¿yje tak

d³ugo, jak d³ugo ¿yje pamiêæ o Nim.
Ty pozostaniesz z nami na zawsze, we
wspomnieniach wspólnie spêdzonych
chwil i uczuciach wdziêcznoœci za
udzielan¹ pomoc i wsparcie.

Najtrudniej jest siê pogodziæ ze
strat¹ bliskiej osoby Rodzinie, dla któ-
rej ta osoba stanowi³a nierozerwaln¹
czêœæ jej codziennoœci, by³a zawsze
obecna. Chcielibyœmy, ¿eby cz³onko-
wie Rodziny Andrzeja wiedzieli, ¿e
my wszyscy, Jego przyjaciele, kole-
¿anki i koledzy, jesteœmy z nimi ca³ym
sercem, ¿e ³¹czymy siê z nimi w tym
wielkim smutku, oraz ¿e w tych trud-
nych chwilach zawsze mog¹ na nas li-
czyæ.

Jacek Jakie³a

14. Miêdzynarodowy Kongres Me-
trologiczny odby³ siê w Pary¿u
w dniach 22-25 czerwca 2009 r. i by³
jednym z dwóch najwiêkszych i naj-
wa¿niejszych europejskich spotkañ
metrologów w bie¿¹cym roku. Miejsce
obrad kongresu stanowi³ nowoczesny
pa³ac kongresowy w Pary¿u "LE PA-
LAIS DES CONGRES DE PARIS".
Drugie tego rodzaju spotkanie organi-
zowane w Lizbonie w dniach 6-11
wrzeœnia 2009 r. to XIX Œwiatowy
Kongres IMEKO.

Organizatorem paryskiego kongre-
su by³a wyspecjalizowana instytucja
College France de Metrologie (CFM).
Nazwa sugeruje, ¿e to uczelnia, tak jed-
nak nie jest, poniewa¿ g³ównymi cela-
mi dzia³alnoœci tej instytucji s¹ transfer
wiedzy i innowacje w dziedzinie metro-
logii. CFM ma w tym zakresie du¿e do-
œwiadczenie i osi¹gniêcia, o czym
œwiadczy fakt, ¿e zorganizowa³a ju¿
14 Miêdzynarodowych Kongresów
Metrologicznych, które systematycz-
nie, co 2 lata odbywaj¹ siê we Francji.
CFM prowadzi wiele szkoleñ i wydaje

publikacje. Przy wspó³pracy z renomo-
wanym wydawnictwem ISTE-Wiley
wyda³a ksi¹¿kê z zakresu metrologii
przemys³owej. Rezultatem tej wspó³-
pracy jest tak¿e Transverse Disciplines
in Metrology (wyd. w 2009 r.). Zawiera
odpowiednio przygotowane publika-

cje, wczeœniej zaprezentowane na 13.
Miêdzynarodowym Kongresie Metro-
logicznym zorganizowanym w Lille we
Francji w czerwcu 2007 r.

Tegoroczny 14. Miêdzynarodowy
Kongres Metrologiczny w Pary¿u od-
bywa³ siê pod ogólnym has³em "War-

Pa³ac kongresowy w Pary¿u - miejsce obrad 14. Miêdzynarodowego Kongresu
Metrologicznego - Pary¿ 2009.

Fot. w³asna
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Wartoœæ dodana poprzez lepsze pomiaryWartoœæ dodana poprzez lepsze pomiary
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toœæ dodana poprzez lepsze pomiary".
Temat z pewnoœci¹ wybrany by³ nie-
przypadkowo, jako ¿e wpisywa³ siê
w tematykê zwi¹zan¹ z zastosowaniem
metrologii w przemyœle i w biznesie,
podejmowan¹ w ostatnich latach na
œwiecie, m.in. podczas takich wa¿nych
konferencji, jak "Measurement Science
Conference" czy "NCSLI Conference"
w Stanach Zjednoczonych. Ostatni
Œwiatowy Dzieñ Metrologii, zorgani-
zowany w maju br. pod auspicjami
BIPM, równie¿ nawi¹zywa³ do tej te-
matyki has³em: "Metrologia podstaw¹
ekonomicznego rozwoju".

Aspekty zwi¹zane z g³ównym tema-
tem obrad kongresu omówi³a przedsta-
wicielka National Physical Laboratory
(NPL) z Wielkiej Brytanii S. Evans.
W referacie "The business impact of
metrology", zaprezentowanym na sesji
plenarnej otwieraj¹cej kongres, przed-
stawi³a doœwiadczenia i osi¹gniêcia
NPL uzyskane w ramach Narodowego
Systemu Pomiarów (m.in. 62 projekty
zrealizowane w 2008 r. przy wspó³-
pracy z przemys³em i ponad 300 kon-
sultacji). Autorka podkreœli³a tak¿e
wa¿n¹ rolê, jak¹ mo¿e obecnie odgry-
waæ komunikacja internetowa w dzie-
dzinie transferu wiedzy pomiêdzy Na-
rodowymi Instytutami Metrologicz-
nymi a zainteresowanymi przedstawi-
cielami ró¿nego rodzaju laboratoriów
rozwi¹zuj¹cych problemy dotycz¹ce
pomiarów wykonywanych dla prze-
mys³u.

Tego rodzaju tematyka kongresowa
dotycz¹ca ekonomicznych skutków
metrologii znajduje obecnie du¿e uzna-
nie, ale te¿ powoduje, ¿e uczestnikami
kongresu s¹ przede wszystkim przed-
stawiciele instytucji uczestnicz¹cych
w tworzeniu i wdra¿aniu innowacji
w dziedzinie metrologii. Mniejszy jest
natomiast udzia³ przedstawicieli œrodo-
wisk uniwersyteckich. Prawdopodob-
nie tak¿e dlatego, ¿e publikacje na tego
rodzaju kongresach nie s¹ odnotowy-
wane na tzw. Liœcie Filadelfijskiej,
a wiêc nie licz¹ siê w najró¿niejszych
punktacjach i rankingach.

Podczas tegorocznego kongresu
w Pary¿u (750 osób z 48 krajów) tylko
10% uczestników by³o przedstawicie-
lami oœrodków uniwersyteckich, 59%
przemys³u, 26% reprezentowa³o miê-
dzynarodowe instytucje metrologiczne
(BIMP, EA, EUROMET, BEA Metro-
logie, CETIM, CITAC i in.), 5% inne
organizacje - w tym firmy konsultingo-
we i szkoleniowe. W du¿ej wystawie
towarzysz¹cej kongresowi wziê³a
tak¿e udzia³ jedna uczelnia wy¿sza
kszta³c¹ca studentów wy³¹cznie
w dziedzinie metrologii - ECOLE
SUPERIERE DE METROLOGIE,
dzia³aj¹ca w Mines de Douai na
pó³nocy Francji, niedaleko Lille. Za-
prezentowany program kszta³cenia tej
uczelni obejmuje trzy g³ówne dziedzi-
ny istotne dla metrologii przemys³owej:
Metrologia, Aparatura pomiarowa
(hardware i software) oraz Jakoœæ. In-

teresuj¹cym elementem tego programu
kszta³cenia jest koñcowy projekt
trwaj¹cy 17 tygodni, który mo¿e byæ re-
alizowany w przemyœle lub w laborato-
rium poza uczelni¹.

Obrady kongresu zorganizowane
by³y w 21 sekcjach tematycznych obej-
muj¹cych niemal wszystkie wa¿ne za-
gadnienia metrologii dotycz¹ce jej
podstaw i aplikacji w ró¿nych dziedzi-
nach. Autorzy prezentowali swoje pub-
likacje w formie referatów oraz na
sesjach plakatowych. Poziom meryto-
ryczny publikacji oceniany by³ na
bie¿¹co. G³ówn¹ nagrodê kongresu
otrzyma³ przedstawiciel niemiecko-
-francuskiego oddzia³u GE Sensing and
Inspection Technology J. Lubbehuesen
za prezentacjê publikacji pt. "Metrolo-
gy with high resolution CT: Precision
Challenge". W publikacji tej przedsta-
wione zosta³y interesuj¹ce wyniki ba-
dañ opracowanego i uruchomionego
urz¹dzenia przeznaczonego do "mikro"
i "nano" tomografii komputerowej ele-
mentów mechatronicznych. Urz¹dze-
nie umo¿liwia rozró¿nianie szczegó³ów
geometrycznych elementów o wymia-
rach 200-300 nanometrów. Nagrodê
kongresu za najlepiej zaprezentowan¹
publikacjê w sesji plakatowej otrzy-
ma³a przedstawicielka BIPM C. Go-
yon. W publikacji pt. "Density determi-
nation of prototypes and mass standards
At BIPM" opisa³a metodê wyznaczania
gêstoœci wzorców masy przygotowy-
wanych przez BIPM dla ró¿nych Naro-
dowych Instytutów Metrologicznych
jako wzorców krajowych.

Du¿ym zainteresowaniem uczestni-
ków kongresu cieszy³y siê obrady
okr¹g³ego sto³u. Przygotowano 6 edycji
tego rodzaju obrad, obejmuj¹cych istot-
ne zagadnienia dla metrologii prze-
mys³owej oraz metrologii zwi¹zanej
z ochron¹ zdrowia i œrodowiska. Tema-
ty poszczególnych "okr¹g³osto³owych"
dyskusji by³y nastêpuj¹ce:
� "Metrology and industrial perfor-

mance",
� "Wireless measurement in the indu-

strial environment" ,
� "Industrial temperature and new

materials",
� "What's at stake for metrology in the

health field",

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Przed rozpoczêciem obrad okr¹g³ego sto³u.
Fot. w³asna
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� "Accreditation, economic and stra-
tegic issues",

� "Metrology and reduction of green-
house effects gas emission".
W sumie podczas paryskiego kon-

gresu zaprezentowano oko³o 180 publi-
kacji, w tym 100 w formie sesji
plakatowych. W kongresie uczestni-
czy³o o 100 oficjalnie zarejestrowanych
osób wiêcej ni¿ w poprzednim 13. kon-
gresie w Lille. Organizatorzy z zado-
woleniem podsumowuj¹ wiêc tego-
roczne europejskie wydarzenie w bran-
¿y metrologicznej, pomyœlane jako
spotkanie metrologów dzia³aj¹cych na
ró¿nych poziomach: w Miêdzynarodo-

wych Instytucjach Metrologicznych,
Narodowych Instytutach Metrologicz-
nych, w laboratoriach regionalnych
i przemys³owych, a tak¿e w laborato-
riach wy¿szych uczelni. Zadowoleni
byli tak¿e uczestnicy towarzysz¹cej
kongresowi wystawy, którzy dos³ow-
nie do ostatnich minut trwania kongre-
su mieli powody, aby byæ obecnymi na
swoich stanowiskach.

14. Kongres Metrologiczny w Pary-
¿u by³ wydarzeniem pod ka¿dym
wzglêdem udanym i wa¿nym. Organi-
zatorzy ju¿ dziœ myœl¹, gdzie i w jaki
sposób zorganizowaæ 15. kongres. An-
kietuj¹ wszystkich uczestników 14.

kongresu w celu wysondowania opinii
pozwalaj¹cych na przygotowanie a-
trakcyjnej i po¿ytecznej dla wszystkich
formu³y kolejnego europejskiego spot-
kania metrologów we Francji, które od-
bêdzie siê za 2 lata.

Roman A. Tabisz

PS
Najserdeczniej dziêkujê wszystkim Pañ-

stwu, dziêki którym mój udzia³ w kongresie
by³ mo¿liwy - w tym Pani Anecie Sondej
z Alliance Francaise w Politechnice Rze-
szowskiej za przygotowanie w jêzyku fran-
cuskim abstraktu mojej publikacji, któr¹ za-
prezentowa³em na 14. Miêdzynarodowym
Kongresie Metrologicznym w Pary¿u.

III Kongres In¿ynierii Œrodowiska
W dniach 13-17 wrzeœnia 2009 r.

odby³ siê w Lublinie III Ogólnopolski
Kongres In¿ynierii Œrodowiska zorga-
nizowany przez Komitet In¿ynierii
Œrodowiska Polskiej Akademii Nauk
oraz Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Lubelskiej. Kongres hono-
rowym patronatem objêli: wicepremier
- minister gospodarki Waldemar Paw-
lak, minister nauki i szkolnictwa wy¿-
szego prof. dr hab. Barbara Kudrycka,
minister œrodowiska prof. dr hab in¿.
Maciej Nowicki.

Celem kongresu by³o podsumowa-
nie osi¹gniêæ polskiej in¿ynierii œrodo-
wiska za okres ostatnich trzech lat,
natomiast temat wiod¹cy stanowi³y za-
gadnienia zwi¹zane z gospodark¹
wodn¹ i zaopatrzeniem w wodê, tech-
nologi¹ wody i œcieków, utylizacj¹ od-
padów sta³ych i osadów poœciekowych,
ochron¹ atmosfery, energetyk¹ w o-
chronie œrodowiska, jakoœci¹ œrodo-
wiska wewnêtrznego oraz ogrzewnic-
twem i wentylacj¹. W kongresie wziêli
udzia³ m.in. przedstawiciele Politech-
niki Rzeszowskiej: z Katedry Zaopa-
trzenia w Wodê i Odprowadzania
Œcieków prof. dr hab. in¿. Janusz Rak,
dr in¿. Barbara Tchórzewska-Cieœlak,
mgr in¿. Krzysztof Boryczko; z Za-
k³adu Ciep³ownictwa i Klimatyzacji dr

in¿. Bo¿ena Babiarz oraz z Katedry In-
¿ynierii i Chemii Œrodowiska prof. dr
hab. in¿. Janusz Tomaszek. Reprezen-
tanci naszej uczelni wyg³osili trzy refe-
raty nt. eksploatacji, niezawodnoœci
oraz bezpieczeñstwa systemu zaopa-
trzenia w wodê oraz jeden referat z za-
kresu ciep³ownictwa. Artyku³y zosta³y
opublikowane w monografii Komitetu

In¿ynierii Œrodowiska PAN, jeden refe-
rat - autorstwa prof. Janusza Raka i dr
in¿. Barbary Tchórzewskiej-Cieœlak,
zosta³ przyjêty do druku w monografii
miêdzynarodowej Wydawnictwa Tay-
lor&Francis.

Barbara Tchórzewska-Cieœlak

Zakoñczenie obrad kongresu. Przemawia prof. nadzw. dr hab. in¿. Marian Rosiñ-
ski z Politechniki Warszawskiej.

Fot. w³asna
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W dniach 26-29 maja 2009 r. w Re-
gietowie k. Gorlic odby³a siê cykliczna
i V z kolei Miêdzynarodowa Konferen-
cja Naukowo-Techniczna nt. "Modu-
³owe Technologie i Konstrukcje w Bu-
dowie Maszyn". G³ówni organizatorzy
konferencji to: Wydzia³ Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszow-
skiej, w imieniu którego ca³oœæ spraw
organizacyjnych prowadzi³a Katedra
Technologii Maszyn i Organizacji Pro-
dukcji, oraz Instytut Mechanizacji Bu-
downictwa i Górnictwa Skalnego.
Konferencjê wspó³organizowa³y: In-
stytut Technologii Mechanicznej Poli-
techniki Poznañskiej, Akademia In-
¿ynierska w Polsce, Wojskowa Akade-
mia Techniczna w Warszawie, Uniwer-
sytet Techniczny w Koszycach, Mo-
skiewski Uniwersytet Technologiczny
STANKIN, Akademia Projektowania
i Technologii w Kijowie, Po³ocki Uni-
wersytet Techniczny w Nowopo³ocku,
Uniwersytet Techniczny "Politechnika
Kijowska", Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny w Szczecinie,
Instytut Technologii Eksploatacji, PIB
w Radomiu i Instytut Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Wsparcia medialnego udzieli³a re-
dakcja miesiêcznika "Przegl¹d Mecha-
niczny" oraz redakcja kwartalnika
"Technologia i Automatyzacja Monta-
¿u".

W konferencji wziêli udzia³ pracow-
nicy naukowi z uczelni i instytutów
przemys³owych z Polski (m.in. prof.
J. Stamirowski, prof. A. Streubel, prof.
K. Tubielewicz, prof. J. Bednarczyk),
Rosji (doc. M. Siedyh) i Ukrainy (m.in.
prof. V. Kyrylovych, prof. I. Oborskyi,
prof. A. Zienkin).

Do Komitetu Organizacyjnego
przys³ano 58 referatów, z czego 51
przyjêto do prezentacji na konferen-
cji. Referaty zosta³y opublikowane
w kwartalniku "Technologia i Automa-
tyzacja Monta¿u", nr 2, 2009 (11 refera-
tów) oraz w Zeszycie Naukowym Po-
litechniki Rzeszowskiej, nr 261, Me-
chanika, z. 76 (36 referatów). 8 refera-
tów skierowano do druku w "Prze-
gl¹dzie Mechanicznym" (uka¿¹ siê tam
z kilkumiesiêcznym opóŸnieniem).

Celem konferencji, podobnie jak
poprzednich na ten temat, by³o przed-
stawienie i omówienie szczególnie
wa¿nych problemów zwi¹zanych z mo-

dularyzacj¹ w ró¿nych sferach dzia-
³alnoœci przedsiêbiorstwa.

