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Nowoczesne technologie w przemyœle lotniczymNowoczesne technologie w przemyœle lotniczym

W dniach 10-11 lutego 2009 r.
odby³a siê w naszej uczelni konferencja
inauguruj¹ca realizacjê prac badaw-
czych objêtych Projektem Kluczowym
pt. "Nowoczesne technologie materia-
³owe stosowane w przemyœle lotni-
czym". Konferencja dotyczy³a Pro-
gramu Operacyjnego "Innowacyjna
Gospodarka" - Priorytet 1. Badania
i rozwój nowoczesnych technologii,
Dzia³anie 1.1. Wsparcie badañ nauko-
wych dla budowy gospodarki opartej na
wiedzy, Poddzia³anie 1.1.2. Strategicz-
ne programy badañ naukowych i prac
rozwojowych.

Organizatorzy konferencji to: Poli-
technika Rzeszowska jako koordynator
i Centrum Zaawansowanych Techno-
logii "AERONET - Dolina Lotnicza".
Wœród uczestników znaleŸli siê przed-

stawiciele uczelni wy¿szych, m.in.
z politechnik: Lubelskiej, Warszaw-
skiej, £ódzkiej, Czêstochowskiej,
Œl¹skiej, a tak¿e IPPT PAN Warszawa,
Instytutu Lotnictwa w Warszawie, In-
stytutu Maszyn Przep³ywowych PAN
Gdañsk. Obecni byli równie¿ przedsta-
wiciele wielu przedsiêbiorstw zrzeszo-
nych z SGPPL Dolina Lotnicza, takich
jak: WSK "PZL-Rzeszów", PZL Œwid-
nik, PW Kalisz, Ultratech, Hispano-
-Suiza Polska, AVIO Polska, PZL Mie-
lec, CEREL Boguchwa³a, VAC AERO,
firma Margañski & Mys³owski, MTU
Aero Engines Polska. Ich aktywny
udzia³ w dyskusji nad zadaniami ba-
dawczymi projektu pozwoli³ na uszcze-
gó³owienie programu badañ s³u¿¹ce-
go rozwojowi przemys³u lotniczego
w Polsce.

I Konferencja Inauguracyjna Projektu Kluczowego

Prorektor ds. rozwoju - prof. M. Orkisz
podczas prezentowania Rady Konsor-
cjum Projektowego.

���� �� ����	

Po raz pierwszy w Politechnice Rzeszowskiej organi-

zowany jest 23 kwietnia 2009 r. Dzieñ Otwarty pod

nazw¹ "DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI". Akcjê, któ-

rej kontynuacjê podjê³y w bie¿¹cym roku akademickim

liczne uczelnie techniczne, rozpoczê³a wiosn¹ 2008 r. Po-

litechnika Warszawska wspólnie z miesiêcznikiem edu-

kacyjnym "Perspektywy". Tegoroczna akcja odbywa siê

pod patronatem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni

Technicznych.

Dzieñ Otwarty 23 kwietnia 2009 r. to szczególny ro-

dzaj zachêcenia dziewcz¹t – g³ównie tegorocznych matu-

rzystek – do studiowania w jedynej na Podkarpaciu

uczelni technicznej. Politechnika Rzeszowska jest uczel-

ni¹, w której na szeœciu wydzia³ach studjuj¹ dziewczyny

nie tylko z naszego regionu, ale i z ca³ej Polski – m.in. za

spraw¹ kszta³cenia pilotów lotnictwa cywilnego. Nie-

mniej na ka¿dym z wydzia³ów studiuj¹ dziewczêta, któ-

re nie boj¹ siê studiów technicznych, radz¹ sobie

doskonale i chwal¹ zarówno wybór kierunku studiów,

jak i nade wszystko wybór uczelni. O tym, ¿e dobrym in-

¿ynierem mo¿e byæ nie tylko mê¿czyzna, przekonujemy

na dalszych stronach GP.

Niniejsze wydanie zawiera dodatek adresowany

g³ównie do kandydatek na studia w Politechnice Rze-

szowskiej w roku akademickim 2009/2010. Wierzê w to,

¿e zawarta w nim oferta pomo¿e wielu Paniom w wybo-

rze studiów technicznych w³aœnie w naszej uczelni, do

czego szczerze zachêcam.
Marta Olejnik

Redaktor Naczelny

Od Redakcji:
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Otwarcia konferencji dokona³ pro-
rektor ds. nauki prof. PRz Jacek Kluska,
po czym prezes Stowarzyszenia Dolina
Lotnicza Marek Darecki przedstawi³
aktualne problemy przemys³u lotnicze-
go, wskazuj¹c na potrzebê wprowadza-
nia nowoczesnych technik wytwa-
rzania w przemyœle lotniczym i moder-
nizacji bazy naukowej. Poruszanym za-
gadnieniem by³a te¿ wspó³praca

uczelni technicznych z partnerami
przemys³owymi w zakresie badañ na-
ukowych oraz edukacji. Komitet Ste-
ruj¹cy ww. projektu przedstawi³ prof.
Marek Orkisz, a g³ówne za³o¿enia omó-

wi³a dr hab. in¿. Romana Œliwa, prof.
PRz - kierownik Projektu, prezentuj¹c
jednoczeœnie liderów merytorycznych
g³ównych zadañ badawczych. Wœród
nich znaleŸli siê nie tylko przedstawi-
ciele Politechniki Rzeszowskiej, ale
tak¿e profesorowie z innych uczelni
technicznych. Podczas konferencji zo-
stali wybrani cz³onkowie Rady Wspó³-
pracy Nauka-Gospodarka.