W trakcie kolejnych sesji konferen-
cji skupiono siê na czterech podstawo-
wych kwestiach:
� ogólne problemy modularyzacji,
� problemy modularyzacji w przygoto-

waniu produkcji,
� problemy modularyzacji w proce-

sach produkcyjnych,
� systemy zmodularyzowane i ich

w³aœciwoœci.
Do ciekawszych zagadnieñ oma-

wianych na konferencji nale¿y zaliczyæ
prezentacje opracowañ dotycz¹cych
nowych modu³owych obrabiarek skra-
waj¹cych i do przeróbki plastycznej
oraz urz¹dzeñ monta¿owych, magazy-
nowych i kontrolnych. Wskazano wy-
raŸne korzyœci, jakie one przynosz¹,
a do których mo¿na zaliczyæ: relatyw-
nie niskie koszty urz¹dzeñ, nowe mo¿-
liwoœci realizacji zadañ produkcyjnych
oraz mo¿liwoœci rekonfigurowania.
Dziêki temu stosowanie modu³owych
konstrukcji staje siê coraz bardziej po-
wszechne. Przedstawiono równie¿ inte-
resuj¹ce podejœcia do modularyzacji
procesów technologicznych wytwarza-

Modu³owe technologie i konstrukcje
w budowie maszyn - MTK 2009

Modu³owe technologie i konstrukcje
w budowie maszyn - MTK 2009

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Uczestnicy konferencji przed zak³adem KuŸnia Glinik Sp. z o.o.
Fot. w³asna
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nia, np. przez stosowanie diagramów
SADT (Structured Analysis and Design
Technique) oraz przez wykorzystanie
modelowania matematycznego do ge-
nerowania sekwencji monta¿owych.
Kilka referatów dotyczy³o prezentacji
modu³owego podejœcia do projekto-
wania elementów systemów produk-
cyjnych (np. zastosowanie algorytmów
genetycznych). W kilku referatach o-
mówiono zastosowanie zasad modula-

ryzacji w ró¿nych po³¹czeniach monta-
¿owych oraz w procesach ich kontroli
i badañ.

Uczestnicy konferencji w prze-
rwach miêdzy obradami mieli mo¿li-
woœæ zwiedzania stadniny koni hucul-
skich, w której znajduje siê ich ponad
300. Zorganizowana zosta³a równie¿
wycieczka szlakiem architektury sa-
kralnej. Z praktycznymi problemami
modularyzacji w budowie maszyn

uczestnicy konferencji mogli siê za-
poznaæ podczas zwiedzania Zak³adu
Narzêdzi i Urz¹dzeñ Wiertniczych oraz
KuŸni w Gliniku (Gorlice).

Wiêkszoœæ obecnych wyrazi³a chêæ
uczestnictwa w kolejnych imprezach
poœwiêconych problemom modulary-
zacji, podkreœlaj¹c potrzebê organizo-
wania konferencji z tego zakresu.

Dorota Stadnicka

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Kolejna edycja konferencji
INFRAEKO 2009

Kolejna edycja konferencji
INFRAEKO 2009

Wst¹pienie Polski do Unii Europej-
skiej otworzy³o nowe Ÿród³a finanso-
wania wielu dziedzin gospodarki
narodowej. Jedna z najwiêkszych puli
w ramach przyznanych funduszy unij-
nych jest przeznaczona na rozwój infra-
struktury, w szczególnoœci infrastruk-
tury wodno-œciekowej. Ta korzystna
sytuacja powinna sprzyjaæ unowoczeœ-
nianiu elementów infrastruktury komu-
nalnej na obszarach zurbanizowanych,
przy uwzglêdnianiu zasad zrównowa-
¿onego rozwoju.

Zagadnienie to poruszy³ prof. dr
hab. in¿. Józef Dziopak - przewod-
nicz¹cy Komitetów - Naukowego i Or-
ganizacyjnego, otwieraj¹c II Ogólno-
polsk¹ Konferencjê Naukowo-Tech-
niczn¹ nt. “Infrastruktura komunalna
a rozwój zrównowa¿ony terenów zur-
banizowanych”. Konferencjê zorgani-
zowa³a Katedra Infrastruktury i Eko-
rozwoju Politechniki Rzeszowskiej
w dniach 4-5 czerwca 2009 r. na Zamku
Królewskim w Niepo³omicach k. Kra-
kowa. Patronat nad ni¹ obj¹³ Komitet
In¿ynierii Œrodowiska Polskiej Akade-
mii Nauk.

W spotkaniu wziê³o udzia³ blisko 80
uczestników zajmuj¹cych siê na co
dzieñ badaniem, projektowaniem, bu-
dow¹ i eksploatacj¹ infrastruktury ko-
munalnej. Wœród nich znaleŸli siê tak¿e
specjaliœci z Niemiec, którzy chêtnie
dzielili siê swoim doœwiadczeniem
zdobytym w ci¹gu lat pracy poza grani-
cami naszego kraju. Konferencja sta³a
siê interesuj¹cym forum, podczas któ-

rego s³uchacze brali czynny udzia³ w o-
¿ywionych dyskusjach na tematy tech-
niczne, realizacyjne, materia³owe
i prawne.

Najwa¿niejszymi spoœród tematów,
jakie poruszano, by³y: nowoczesne
technologie budowy i odnowy infra-
struktury technicznej, ochrona œrodo-
wiska przed zagro¿eniami pocho-
dz¹cymi od systemów komunalnych,
nowoczesne urz¹dzenia i uzbrojenie sy-
stemów komunalnych, rozwój teorii
i metodologii wymiarowania sieci i o-
biektów infrastruktury komunalnej, za-

gospodarowanie wód opadowych, bez-
pieczeñstwo i niezawodnoœæ systemów
komunalnych, prawne i techniczne
aspekty rozwoju zrównowa¿onego,
ocena oddzia³ywania systemów kana-
lizacyjnych na œrodowisko wodne, mo-
nitoring, sterowanie i zarz¹dzanie sy-
stemami komunalnymi.

Podczas piêciu sesji wyk³adowych
wyg³oszono w sumie ponad 20 refera-
tów, które wraz z innymi interesu-
j¹cymi artyku³ami zamieszczono w re-
cenzowanych materia³ach konferencyj-
nych wydanych przez Oficynê Wy-

Wrêczenie nagród w konkursie INFRAEKO 2009. Od lewej: prof. dr hab. in¿. Józef
Dziopak (PRz), mgr in¿. Maria Bogacz-Rygas (Wavin Metalplast-Buk), dr in¿. Da-
niel S³yœ (PRz).

Fot. w³asna
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dawnicz¹ Politechniki Rzeszowskiej.
Swoje prezentacje przedstawili tak¿e
reprezentanci firm. Ponadto mieli mo¿-
liwoœæ zapoznania goœci z proponowa-
nymi przez siebie produktami i u-
s³ugami, na stoiskach firmowych zloka-
lizowanych na zamkowym dziedziñcu
i w pobli¿u sali konferencyjnej, z czego
chêtnie korzystano.

Jednym z punktów programu spot-
kania by³ przygotowany przez organi-
zatorów konkurs INFRAEKO, skie-
rowany do firm, przedsiêbiorstw i ze-
spo³ów badawczych, w którym nagrod¹
I, II i III stopnia wyró¿niono najlepsze
urz¹dzenie, technologiê, wdro¿enie lub
zrealizowany obiekt. W wyniku g³oso-
wania nagrodê I stopnia przyznano fir-
mie Amitech Poland Sp. z o.o. za
Zbiorniki GRP Flowtite retencyjno-od-
ci¹¿aj¹ce typu SKU i SKO do retencji
œcieków, których walory przedstawi³
mgr in¿. Robert Walczak. Drug¹ nagro-
dê wraz z gratulacjami odebra³a mgr
in¿. Maria Bogacz-Rygas, reprezen-
tuj¹ca Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.,
za Intesio - inteligentne rozwi¹zania
Wavin do zagospodarowania wód de-
szczowych. Nie mniej zaszczytne III
miejsce zaj¹³ zespó³ naukowców z In-
stytutu In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
Politechniki Wroc³awskiej: dr hab. in¿.
Andrzej Kotowski, prof. PWr i dr in¿.
Patryk Wójtowicz, za Cylindryczne re-
gulatory wirowe. Zwyciêzcy konkursu
otrzymali dyplomy i pami¹tkowe statu-

etki zaprojektowane na tê okolicznoœæ
przez Glass Studio Habrat z Krosna.

Specjaln¹ statuetk¹ przyznan¹ przez
Komitet Organizacyjny za ca³okszta³t
pracy naukowo-badawczej, jak i pro-
jektowej oraz umiejêtne ich ³¹czenie
zosta³ nagrodzony prof. dr hab. in¿. An-
drzej Królikowski z Politechniki Kra-
kowskiej.

Nie zabrak³o te¿ nagrody patronów
medialnych konferencji. W ich imieniu
wrêczy³ j¹ pan Mariusz Karpiñski-Rze-
pa - redaktor naczelny czasopisma No-
woczesne Budownictwo In¿ynieryjne.
Ku mi³emu zaskoczeniu wyró¿niono
ni¹ ponownie Amitech Poland Sp z o.o.

Na proœbê uczestników, organizato-
rzy konferencji przyjêli wniosek o wy-
ró¿nienie Dipl.-Ing. Jacka Nalas-

kowskiego specjaln¹ statuetk¹ za naj-
lepsz¹ prezentacjê referatu pod wzglê-
dem merytorycznym i medialnym.

Poza czêœci¹ merytoryczn¹ konfe-
rencji organizatorzy przygotowali rów-
nie¿ dla uczestników atrakcyjn¹ czêœæ
rozrywkow¹, która rozpoczê³a siê po-
kazem walk rycerskich na zamkowym
dziedziñcu. Po popisach rycerzy przy-
szed³ czas na uroczyst¹ kolacjê i tañce
do „bia³ego rana” w rytm muzyki „na
¿ywo”.

Spotkanie w Niepo³omicach sta³o
siê okazj¹ do podtrzymania dotychcza-
sowych kontaktów zawodowych, na-
wi¹zania nowych znajomoœci, jak rów-
nie¿ do wspólnej wymiany pogl¹dów
i wielu dyskusji. Wynikiem jednej
z nich by³o powstanie inicjatywy wpro-
wadzenia zmian w treœci niektórych
krajowych przepisów reguluj¹cych go-
spodarkê wodno-œciekow¹ i prze-
d³o¿enia tej propozycji w Ministerstwie
Œrodowiska.

Przebieg konferencji INFRAEKO
2009 potwierdzi³ potrzebê jej cyklicz-
nego organizowania, z uwagi na wy-
mianê aktualnej myœli naukowej
i mo¿liwoœæ zapoznania siê z praktycz-
nymi rozwi¹zaniami in¿ynierskimi
z zakresu in¿ynierii œrodowiska. Maj¹c
to na uwadze oraz odpowiadaj¹c na sy-
gna³y uczestników dwóch dotychcza-
sowych spotkañ, organizatorzy ju¿
dzisiaj zapraszaj¹ wszystkich zainte-
resowanych na trzeci¹ edycjê konfe-
rencji.

Bernadeta Hala

Uczestnicy konferencji podczas obrad.
Fot. w³asna

Pokaz walk rycerskich dla uczestników konferencji.
Fot. w³asna
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Polskie Zrzeszenie In¿ynierów
i Techników Sanitarnych (PZITS) Od-
dzia³ Podkarpacki jest organizacj¹
licz¹c¹ obecnie 207 cz³onków, wœród
których znajduj¹ siê ludzie nauki, in¿y-
nierowie, technicy, nauczyciele i przy-
sz³a m³oda kadra techniczna - studenci.
PZITS prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ,
polegaj¹c¹ przede wszystkim na orga-
nizowaniu kursów, seminariów, szko-
leñ zawodowych, konkursów prac
dyplomowych z zakresu in¿ynierii œro-
dowiska, a dzia³aj¹ca przy oddziale Ko-
misja Kwalifikacyjna posiada upraw-
nienia do stwierdzania kwalifikacji na
stanowiskach pracy zwi¹zanych z do-
zorem oraz eksploatacj¹ urz¹dzeñ, in-
stalacji i sieci energetycznych.

W dniach 5-6 czerwca 2009 r.
w Klubie Kultury "Zodiak", przy ul.
Mieszka I w Rzeszowie odby³y siê ob-
chody Jubileuszu 50-lecia Oddzia³u
Podkarpackiego PZITS. By³o to dwu-
dniowe spotkanie pod noœnym dzisiaj
has³em "Poszanowanie energii w teorii
i praktyce". Spotkanie zgromadzi³o
ponad 70 osób zarówno z regionu Pod-
karpacia, jak i ca³ej Polski.

Referatom towarzyszy³a ¿ywa dys-
kusja uczestników seminarium. Do-
strze¿ono koniecznoœæ uœwiadamiania
spo³eczeñstwa o mo¿liwoœciach wyko-
rzystania odnawialnych Ÿróde³ energii
wraz z negatywnymi i pozytywnymi
aspektami ich uzyskiwania, podkre-
œlaj¹c, by perspektywa uzyskania ko-
rzyœci nie przes³oni³a dostrzegania
walorów przyrody i nie powodowa³a
nadmiernej ingerencji i niszczenia œro-
dowiska naturalnego. Seminarium sta-
nowi³o ¿ywe forum dyskusyjne tak dla
grona przyby³ych in¿ynierów, cz³on-
ków PZITS, jak i przedstawicieli przed-
siêbiorstw, projektantów i pracow-
ników naukowych. W obradach uczest-
niczy³a równie¿ dr in¿. Jadwiga Kaleta -

prodziekan Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska PRz. Wszyscy
obecni otrzymali materia³y informacyj-
ne w formie papierowej i elektronicznej
wydane z okazji Jubileuszu.

W pierwszym dniu odby³o siê semi-
narium, podczas którego wyg³oszo-
nych zosta³o piêæ ciekawych i dobra-
nych tematycznie referatów. Otwarcia
seminarium dokona³ prezes Podkarpac-
kiego Oddzia³u PZIT dr in¿. W³adys³aw
Szymañski, po czym obrady odbywa³y
siê w trzech sesjach - z ostatni¹ jubileu-
szow¹. W pierwszej kolejnoœci g³os za-
bra³ pan Jan Majka - prezes Podkar-
packiego Stowarzyszenia Odnawial-
nych �róde³ Energii, przedstawiaj¹c
fakty i mity energetyki wiatrowej opar-
te na doœwiadczeniach z budowy farmy
wiatrowej "Nozdrzec". Kolejnym te-
matem by³o omówienie op³acalnoœci
zmiany sposobu przygotowania ciep³ej
wody u¿ytkowej w wybranym budynku

wielorodzinnym opracowane przez dr.
in¿. Tadeusza Bewszko z Politechniki
Rzeszowskiej. Nastêpnie dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowi-
ska w Rzeszowie pani Magdalena
Grabowska niezwykle ekspresyjnie
przeanalizowa³a mo¿liwoœci wykorzy-
stania odnawialnych Ÿróde³ energii i ich
wp³yw na œrodowisko, przedstawiaj¹c
tak¿e procedury zwi¹zane z procesem
inwestycyjnym i uzyskaniem decyzji
œrodowiskowych.

Ideê programu promocji ciep³a sie-
ciowego (jako ciep³a systemowego)
przedstawi³ pan Krzysztof G³ód z Miej-
skiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej Rzeszów, podkreœlaj¹c korzy-
œci p³yn¹ce z zastosowania ciep³a sie-
ciowego oraz procedury w³¹czenia o-
biektu do miejskiego systemu ciep³ow-
niczego. Drogê do tzw. "budownictwa
zeroenergetycznego" przedstawi³ do-
radca energetyczny w Ministerstwie Fi-

50-lecie Polskiego Zrzeszenia

In¿ynierów i Techników Sanitarnych

- Oddzia³ Podkarpacki 1959-2009

50-lecie Polskiego Zrzeszenia

In¿ynierów i Techników Sanitarnych

- Oddzia³ Podkarpacki 1959-2009

Obradom przewodniczy³ prezes Oddzia³u Podkarpackiego PZITS W³adys³aw Szy-
mañski. Wœród czynnych cz³onków PZITS s¹ równie¿ pracownicy PRz.

Fot. w³asna
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nansów, specjalista Zbigniew Paj¹k,
przytaczaj¹c za³o¿enia zintegrowanego
projektowania jako podstawowego,
obok odpowiedniej jakoœci wykonaw-
stwa, warunku powodzenia takiego roz-
wi¹zania. Podkreœli³ on tak¿e ko-
niecznoœæ wykonywania badañ termo-
wizyjnych weryfikuj¹cych jakoœæ wy-
konawstwa, celem spe³nienia wymagañ
ochrony cieplnej budynków.

Po zakoñczeniu merytorycznej czê-
œci spotkania odby³a siê sesja jubileu-
szowa, na wstêpie której minut¹ ciszy
uczczono pamiêæ nie¿yj¹cych ju¿ pre-
zesów PZITS z minionych lat dzia³al-
noœci Oddzia³u Podkarpackiego:
Stefana Opaliñskiego i Mariana Bielen-
dy - wielce zas³u¿onych dla dobra ogó³u
wymienionej organizacji.

Jubileusz 50-lecia stanowi³ œwietn¹
okazjê do podsumowania dotychczaso-
wej dzia³alnoœci, czego dokona³ prezes
Podkarpackiego Oddzia³u PZITS dr
in¿. W³adys³aw Szymañski, przedsta-
wiaj¹c historiê powstania, strukturê
i profil dzia³alnoœci oddzia³u w latach
1959-2009, a jednoczeœnie informuj¹c
o odznaczeniach przyznanych dla

zas³u¿onych cz³onków oddzia³u. Na
uwagê w dzia³alnoœci PZITS zas³uguje
organizacja kursów i szkoleñ dla in¿y-
nierów projektantów, wykonawców
oraz eksploatatorów, jak równie¿ udzia³
w organizacji 16 konferencji naukowo-
-technicznych wspólnie z Politechnik¹
Rzeszowsk¹ i Miejskim Przedsiêbior-
stwem Energetyki Cieplnej (MPEC)
Rzeszów.

W dalszej czêœci spotkania serdecz-
noœciom nie by³o koñca, a przedstawi-
ciele poszczególnych oddzia³ów PZITS
oraz inni uczestnicy spotkania sk³adali
na rêce prezesa gratulacje i ¿yczenia.
Jako pierwszy wyst¹pi³ wiceprezes
Zarz¹du G³ównego PZITS Mieczys³aw
Men¿yñski, który podkreœli³ trud two-
rzenia efektów pracy spo³ecznej na
rzecz œrodowiska in¿ynierskiego. Ko-
lejno prezentowa³y siê oddzia³y: z Tar-
nowa, Bydgoszczy, Katowic, Opola,
Krakowa, Warszawy, Gdañska, S³up-
ska oraz przedstawiciele Podkarpackiej
Okrêgowej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa, Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów
Budownictwa i firm wspomagaj¹cych
dzia³alnoœæ oddzia³u, m.in. MPEC Rze-

szów. Odczytano te¿ listy gratulacyjne
na czele z ¿yczeniami od prezydenta
miasta Rzeszowa.

Wszystkie s³owa kierowane w tym
dniu do Zarz¹du PZITS by³y wspa-
nia³ym potwierdzeniem celowoœci
i sensu pracy spo³ecznej na rzecz szero-
kiego grona in¿ynierów sanitarnych
w naszym kraju. Uroczysta kolacja by³a
zaœ prawdziwym forum integracyjnym
krajowych œrodowisk in¿ynierskich.

W drugim dniu goœcie podziwiali
piêkno naszego regionu, w tym Muze-
um-Zamek w £añcucie oraz Rynek
i podziemn¹ trasê turystyczn¹ w Rze-
szowie. Po obiedzie wiêkszoœæ uczest-
ników po¿egna³a Rzeszów, ale znaleŸli
siê i tacy, którzy zostali d³u¿ej. By³o to
niezapomniane i bogate merytorycznie
spotkanie z technik¹ i kultur¹ po³udnio-
wo-wschodniej Polski.

Jako osoba zrzeszona w PZITS pra-
gnê zachêciæ pracowników i studentów
Politechniki Rzeszowskiej do skorzy-
stania z profitów przynale¿noœci do
PZITS i aktywnego uczestnictwa w or-
ganizowanych seminariach. Stanowi¹
one wspania³¹ okazjê do wymiany do-
œwiadczeñ miêdzy naukowcami, in¿y-
nierami i przedstawicielami firm
produkcyjnych oraz handlowych
z dziedziny in¿ynierii œrodowiska.
Wszyscy uczestnicy szkoleñ - w mi³ej
i przyjaznej atmosferze - mog¹ wzboga-
caæ wiedzê fachow¹, zapoznaæ siê
z produktami wprowadzanymi na ry-
nek, jak równie¿ nawi¹zaæ niezbêdne
kontakty. Ponadto ka¿dy z uczestników
szkolenia otrzymuje materia³y w posta-
ci programów komputerowych, katalo-
gów itp., które s¹ pomocne w pro-
jektowaniu, wykonawstwie, eksploata-
cji czy procesie dydaktycznym. Po-
przez dyskusje i rozmowy z autorami
norm, ksi¹¿ek, komputerowych progra-
mów in¿ynierskich ma siê mo¿liwoœæ
poznania nowoœci publikowanych
w aktach prawnych i ofertach firm, co
niew¹tpliwie jest warunkiem aktywne-
go uczestnictwa w ¿yciu zawodowym
i w³aœciwego prowadzenia procesu dy-
daktycznego.

Bo¿ena Babiarz

Gratulacje sk³ada wiceprezes Zarz¹du G³ównego PZITS Mieczys³aw Men¿yñski.
Z prawej dr in¿. W. Szymañski.

Fot. w³asna

Konferencje-Sympozja-Seminaria
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W dniu 30 czerwca 2009 r .
w Zak³adach Porcelany Elektrotechni-
cznej ZAPEL S.A. w Boguchwale
odby³o siê Seminarium Sekcji Wielkich
Mocy i Wysokich Napiêæ Komitetu
Elektrotechniki PAN. Temat semina-
rium stanowi³y problemy konstrukcyj-
ne i technologiczne ceramicznych
i kompozytowych izolatorów elektroe-
nergetycznych. Inicjatorem i kierowni-
kiem naukowym by³ przewodnicz¹cy
Sekcji WMiWN prof. dr hab. in¿. Ro-
muald W³odek, pracownik Katedry
Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Politechniki Rzeszowskiej.

Seminarium zosta³o zorganizowane
dziêki osobistemu zaanga¿owaniu i go-
œcinnoœci in¿. Romana Leœniaka - pre-
zesa ZPE ZAPEL S.A. Wspó³organi-
zatorzy seminarium, w którym uczest-
niczy³y 32 osoby (cz³onkowie Sekcji
i zaproszeni goœcie), to: Zak³ady Porce-
lany Elektrotechnicznej w Boguchwa-
le, Katedra Energoelektroniki i Elek-

troenergetyki oraz Zak³ad Podstaw
Elektrotechniki i Informatyki PRz.
Z Wydzia³u Elektrotechniki i Informa-

tyki w seminarium brali udzia³ prof. dr
hab. in¿. Kazimierz Buczek (dziekan
WEiI, kierownik KEiE), dr hab. in¿. Je-

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Seminarium Sekcji Wielkich Mocy
i Wysokich Napiêæ

Komitetu Elektrotechniki PAN

Seminarium Sekcji Wielkich Mocy
i Wysokich Napiêæ

Komitetu Elektrotechniki PAN

Uczestnicy seminarium w sali obrad.
Fot. w³asna

Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej
Rok akademicki 2009/2010, semestr zimowy

� 19.10.2009 r.
Samostrojenie i adaptacja w ma³ych
regulatorach przemys³owych - prof.
PRz Zbigniew ŒWIDER

� 9.11.2009 r.
Stabilny ucz¹cy siê regulator rozmyty
z modelem odniesienia - dr Krzysztof
WIKTOROWICZ

� 23.11.2009 r.
Rozmyta interpretowana sieæ Petrie-
go jako uk³ad sterowania i diagnosty-
ki - dr Les³aw GNIEWEK
Standardy kszta³cenia - dyskusja - dr
Ryszard LENIOWSKI

� 7.12.2009 r.
Kompilator i analizator programów
w jêzyku IL dla œrodowiska CPDev -
dr Bartosz TRYBUS, Ewelina Szmyd
- Ko³o "KOD"
Weryfikacja z³o¿onych programów
dla systemów sterowania - mgr Jan
SADOLEWSKI

� 21.12.2009 r.
Media strumieniowe - mgr Tomasz
KRZESZOWSKI, prof. PRz Bogdan
KWOLEK
Programowanie urz¹dzeñ mobilnych
- Bogus³aw RYMUT, prof. PRz Bog-
dan KWOLEK

� 11.01.2010 r.
Zastosowanie kolorowanych sieci Pe-
triego do modelowania i harmono-
gramowania produkcji - mgr Andrzej
BO¯EK

� 25.01.2010 r.
System monitorowania produkcji -
stan prac - dr Tomasz ¯ABIÑSKI,
Tomasz M¹czka, Tomasz Czech -
Ko³o "ROBO"

� 22.02.2010 r.
Rozpoznawanie kszta³tu d³oni w opar-
ciu o analizê zakrzywienia brzegu - dr
Joanna MARNIK

SEMINARIASEMINARIA

Poniedzia³ek - godz. 16:30, ul. W. Pola 2, sala D109
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rzy Bajorek, prof. PRz (kierownik
ZPEiI, cz³onek Sekcji WMiWN), dr
in¿. Grzegorz Mas³owski (prodziekan
WEiI ds. rozwoju), dr in¿. Stanis³aw
Wyderka i dr in¿. Robert Ziemba. Po
otwarciu obrad przez prof. Romualda
W³odka, prezes Roman Leœniak przed-
stawi³ informacjê o 70-letniej dzia³al-
noœci Zak³adów Porcelany Elektro-
technicznej w Boguchwale.

W pierwszej czêœci seminarium zo-
sta³y wyg³oszone nastêpuj¹ce referaty:
� mgr in¿. Andrzej Gnatek, ZAPEL

S.A.: Ceramiczne i kompozytowe

izolatory liniowe wisz¹ce produko-
wane przez ZPE ZAPEL S.A. Pro-
blemy technologiczne,

� prof. dr hab. Jacek Wañkowicz, In-
stytut Energetyki Warszawa: Izola-
cja napowietrzna sieci elektroener-
getycznych WN. Stan wspó³czesny
i kierunki rozwoju,

� dr in¿. Krzysztof Wieczorek, Poli-
technika Wroc³awska: Badania mo-
delowych izolatorów kompozyto-
wych w warunkach laboratoryjnych
nara¿eñ starzeniowych,

� mgr in¿. Robert P³atek, ABB Corp.
Research Kraków: Zaawansowane
symulacje sejsmiczne urz¹dzeñ elek-
troenergetycznych. Przyk³ad izola-
torów przepustowych WN.
W drugiej czêœci uczestnicy semina-

rium zapoznali siê z technologiami sto-
sowanymi w ZPE ZAPEL bezpoœred-
nio w halach produkcyjnych. Semina-
rium zakoñczy³o siê dyskusj¹ progra-
mow¹ i sformu³owaniem wniosków.

Stanis³aw Wyderka

Konferencje-Sympozja-Seminaria

W dniach 9-13 wrzeœnia 2009 r. trzy
osoby z Katedry Marketingu naszej
uczelni (dr Hanna Hall, mgr Joanna
Sudo³-Pusz oraz dr Marcin Gêbarow-
ski) przebywa³y w Wielkiej Brytanii.
G³ównym celem pobytu by³ udzia³
w "8th International Colloquium on
Arts, Heritage, Nonprofit and Social
Marketing" organizowanym przez
School of Management w Bradford
University. Konferencja odby³a siê

w Heaton Mount - budowli z 1866 r.
o wyj¹tkowym brytyjskim klimacie.

W spotkaniu zorganizowanym na
uniwersytecie w Bradford uczestni-
czy³o kilkadziesi¹t osób zajmuj¹cych
siê w swojej pracy naukowej aktywno-
œci¹ marketingow¹ organizacji non-
-profit. Osoby te reprezentowa³y oœrod-
ki akademickie z Anglii, Belgii, Hisz-
panii, Irlandii, Polski, USA oraz
Szkocji. Przedstawiciele Politechniki
Rzeszowskiej byli jedynymi uczestni-
kami z naszego kraju.

Podczas konferencji pracownicy
Katedry Marketingu przedstawili pre-
zentacjê nt. "Poles on Animals: A Case
Study of the Rzeszów Animal Welfare
Trust". Zaprezentowali w niej wyniki

Joanna Sudo³-Pusz podczas prezentacji.
Fot. w³asna

Uczestnicy konferencji przed wejœciem do Keele Hall.
Fot. w³asna

Z wizyt¹ w Bradford
University
Z wizyt¹ w Bradford
University
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Wielkanoc

badañ odnosz¹cych siê do korzyœci, ja-
kie wi¹¿¹ siê z realizacj¹ badañ marke-
tingowych w organizacjach non-profit
zajmuj¹cych siê opiek¹ nad zwierzêta-
mi.

W czasie kilkudniowego pobytu
w Wielkiej Brytanii, poza obecnoœci¹
w Bradford University, przedstawiciele
Politechniki Rzeszowskiej mieli tak¿e
mo¿liwoœæ zwiedzenia najwiêkszego

w Wielkiej Brytanii (zajmuj¹cego ob-
szar 2,5 km�) i bardzo malowniczo
po³o¿onego kampusu akademickiego
Keele University. Do kadry naukowej
tej uczelni, reprezentuj¹cej wiele naro-
dowoœci, nale¿y tak¿e Polak - pan
Krzysztof Kubacki, który zaprezento-
wa³ polskiej delegacji obiekty i otocze-
nie uniwersytetu.

Efektem udzia³u w konferencji,
oprócz wyst¹pienia konferencyjnego,
jest nawi¹zanie kontaktów z przedsta-
wicielami zagranicznych uczelni (m.in.
z Anglii, USA i Nowej Zelandii). Wiele
ze spotkanych osób zadeklarowa³o go-
towoœæ podjêcia w przysz³oœci wspó³-
pracy naukowej, a czêœæ z nich wyrazi³a
chêæ przyjazdu do Polski.

Marcin Gêbarowski

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Nowe - stare mo¿liwoœci uzdrowiskowe
województwa podkarpackiego

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuj¹ 4 miejscowoœci o statusie
uzdrowiska. Nale¿¹ do nich: Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Polañczyk-Zdrój i Horyniec-Zdrój.
Istniej¹ tak¿e miejscowoœci, w których wystêpuj¹ znane od dawna wody mineralne i lecznicze,
przed laty wykorzystywane w terapii balneologicznej. W latach szeœædziesi¹tych i siedemdzie-
si¹tych ubieg³ego wieku wielu specjalistów przedstawia³o ekspertyzy zwi¹zane z poszerzeniem
bazy uzdrowiskowej ówczesnego województwa rzeszowskiego. Analizowano nowe miejscowo-
œci, wœród których znalaz³y siê: Lesko, Brzozów, Latoszyn, Nieborów, Lubenia, Straszydle,
Szczawne i Lipa, a które mog³yby prowadziæ lecznictwo uzdrowiskowe. Proponowano koncep-
cje przestrzennego zagospodarowania i ustalono przysz³e profile lecznicze. W kilku miejsco-
woœciach przeprowadzono badania hydrogeologiczne ujêæ wody, pozwalaj¹ce okreœliæ ich zaso-
by eksploatacyjne. W latach osiemdziesi¹tych XX w. badania studialne z tego zakresu zosta³y
przerwane, a z czasem zapomniane. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wspomniane miejscowoœci w okresie
miêdzywojennym znane by³y z eksploatacji wód mineralnych i kuracji leczniczych z ich wyko-
rzystaniem, przewa¿nie o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym.

Miejscowoœci z mo¿liwoœci¹ wykorzystania zabiegów balneologicznych

Lesko - obecnie miasto powiatowe
stanowi¹ce "bramê" wjazdow¹ w Bie-
szczady. W okresie miêdzywojennym
znane by³o ze Ÿróde³ wód siarczko-
wych. Zachowane fotografie pokazuj¹
drewnian¹ pijalniê i altankê ze stolika-
mi, przy których przesiadywali letnicy
i spacerowicze. Tamten budynek pijalni
zosta³ zniszczony podczas II wojny
œwiatowej. Szeœæ Ÿróde³ wód znajduje
siê w kierunku pó³nocnym od miasta
w odleg³oœci oko³o 1 km od Rynku.
W Ÿród³ach nr 2 i 4 wystêpuje woda
siarczkowa, a w Ÿród³ach nr 1, 3, 5 i 6 -
woda zwyk³a. Na przestrzeni 80 m
6 Ÿróde³ obudowanych jest betonowy-
mi krêgami o œrednicy 1000 mm, przy-

krytymi ¿eliwnymi pokrywami. G³êbo-
koœæ studni wynosi od 2,26 do 6,15 m,
a przelewy w œcianach krêgów betono-
wych umieszczone s¹ na g³êbokoœci od
0,65 do 1,00 m. Ogólna mineralizacja
wód (M) nie przekracza 0,5 g/dm�, a za-
wartoœæ siarkowodoru w Ÿród³ach nr 2
i 4 nie jest wiêksza ni¿ 4,5 mg/dm�.
Obecnoœæ siarkowodoru tylko w dwóch
Ÿród³ach mo¿e wynikaæ ze z³ego stanu
obudowy, która umo¿liwia dop³yw
znacz¹cych iloœci wód zwyk³ych. Zaso-
by eksploatacyjne poszczególnych Ÿró-
de³ wahaj¹ siê w granicach od 0,116 do
0,176 m�/h. Obecnie w pobli¿u Ÿróde³
znajduje siê punkt widokowy, nato-
miast same Ÿród³a s¹ zaniedbane, obu-

dowy nieszczelne, a teren wokó³ zna-
cz¹co utrudnia do nich dostêp.

Brzozów - tak¿e miasto powiato-
we, sta³o siê uzdrowiskiem przypadko-
wo. Podczas poszukiwañ ropy naftowej
na terenie lasów rosn¹cych w okolicach
Brzozowa wykonano odwiert o g³êbo-
koœci 200 m. Nie znaleziono ropy, ale
natrafiono na bardzo obfite Ÿród³o mi-
neralne. Miejscowa ludnoœæ zaczê³a
u¿ywaæ wody z tego Ÿród³a do k¹pieli,
b³oto zaœ do ok³adów. Ciekawostk¹
jest, ¿e podczas I wojny œwiatowej
woda z odwiertu s³u¿y³a okolicznej lud-
noœci do solenia potraw. W okresie miê-
dzywojennym w odleg³oœci ok. 3 km na
po³udniowy zachód od miasta funkcjo-
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nowa³ Zak³ad Przyrodoleczniczy.
Dzia³alnoœæ lecznicz¹ prowadzono,
wykorzystuj¹c kilka Ÿróde³ i jeden
otwór wiertniczy, a sam zak³ad k¹pielo-
wy (³azienki o konstrukcji drewnianej)
na zachowanych zdjêciach posiada
piêkn¹ formê architektoniczn¹. Nieste-
ty, zosta³ on zniszczony podczas II woj-
ny œwiatowej. Obecnie na tym terenie
znajduj¹ siê dwa Ÿród³a z obudow¹ be-
tonow¹. Ich wydajnoœæ jest niewielka

i wynosi ok. 0,15 m�/h. W porównaniu
do lat œwietnoœci woda z tych Ÿróde³
uleg³a wys³odzeniu i jej mineralizacja
waha siê w granicach 0,35-0,50 g/dm�.