Konferencjê poœwiêcono zagadnie-
niom z obszaru nowoczesnych techno-
logii materia³owych stosowanych
w przemyœle lotniczym. Liderzy mery-
toryczni w swoich wyst¹pieniach

przedstawili planowane zadania ba-
dawcze i sposoby ich realizacji w piê-
cioletnim okresie trwania projektu.
Maj¹ one na celu poprawê konkuren-
cyjnoœci gospodarki regionu poprzez
podnoszenie poziomu innowacyjnoœci,
a tym samym zwiêkszenie mo¿liwoœci
transferu nowoczesnych technologii do
przedsiêbiorstw zwi¹zanych z lotnic-
twem. Zadania badawcze dotycz¹ kon-
kretnych zagadnieñ materia³owych,
a nowo opracowane technologie znajd¹
zastosowanie w lotnictwie.

Drugi dzieñ konferencji przebiega³
pod znakiem dyskusji dotycz¹cych po-
szczególnych planów zadañ badaw-
czych. Burzliwe rozmowy przedsta-
wicieli uczelni technicznych i prze-
mys³u lotniczego umo¿liwi³y sformu-
³owanie oraz weryfikacjê podzadañ
w ka¿dej grupie badawczej. Jedno
z wa¿niejszych zadañ bêdzie polegaæ
na recenzowaniu oraz opiniowaniu prac
instytucji partnerskich dotycz¹cych
projektu.

Konferencja zakoñczy³a siê wskaza-
niem planów na najbli¿sze miesi¹ce,
a tak¿e podkreœleniem koniecznoœci
aktywnoœci wszystkich instytucji part-
nerskich zaanga¿owanych w realizacjê
projektu.

By³a to pierwsza konferencja z cy-
klu prac nad Projektem Kluczowym.
Na kolejnej, planowanej w grudniu
2009 r., zostan¹ przedstawione zadania
zrealizowane przez tych kilka miesiêcy
i nakreœlone kolejne etapy pracy do wy-
konania.

Patrycja Ewa Jagie³owicz

10 lat ERASMUSA ... minê³o

Politechnika Rzeszowska coraz bardziej miêdzynarodowa

W 2008 roku minê³o 10 lat od chwili
w³¹czenia polskich uczelni do Progra-
mu ERASMUS. Uczelnie bior¹ce
udzia³ w tym programie maj¹ mo¿li-

woœæ prowadzenia wymiany studentów
(wyjazdy na studia i praktyki), pracow-
ników dydaktycznych (wyjazdy w celu
wyg³oszenia wyk³adu i na szkolenia)

oraz innych pracowników uczelni
(pracowników administracji i in¿ynie-
ryjno-technicznych w ramach wyjaz-
dów na szkolenia). Politechnika Rze-

Prof. PRz Romana Œliwa referuje g³ówne za³o¿enia Projektu Kluczowego.
���� �� ����	
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szowska uczestniczy w Programie
ERASMUS od 1998 r. W ramach tego
Programu do 16 krajów europejskich
w latach 1998-2009 wyjecha³o 399 stu-
dentów PRz.

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê wyjazdy do Portugalii, Belgii i Nie-
miec, gdzie pó³roczne studia odby³o a¿
286 studentów (71,67% wszystkich
wyjazdów - wykres 1.).

Mimo ¿e Politechnika Rzeszowska
jest uczelni¹ techniczn¹, bardzo du¿y
udzia³ w wymianie studentów i pracow-

ników maj¹ kobiety. £¹cznie z rokiem
akademickim 2008/2009 w wymianie
tej uczestniczy³o 171 studentek, co sta-
nowi 42,85% wszystkich wyjazdów
(wykres 2.).

£¹cznie studiowa³o w naszej uczel-
ni 94 zagranicznych studentów, w tym
21 kobiet (wykres 3.).

Najwiêcej studentów przyjecha³o
z Portugalii, Belgii i Hiszpanii - 79 osób
(84,04% wszystkich przyjazdów - wy-
kres 4.).

Do uczelni partnerskich wyjecha³o
80 pracowników dydaktycznych Poli-
techniki Rzeszowskiej, w tym 23 kobie-
ty (28,75% wszystkich wyjazdów -
wykres 5.).

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci oferowa-
nych przez Program Erasmus, mo¿na
odbyæ studia, szkolenia, wyg³osiæ wy-
k³ady, nawi¹zaæ kontakty naukowe,
a przy okazji zwiedzaæ œwiat, poznawaæ
interesuj¹cych ludzi i doskonaliæ znajo-
moœæ jêzyków obcych.

Gor¹co zachêcam wszystkich stu-
dentów i pracowników PRz do zapo-
znania siê z ofert¹ programu Erasmus
na stronie http: //fao.portal.prz.edu.pl/
/program-erasmus/

Joanna Ruszel

��������� �	
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Wszelkie informacje
dostêpne

w DZIALE WSPÓ£PRACY
Z ZAGRANIC¥

bud. A, I piêtro,
pokój 113,

tel.: 017 85 441 27
lub 017 8651 282,

e-mail:
jruszel@prz.rzeszow.pl
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W sali Rady Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ postaæ pierwszego dziekana tego Wydzia³u

Profesora Politechniki Rzeszowskiej Stanis³awa Wo³ka

Dnia 20 stycznia 2009 r. w sali Rady
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu
PRz odby³a siê donios³a uroczystoœæ
ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej po-
œwiêconej pamiêci profesora Politech-
niki Rzeszowskiej dr. hab. in¿. Sta-
nis³awa Wo³ka - pierwszego dziekana
Wydzia³u. Funkcjê tê S. Wo³ek sprawo-
wa³ w latach 1993-1996.