W latach dziewiêædziesi¹tych
XX w. podjêto próbê odbudowy otworu
wiertniczego na odcinku kilkudziesiê-
ciu metrów w g³¹b ziemi. Stwierdzono,
podobnie jak w Ÿród³ach, wystêpowa-
nie wody s³abomineralizowanej.
W 1993 roku Urz¹d Miasta Brzozów
zleci³ Instytutowi Geologicznemu
z Krakowa przeprowadzenie badañ ge-
ologicznych i wykonanie projektu
wierceñ w poszukiwaniu wody mine-
ralnej. Z powodów finansowych zleco-
nych prac jednak nie przeprowadzono.

Latoszyn - le¿y w odleg³oœci 3 km
na po³udniowy zachód od centrum Dê-
bicy, przy drodze A4 Rzeszów-Kra-
ków. Pierwsze wzmianki o zak³adzie

k¹pielowym w tej miejscowoœci po-
chodz¹ z po³owy XIX w. Wtedy to
powsta³ przysió³ek £azienki Uzdrowi-
sko, gdzie wybudowano zak³ad uzdro-
wiskowy uwa¿any za jeden z najlep-
szych w kraju. W 1900 roku zosta³ on
ca³kowicie zniszczony, a odbudowano
go w 1932 r. Od sierpnia 1944 r. do sty-
cznia 1945 r. przez teren zak³adu prze-
biega³a linia frontu, obiekt po raz kolej-
ny zosta³ kompletnie zniszczony i z te-

go upadku nie podniós³ siê do dziœ.
Rozg³os w Galicji Latoszyn zyska³
dziêki wykorzystaniu do zabiegów
wody siarczkowej ujêtej poprzez stud-
niê kopan¹ g³êbokoœci 6,5 m. Na
pocz¹tku XX w. studnia uleg³a degra-
dacji, a jej rekonstrukcjê przeprowa-
dzono dopiero pod koniec lat dwudzies-
tych XX w. Wówczas to przy studni
wybudowano drewniane ³azienki
z czterema kabinami zabiegowymi. Ko-
lejn¹ modernizacjê zak³adu k¹pielowe-
go ukoñczono w 1932 r., oddaj¹c do
u¿ytku pensjonat dla kuracjuszy. W se-
zonie letnim studniê eksploatowano
z wydajnoœci¹ 0,4 m�/h, co odpowia-
da³o 903 m�/d. By³y to lata œwietnoœci
zak³adu uzdatniaj¹cego, gdzie w szcze-
gólnoœci leczono choroby reumatycz-
ne, nerwowe i skórne. Niestety, pod-
czas II wojny œwiatowej zak³ad k¹pie-

lowy zosta³ zniszczony, a studnia muro-
wana zawali³a siê (obecnie jest zasypa-
na). Dopiero w latach 1970-1973 w po-
bli¿u studni odwiercono trzy otwory
badawcze, celem poszukiwania z³o¿a
wód mineralnych. Poziom wodonoœny
nawiercono jedynie w otworze W-1.
Posiada on g³êbokoœæ 28 m, a zasób
eksploatacyjny zatwierdzony w 1999 r.
wynosi 1,3 m�/h.

W 1973 roku Instytut Balneoklima-
tyczny z Poznania sporz¹dzi³ opiniê
o walorach leczniczych tej wody. Zgod-
nie z przedstawion¹ opini¹ woda mo¿e
byæ stosowana do kuracji k¹pielowych
w stanach pourazowych narz¹dów ru-
chu, reumatycznych i w leczeniu cho-
rób skórnych. Woda mineralna z La-
toszyna uznana zosta³a za wodê lecz-
nicz¹ w Rozporz¹dzeniu Rady Mini-
strów z 17 lutego 2006 r. W³adze
administracyjne wykupi³y teren przy-
leg³y do Ÿród³a, uzbrojono go w infra-
strukturê wodoci¹gow¹ oraz kanali-
zacyjn¹. Obecnie samorz¹d lokalny nie
dysponuje œrodkami finansowymi po-
trzebnymi do restrukturyzacji Zak³adu
Przyrodoleczniczego i trwaj¹ poszuki-
wania inwestora strategicznego. Budo-
wa tego zak³adu w poddêbickim La-
toszynie zosta³a wpisana do wojewódz-
kiego planu rozwoju na lata 2007-
-2020. Oznacza to, ¿e szanse na przy-
wrócenie do ¿ycia tego dawnego kuror-
tu staj¹ siê coraz wiêksze.

Nieborów - miejscowoœæ po³o¿o-
na w gminie Hy¿ne, ok. 15 km w kie-
runku po³udniowym od Rzeszowa.
W okresie miêdzywojennym funkcjo-
nowa³o tutaj lokalne uzdrowisko posia-
daj¹ce piêæ obiektów zwi¹zanych z te-
rapi¹ balneologiczn¹. W lecznictwie
wykorzystano wody siarczkowe, które
pomaga³y w dolegliwoœciach reuma-
tycznych. Po II wojnie œwiatowej pozo-
sta³ murowany budynek ³azienek
i drewniany pensjonat z 32 pokojami.
W dawnych ³azienkach, po ich moder-
nizacji, mieœci siê obecnie Dom Opieki
Spo³ecznej, a pensjonat sp³on¹³ do-
szczêtnie w 2000 r. Pierwszym bada-
czem wód Nieborowa by³ w 1896 r.
W. Szajnocha, który objaœni³ pocho-
dzenie wystêpuj¹cego w nich siarko-
wodoru. Na terenie Nieborowa znajdu-
je siê 5 Ÿróde³ wód mineralnych.

Brzozów Zdrój. Zak³ad k¹pielowy, 1928 r.
Zród³o: www.brzozow.pl
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W Zarz¹dzeniu Ministerstwa Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z 1974 r. wody by³y
uznane za lecznicze, jednak w wykazie
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 2006 r. wody Nieborowa ju¿ nie wy-
stêpuj¹.

Pod koniec XX w. powsta³ Komitet
Odbudowy Zdroju w Hy¿nem-Niebo-
rowie. Komitet ów wykupi³ od prywat-
nych w³aœcicieli dzia³ki, na których
sta³y obiekty dawnego uzdrowiska i te-
ren Ÿróde³ w Nieborowie Ma³ym. Ze
wzglêdów finansowych Urz¹d Gminy
w Hy¿nem poszukuje inwestora zainte-
resowanego wodami Nieborowa.

Lubenia - wieœ le¿¹ca 10 km w kie-
runku po³udniowym od Rzeszowa. Na
terenie przysió³ka Horodna znajduj¹ siê
Ÿród³a wody siarczkowej i jodkowej
o nieudokumentowanej wydajnoœci. Na
podstawie badañ przedwojennych uz-
nano, ¿e wody te s¹ przydatne w lecze-
niu chorób reumatycznych. Brakuje
dot¹d badañ jakoœciowych w³aœciwoœci
fizycznych i sk³adu chemicznego tych
wód. Po II wojnie œwiatowej planowa-
no tu utworzyæ oœrodek sanatoryjny,
jednak plany te zosta³y zaniechane.
W³aœciciel pola, na którym znajduj¹ siê
Ÿród³a, wybudowa³ prowizoryczny ba-
rak pe³ni¹cy funkcjê ³azienek, a oko-
liczni mieszkañcy pobierali tu latem
k¹piele. Z czasem jednak barak zosta³
rozebrany, a obecny w³aœciciel dzia³ki
nie wykazuje zainteresowania wodami
ze Ÿróde³.

Straszydle - wieœ po³o¿ona
w gminie Lubenia, ok. 18 km w kierun-
ku po³udniowym od Rzeszowa. Na pra-
wym brzegu bezimiennego potoku, po-
ni¿ej posesji nr 478 znajduje siê Ÿród³o
o nazwie "Bohun". Stanowi je owalna
nisza œrednicy 1,5 m i g³êbokoœci 0,6 m.
Na dnie Ÿród³a widoczny jest fioleto-
wo-ró¿owy nalot kolonii bakterii siar-
kowych. Woda jest s³abo zmineralizo-
wania, o M = 0,7 g/dm� i zawartoœci
siarkowodoru do 20 mg/dm�. Okreso-
wo w odstêpach kilkuminutowych
z wody wydobywaj¹ siê pêcherzyki
metanu. Jest ona typu HCO�-Ca-Na.
Istniej¹ce w Straszydlu ³azienki uleg³y
w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.
dewastacji i nie ma rokowañ do ich od-
budowy.

Szczawne - po³o¿one 19 km od
Zagórza w kierunku po³udniowym. Za-
piski historyczne donosz¹, ¿e pod ko-
niec XIX w. istnia³ tutaj zak³ad k¹pielo-
wy bazuj¹cy na miejscowych Ÿród³ach
wód. Na pocz¹tku XX w. uleg³ on lik-
widacji, nie wytrzymuj¹c konkurencji
Iwonicza i Rymanowa. Wspó³czeœnie
brak jest jakichkolwiek œladów zaœ-
wiadczaj¹cych o dawnym, uzdrowisko-
wym charakterze Szczawnego.

Lipa - miejscowoœæ po³o¿ona w gmi-
nie Zaklików w powiecie stalowowol-
skim. Na z³o¿e wody o leczniczych
w³aœciwoœciach znajduj¹ce siê na
g³êbokoœci 150 m natkniêto siê podczas

odwiertów w po³owie ub. wieku. Woda
posiada mineralizacjê 2,9 g/dm�. Jest
typu SO4-Cl-HCO3-Na-Ca, o zawarto-
œci 160 mg/dm� H�S. Zasoby oceniane
s¹ na 9,6 m�/h. Z powodu zmian admi-
nistracyjnych plan stworzenia w Lipie
oœrodka sanatoryjnego siê nie ziœci³.

Reasumuj¹c:
� restauracja charakteru przyrodolecz-

niczego jest mo¿liwa w Latoszynie,
którego wodê mineraln¹ prawnie uz-
nano za wodê lecznicz¹. Z zabiegów
balneologicznych mogliby lokalnie
korzystaæ mieszkañcy Dêbicy i Tar-
nowa;

� uzdrowiskiem lokalnym ma mo¿li-
woœæ zostaæ Nieborów i Lipa, któ-
rych Ÿród³a by³y kiedyœ zaliczane do
wód leczniczych. Tutaj pensjonariu-
szami mogliby byæ zapewne miesz-
kañcy pobliskiego Rzeszowa oraz
Stalowej Woli i Tarnobrzega;

� Ÿród³a wód Leska mog¹ byæ wyko-
rzystywane w kuracjach zwi¹zanych
ze spo¿ywaniem wody;

� przywrócenie œwietnoœci uzdrowi-
skowej Brzozowa wymaga dalszej
kontynuacji poszukiwañ "zaginio-
nych" z³ó¿ wód mineralnych;

�w pozosta³ych miejscowoœciach
(Lubeni, Straszydlu, Szczawnem)
wody jako produkt uzdrowiskowy
powinny byæ wykorzystywane w ra-
mach dzia³alnoœci agroturystycznej
gospodarstw indywidualnych.

Janusz R. Rak
Katarzyna Pietrucha

EUROAVIA Fly-In Dresden 2009
Czerwiec, jak wiadomo, jest doœæ

trudnym miesi¹cem w ¿yciu studenta.
Zbli¿aj¹ce siê du¿ymi krokami zalicze-
nia, widziana na horyzoncie sesja egza-
minacyjna - s³owem, cz³owiek zaczyna
w 100% zwracaæ uwagê na naukê. Jed-

nak s¹ takie wydarzenia, w których
student lotnictwa chcia³by mimo to
uczestniczyæ. Do takich w³aœnie nale-
¿a³ czerwcowy "Fly-In Dresden 2009"
zorganizowany przez miêdzynarodow¹
organizacjê studenck¹ EUROAVIA.

Wydarzenie to w bie¿¹cym roku, dziêki
naszym kolegom z Drezna, mia³o cha-
rakter pewnego rodzaju sympozjum,
którego celem by³o poznanie pracy
i problemów, jakie rozwi¹zuje wiele
firm lotniczych zlokalizowanych

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57
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w Niemczech oraz nawi¹zanie
kon- taktów z ich przedstawicielami.

Od 31 maja do 7 czerwca br. troje re-
prezentantów Ko³a Naukowego EU-
ROAVIA Rzeszów goœci³o w DreŸnie
wraz z pozosta³ymi 16 studentami
z ca³ej Europy. Tamtejsza "grupa lokal-
na" stworzy³a bardzo bogaty program,
którego realizacja rozpoczê³a siê ju¿
pierwszego dnia pobytu. Na pocz¹tku
nasza grupa zosta³a przywitana przez
wyk³adowców Wydzia³u Transportu
i Nauk Zwi¹zanych z Komunikacj¹
Uniwersytetu Technicznego w DreŸ-
nie, póŸniej zaœ odby³ siê wyk³ad, który
wprowadzi³ nas w zakres prac i badañ
tam realizowanych. Dowiedzieliœmy
siê o logistyce i organizacji pracy
wspó³czesnych portów lotniczych,
wa¿nym punktem by³a optymalizacja
dzia³añ naziemnych s³u¿b zwi¹zanych
z obs³ug¹ samolotów. Drugi aspekt, na
który k³adziony by³ nacisk, to wyposa-
¿anie lotnisk w nowoczesne systemy
u³atwiaj¹ce l¹dowanie: ILS oraz MLS,
które - jak siê okazuje - równie¿ s¹
przedmiotem zainteresowania pracow-
ników wspomnianego wydzia³u. Swoi-
stym rozwiniêciem tematyki transportu
by³o zapoznanie nas z zapleczem ba-
dawczym, w sk³ad którego wchodz¹ la-
boratoria kontroli ruchu kolejowego,
symulator lokomotywy elektrycznej
oraz laboratorium budowy lokomotyw,
silników elektrycznych i pantogra-
fów. W programie znalaz³a siê te¿ wi-
zyta w fabryce produkuj¹cej samochód
Volkswagen Phaeton - by³a to dosko-
na³a okazja do przyjrzenia siê proce-
sowi wytwarzania pojazdów samocho-
dowych i poznania tajników tego za-
gadnienia.

Kolejne dni stanowi³y ju¿ oœ wyjaz-
du. To w³aœnie wtedy mieliœmy poznaæ
œwiat lotniczy, jakiego jeszcze do tej

pory nie uda³o siê nam zobaczyæ.
Zaczêliœmy od fabryki napêdów lotni-
czych Rolls-Royce'a Deutschland
mieszcz¹cej siê w Dahlewitz. Podkre-
œliæ nale¿y, ¿e wszystkie czêœci "Fly-
-In", na które sk³ada³y siê zajêcia
w kolejnych zak³adach, mia³y podobny
przebieg. Zatem i w Dahlewitz zaczê³o
siê od prezentacji firmy, wytwarzanych
produktów i statystyk zwi¹zanych
z zak³adem. Niezwykle wa¿ny by³ dla
nas bogaty program sta¿y oferowanych
studentom ze Starego Kontynentu.
Zdobyliœmy wiele cennych informacji
na ten temat, co pozwala nam rozwa¿aæ
wziêcie udzia³u w takiej praktyce. Nie
zabrak³o wyk³adu jednego z in¿ynie-
rów Rolls-Royce'a nt. produkowanych
silników, zapoznano nas z ich budow¹,

dzia³aniem i problemami zwi¹zanymi
z ich wytwarzaniem. Na hali produk-
cyjnej mieliœmy niezwyk³¹ okazjê po-

znaæ wiele zagadnieñ od strony prak-
tycznej. Warto wymieniæ typy silni-
ków, które by³y wówczas montowane,
m.in. Rolls Royce Tay oraz Spey, jak
równie¿ kilka z serii BR. Zwieñcze-
niem zajêæ by³ udzia³ w procesie hamo-
wania silnika na stanowisku prób, gdzie
mogliœmy siê dowiedzieæ, jak przepro-
wadza siê tak¹ diagnostykê.

Kolejnym punktem wyjazdu by³
EADS Elbe Flugzeugwerke. Przepro-
wadzane s¹ tam konwersje samolotów
Airbus A300/310 z wersji pasa¿erskich
na transportowe. Ten bardzo ciekawy
proces zwi¹zany z ciê¿kimi samolota-
mi przesta³ byæ dla nas tajemnic¹. Zo-
staliœmy zaproszeni do wejœcia na
pok³ad jednego z tych przysz³ych
frachtowców, na którym jeszcze trwa³y
prace, poznaliœmy wiêc zagadnienie
dos³ownie "od œrodka".

Lufthansa Bombardier Aviation
Services to nastêpne miejsce, gdzie mo-
gliœmy poszerzaæ wiedzê nt. samolo-
tów. Tam odbywaj¹ siê: remonty,

Reprezentacja Politechniki Rzeszowskiej - Filip Pulter, Alicja Szuster, Amadeusz
Rêkosiewicz.

Fot. w³asna

P o d z i ê k o w a n i e
Pragniemy t¹ drog¹ z³o¿yæ bardzo serdeczne podziêkowa-

nia Panu prof. dr. hab. in¿. Leszkowi WoŸniakowi - prorektoro-
wi ds. kszta³cenia oraz przedstawicielom Fundacji Rozwoju Po-
litechniki Rzeszowskiej, bez których wsparcia i pomocy nasz
wyjazd do Drezna nie by³by mo¿liwy.
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doraŸne przegl¹dy oraz doposa¿enie
samolotów Bombardier nale¿¹cych do
niemieckiego przewoŸnika - Lufthansa
i prywatnych w³aœcicieli. Nastêpnie od-
wiedziliœmy plac budowy najnowszego
niemieckiego lotniska, które docelowo
ma zast¹piæ pracê trzech dotychczas
obs³uguj¹cych ruch lotniczy (Tegel,
Tempelhof, Schonefeld) - BBI (Berlin
Brandenburg International). Nie-
zwyk³e by³o obejrzenie wspó³czesnego
sposobu realizacji tak olbrzymiej in-
westycji, jak¹ jest port lotniczy. Ko-
lejn¹ atrakcj¹ by³a wizyta na dzia-
³aj¹cym lotnisku Leipzig Halle, jednym
z najwiêkszych lotnisk nastawionych
g³ównie na ruch transportowy. W tym
miejscu szczegó³owo przedstawiono
nam infrastrukturê portu oraz omówio-
no czynnoœci podejmowane przez lot-

nisko w trakcie obs³ugi statków po-
wietrznych. By³a to znakomita okazja
do porównania lotniska dzisiejszego
i tego z niedalekiej przysz³oœci.

W napiêtym programie znalaz³a siê
równie¿ wizyta w miêdzynarodowej
(jednej z najwiêkszych w tej czêœci
œwiata) centrali lotniczej firmy kurier-
skiej DHL, gdzie dokonuje siê prze-
³adunku i obs³ugi jednorazowo do 53
ciê¿kich frachtowców. Zwieñczeniem
programu by³y zajêcia zorganizowane
przez German Air Traffic Control, czyli
firmê odpowiedzialn¹ za utrzymanie
ruchu powietrznego nad terytorium
Niemiec. Tam poznaliœmy problemy,
z jakimi borykaj¹ siê kontrolerzy ruchu
lotniczego, a tak¿e zobaczyliœmy za-
plecze techniczne wie¿y kontroli lo-
tów.

Reasumuj¹c, podczas jednego tygo-
dnia z zapartym tchem poznawaliœmy
œwiat lotniczy - niemal w ca³ym jego
aspekcie, pocz¹wszy od wytwarzania
napêdów, modernizacji i obs³ugi samo-
lotów, urz¹dzeñ awioniki, skoñczyw-
szy na obs³udze ruchu, lotnisk, tworze-
niu logistyki ich prac, czy wreszcie ich
budowie. Niezapomniana lekcja i nie-
zwykle wartoœciowy czas dla ka¿dego
pasjonata techniki lotniczej, zw³aszcza
dla studentów tej piêknej dyscypliny
naukowej - tak w skrócie mo¿na opisaæ
czas spêdzony w Niemczech. Dziêki
organizacji EUROAVIA mo¿na przy-
bli¿yæ siê do przemys³u lotniczego
i czerpaæ z niego cenne doœwiadczenia
ju¿ dziœ.

Amadeusz Rêkosiewicz

Ju¿ po raz VII odby³ siê, w dniach
19-21.06.2009 r. w Podolanach k. Wie-
liczki, Miêdzynarodowy Festiwal
Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych.
Organizatorem festiwalu jest Podolañ-
ska Fundacja z Warsztatów Terapii Za-
jêciowej dla osób niepe³nosprawnych.
W imprezie bra³y udzia³ grupy nie tylko
z ca³ego kraju, ale tak¿e z Bu³garii,
S³owacji, Ukrainy i Wêgier. W sumie
by³o ponad 500 osób niepe³nospraw-
nych. Imprezie towarzysz¹ zawsze
wspania³e atrakcje zarówno dla uczest-
ników, jak i dla widzów. By³y wiêc
warsztaty cyrkowe, teatralne, choreo-
graficzne, garncarsko-ceramiczne, po-
kazy policyjne i stra¿ackie. Jak co roku
przyjecha³y do nas samochody tereno-
we z pobliskiego Klubu Samochodów
Terenowych "¯ubry".

Od wielu lat podczas imprezy mo¿-
na zauwa¿yæ jakiœ akcent lotniczy.
W tym roku przylecia³ policyjny œmi-
g³owiec PZL-Kania i nie tylko. Dziêki
uprzejmoœci pana Leszka Mañkow-
skiego uda³o siê nam wspólnie przy-
wieŸæ jak¿e ciekawy szybowiec PW-2
Gapa, który jest w³asnoœci¹ Szko³y La-

tania Aerokrak z siedzib¹ w Podola-
nach. Wspólnie z firm¹ pana Mañkow-
skiego w poprzednich edycjach festi-
walu pokazywaliœmy samoloty, moto-
paralotnie, motolotnie, modele lataj¹ce,

w tym roku by³ zaœ szybowiec, który
wzbudzi³ ogromne zainteresowanie.
Mimo ¿e pogoda nam nie sprzyja³a i tak
uœmiech z twarzy dzieci nie znika³.

dla dzieci w PodolanachEUROAVIA

Paulina i Micha³ Wojas z uczestnikami festiwalu.
Fot. B. Morawski
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Osobiœcie w Fundacji dzia³am od
pocz¹tku jej istnienia, dlatego pomoc
przy festiwalu to prawie rutyna. Jako ¿e
jestem studentem Politechniki Rze-
szowskiej oraz cz³onkiem Ko³a Nauko-
wego Euroavia, w tym roku równie¿
uda³o siê pozyskaæ wsparcie z uczelni
i od naszych studentów. Do Podolan
przyjechali ze mn¹ inni "Euroaviacy".
Dziêki uprzejmoœci prof. dr. hab. in¿.
Feliksa Stachowicza, prorektora ds.
ogólnych, dzieci niepe³nosprawne
mog³y otrzymaæ politechniczne gad¿e-
ty - dodaliœmy je jako upominki do lote-
rii fantowej.

W minionych latach przylatywa³ na
Festiwal œmig³owcem Robinson R-44
pil. Henryk Serda, który opowiada³
o swoich podniebnych doœwiadcze-
niach i prezentowa³ dzieciom maszynê.
Wiêkszoœæ dzieci pochodzi z biednych
wielodzietnych rodzin, dla nich mo¿li-
woœæ obejrzenia samolotu czy œmi-
g³owca to ogromna atrakcja! Niezapo-
mniany jest widok p³acz¹cych ze szczê-
œcia dzieci, które mog¹ zrobiæ sobie
zdjêcie z pilotem i zwiedziæ kabinê ae-
roplanu. Niejedno z nich marzy o tym,

by móc choæ na chwilê opuœciæ wózek
inwalidzki, rzuciæ kule na ziemiê i po-
szybowaæ jak ptak, popatrzeæ na œwiat
z powietrza. Wiele z nich o tym mó-
wi³o, dodaj¹c póŸniej, ¿e: "lekarz nie
pozwala". Myœlê, ¿e dla takich chwil
warto by³o wyjechaæ z Rzeszowa do
Podolan na trzy dni, mimo ¿e by³ to czas
sesji. Liczê, ¿e za rok znowu zaanga-
¿ujemy siê w tê akcjê, mo¿e nawet
w wiêkszym gronie. Serdecznie dziê-
kujê wszystkim, którzy nam w tym po-
mogli.

Micha³ Wojas

Jak co roku Euroavia Rzeszów po-
maga³a organizowaæ Ma³opolski Pik-
nik Lotniczy Kraków-Czy¿yny.

Tym razem jednak nasza obecnoœæ
w tym lotniczym wydarzeniu nie pole-
ga³a jedynie na samym uczestnictwie,
ale zosta³a poszerzona o coœ wiêcej…

Dziêki d³ugoletniej wspó³pracy
EUROAVII z Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego w Krakowie, w dniach 27-28

czerwca 2009 r. studenci Ko³a Nauko-
wego EUROAVIA byli odpowiedzial-
ni za zabezpieczenie pasa startowego
oraz obs³ugê miejsc postoju statków
powietrznych. Jak dotychczas, by³a to

bardzo ciekawa praca, pozwalaj¹ca na
bliski kontakt ze sprzêtem prezentowa-
nym podczas pokazów oraz z pilotami
i mechanikami, którzy go obs³uguj¹.
W tym sezonie (co by³o inicjatyw¹ na-
szego Ko³a) postanowiliœmy wypro-
mowaæ Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa naszej uczelni oraz EURO-
AVIÊ. Podczas ca³ego pikniku, tu¿ przy
g³ównej drodze prowadz¹cej do pasa
startowego usytuowaliœmy stanowisko,
gdzie ka¿dy zainteresowany móg³ za-
czerpn¹æ wiedzy na temat Politech-
niki Rzeszowskiej, a w szczególnoœci
WBMiL, otrzymaæ foldery oraz inne
materia³y promocyjne.

W taki oto niespotykany dot¹d spo-
sób prezentowaliœmy Wydzia³ Budowy
Maszyn i Lotnictwa podczas Ma³opol-
skiego Pikniku Lotniczego. Z pewno-
œci¹ zechcemy kontynuowaæ tê akcjê na
przysz³ych pokazach w Krakowie. To
bez w¹tpienia œwietna okazja, by pod-
czas wspania³ych popisów pilotów
i w niecodziennej scenerii zachêcaæ
m³odzie¿ (nie tylko z Ma³opolski) do
rozpoczêcia przysz³ej kariery zawodo-
wej w³aœnie z Wydzia³em Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej.

Amadeusz Rêkosiewicz

EUROAVIA Rzeszów
na VI Ma³opolskim Pikniku Lotniczym

Micha³ Wojas przy stoisku Politechniki Rzeszowskiej.
Fot. w³asna

(tym razem)
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W dniach 15-21 czerwca 2009 r. na
lotnisku muzealnym Le Bourget w Pa-
ry¿u odby³y siê najwiêksze w Europie
targi lotnicze. Podstawowym celem
tych targów jest prezentacja wyrobów
du¿ych i ma³ych firm lotniczych szero-
kiemu gronu odbiorców - od potencjal-
nych klientów poprzez studentów,
którzy byæ mo¿e stan¹ siê przysz³ymi
pracownikami, do osób zainteresowa-
nych awiacj¹. Dodatkowo, istotne dla
wystawców s¹ mo¿liwoœci nawi¹zania
kontaktów z firmami, mog¹cych za-
owocowaæ efektywn¹ dla obu stron
wspó³prac¹. Ka¿dy znajdzie tam coœ dla
siebie.

Co mo¿e zatem szczególnie zainte-
resowaæ studenta lotnictwa? Otó¿ jest
tego wiele - na czele z blokiem poka-
zów lotniczych, których nie powinien
przegapiæ. Tym bardziej, kiedy w po-
wietrzu mo¿na zobaczyæ maszyny, ta-
kie jak: Blériot XI, pierwszy samolot,
który przelecia³ nad kana³em La Man-
che, oraz Morane Saulnier 17, który

jako pierwszy odby³ lot nad Morzem
Œródziemnym.

Wszystko to za spraw¹ setnej rocz-
nicy pokazów, w czasie której zapre-
zentowano rozwój lotnictwa w ci¹gu
minionych lat. Z okresu I wojny œwiato-
wej na pokazach znalaz³y siê: Fokker
DR1, Royal Aircraft Factory SE 5A
oraz Breguet XIV. Z okresu miêdzywo-
jennego pojawi³y siê szkolne samoloty
bojowe MS317 i Ryan PT22 oraz Cau-
dron Rafale i Lockheed 10 Electra,
a z czasów II wojny œwiatowej: MS406,
Curtis 75 Howk, Junker Ju52, lataj¹ca
forteca Boeing B17, Spitfire, Chance-
Vought F4U-5NL Corsair oraz P51
Mustang, bombowiec B25 Michell,
PBY5 Catalina oraz Douglas DC3. Z lat
50. i 60. prezentowano De Havilland
DH100 Vampire, Dassault Flamand
MD 312, Lockheed Constellation
L1049, F-86 Sabre, NordAtlas N25501,
Douglas AD-4N Skyrider, Fouga Magi-
ster, Rochwell OV10 Bronco oraz Das-
sault Mirage III. Dope³nieniem po-
kazów by³y maszyny wspó³czesne,
a wœród nich m.in.: Airbus A380, samo-

Echa salonu lotniczego
Le Bourget - Pary¿ 2009
Echa salonu lotniczego

Le Bourget - Pary¿ 2009

Prace przy stanowisku EUROAVII.
Fot. Archiwum Euroavii

Na czêœci targowej.
Fot. Archiwum Euroavii
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lot AWACS wchodz¹cy w sk³ad ame-
rykañskiego systemu wczesnego
ostrzegania, Rafale, Lockheed Martin
F16 Fighting Falcon, Boeing F18F Su-
per Hornet, Eurofighter Typhoon oraz
wojskowe samoloty transportowe Spar-
tan C-27-J i Herkules C-130-J-30.

Kolejn¹ ofert¹ salonu Le Bourget
by³a wystawa statyczna, na której mo¿-
na by³o obejrzeæ 142 samoloty: od bez-
za³ogowych aparatów lataj¹cych
poprzez awionetki, business jety do
ogromnych samolotów transportowych
i komunikacyjnych w³¹cznie, m.in.
ATR 72, CASA C-295, Airbus A380.
Nie zabrak³o równie¿ akcentów kos-
micznych - Europejska Agencja Kos-
miczna (ESA) zaprezentowa³a pe³no-
wymiarowe modele rakiet Ariane
1 oraz Ariane 5, które wynosz¹ w kos-
mos europejskie statki kosmiczne.

Podczas targów wa¿ne jest te¿ zapo-
znanie siê z miêdzynarodowym ryn-
kiem pracy - mo¿na siê bowiem do-
wiedzieæ, nad czym obecnie firmy lot-
nicze pracuj¹ (nowe samoloty, silniki,
awionika, systemy, takie jak Galileo),
poznaæ nowe, nieznane dotychczas
marki oraz lokalizacjê przedsiêbiorstw,
które nas interesuj¹, porozmawiaæ

z ich przedstawicielami. W mojej opi-
nii, przed osobistym uczestnictwem
w tym salonie ma³o kto zdaje sobie
sprawê, jak wiele firm lotniczych funk-
cjonuje na œwiecie i jakie s¹ ich pro-
dukty. Mo¿na zobaczyæ nowe roz-
wi¹zania konstrukcyjne, a za jakiœ czas

przekonaæ siê, czy siê przyjê³y. Jednym
z celów wystaw i prezentacji w³asnej
przedsiêbiorstw jest pozyskanie no-
wych pracowników. Dlatego wiele
z firm otwiera na czas imprezy biura ka-
rier, w których mo¿na z³o¿yæ aplikacje,
zarówno do pracy sta³ej, jak i na prakty-
kê studenck¹. Sposobem pozyskiwania
potencjalnych pracowników s¹ spotka-
nia, podczas których reprezentanci fir-
my prezentuj¹ m.in. profil jej dzia³ania,
osi¹gniêcia, strukturê oraz drogê karie-
ry. Mog³em - wraz z innymi kolegami
z Polski - uczestniczyæ w dwóch takich
spotkaniach, dziêki studenckiemu sto-
warzyszeniu EUROAVIA. Pierwsze
z nich zorganizowa³o biuro karier
EADS, najwiêkszego europejskiego
koncernu lotniczego. Podczas prezen-
tacji w specjalnie przygotowanym po-
mieszczeniu dowiedzieliœmy siê, jak
ogromne mo¿liwoœci oferuje swoim
pracownikom EADS i byliœmy mocno

zachêcani do sk³adania aplikacji. Firma
zapewnia m.in. mo¿liwoœæ elastycznej
migracji na inne stanowiska pracy, jeœli
te s¹ dla nas bardziej atrakcyjne b¹dŸ
praca na nich bardziej nas motywuje
(ró¿ne ga³êzie przemys³u - od samolo-
tów cywilnych, wojskowych poprzez
œmig³owce do czêœci kosmicznej, oraz
ciekawe i wymagaj¹ce projekty). Ca-
³oœæ spotkania odby³a siê w niezwykle
mi³ej atmosferze, przy smacznym po-
czêstunku. Goœcinnoœæ EADS potwier-
dzi³o równie¿ wrêczenie wszystkim
uczestnikom upominków firmowych.

Druga prezentacja, w której mieli-
œmy zaszczyt wzi¹æ udzia³, mia³a nieco
inny charakter. Zorganizowa³a j¹ nie-
miecka firma DIEHL Aerospace
GmbH, produkuj¹ca m.in. awionikê
oraz elementy wyposa¿enia kabin sa-
molotów pasa¿erskich. Dziêki makie-
tom unaoczniono nam produkty i pro-
jekty, nad którymi pracuje DIEHL,
wraz z mo¿liwoœci¹ ich przetestowania.
W czêœci cywilnej zobaczyliœmy m.in.
najnowsze pomys³y wyposa¿enia kabi-
ny samolotu pasa¿erskiego, tj. specjal-
ne oœwietlenie i w pe³ni elektronicznie
sterowany system redukcji natê¿enia
promieni s³onecznych w oknach kabiny
pasa¿erskiej. W czêœci militarnej poka-
zano nam rakiety z najnowszymi syste-
mami wykrywania celu oraz ini-
cjowania wybuchu. DIEHL Aerospace
równie¿ zachêca³ nas do korzystania
z ich programu sta¿y studenckich oraz
do rozwa¿enia ewentualnego aplikowa-
nia na oferowane stanowiska.