Uroczystoœæ rozpocz¹³ i goœci powi-
ta³ dziekan WZiM dr hab. Grzegorz
Ostasz, prof. PRz, ods³oniêcia tablicy
dokona³ zaœ JM Rektor prof. Andrzej
Sobkowiak wraz z ma³¿onk¹ œp. Profe-
sora, pani¹ Mariann¹ Wo³ek. W tej
szczególnej uroczystoœci wziêli rów-
nie¿ udzia³ prorektorzy: prof. Feliks
Stachowicz i prof. Marek Orkisz,
cz³onkowie Rady Wydzia³u Zarz¹dza-

nia i Marketingu, w³adze Wydzia³u Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, rodzina
prof. S. Wo³ka, koledzy i wspó³pracow-
nicy zarówno z Politechniki Rzeszow-
skiej, jak i z Politechniki Œl¹skiej, po-
przedniego miejsca Jego pracy. W gro-
nie uczestników uroczystoœci nie
zabrak³o przedstawicieli Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego, PWSZ w Ja-
ros³awiu. Do dziekana WZiM list
skierowa³ i odczyta³ przewodnicz¹cy
Rzeszowskiego Oddzia³u PTI dr hab.
Zbigniew Suraj, prof. URz.

Profesor PRz Stanis³aw Wo³ek uro-
dzi³ siê 24 paŸdziernika 1947 r. w Ni-
sku. Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce w Kroœnie, a nastêpnie Wydzia³
Automatyki Politechniki Œl¹skiej. Ca³y
Jego rozwój naukowy zwi¹zany by³ z t¹Moment ods³oniêcia tablicy przez pani¹ M. Wo³ek w towarzystwie JM Rektora

i prorektorów.
���� �� ����	������

Uroczystoœæ w sali Rady Wydzia³u rozpocz¹³ dziekan WZiM dr hab. G. Ostasz,
prof. PRz (z lewej).

���� �� ����	������

Pamiêci Profesora Stanis³awa Wo³kaPamiêci Profesora Stanis³awa Wo³kaPamiêci Profesora Stanis³awa Wo³kaPamiêci Profesora Stanis³awa Wo³ka
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w³aœnie uczelni¹. W Politechnice Œl¹s-
kiej obroni³ w 1975 r. pracê doktorsk¹
w dziedzinie informatyki, tu tak¿e uzy-
ska³ w 1992 r. stopieñ doktora habilito-
wanego. Doœwiadczenia zawodowe
zdobywa³ równie¿ w przemyœle - jako
ceniony konstruktor, równie¿ jako spe-
cjalista ds. informatyki w Gliwickim
Banku Handlowym. W latach
1986-1989 wyk³ada³ w Université de
Constantine w Algierii. W 1993 roku
powróci³ w rodzinne strony i zwi¹za³
siê z Politechnik¹ Rzeszowsk¹, gdzie
z ogromnym zaanga¿owaniem praco-
wa³ nad utworzeniem i rozwojem no-
wo powsta³ego Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu. By³ wspania³ym nauczy-
cielem akademickim, cz³owiekiem
¿yczliwym i prawym. Zmar³ w sile wie-
ku 28 lipca 2005 r. po ciê¿kiej choro-
bie.

W uznaniu zas³ug za swoj¹ pracê or-
ganizacyjn¹ otrzyma³ m.in. nagrodê
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿sze-
go i Techniki, wielokrotnie nagrody
rektora Politechniki Œl¹skiej i Politech-

niki Rzeszowskiej. Posiada³ odznacze-
nia pañstwowe i bran¿owe. Profesor
S. Wo³ek odszed³ w pe³ni si³ twórczych,

ale wdziêczna pamiêæ o Nim pozosta³a
zarówno wœród pracowników Politech-
niki, jak i Jego studentów.

Jan Rybak

Rodzina Profesora S. Wo³ka pod tablic¹ pami¹tkow¹.
���� �� ����	������

STANOWISKO WSPÓLNE
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich,
Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó³ Polskich

oraz Rady Fundacji Rektorów Polskich
w sprawie prac nad Strategi¹ rozwoju szkolnictwa wy¿szego do 2020 r.

Dokument z dnia 26 stycznia 2009 r.

Od czasu utworzenia naszych orga-
nizacji, KRASP, KRZaSP i FRP, ich
znakiem rozpoznawczym sta³ siê ci¹gle
pomna¿any dorobek merytoryczny, do-
tycz¹cy rozwoju szkolnictwa wy¿szego
w naszym kraju. Za szczególnie wa¿ne
w tym kontekœcie rektorzy uwa¿aj¹ pro-
blemy dotycz¹ce przysz³oœci polskich

uczelni na tle wyzwañ i ograniczeñ roz-
wojowych.

To dlatego zwracaliœmy siê do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go o niezw³oczne zainicjowanie prac
nad Strategi¹ rozwoju szkolnictwa
wy¿szego do 2020 r. (patrz np. uchwa³y
KRASP z dn. 14.11.02 i 12.09.08, a tak-

¿e seminaria FRP z dn. 17.09.08
i 30.10.08), deklaruj¹c gotowoœæ i za-
miar udzia³u w nich naszych organiza-
cji (patrz np. deklaracja Przewodni-
cz¹cego KRZaSP - Forum Akademic-
kie XII 08). Nie bez pewnego zaskocze-
nia przyjêliœmy do wiadomoœci, ¿e
prace te Ministerstwo uruchomi i sfi-
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nansuje przy wykorzystaniu formu³y
zamówienia publicznego.