Salon jest tak¿e miejscem, gdzie in-
stytucje zwi¹zane z lotnictwem, takie
jak stowarzyszenia, uczelnie czy funda-
cje, mog¹ siê prezentowaæ. Zatem EU-
ROAVIA - europejskie stowarzyszenie
studentów lotnictwa - tak¿e siê promo-
wa³a. Stowarzyszenie mia³o tê mo¿li-
woœæ dziêki swojemu stanowisku,
zlokalizowanemu w zaszczytnej hali
"La Concorde". Studenci Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej nale¿¹cy do Rzeszow-
skiej filii EUROAVII wspó³uczestni-
czyli w tworzeniu wizerunku tej¿e or-
ganizacji. Razem z innymi cz³onkami
z krajów Europy prezentowali struktu-
rê EUROAVII, strategiê jej rozwoju,

Przy jednym z eksponatów Muzeum Lotnictwa Le Bourget.
Fot. Archiwum Euroavii
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mo¿liwoœci samorealizacji jej cz³on-
ków jako przysz³ych in¿ynierów tech-
niki lotniczej.

Wielokrotnie rozmawialiœmy z za-
interesowanymi organizacj¹, zachê-
caj¹c do wspó³pracy. Stanowisko na-
szego stowarzyszenia cieszy³o siê du-
¿ym zainteresowaniem, przedstawicie-
le zarz¹du odbyli wiele rozmów z po-
tencjalnymi sponsorami oraz instytu-
cjami zainteresowanymi wspó³prac¹.
Udzia³ naszej organizacji, w której stu-
denci Politechniki Rzeszowskiej bar-

dzo prê¿nie dzia³aj¹, by³ du¿ym sukce-
sem - ju¿ po raz czwarty.

Jak widaæ, salon lotniczy taki jak Le
Bourget oferuje bardzo wiele, nie tylko
dla du¿ych i ma³ych firm lotniczych, ale
tak¿e dla nas studentów. Nie pozostaje
nic innego, jak tylko skorzystaæ z mo¿-
liwoœci uczestnictwa w takim wyda-
rzeniu, np. w przysz³orocznym ILA
w Berlinie lub za dwa lata w kolejnym
salonie w Le Bourget. Jestem g³êboko
przekonany, ¿e tego rodzaju spotkania
s¹ niezwykle cennym Ÿród³em doœ-

wiadczeñ. Pozwalaj¹ tak¿e szeroko
spojrzeæ na zagadnienie lotnictwa i u-
chwyciæ jego ogrom oraz piêkno. Nie
mo¿na te¿ pomin¹æ faktu, ¿e daj¹ szan-
sê na kontakt z ludŸmi ze œwiata, które-
go pragniemy byæ cz³onkami - œwiata
techniki lotniczej. Ponadto dostarczaj¹
wielu niezwyk³ych wra¿eñ zwi¹zanych
z podziwianiem pokazów lotniczych,
na których ka¿dy mi³oœnik awiacji
znajdzie to, co dla niego najciekawsze.

Krzysztof Pietraszek

Wraz z naszym opiekunem, st. wyk³.
Jerzym Gajdkiem, przyjêliœmy nastê-
puj¹ce cele: ustalenie, pomiar i oznako-
wanie trzech szlaków:
� szlaku pó³nocnego im. Marii Czer-

kawskiej - poetki pochodz¹cej
z Bezmiechowej,

� szlaku po³udniowego im. gen. pil.
Tadeusza Góry - patrona AOS,

� szlaku zachodniego, czyli tzw.
"Szlaku Rektorskiego" - prowa-
dz¹cego do ruin zamku Sobieñ.
W pocz¹tkowych planach uwzglêd-

niony by³ równie¿ szlak wschodni, co
okaza³o siê jednak niemo¿liwe do zrea-
lizowania z uwagi na w³¹czenie tego te-
renu do rezerwatu przyrody DYRBEK.

Wynikiem naszego tegorocznego
obozu by³o obejœcie trzech szlaków
oraz oznakowanie jednego z nich -
"Szlaku Rektorskiego". Dnia 13 sierp-
nia 2009 r. w siedmioosobowym sk³a-
dzie wyruszyliœmy do Bezmiechowej
i przyst¹piliœmy do rzetelnej pracy.
Niektórzy zapewne myœl¹, ¿e oznako-
wanie szlaku to dziecinna zabawa. My
równie¿ nie zdawaliœmy sobie sprawy,
ile trzeba w tê "zabawê" w³o¿yæ
wysi³ku ...

Jeszcze przed wyjazdem musieli-
œmy uzyskaæ wszelkie mo¿liwe zgody
na oznakowanie szlaków. W pierw-
szych dniach obozu nasza praca pole-
ga³a na badaniu warunków panuj¹cych
na drodze, a w przypadku wystêpuj¹-

cych trudnoœci - oczyszczaniu jej ze
zbêdnej roœlinnoœci. Na takich funda-
mentach mog³y powstawaæ kolejne e-
fekty naszego dzia³ania. Z racji ¿e jeste-
œmy "uczelnianymi patriotami", posta-
nowiliœmy oznakowaæ szlak wzorem

"GL B" zaprasza na "Szlak Rektorski"�"GL B" zaprasza na "Szlak Rektorski"�

Pomys³ oznakowania szlaków turystycznych wokó³ Akademickiego Oœrodka Szybowcowego

w Bezmiechowej podda³ "GL�B-owi" pan profesor Aleksander Koz³owski, gdy ongiœ z goœæmi

z Politechniki Warszawskiej nie móg³ dotrzeæ do zamku Sobieñ. Studenci z Ko³a Naukowego "GL�B"

wraz z opiekunem, nie daj¹c siê d³ugo namawiaæ, postanowili wcieliæ pomys³ w ¿ycie...

W drodze na szlak.
Fot. w³asna
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lotniczej szachownicy w kolorach
bia³ym i niebieskim, czyli w barwach
Politechniki Rzeszowskiej. Mimo sza-
blonów, a tak¿e nabycia wprawy
w obs³udze pêdzla i farby, zawsze wra-
caliœmy "umorusani" do oœrodka.

Miejscowa ludnoœæ czêsto z zacie-
kawieniem obserwowa³a nasz¹ pracê

i z oznakami przyjaŸni wyra¿a³a zgodê
na znakowanie szlaku na terenach ich
gospodarstw. Czêsto s³yszeliœmy mi³e
s³owa, choæ brudni od farby, zmêczeni
i z maczet¹ w rêku na pewno nie
wygl¹daliœmy zachêcaj¹co. Dziêki
podrêcznemu nadajnikowi GPS - Colo-
rado 300, mogliœmy bezpoœrednio od-

czytywaæ wspó³rzêdne punktów naszej
drogi, które nastêpnie zostawa³y przeli-
czane na uk³ad "1965" i w rezultacie po-
kazywa³y faktyczny przebieg trasy na
mapie topograficznej.

Ko³o Naukowe GL B ponoæ (w po-
tocznej definicji) w 10% uprawia na-
ukê, w pozosta³ych zabawê. Tak mówi¹
niektórzy … Nam jednak przysz³o ten
plan zrealizowaæ w odwrotnej propor-
cji. Wspólne wêdrówki, wielogodzinne
rozmowy i ¿arty podczas znakowania
trasy sprawi³y, ¿e zawi¹zaliœmy trwa³e
przyjaŸnie i zapomnieliœmy o cze-
kaj¹cej niektórych z nas "kampanii
wrzeœniowej". Mimo du¿ej iloœci pracy
i póŸnych powrotów nie zabrak³o czasu
ani si³ na wspólne gry i ognisko. Ale
wszystko co dobre szybko siê koñczy
i dlatego zanim siê obejrzeliœmy, kalen-
darz wskaza³ datê 22 sierpnia - dzieñ
wyjazdu. Za rok wrócimy tam ponow-
nie, niew¹tpliwie pe³ni ochoty i zapa³u
do dalszej pracy. Musimy dokoñczyæ
dzie³o i oznakowaæ pozosta³e dwa
szlaki. Bo SZLAK REKTORSKI ju¿
jest .

Ewelina Prucnal
Micha³ BajekW wolnym czasie ... w boules siê gra³o.

Fot. w³asna

W dniach od 26 czerwca do 12 lipca
2009 r. studenci Politechniki Rze-
szowskiej: Beata Borowiec (WZiM)
i Pawe³ Rz¹sa (WZiM, WBMiL) wraz
z opiekunem mgr. Janem Rybakiem
mieli przyjemnoœæ uczestniczyæ w in-
tensywnym programie fotografii pod-
wodnej (Intensive Programme for
Underwater Photography). Program ten
realizowa³a turecka uczelnia Yasar
University w Izmirze, bêd¹ca punktem
pocz¹tkowym wyprawy wspieranej
przez Uniê Europejsk¹: Live-Long Era-
smus.

G³ównym celem projektu by³o
wprowadzenie studentów w œwiat foto-
grafii tak w zakresie teoretycznym, jak
i praktycznym. Ca³oœciowy program
sk³ada³ siê z serii wyk³adów o historii
i rozwoju fotografii podwodnej, tech-
nikach fotograficznych, wraz z elemen-
tami wiedzy o rodzajach i parametrach
wymaganego sprzêtu oraz obróbce
zdjêæ za pomoc¹ programu Adobe Pho-
toshop. Zaprezentowano tak¿e sposób
schodzenia na g³êbiny, a dwa wyk³ady
prowadzone przez pana Jana Rybaka
dotyczy³y kreatywnoœci w fotografii

Nurkowali

w wodach Morza Egejskiegow wodach Morza Egejskiego
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i zwalczania stresu towarzysz¹cego
nurkowaniu.

Uwieñczeniem czêœci teoretycznej
by³a wycieczka do piêknego staro¿yt-
nego miasta Efez, w którym mieliœmy
szansê wykazaæ siê praktycznymi
umiejêtnoœciami wed³ug wskazówek
udzielonych nam podczas wyk³adów.
Wykorzystuj¹c zdobyt¹ wiedzê, foto-

grafowaliœmy obiekty nale¿¹ce do sta-
ro¿ytnej czêœci miasta. Z Efezu wyje-
chaliœmy do Cesme-Dalyan, gdzie
spêdziliœmy wiêksz¹ czêœæ naszej wy-
prawy. Pobyt wi¹za³ siê g³ównie z na-
uk¹ nurkowania pod okiem specja-
listów z National Geographic. Po-
cz¹tkowe zajêcia polega³y na przysto-
sowawczych æwiczeniach pod wod¹.

Z ka¿dym dniem rós³ poziom trudnoœci
i ekscytacji tym niezwyk³ym hobby.
Wyp³ywaj¹c na coraz to wiêksze akwe-
ny, mogliœmy podziwiaæ i dokumento-
waæ egzotyczne okazy ¿yj¹ce w g³ê-
binach Morza Egejskiego. Ostatniego
dnia kursu instruktorzy niespodziewa-
nie zorganizowali nam podwodne
zwiedzanie wraku statku - poczuliœmy
siê jak prawdziwi odkrywcy!

Po zebraniu wielu cennych doœ-
wiadczeñ, jak i materia³ów powróciliœ-
my do Izmiru, gdzie nastêpnego dnia
dokonaliœmy selekcji najciekawszych
fotografii przeznaczonych do dalszej
obróbki, a nastêpnie do druku. Nasz
udzia³ w kursie poœwiadczony zosta³
certyfikatem, oczywiœcie po uprzednim
zdaniu egzaminu teoretycznego. Pod-
sumowaniem tej wspania³ej przygody
by³o zorganizowanie wystawy wyko-
nanych przez nas najlepszych fotografii
œwiata podwodnego.

Pomimo tak intensywnego kursu
i pojawiaj¹cych siê niekiedy chwil
s³aboœci mieliœmy czas na poznanie bo-
gatej kultury i obyczajów mieszkañców
Turcji oraz okazjê do przebywania
"w podwodnych warunkach samych
siebie".

Beata Borowiec

Uczestnicy kursu podczas przygotowañ do zejœcia na g³êbiny.
Fot. Vesa Rentala

Dnia 25 kwietnia br. mia³em okazjê
zaprezentowaæ studentom Politechniki
Rzeszowskiej zdjêcia z mojej podró¿y
po Stanach Zjednoczonych. Pokaz slaj-
dów by³ po³¹czony z wyk³adem w jêzy-
ku angielskim, o charakterze inter-
aktywnym.

"On the road", bo tak w³aœnie zaty-
tu³owa³em mój wyk³ad, ma podwójne
znaczenie - odnosi siê zarówno do 36
dni spêdzonych w podró¿y, jak rów-
nie¿ do powieœci Jacka Kerouaca pod
tym samym tytu³em. Ksi¹¿ka ta by³a
dla mnie inspiracj¹. Wraz z bratem, tak
jak g³ówny bohater powieœci, przemie-
rzaliœmy Stany Zjednoczone od wscho-
du na zachód - stan za stanem. Co
prawda trasa z Nowego Jorku do San

On the road - podró¿ “stopem”.
Fot. w³asna

On the roadOn the road
36 dni w drodze36 dni w drodze
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Francisco na pok³adzie samolotu trwa-
³a tylko 5 godzin, ale liczba kilome-
trów, które "zrobiliœmy" ju¿ na zachod-
nim wybrze¿u USA, przewy¿szy³a tê
odleg³oœæ.

Nasze "On the road" zaczê³o siê
wiêc tak naprawdê w San Francisco
(Kalifornia) i przebiega³o przez 11 sta-
nów, m.in. Nevadê, Utah, Nowy Me-
ksyk, Waszyngton, Oregon i z po-
wrotem do Kalifornii. Miejsce, które
mnie najbardziej urzek³o, to San Fran-
cisco ze swoimi uroczymi uliczkami,
wiktoriañsk¹ architektur¹ i charaktery-
stycznymi pomnikami tego miasta, ta-
kimi jak Piramid Tower, Golden Gate
Bridge czy Cable Car. Zadziwiaj¹ce
jest to, ¿e ka¿da dzielnica tego ogrom-
nego miasta wydaje siê byæ ma³ym
miasteczkiem, gdzie ka¿dy ³atwo znaj-
dzie znajomy k¹t i poczuje siê jak w do-
mu.

Najbardziej zadziwi³a mnie pustka
w centrach du¿ych miast. Wygl¹da
na to, ¿e w typowym amerykañskim
Downtown turyœci s¹ jedynymi posta-
ciami na ulicy, a miasto zaczyna têtniæ
¿yciem tylko podczas lunchu. Jednak
najbardziej zachwycaj¹ce by³y pomniki
przyrody. Podczas miesi¹ca "za kó³-
kiem" odwiedzi³em ok. 15 parków na-
rodowych, m.in. Grand Canyon, Se-
quoia Nat. Park, Death Valley czy Yo-
semite. Dla mnie najciekawsza by³a pu-
stynia, gdzie w ci¹gu dnia temperatura
siêga³a 50°C, a w nocy delikatny
i ciep³y wiatr ko³ysa³ do snu - wspa-

nia³e uczucie. Jest to moim zdaniem
bardzo niezwyk³e miejsce, które mo¿na
nawet pokochaæ, jeœli tylko poradzimy
sobie z tak wysok¹ temperatur¹. Pamiê-
tam równie¿, ¿e przyjazd do Parku Na-
rodowego Joshua Tree by³ dla mnie
spe³nieniem marzeñ - uczuciem mu-
zycznym i metafizycznym. Park ten
zna³em z ok³adki albumu U2, którego
namiêtnie s³ucha³em, maj¹c kilkana-
œcie lat. Teraz wreszcie mia³em okazjê
na w³asne oczy zobaczyæ charaktery-
styczne dla tego miejsca niskie,
skar³owacia³e drzewa o niepowtarzal-

nym wygl¹dzie (tytu³owe Drzewa Jo-
zuego), jednak to nie one tak na mnie
wp³ynê³y, ale sam fakt dotarcia do tego
miejsca - tak odleg³ego, tak bardzo wy-
marzonego zak¹tka œwiata. I to w³aœnie
by³o celem tej podró¿y - spe³nienie ma-
rzeñ. O wszystkich tych niezwyk³ych
miejscach nie sposób opowiedzieæ,
a uczucia z 36-dniowej podró¿y nie da
siê opisaæ w ¿aden sposób - trzeba to
prze¿yæ.

Z w¹tpliw¹ jednak przyjemnoœci¹
wspominam pierwsze dwa tygodnie,
kiedy narzekaliœmy na niewygodê, brak
snu i odpowiedniego jedzenia. Zmêcze-
nie zwi¹zane z ci¹g³ym prowadzeniem
samochodu równie¿ dawa³o siê we zna-
ki, ale po pewnym czasie przesta³o to
mieæ znaczenie, poniewa¿ nauczyliœmy
siê ¿yæ w drodze i myœleæ ca³kiem inny-
mi kategoriami. Kolejnym ciê¿kim eta-
pem by³ powrót do rzeczywistoœci - do
normalnego trybu dnia pracy. Dostoso-
wanie siê zajê³o kilka dni, podró¿¹
¿yliœmy jednak przez kolejnych kilka
miesiêcy.

Celem wyk³adu by³o nie tylko
przedstawienie studentom wybranych
miejsc w Stanach Zjednoczonych, ale
równie¿ zaprezentowanie technik przy-
swajania s³ownictwa w jêzyku obcym.
Stara³em siê, aby studenci zaanga¿owa-
li siê w wyk³ad, dlatego te¿ wybraneSeqvoia National Park - Kalifornia.