Oczekuj¹c ukazania siê zapowiada-
nego od miesiêcy tzw. "Og³oszenia
o zamówieniu Us³ugi" dotycz¹cej Stra-
tegii, od wielu tygodni prowadziliœmy
przy otwartej kurtynie, anga¿uj¹c
wszystkich zainteresowanych rekto-
rów, przygotowania do z³o¿enia naszej
wspólnej oferty w tym postêpowaniu.

W pe³ni rozumiej¹c koniecznoœæ
przestrzegania przez Ministra obo-
wi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych
wydawania œrodków publicznych, ze
zdziwieniem przyjêliœmy postanowie-
nia zawarte w Og³oszeniu opublikowa-
nym w dniu 19 stycznia 2009 r. przez
MNiSW. Warunki w nim zawarte

(punkt III.2.3. Zdolnoœæ techniczna
i punkt IV.1.2. Ograniczenie liczby wy-
konawców, którzy zostan¹ zaproszeni
do sk³adania ofert lub do udzia³u) prak-
tycznie pozbawiaj¹ szko³y wy¿sze lub
ich konsorcja, a tak¿e ogólnopolskie
gremia akademickie KRASP, KRZaSP
czy FRP, szanasy korzystania ze wspar-
cia finansowego Ministerstwa przy
przygotowywaniu projektu Strategii.
Nie odpowiada to wymogom partner-
stwa, jakie powinno obowi¹zywaæ
w naszych relacjach z MNiSW.

Uwa¿amy, ¿e treœæ Og³oszenia po-
winna zostaæ skorygowana tak, aby mo-
¿liwoœæ przyst¹pienia do procedury
o udzielenie zamówienia publicznego
nie by³a w praktyce zamkniêta dla

uczelni i konsorcjów stworzonych
przez nie lub przez ich organizacje
przedstawicielskie.

Gdyby to nie nast¹pi³o, gotowi jeste-
œmy bez wsparcia Ministerstwa, w³as-
nymi si³ami i wspólnie, dzia³aj¹c pro
publico bono, opracowaæ projekt Stra-
tegii, który zostanie przekazany spo-
³ecznoœci akademickiej, a tak¿e Rz¹-
dowi RP na rêce Pana Premiera.

Przewodnicz¹cy KRZaSP
prof. Waldemar T³okiñski

Przewodnicz¹cy Rady FRP
prof. W³odzimierz Siwiñski

Przewodnicz¹ca KRASP
prof. Katarzyna

Cha³asiñska-Macukow

Kabina samolotu M15 Belfegor,
która znajduje siê na wyposa¿eniu Ka-

tedry Awioniki i Sterowania Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politech-

niki Rzeszowskiej, pochodzi z pierw-
szego na œwiecie i do tej pory jedynego
samolotu rolniczego o napêdzie odrzu-
towym.

Ta czêœæ kad³uba samolotu ju¿ od
wielu lat wzbudza³a ¿ywe zaintereso-
wanie osób odwiedzaj¹cych laborato-
rium L420. Kabina od czasu do czasu
by³a równie¿ przedmiotem prac przej-
œciowych i dyplomowych realizowa-
nych przez studentów lotnictwa. Prace
prowadzone w latach 80. i 90. mia³y
charakter modyfikacji, które wspiera³y
proces dydaktyczny. Na pocz¹tku
bie¿¹cego stulecia pojawi³ siê pomys³
zaadaptowania kabiny i przystosowa-
nia jej do pracy w uk³adzie symulatora
lotu. W trakcie realizacji kilku prac
przejœciowych wykonanych w latach
2005-2007 dokonano szczegó³owych
analiz dotycz¹cych mo¿liwoœci prze-
róbki kabiny na eksperymentalny ba-
dawczo-treningowy symulator lotu.

W ramach wspomnianych prac wy-
konano m.in. projekt modyfikacji uk³a-
du sterowania, opracowano kilka wa-
riantów wyposa¿enia kokpitu i zreali-
zowano trójwymiarowe wizualizacje

Eksperymentalny symulator lotu
na bazie kabiny M15

Eksperymentalny symulator lotu
na bazie kabiny M15

Koordynator projektu dr in¿. P. Rzucid³o (z lewej) oraz mgr in¿. L. Trela (z pra-
wej), który zapewnia wsparcie techniczne studentom realizuj¹cym projekt. Bez
jego pomocy realizacja symulatora by³aby bardzo trudna.

���� �� ������
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rozpatrywanych uk³adów projekcji
i zobrazowania. Na pocz¹tku 2008 r.
uruchomiony zosta³ pierwszy, a zara-

zem bardzo istotny modu³ urz¹dzenia -
uk³ad sprzê¿enia si³owego, zadaniem
którego jest odwzorowanie rzeczywis-

tych si³ dzia³aj¹cych na organy sterowe
podczas symulowanego lotu. W ra-
mach kolejnych prac studentów, pro-
wadzonych pod kierunkiem dr. in¿.
Tomasza Rogalskiego oraz dr. in¿.
Paw³a Rzucid³y, kabina zosta³a wypo-
sa¿ona w uk³ad zobrazowania otocze-
nia zewnêtrznego, monitor prezen-
tuj¹cy wskazania przyrz¹dów pilota¿o-
wo-nawigacyjnych, œrodowisko szyb-
kiego prototypowania umo¿liwiaj¹ce
modelowanie dynamiki samolotu,
uk³adów wykonawczych, jak równie¿
systemów sterowania, w tym autopilo-
ta. Kabina jest przystosowana do pracy
z typowym oprogramowaniem symula-
torów lotu dostêpnym dla komputerów
klasy PC.

Obecnie eksperymentalny symula-
tor lotu wykorzystywany jest podczas
zajêæ dydaktycznych prowadzonych
w Katedrze Awioniki i Sterowania, jak
równie¿ do indywidualnych badañ wy-
konywanych przez zainteresowanych
studentów z kierunków dyplomowania
awionika i pilota¿. Urz¹dzenie posiada
otwart¹ architekturê i podlega ci¹g³ej
rozbudowie.

Pawe³ Rzucid³o

Student lotnictwa T. Porêbny (kierunek dyplomowania awionika) w trakcie koñco-
wych przygotowañ do obrony pracy dyplomowej. Autor projektu elektronicznego
uk³adu wskazañ widocznego na zdjêciu.

���� ��	��	

Politechnika Rzeszowska jest uczel-
ni¹ zwi¹zan¹ od wielu lat z przemys³em
regionu po³udniowo-wschodniej Pol-
ski. W ostatnich latach, wychodz¹c na-
przeciw oczekiwaniom zak³adów prze-
mys³owych, w których zatrudnienie
znajduj¹ jej absolwenci, poszerzy³a
ofertê dydaktyczn¹ o poszukiwane kie-
runki, takie jak automatyka i robotyka
czy mechatronika. Kolejnym krokiem
zwi¹zanym z powstaniem nowych kie-

Nowe Laboratorium
Mechatroniki w Katedrze
Mechaniki Stosowanej
i Robotyki wyposa¿one

w elementy firmy Siemens

Studenci w Laboratorium Mechatroniki.
���� �� �	������
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runków studiów by³o doposa¿enie ist-
niej¹cych laboratoriów oraz powstanie
kilku nowych. To w³aœnie dziêki inter-
akcji przemys³-uczelnia i wielu syg-
na³om od in¿ynierów z wymienionej
Katedry na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa czyniono starania ukierun-
kowane na pozyskanie œrodków pozwa-
laj¹cych na unowoczeœnienie bazy
laboratoryjnej, wyposa¿aj¹c j¹ w obec-
nie stosowane uk³ady automatyki i ro-
botyki. Milowym krokiem w tych
staraniach by³o pozyskanie œrodków
z Grantu Aparaturowego wspó³finanso-
wanego przez Uniê Europejsk¹, dziêki
którym doposa¿ono istniej¹c¹ bazê la-
boratoryjn¹ oraz zbudowano dwa nowe
laboratoria. Jedno z nich zosta³o wypo-
sa¿one w urz¹dzenia firmy Siemens.

Wybór tej firmy podyktowany by³
nie tylko wymogami przemys³u jako
przysz³ego pracodawcy kszta³conych
studentów, ale równie¿ dostêpnoœci¹
materia³ów dydaktycznych, oprogra-
mowania oraz zestawów edukacyj-
nych, których konfiguracja sprzêto-
wo-programowa zosta³a dostosowana
do prowadzonego w Katedrze Mecha-
niki Stosowanej i Robotyki procesu na-
uczania.

Wsparcie Firmy Siemens
dla edukacji

Efekty kszta³cenia in¿ynierów w du-
¿ej mierze zale¿¹ od dostêpnoœci mate-
ria³ów dydaktycznych, opisów in-

strukcji czy przyk³adowych progra-
mów. Wspó³pracuj¹c z firm¹ Siemens,
otrzymaliœmy oprogramowanie STEP7
w wersji DEMO, które jest rozprowa-
dzane wœród studentów. Dodatkowo
otrzymaliœmy Simatic PCS7, Simatic
S7-200 w liczbie pozwalaj¹cej na ich
udostêpnienie studentom na okres kur-
su (przedmiotu). W ramach zestawów
edukacyjnych zakupiono oprogramo-
wanie STEP7, Micro/WIN, S7 DI-
STRIBUTED SAFETY.

Warto podkreœliæ, ¿e zakupiono te¿
studenck¹ licencjê pakietu narzêdzio-
wego STEP7 Professional, dziêki cze-
mu ka¿dy student mo¿e poszerzaæ
swoje umiejêtnoœci w programowaniu
systemów mechatroniki poza obo-
wi¹zkowymi zajêciami, jak równie¿
w domu (mo¿liwoœæ wypo¿yczenia
klucza aktywacyjnego). Reasumuj¹c:
dostêpnoœæ materia³ów dydaktycznych
oraz oprogramowania, wsparta infor-
macjami na stronie WWW firmy, jest
wystarczaj¹ca i wyczerpuje zakres wy-
magañ stawianych studentom zarówno
na studiach I, jak i II stopnia.

Laboratorium
Pierwszym s³usznym krokiem w po-

znawaniu œwiata mechatroniki wydaje
siê zapoznanie z budow¹ kompakto-
wych sterowników PLC i sposobem ich
programowania. Etap ten powinien za-
chêcaæ studentów do poszerzania swo-
jej wiedzy na temat projektowania

zautomatyzowanych systemów pro-
dukcyjnych. Tak te¿ rozumieliœmy wy-
mogi stawiane nowo budowanemu la-
boratorium. Wyposa¿enie Labora-
torium Mechatroniki zosta³o w g³ównej
mierze oparte na zestawach edukacyj-
nych przygotowanych przez firmê SIE-
MENS. Wœród nich warto wyró¿niæ
pakiety szkoleniowe zawieraj¹ce m.in.:
CPU315F-2 PN/DP, kompletny zestaw
sterowników PLC serii S7-200 wraz ze
œrodowiskiem programowania STEP7
Micro/WIN, kolorowy panel dotykowy
TP177B wraz z oprogramowaniem
WinCC Flexible oraz pakiet WinCC do
szkolenia w zakresie wizualizacji pro-
cesów i szeroko pojêtego HMI.