Fot. w³asna

Joshua Tree National Park - Kalifornia.
Fot. w³asna
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s³ownictwo umieœci³em na kolorowych
planszach i w trakcie prelekcji wprowa-
dza³em pojedyncze s³owa, odnosz¹c je

do kontekstu i slajdów. Plansze te po-
wiesi³em w ró¿nych miejscach sali, tak
aby studenci mogli je przez ca³y czas

obserwowaæ. Stara³em siê te¿ pod-
kreœlaæ poprawnoœæ fonetyczn¹ i po-
prosi³em, aby g³oœno powtarzano wy-
brane s³owa, co zreszt¹ spotka³o siê
z aprobat¹ s³uchaczy.

Zobaczmy wiêc, czy te wyszukane
sposoby prezentowania s³ownictwa
w jêzyku angielskim zda³y egzamin
i czy przedstawione wyra¿enia zosta³y
przyswojone przez uczestników wy-
k³adu. Studentów, którzy znaj¹ odpo-
wiedzi lub maj¹ ochotê popracowaæ ze
s³ownikiem w czasie wolnym, zapra-
szam (z odpowiedziami) do budynku J,
pokój 133, do koñca listopada. Nie
ukrywam, ¿e nagroda jest bardzo a-
trakcyjna - kolejny pokaz slajdów, tym
razem ju¿ z ca³kiem innego zak¹tka
œwiata.

Tomasz Gajdek

Complete the sentences with words from the chart. There are two extra words.

ascent bizarre glacier debris horizontal

unique arduous dome hitchhiking diversity

1. There was a steep ________________ before the path became flat again.

2. The ______________ of St. Paul's Cathedral in London is round and white.

3. The journey was ___________________ since we spent 12 hours on the plane and additio-

nal 4 hours behind the wheel.

4. The story has the most ____________ ending. You would never guess who the killer was.

5. The ________________ of the airbus was found over the Atlantic Ocean.

6. ________________ is dangerous but undoubtedly it's the cheapest form of travelling.

7. A large mass of ice that moves slowly down a valley is called a ______________ .

8. There is a need for greater _________________ and choice in education.

"Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej -
Przedstawicielstwo w Warszawie (w skrócie DAAD), pod
kierownictwem pana dr. Randolfa Oberschmidta, jest
reprezentantem wspólnej organizacji niemieckich szkó³
wy¿szych maj¹cej na celu wspieranie miêdzynarodowej
wymiany akademickiej. Do g³ównych zadañ DAAD nale¿¹:
informowanie o niemieckim szkolnictwie wy¿szym,
informowanie o mo¿liwoœciach podjêcia studiów i badañ
naukowych w Niemczech, przyznawanie stypendiów
studentom, absolwentom i naukowcom, zarówno polskim
(wyje¿d¿aj¹cym do Niemiec), jak i niemieckim (chc¹cym
studiowaæ lub prowadziæ badania naukowe w Polsce).

Chcielibyœmy zachêciæ studentów do zapoznania siê z o-
fert¹ stypendialn¹ DAAD. Termin aplikacji zale¿y od rodza-
ju stypendium. O wiêkszoœæ stypendiów nale¿y ubiegaæ siê
w listopadzie lub grudniu tego roku, aby wyjechaæ do Nie-
miec w przysz³ym roku akademickim. Zapraszamy na stronê
internetow¹ www.daad.pl."
� Stypendia dla studentów

� Stypendia na wakacyjny kurs jêzyka niemieckiego dla
zaawansowanych studentów

� Stypendia na wakacyjny kurs jêzyka niemieckiego dla
zaawansowanych studentów przynale¿¹cych do nie-
mieckiej mniejszoœci narodowej w Polsce

� Stypendia krótkoterminowe dla studentów germani-
styki ostatniego roku

� Stypendia krótkoterminowe dla studentów germani-
styki ostatniego roku przynale¿¹cych do niemieckiej
mniejszoœci narodowej w Polsce

� Stypendia na podró¿e grupowe do Niemiec dla pol-
skich grup studenckich

� Stypendia dla absolwentów
� Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów

wszystkich kierunków (aplikacja mo¿liwa ju¿ na ostat-
nim roku studiów I i II stopnia)

� Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierun-
ków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)

� Stypendia dla doktorantów
� Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla

doktorantów
� Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla dok-

torantów przynale¿¹cych do niemieckiej mniejszoœci
narodowej w Polsce

� Stypendia DLR i DAAD dla kandydatów z dziedzin
astronautyka, kosmos, transport, energia

� Stypendia dla naukowców (postdoc)
� Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla m³odych

naukowców
� Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i na-

uczycieli akademickich
� Powtórne stypendium dla by³ych rocznych stypendy-

stów DAAD
� Nowoczesne zastosowania biotechnologii
� Stypendia DAAD i Roche Diagnostics
� Stypendia DLR i DAAD dla kandydatów z dziedzin

astronautyka, kosmos, transport, energia
� Wspólny program DAAD oraz Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego

Oferta stypendialna DAAD
na rok akademicki 2010/2011
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Ruszy³a trzecia edycja miêdzynarodowego konkursu dla
studentów - Henkel Innovation Challenge. Koncern ponow-
nie poszukuje utalentowanych osób, które chc¹ sprawdziæ
swoj¹ wiedzê i kreatywnoœæ oraz stan¹æ do rywalizacji ze
studentami z 11 krajów.

Henkel zaprasza studentów do poszukiwania pomys³ów
na nowe, innowacyjne produkty przysz³oœci w ramach posia-
danych obecnie marek. Zadaniem uczestników konkursu bê-
dzie wcielenie siê w rolê mened¿erów Henkla i opracowanie
produktu z dzia³u œrodków pior¹cych i czystoœci lub dzia³u
kosmetyków pielêgnacyjnych, który bêdzie odpowiada³ na
przysz³e potrzeby konsumentów i st¹d móg³by siê cieszyæ
powodzeniem na rynku w roku 2050.

W ubieg³orocznym finale Henkel Innovation Challenge
dru¿yna z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego
zajê³a szóste miejsce. - Udzia³ w konkursie Henkel Innova-
tion Challenge by³ dla mnie nie tylko nowym doœwiadcze-
niem, ale tak¿e œwietn¹ zabaw¹ - mówi Mateusz Kapera
z najlepszej polskiej dru¿yny, który w sierpniu rozpocz¹³ sta¿
w dziale sprzeda¿y detergentów firmy Henkel Polska. -
Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom, ale
jednoczeœnie miêdzy dru¿ynami panowa³a przyjazna atmos-
fera - dodaje.

Konkurs Henkel Innovation Challenge odbywa siê
w dwóch etapach: krajowym, otwartym dla wszystkich stu-
dentów z danego kraju oraz miêdzynarodowym, w którym
bêd¹ ze sob¹ rywalizowaæ najlepsze dru¿yny z 12 krajów
(w tylu organizowany jest konkurs).

Warunkiem udzia³u w krajowym etapie jest rejestracja na
stronie www.henkelchallenge.com dwu- lub trzyosobowego

zespo³u oraz przedstawienie swojego pomys³u na produkt
przysz³oœci. Uczestnicy musz¹ wykazywaæ siê zaawanso-
wan¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego, poniewa¿ wszystkie
komunikaty i prezentacje bêd¹ przygotowywane w tym jêzy-
ku. Cz³onkowie dru¿yn mog¹ byæ studentami ró¿nych uczel-
ni. Równie¿ profil wydzia³u, rok studiów czy oceny nie
stanowi¹ bariery podczas rejestracji.

Spoœród wszystkich prezentacji marketingowych
zg³oszonych przez polskie zespo³y jury wybierze 10 dru¿yn,
które bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich po-
mys³ów podczas krajowego fina³u. Finaliœci przygotuj¹
i przedstawi¹ podczas fina³u szczegó³owe prezentacje u-
wzglêdniaj¹ce oczekiwane trendy i prawdopodobn¹ specyfi-
kê rynku w 2050 r. oraz dopasowane do nich strategie marke-
tingowo-sprzeda¿owe. Przygotowuj¹c siê do krajowego
fina³u, bêd¹ mogli korzystaæ z merytorycznego wsparcia
i porady wybranych mened¿erów firmy Henkel Polska. Naj-
lepsza dru¿yna z Polski weŸmie udzia³ w miêdzynarodowym
etapie, w którym podejmie rywalizacjê z zespo³ami z pozo-
sta³ych 11 krajów.

W etapie miêdzynarodowym dru¿yny zaprezentuj¹ swoje
pomys³y i strategie miêdzynarodowemu jury, w którego
sk³ad wejd¹ mened¿erowie wy¿szego szczebla firmy Hen-
kel. Zwyciêzcy konkursu Henkel Innovation Challenge
otrzymaj¹ nagrodê w postaci wakacji jêzykowych w Austra-
lii, Japonii lub Meksyku. Trzy najlepsze zespo³y zostan¹ tak-
¿e zaproszone do centrali firmy w Düsseldorfie, gdzie bêd¹
mieæ okazjê spotkaæ siê osobiœcie z prezesem firmy Kaspe-
rem Rorstedem.

Konkurs Henkel Innovation Challenge daje studentom
mo¿liwoœæ nawi¹zania kontaktu z du¿ym, miêdzynarodo-
wym pracodawc¹, a firmie Henkel szansê na poznanie naj-

Dodatkowych informacji udzielaj¹:

� Dorota Strosznajder – Henkel Polska
dorota.strosznajder@pl.henkel.com

tel.: (022) 565 66 65
� Maciej Ka³u¿ny – Solski Burson-Marsteller

mkaluzny@solskibm.pl
tel.: (022) 242 86 27, 728 379 282

Przenieœ markê Henkel
w przysz³oœæ

Przenieœ markê Henkel
w przysz³oœæ

Henkel Polska zaprasza studentów z Politechniki Rzeszowskiej
do udzia³u w konkursie. Na zwyciêzców czekaj¹ ekskluzywne wakacje jêzykowe

- w Australii, Japonii lub Meksyku.
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in¿ynierskie, licencjackie lub magisterskie,
których tematyka dotyczy rozwi¹zañ internetowych

realizowanych w technologii Java 2 Enterprise Edition (J2EE)

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ studenci i absolwenci
studiów in¿ynierskich, licencjackich lub magisterskich
o profilu informatycznym, którzy z³o¿¹ i obroni¹ z wyni-
kiem pozytywnym pracê dyplomow¹.

Termin sk³adania prac w najbli¿szej edycji up³ywa
w dniu 30 listopada 2009 r.

NAGRODY:
�7 tys. z³ - za zajêcie I miejsca
�5 tys. z³ - za zajêcie II miejsca
�3 tys. z³ - za zajêcie III miejsca

Szczegó³owe informacje na temat konkursu znajduj¹
siê na stronie: http://www.e-point.pl/u235/navi/30213

KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE

lepszych m³odych talentów z ca³ej Europy. - Chcemy daæ stu-
dentom mo¿liwoœæ sprawdzenia swojej kreatywnoœci oraz
prze¿ycia pierwszej biznesowej przygody - mówi Katarzyna
Dêbiñska z dzia³u HR firmy Henkel Polska. - Mamy nadziejê,
¿e uczestnicy konkursu bêd¹ siê œwietnie bawiæ, poznaj¹c
jednoczeœnie standardy funkcjonowania miêdzynarodowej
korporacji zatrudniaj¹cej ponad 50 tysiêcy pracowników -
dodaje.

Swój zespó³ mo¿na zarejestrowaæ do 14 grudnia
2009 r. Szczegó³y rejestracji i dok³adne informacje znaj-
duj¹ siê na stronie www.henkelchallenge.com.

Osoby zainteresowane udzia³em w konkursie mog¹ œle-
dziæ wydarzenia zwi¹zane z Henkel Innovation Challenge
oraz wymieniaæ siê wiadomoœciami na stronach portali
spo³ecznoœciowych Facebook (www.facebook.com/henkel-
challenge) i Twitter (http://twitter.com/HenkelChallenge).
Pliki wideo przedstawiaj¹ce szczegó³owo wydarzenia

zwi¹zane z poszczególnymi etapami konkursu bêd¹ równie¿
umieszczane na kanale Henkel Innovation Challenge w ser-
wisie YouTube.

* * *

Od ponad 130 lat Henkel nie ustaje w wysi³kach, by czyniæ

¿ycie ludzkie ³atwiejszym, lepszym i piêkniejszym. Klasyfi-

kowana w rankingu najwiêkszych firm na œwiecie Fortune

Global 500 i, wed³ug magazynu Fortune, najbardziej po-

dziwiana firma w Niemczech oferuje silne marki i techno-

logie w trzech strategicznych obszarach: œrodków

pior¹cych i czystoœci, kosmetyków do pielêgnacji w³osów

i cia³a oraz klejów, uszczelniaczy i technologii powierzch-

niowych. Ka¿dego dnia ponad 50 tysiêcy pracowników

Henkla w 125 krajach ca³ego œwiata wype³nia misjê firmy

zgodnie z mottem "A Brand like a Friend" (Marka jak Przy-

jaciel). W 2008 roku firma Henkel odnotowa³a sprzeda¿

w wysokoœci 14,1 miliarda euro, skorygowany zysk opera-

cyjny firmy wyniós³ 1,46 miliarda euro.

��������	����
��� �G£OS

Na skrzyd-
³ach strachu -
c z y t a m y

w DzP z 3 lipca 2009 r. Coraz czêstsze
katastrofy lotnicze sk³aniaj¹ do licznych
analiz sytuacji æwiczeñ na symulatorze
lotu ró¿norakich zdarzeñ. Politechnika
Rzeszowska jest w posiadaniu nowocze-
snego symulatora lotu, jednak¿e nie naj-
nowszego. Na konkretny typ maszyny
pilot szkolony jest w liniach lotniczych,

w których ma byæ zatrudniony - infor-
muje dyrektor OKL. "Istnieje program
rozwoju Oœrodka, zwi¹zany z budow¹
nowego pasa i kupnem nowych maszyn,
lecz to d³u¿sza perspektywa" - czytamy
w DzP.

Wybierz kie-
runek zamawia-
ny - informuje
GW z 1 lipca

2009 r. "Studenci bêd¹ otrzymywaæ
900 z³ miesiêcznie, stypendiów wystar-
czy dla mniej wiêcej 1/4 najlepszych (wg
wyników matury) ka¿dego pierwszego
roku na oœmiu kierunkach". O kierun-
kach zamawianych pisaliœmy w poprze-
dnim wydaniu GP. Zagadnienie poru-
szy³y te¿ Nowiny z 15 lipca br. w artyku-
le "Tysi¹c z³otych za naukê".

* * *
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Studia na kryzys - czytamy w GW
z 8 lipca 2009 r. w informacji dot. rekru-
tacji na studia. Politechnika d³u¿ej ni¿
UR prowadzi³a rekrutacjê, bo do 17 lip-
ca. Najwiêcej logowañ by³o - jak zwykle
- przed spodziewanym zakoñczeniem re-
jestracji kandydatów. Przez ca³y czas
przodowa³o budownictwo.

* * *
Dwa razy po 15 milionów i jeszcze

wiêcej - takim intryguj¹cym tytu³em in-
formuje GW z 9 lipca 2009 r. o wynikach
konkursu og³oszonego przez MNiSzW.
Dwa projekty, po 15 mln z³ ka¿dy, bê-
dzie realizowa³ Uniwersytet Rzeszow-
ski. Politechnika otrzyma 8 mln z³ na re-
alizacjê trzech projektów: dwa na Wy-
dziale Chemicznym i jeden z zakresu lot-
nictwa.

* * *
Laboratoria politechniki na œwiato-

wym poziomie - informuje GW z 13 li-
pca 2009 r. "Politechnika Rzeszowska
rozpoczyna realizacjê projektu, na który
z funduszy unijnych dosta³a 70 mln z³”.
O rozbudowie infrastruktury naukowo-
-badawczej piszemy na str. 11-14.

* * *
Taniej nie bêdzie - czytamy w GW

z 13 lipca 2009 r. "Studenci prowadz¹cy
akcjê "Pokój dla ¿aka" przewiduj¹, ¿e im
bli¿ej pocz¹tku roku akademickiego,
tym wy¿szych op³at bêd¹ ¿¹daæ wynaj-
muj¹cy". Samorz¹d Studencki PRz od
lat prowadzi akcjê pod ww. tytu³em, sku-
tecznie pomagaj¹c studentom w wybo-
rze ofert mieszkaniowych.

* * *
Do Bezmiechowej po licencjê pilota

szybowcowego - czytamy w GW z 24
lipca 2009 r. "Akademicki Oœrodek szy-
bowcowy Politechniki Rzeszowskiej
zdoby³ certyfikat, dziêki któremu bêdzie
móg³ prowadziæ szkolenia szybowco-
we". Szerzej o Oœrodku w Bezmiecho-
wej na str. I -VIII wk³adki wewn¹trz nu-
meru.

* * *
Œliczny jak zabawka - informuje GW

z 27 lipca 2009 r. "Mielecka firma Aero-
at w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej prezentowa³a
produkowany przez siebie samolot. Do
niedawna g³ównymi jej klientami byli
Amerykanie, teraz z powodu kryzysu
odbiorców szuka wœród europejskich
oœrodków prowadz¹cych szkolenie pilo-
tów". Politechnika, o czym poinformo-
wa³ na ³amach GW dyrektor OKL, pla-
nuje zakup nowych samolotów do szko-
leñ. Samolot produkowany jest od 4 lat.