Poniewa¿ przemys³ wymusi³ budo-
wanie coraz bardziej rozleg³ych syste-
mów mechatroniki, istotne na etapie
kszta³cenia m³odej kadry wydaje siê za-
poznanie z istniej¹cymi sieciami prze-
mys³owymi. Planuj¹c wyposa¿enie
laboratorium, du¿y nacisk po³o¿ono na
mo¿liwoœæ szkolenia studentów w za-
kresie konfiguracji i wykorzystania
w przemyœle sieci PROFIBUS i PRO-
FINET. Do tego celu zakupiono
modu³y komunikacyjne PRO-FINET
zarówno serii CP243, jak i CP343.
W celu poszerzenia bazy sprzêtowej
oraz optymalnego wykorzystania œrod-
ków finansowych ca³oœæ uzupe³niono
m.in. o kilka sterowników kompakto-
wych serii S7-300, modu³y PROFIBUS
typu slave oraz modu³ diagnostyczny.
Ponadto studenci maj¹ mo¿liwoœæ ko-
munikacji w sieci PROFIBUS z urz¹-
dzeniami wykonawczymi, jakimi s¹ ro-
boty przemys³owe. Z tak¹ myœl¹ przy-
gotowane zosta³o stanowisko z robo-
tem pneumatycznym firmy FESTO
opartym na sterowniku SPC200 pra-
cuj¹cym w sieci PROFIBUS.

Dydaktyka,
prace dyplomowe,

konkursy
W Katedrze Mechaniki Stosowanej

i Robotyki k³adziemy du¿y nacisk na
podstawy teoretyczne dotycz¹ce zasad
dzia³ania oraz opisu uk³adów mecha-
nicznych, zasad doboru napêdów, jak
i syntezy uk³adów sterowania obiekta-
mi mechanicznymi. Wykorzystanie

Oprogramowanie.
���� �� �	������
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szerokiej wiedzy z zakresu mechaniki,
teorii sterowania oraz informatyki imp-
likuje synergiê w postaci optymalnego
projektowania zwanego mechatronik¹.

Doskona³ym sprawdzianem wiedzy
zdobytej przez naszych studentów staj¹
siê realizowane przez nich prace dyplo-
mowe. Staramy siê, aby wynika³y one
ze wspólnych zainteresowañ studentów
i pracowników Katedry. Motywujemy
studentów do zg³aszania swoich prac
w konkursach, m.in. konkursie
"WinCC flexible" - edycja 2008.

Na zamieszczonej obok fotografii
zosta³y przedstawione wybrane prace
dyplomowe studentów, dotycz¹ce te-
matyki sterowania uk³adami "underac-
tuated", zrealizowane na przyk³adach
mechanicznych obiektów kula-belka
oraz odwrócone wahad³o, w których al-
gorytm stabilizacji po³o¿enia jest reali-
zowany z wykorzystaniem sterownika
PLC.

Przysz³oœæ
Chcemy podkreœliæ, ¿e wykonana

przez nas praca jest tylko pierwszym
etapem rozwoju Laboratorium Mecha-
troniki. Jesteœmy zainteresowani dalsz¹
rozbudow¹ ukierunkowan¹ na doposa-
¿enie w elementy wykonawcze, m.in.

napêdy oraz elementy sensoryczne.
W pracach dydaktycznych bêdziemy
siê koncentrowaæ na poszerzeniu do-
tychczas realizowanej tematyki o za-
gadnienia zwi¹zane z programowaniem
rozproszonych modu³ów sterowania,

wprowadzeniem elementów logiki
rozmytej i sieci neuronowych imple-
mentowanych w sterownikach PLC.

Andrzej Burghardt
Marcin Nawrocki

Stanowisko laboratoryjne oraz przyk³adowe prace dyplomowe studentów.
���� �� �	������

Firma Siemens - bran¿a Industry
Automation - uruchomi³a konkurs
WinCC flexible. Przedmiotem konkur-
su jest wykonanie dzia³aj¹cych na
obiekcie lub symulatorze WinCC flexi-
ble aplikacji na dowolny panel opera-
torski z rodziny SIMATIC lub projektu
na komputerze PC wykonanego za po-
moc¹ WinCC flexible w wersji Advan-
ced 2005/2007/2008.

Przewidziano 10 nagród g³ównych -
s¹ nimi zestawy startowe SIMATIC
TP177B 4", w sk³ad których wchodzi
panel TP177B 4", oprogramowanie
WinCC flexible Compact oraz dodat-
kowo upgrade do najnowszej wersji
WinCC flexible Advanced, obs³u-
guj¹cej wszystkie panele SIMATIC
HMI oraz pozwalaj¹cej na projektowa-

nie systemu wizualizacji procesu na
komputerze PC. Dodatkowo przewi-
dziano 20 nagród pocieszenia w posta-
ci upominków zwi¹zanych z rodzin¹
urz¹dzeñ SIMATIC.