Wszystko jednak rozstrzygnie przetarg.
Temat poruszy³y tak¿e N z 27 lipca br.
w artykule pt. "Politechnika Rze-
szowska chce kupiæ nowe samoloty".

Inwestycje
w OKL Poli-
techniki Rze-

szowskiej - czytamy w numerze 7/2009
"Lotnika". " W chwili obecnej Oœrodek
przygotowuje siê do realizacji inwesty-
cji w ramach programu unijnego "Roz-
wój Polski Wschodniej". Inwestycje
obejmuj¹ m.in. budowê nowego hanga-
ru, drogi startowej i drogi technicznej,
zakup nowych samolotów i dwóch sy-
mulatorów lotu. Ca³oœæ zlokalizowana
zostanie na dzia³ce o pow. 38 ha zaku-
pionej w maju od Zarz¹du Wojewódz-
twa Podkarpackiego, o czym pisaliœmy
w poprzednim wydaniu GP. Podobne in-
formacje znajdujemy w Forum Akade-
mickim nr 7-8/2009 w artyklue pt. "Zie-
mia na pole wzlotów".

Maturzyœci
sk³adaj¹ po-
dania na stu-
dia - informuj¹

N z 2 lipca 2009 r. "Do wczoraj na Poli-
technice Rzeszowskiej zarejestrowa³y
siê 3323 osoby. Uczelnia na studia
dzienne mo¿e przyj¹æ ponad 4 tys. stu-
dentów. Nabór zakoñczy³ siê jedynie na
architekturze. Miejsc jest 90, a kandyda-
tów 287. Na pozosta³ych kierunkach re-
jestracja trwa do 17 lipca". W tym roku
najwiêkszym zainteresowaniem cie-
szy³y siê: budownictwo, lotnictwo i kos-
monautyka, logistyka, zarz¹dzanie, in-
formatyka, europeistyka - czytamy.

* * *
Politechnika w elitarnej izbie - infor-

muj¹ N z 17 lipca 2009 r. "Politechnika
Rzeszowska zosta³a przyjêta w sk³ad
cz³onków Polskiej Izby Gospodarczej
Zaawansowanych Technologii". O wy-
darzeniu piszemy na str. 10. GP.

* * *
Politechnika i uniwersytet zakoñ-

czy³y pierwszy nabór - informuj¹ N z 20
lipca. "Spoœród kierunków zamawia-
nych budownictwo jest najbardziej oble-
ganym. Na 250 miejsc do pi¹tku z³o¿ono
628 podañ". O rekrutacji na studia pisa³y
te¿ SN z 16 lipca w artykule "Prawo, ad-
ministracja i budownictwo na topie",
GW z 18 lipca w artykule "Zakoñczy³ siê
nabór na wy¿sze uczelnie". O dodatko-

wym naborze informowa³y tak¿e N 22
lipca br.

* * *
Szkol¹ siê studenci i pasjonaci lot-

nictwa - czytamy w N z 5 sierpnia
2009 r. "Akademicki Oœrodek Szybow-
cowy w Bezmiechowej im. p³k. pil. Ta-
deusza Góry têtni ¿yciem" - czytamy. Do
Bezmiechowej po naukê latania przyje¿-
d¿aj¹ nie tylko studenci naszej uczelni,
ale z ca³ej Polski. Dobrze, ¿e Oœrodek
w Bezmiechowej zacz¹³ pulsowaæ pe³ni¹
¿ycia, tak¿e za spraw¹ polityki rozwoju
uczelni, jak i ludzi zakochanych w lot-
nictwie.

* * *
Akademiki czekaj¹ na studentów -

informuj¹ N z 26 sierpnia 2009 r. "Poli-
technika Rzeszowska szczyci siê wyso-
kim standardem pokoi w domach stu-
denckich. 1-, 2-, 3- osobowe maj¹ wêz³y
sanitarne, kuchnie i ³azienki. W ka¿dym
jest telefon, gniazdo telewizji kablowej,
dostêp do sieci komputerowej i Interne-
tu" - czytamy. Niew¹tpliwie, akademiki
PRz nale¿¹ do najlepiej wyposa¿onych
nie tylko w Rzeszowie, ale i w kraju.

Rozwój in-
frastruktury
komunalnej
w œwietle za-

sad zrównowa¿onego rozwoju - czyta-
my w NBI, nr 4 (25), 2009. "W dniach od
4 do 5 czerwca 2009 r. odby³a siê Ogól-
nopolska Konferencja Naukowo-Tech-
niczna INFRAEKO 2009". Organiza-
torem tej presti¿owej konferencji by³a
Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju
PRz. O wydarzeniu piszemy na str.
23-24. GP.

Wci¹¿ mo¿-
na sk³adaæ po-
dania na stu-
dia - informuj¹
SN z 25 sierp-

nia 2009 r. "Kierunki zamawiane cieszy-
³y siê doœæ du¿ym zainteresowaniem na
Politechnice Rzeszowskiej. Na wiêk-
szoœæ z nich nabór praktycznie jest za-
koñczony" - poinformowa³a SN pani
M. Popek. Nie wszystkie jednak miejsca
zosta³y wykorzystane. W sierpniu miejs-
cami dysponowano jeszcze na kierun-
kach: fizyka techniczna, mechatronika
oraz mechanika i budowa maszyn".

Opracowanie
Marta Olejnik
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Jesteœ kierowc¹, a jednoczeœ-
nie studentem lub pracownikiem
Politechniki Rzeszowskiej? Mamy
dla Ciebie doskona³¹ informacjê!
Wspó³praca naszej uczelni z podkar-
packim liderem bran¿y motoryzacyjnej
Firm¹ Auto Centrum Rzeszów Sp.
z o.o. oraz Firm¹ AutoCard Sp. z o.o.
zaowocowa³a bardzo atrakcyjn¹ ofert¹
skierowan¹ do naszej spo³ecznoœci.

Ka¿da osoba zwi¹zana czynnie
z Politechnik¹ Rzeszowsk¹ (a wiêc za-
równo kadra pracownicza, jak i studen-

ci), posiadaj¹ca Kartê Motoryzacyjn¹
AutoCard uprawniona zosta³a na pod-
stawie umowy o wzajemnej wspó³pra-
cy do otrzymania specjalnych stawek
rabatowych na us³ugi wykonywane
w serwisach Auto Centrum Rzeszów.

Punkty przy ulicy Rejtana 67
w Rzeszowie, w Œwilczy (salon i serwis
Citroena oraz BMW), a tak¿e w miejs-
cowoœci Kraczkowa (salon i serwis Pe-
ugeota) czekaj¹ na Was w dowolny
dzieñ powszedni po godz. 16.00 - za
50% zwyk³ej stawki bêdziecie mogli
dokonaæ przegl¹du lub wykonaæ
us³ugê serwisow¹ we w³asnych samo-
chodach. Œwiadczone s¹ us³ugi serwi-

sowe dla wszystkich marek i typów sa-
mochodów.

Jak staæ siê posiadaczem Kar-
ty Motoryzacyjnej AutoCard? Nic
prostszego! Nale¿y przygotowaæ do-
wód osobisty oraz dowód rejestracyjny
swojego samochodu i udaæ siê do jednej
z placówek obs³ugiwanych przez Auto-
Card (m.in. w³aœnie salony i serwisy
Auto Centrum Rzeszów - pe³n¹ listê
punktów znajdziesz na stronie www.
autocard.pl/lokalizacje), a tam poprosiæ
pracownika o pomoc w przyst¹pieniu
do Programu Partnerskiego AutoCard.
Dziêki wspó³pracy z Politechnik¹ Rze-
szowsk¹ formularze mo¿na pobieraæ

Dziêki wspó³pracy Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej z firm¹ AUTO CENTRUM, wynego-

cjowane zosta³y rewelacyjne warunki serwisowania samochodów pracowników i studentów Politechniki.

SUPER OFERTA !!!SUPER OFERTA !!!



46 GAZETA POLITECHNIKI

AKTYWIZACJA RUCHOWAABC
dobrego
zdrowia

ABC
dobrego
zdrowia

W wydaniu marcowym GP
(nr 3/2009) zachêcaliœmy Pañ-
stwa do maszerowania z kijka-
mi - do rekreacji ruchowej upra-
wianej na œwie¿ym powietrzu
przez oko³o 8 mln ludzi na œwie-
cie. Zbli¿aj¹cy siê okres zimowy
to tak¿e, a mo¿e przede wszyst-
kim, czas na rekreacjê na nar-
tach w ró¿nym wydaniu, o czym
poni¿ej.

Zim¹ zamiast marszu z kijkami pro-
ponujemy równie zdrowy relaks i rekrea-
cjê - narciarstwo œladowe. Jest to tu-
rystyczna odmiana narciarstwa biego-
wego.

Do uprawiania narciarstwa œladowe-
go nie s¹ potrzebne przygotowane trasy -
wystarczy tylko œnieg i teren, najlepiej

pagórkowaty. Sprzêt do obu rodzajów
narciarstwa jest podobny. Œladowe narty
s¹ o kilka milimetrów szersze od biego-
wych, ale s¹ te¿ lekkie. Turystykê nar-
ciarsk¹ nizinn¹ mo¿na te¿ uprawiaæ na
nartach biegowych. Jest to jednak mniej
wygodne, bo w œwie¿ym i g³êbokim œnie-
gu zapadaj¹ siê trochê g³êbiej i w takich
warunkach poruszanie siê na nich jest
du¿o trudniejsze. G³ówn¹ zalet¹ narciar-
stwa œladowego jest to, ¿e mo¿na je
uprawiaæ w wolnej chwili w pobli¿u
miejsca zamieszkania, gdy tylko jest tro-
chê œniegu.

Sprzêt do narciarstwa œladowego jest
du¿o tañszy ni¿ do narciarstwa zjazdo-
wego.

SPRZÊT

Narty - radzimy narty œladowe (turo-
we). Je¿eli ktoœ ma narty biegowe
w niez³ym stanie, to mo¿e ich u¿ywaæ.
Dobór d³ugoœci: pozycja stoj¹ca, rêka
wyprostowana w górê - narta oparta
piêtk¹ o pod³ogê winna swym dziobem
siêgaæ do œrodka d³oni. Obecnie sprzeda-
wane narty maj¹ zwykle tzw. "³uskê"
w œrodkowej czêœci œlizgu. U³atwia ona
podchodzenie.

Wi¹zania - wi¹zania do nart œlado-
wych, tak jak i do nart biegowych, trzy-

maj¹ tylko czubek buta, co pozwala swo-
bodnie unosiæ piêtê w górê. Istnieje sze-
reg systemów takich wi¹zañ. Niestety,
nie s¹ one zunifikowane, wiêc do danych
wi¹zañ pasuj¹ tylko buty tego samego sy-
stemu. Kupuj¹c wi¹zania, trzeba wiêc
o tym pamiêtaæ. Obecnie najlepszymi dla
nas dostêpnymi w handlu wi¹zaniami s¹:
NNN Rottefella i SNS Salomona. Oba s¹
warte polecenia i ³atwo dobraæ do nich
odpowiednie buty.

Buty - powinny pasowaæ do wi¹zañ
oraz do nogi. Winny one siêgaæ ponad
kostkê. Nale¿y je przymierzaæ na grube
we³niane skarpetki, palce musz¹ mieæ
w bucie luz, a reszta stopy powinna byæ
dobrze dopasowana i po zasznurowaniu
œciœle trzymaæ stopê.

Kijki - oparte o pod³ogê winny siêgaæ
pod pachê lub nieco wy¿ej. Kupuj¹c
nowe kijki, warto wybraæ biegowe. Je¿eli
ktoœ ma ju¿ kijki zjazdowe odpowiedniej
d³ugoœci, to mo¿e ich u¿ywaæ do nart œla-
dowych.

Ubiór - powinien chroniæ przed wia-
trem i zimnem. Nie powinien byæ jednak
zbyt ciep³y. Konieczne jest posiadanie
czapki, nauszników i rêkawiczek.

Jerzy Czarnek

w jednostkach organizacyjnych uczel-
ni (dziekanaty, jednostki administra-
cyjne i in.). Szybkie wype³nienie
formularza, podpis i… to wszystko,
a 50% zni¿ki siê nale¿y. To jednak nie
koniec korzyœci.

W zamian za wykonanie us³ugi
otrzymasz pewn¹ liczbê punktów
(zwanych "kilometrami"), które u-
prawni¹ Ciê (szybciej ni¿ siê mo¿e wy-
dawaæ) do odbioru jednej z atrakcyj-
nych nagród zaproponowanych w ka-
talogu. Czy coœ jeszcze? Oczywiœcie, ¿e
tak. Mo¿liwoœæ ubezpieczenia samo-
chodu na bardzo preferencyjnych wa-
runkach, w chwili kiedy Twoja obecna
polisa straci swoj¹ wa¿noœæ czy te¿
³atwiejszy dostêp do sfinansowania za-

kupu nowego samochodu - to tylko
dwa przyk³ady udogodnieñ przy-
gotowanych dla uczestników zaba-
wy pod nazw¹ AutoCard.

Zapraszamy do szczegó³o-
wego zapoznania siê z zasa-
dami i regulaminem Progra-
mu na stronie www.auto-
card.pl, gdzie znajduje siê
wiêcej informacji o niespo-
dziankach zwi¹zanych z po-
siadaniem w³asnej Karty Mo-
toryzacyjnej AutoCard.

KU AZS
Politechniki Rzeszowskiej

Maszeruj na nartachMaszeruj na nartach
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EUROAVIA w dzia³aniuEUROAVIA w dzia³aniu
EUROAVIA Fly-In Dresden 2009

EUROAVIA dla dzieci w Podolanach

EUROAVIA Rzeszów na VI Ma³opolskim Pikniku Lotniczym

Fot. Archiwum EUROAVII

Laboratorium wyposa¿enia lokomotyw.

Chwile szczêœcia niepe³nosprawnych dzieci.

Stoisko WBMiL Politechniki Rzeszowskiej. Studenci M. Wojtas i P. Adamek z M. Hermaszewskim.

Uczestnicy Fly-In Dresden 2009.
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Medalowe “¿niwa” tenisistów

Kolarze pokonali Alpy

Bardzo pracowicie spêdzili tegoroczne wakacje tenisiœci sto³owi Klubu Uczelnianego 
AZS PRz. Pasmo sukcesów rozpoczêli na III Akademickich Mistrzostwach Europy 
w serbskim Niszu, rozegranych w dniach 22-25 lipca 2009 r. 

Podopieczni Tadeusza Czu³no w sk³adzie: T. Lewandowski, A. Woœ i M. Szymañski, 
po zwyciêstwach z dru¿ynami Serbii (3:1), Niemiec (3:2) i Anglii (3:0), w pó³finale 
pokonali Turków (3:2) i dopiero w finale musieli uznaæ wy¿szoœæ Rosjan (0:3). Br¹zowy 
medal indywidualnie wywalczy³ Alan Woœ. W deblu ponownie Rosjanie stanêli nam na 
drodze do z³ota i wreszcie w mikœcie Tomek Lewandowski móg³ siê cieszyæ ze z³otego 

medalu, Alan Woœ zdoby³ zaœ medal 
br¹zowy. Nasi tenisiœci zdominowali 
równie¿ Akademickie Mistrzostwa 
Polski rozegrane w Krakowie w dniach 
17-20 sierpnia br. Wygrali tam prawie 
wszystko, co by³o do wygrania. 
Zdobyli komplet medali w singlu
i mikœcie seniorów, z³oto i srebro 
w deblu oraz cztery medale w kategorii 
juniorów i kadetów. Ostatni weekend 
sierpnia tenisiœci AZS PRZ spêdzili 
w austriackim Wels, oczywiœcie nie 
jako turyœci. Nasza dru¿yna walczy³a 
tam z powodzeniem w pucharze ETTU 
(Europejska Federacja Tenisa Sto- 
³owego) i wygra³a w swojej grupie, 
odnosz¹c komplet zwyciêstw i awan-
suj¹c do nastêpnej rundy, która 
odbêdzie siê w naszych obiektach 
sportowych. 

Serdecznie gratuluj¹c sukcesów zawodnikom i trenerowi, trzymamy kciuki za fina³.
Tenisiœci reprezentowali równie¿ Polskê na XXV Letniej Uniwersjadzie w Bel-

gradzie. Dru¿ynowo uplasowali siê w pierwszej dziesi¹tce, wygrywaj¹c trzy spotkania 
z Hiszpani¹ i Hongkongiem po 3:0, z Grecj¹ 3:1 i przegrywaj¹c z Rosj¹ 1:3. 

Kolarze KU AZS PRz - Marcin 
Piecuch (IV BD) i Arkadiusz Cy-
gan (V MDL) zajêli 25. miejsce 
w najs³ynniejszym na œwiecie 
wyœcigu etapowym w kolarstwie 
górskim Transalp 2009. W za-
wodach wystartowa³y 584 dwu-
osobowe zespo³y z 40 pañstw. 
Przez 8 dni przemierzali Alpy, 
pokonuj¹c 634 km. Na ka¿dym 
etapie zdobywali prze³êcze 
wznosz¹ce siê powy¿ej 2000 m 
n.p.m. W sumie pokonali ich 18, 
z których najwy¿sza wynosi 
2334 m n.p.m.

Nasi zdobywcy Alp: A. Cygan (z lewej) i M. Piecuch.

Fot. Archiwum AZS

Od lewej: A. Woœ, P. Chmiel,
 trener T. Czu³no, T. Lewandowski, P. Chmiel. F

ot
. 
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