Kryteria, którymi przy wyborze
kieruje siê Jury, s¹ nastêpuj¹ce:
� innowacyjnoœæ rozwi¹zania rozu-

miana jako oryginalnoœæ, ciekawa
aplikacja,

� liczba zastosowanych opcjonalnych
pakietów dla WinCC flexible,

� poziom technicznego wykonania
projektu, z³o¿onoœæ projektu, do-
k³adnoœæ wykonania,

� zastosowanie niebanalnych skryp-
tów Visual Basic,

� uniwersalnoœæ rozwi¹zania w sensie
powszechnoœci zastosowania,

�wykorzystanie sieci komunikacyj-
nych Ethernet/Profinet, Profibus,
MPI, PPI oraz driverów OPC,
HTTP,

� integracja z innymi systemami auto-
matyki SIMATIC firmy Siemens,

�wartoœæ dydaktyczna, która mo¿e
byæ pomocna przy tworzeniu zesta-
wów szkoleniowych dla szkó³ i u-
czelni technicznych.
Szczegó³owe informacje nt. zasad

udzia³u w konkursie mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej w regulaminie
konkursu WinCC flexible:

www.siemens.pl/hmi/konkurs

Zg³oszenia prac konkursowych:
od 10 stycznia do 10 lipca 2009 r.
(godz. 12.00).

Konkurs "WinCC flexible"Konkurs "WinCC flexible"Konkurs "WinCC flexible"
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W dniach 18-22 lutego 2009 r. na
lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Ra-
dawcu odby³y siê 43. Lubelskie Zimo-
we Zawody Samolotowe. Pierwsze
miejsce w kategorii zawodników wy-
czynowych zajê³a za³oga z Aeroklubu
Krakowskiego: czo³owy pilot kadry na-
rodowej Micha³ Wieczorek i studentka
V roku specjalizacji pilota¿owej na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej - Aleksan-
dra Bednorz - nawigator (przyp. red. -
wywiad z A. Bednorz na str. 14.).

Studenci V roku specjalizacji pilota-
¿owej naszej uczelni: Kamil Paw³ow
oraz Pawe³ Zaremski, zajêli wysokie
szóste miejsce w konkurencji rajdowej.
Ogólnie w punktacji do 1000 pkt uzy-
skali 443,92 pkt, co umo¿liwi³o im
zdobycie w koñcowej klasyfikacji siód-
mego miejsca. Nasi studenci latali na
samolocie Cessna 150 Aeroklubu
"Orl¹t" w Dêblinie. W konkurencji
amatorów-hobbystów zwyciê¿y³a za-

³oga ze Œwidnika: Grzegorz G³¹b
i Bogdan Wierzbicki.

Tradycja zawodów zrodzi³a siê na
prze³omie stycznia i lutego 1931 r., kie-

dy to mia³y miejsce 1. Zimowe Zawody
Samolotowe. Odby³y siê one dziêki sta-
raniom Lubelskiego Klubu Lotniczego
oraz Klubu Lotniczego Podlaskiej Wy-
twórni Samolotów. Zawody odbywaj¹
siê co roku. W ci¹gu ca³ej ich historii
warunki atmosferyczne uniemo¿liwi³y
przeprowadzenie zawodów dwa razy -
w 1932 oraz w 1989 r. Od roku 1989
nast¹pi³a przerwa w ich organizowaniu
i dopiero w 1995 r. zawody zosta³y
wznowione. S¹ one jedyn¹ tego typu
imprez¹ w Europie.

Popularnoœæ Zimowych Zawodów
Samolotowych z roku na rok roœnie.
W bie¿¹cym roku w zawodach wystar-
towa³o a¿ 16 ekip z aeroklubów z ca-
³ego kraju. Za³ogi zosta³y podzielone na
dwie kategorie: wyczynow¹ oraz ama-
torsk¹. Wyst¹pi³y przede wszystkim sa-
moloty Cessna 150 i 152, Morane-892,
Wilga i dwa ULM-y 3Xtrim.

S³abe warunki pogodowe uniemo¿-
liwi³y rozpoczêcie zawodów zgodnie
z programem. Czêœæ za³óg mia³a pro-
blem z dotarciem na lotnisko, dlatego
te¿ rozegranie pierwszej konkurencji
zosta³o przesuniête na pi¹tek 20 lutego.
Organizatorzy zdecydowali siê równie¿

Studenci Politechniki na
43. Zimowych Zawodach Samolotowych

Studenci Politechniki na
43. Zimowych Zawodach Samolotowych

Pilot Kamil Paw³ow i nawigator Pawe³ Zaremski "ogrzewaj¹" samolot.
���� �� �	����

Wrêczenie nagród. Od lewej: dyrektor Aeroklubu Lubelskiego Adam Gruszecki,
Micha³ Bartler i Kamil Kliza (II miejsce), Micha³ Wieczorek i Aleksandra Bednorz
(I miejsce), Jakub Szyszka i Krzysztof Skrêtowicz (III miejsce).
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na ograniczenie konkurencji do dwóch -
nawigacyjnej i rajdowej. Przy konku-
rencji nawigacyjnej pojawi³a siê dodat-
kowa trudnoœæ - 25 punktów kontroli
czasu. Konkurencja rajdowa w bie-
¿¹cym roku równie¿ nie by³a ³atwa. Na
kilka dni przed zawodami, gdy œniegu
akurat by³o niewiele, zosta³y zrobione

zdjêcia trasy. Podczas zawodów punkty
orientacyjne przykry³a bia³a poducha,
co przysporzy³o uczestnikom nie-
ma³ych k³opotów. Pierwszego dnia zo-
sta³a rozegrana konkurencja precy-
zyjna, drugiego dnia - rajdowa. W oce-
nie zawodników organizacja imprezy
by³a bardzo dobra, a za³ogi zaprezento-

wa³y wysoki poziom umiejêtnoœci
lotniczych.

Zwyciêzcom sk³adamy serdeczne
gratulacje, wszystkim lotnikom ¿yczy-
my wielu sukcesów i realizacji tej piêk-
nej pasji, jak¹ jest latanie.

Patrycja Ewa Jagie³owicz

0 Znalaz³aœ siê w œcis³ej czo³ówce
zwyciêzców 43. Lubelskich Zimo-
wych Zawodów Samolotowych.
W jakiej konkurencji zajê³aœ pierw-
sze miejsce?

W zawodach startowa³am jako na-
wigator Micha³a Wieczorka. Wspólnie
uda³o siê nam zaj¹æ pierwsze miejsce
w obydwu rozegranych konkuren-
cjach, zarówno precyzyjnej, jak i rajdo-
wej.
0 Ile za³óg startowa³o w tych zawo-
dach? Czy wszystkie na tym samym
typie samolotu?

W zawodach bra³o udzia³ 16 za³óg
(w tym jedna nieklasyfikowana), po-
dzielonych na dwie kategorie: wyczy-
now¹ i amatorsk¹. Wœród samolotów,
jakie zagoœci³y na lubelskim niebie,
wiêkszoœæ stanowi³y Cessny 150 i 152.
By³ tak¿e Morane-892, Wilga PZL-104
i dwa ULM-y 3Xtrim.
0 Czy by³y to pierwsze zawody
w Twoim ¿yciu, czy mo¿e debiut w la-
taniu sportowym odby³ siê wczeœ-
niej?

Jako nawigator biorê udzia³ w zimo-
wych zawodach od 2004 r. Od 2005 r.
startujê jako pilot we wszystkich zawo-
dach w lataniu precyzyjnym, organizo-
wanych w sezonie letnim, maj¹cych
znaczenie przy kwalifikacjach do Pu-
charu Polski.
0 Jesteœ studentk¹ V roku pilota¿u
na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-

nictwa Politechniki Rzeszowskiej,
niemniej w tych zawodach starto-
wa³aœ w barwach Aeroklubu Kra-
kowskiego. Dlaczego?

O tym, jaki aeroklub reprezentuje
za³oga, decyduje pilot, nie nawigator.
A mój pilot jest cz³onkiem Aeroklubu
Krakowskiego.
0 Czy oprócz samolotów interesuj¹
Ciê tak¿e szybowce?

Od szybowców zaczyna³am swoj¹
przygodê z lotnictwem. Mia³am 16 lat,
gdy zapisa³am siê na kurs szybowcowy.
Dopiero po zdobyciu licencji pilota
szybowcowego zaczê³am lataæ na sa-
molotach. Niestety, obecnie brak czasu
oraz œrodków finansowych sprawi³, ¿e
poœwiêci³am siê tylko lataniu samolo-
towemu.
0 To w³aœnie sk³oni³o Ciê do studio-
wania w Politechnice?

Ze zwyciê¿czyni¹ 43. Zimowych Zawodów Samolotowych
- studentk¹ Politechniki Rzeszowskiej

Aleksandr¹ Bednorz rozmawia Marta Olejnik

Navigare necesse est,
vivere non est necesse

��������	


Trasa lotu w rêkach Oli Bednorz.
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

Wybrane problemy chemiiWybrane problemy chemii

Jest to jedyna uczelnia w Polsce,
która pozwala na zdobycie niezbêd-
nych uprawnieñ do wykonywania za-
wodu pilota liniowego - o czym zawsze
marzy³am - a tak¿e daje mo¿liwoœæ
otrzymania tytu³u magistra in¿yniera.
0 Jak zaczê³a siê Twoja przygoda
z lotnictwem? Od kiedy siê nim inte-
resujesz, sk¹d ta - niezwyk³a przecie¿
- pasja?

Lotnictwem interesujê siê od za-
wsze. Mój tata by³ pilotem i to on ju¿ od
ma³ego zarazi³ mnie t¹ niezwyk³¹ pasj¹.
Pierwszy lot pamiêtam do dziœ - mia³am
wtedy 6 lat. Myœlê, ¿e najlepiej oddaj¹
to s³owa Leonarda da Vinci - "Wystar-
czy, ¿e raz doznasz lotu, a bêdziesz
zawsze chodzi³ z oczami zwróconymi
w stronê nieba, gdzie by³eœ i gdzie
pragniesz wróciæ". Tak rzeczywiœcie
jest.
0 Czy oprócz Ciebie wziê³y udzia³
w tych zawodach inne kobiety?

W zawodach wziê³y udzia³ jeszcze
cztery kobiety, w tym ca³a jedna za³oga
damska. Znalaz³a siê w niej jako nawi-
gator Karolina Wojda - absolwentka
Politechniki Rzeszowskiej. Jako pilot
startowa³a Anna Jastrzêbska. Obie
dziewczyny reprezentowa³y Aeroklub
Warszawski.
0 To bodaj¿e najtrudniejsze zawo-
dy samolotowe, jedyne w Europie
i niewykluczone, ¿e na œwiecie. Gra-
tulujê sukcesu i odwagi.

Historia Zimowych Zawodów Sa-
molotowych siêga pocz¹tku lat trzy-
dziestych XX w. i faktycznie s¹ to

jedyne takie zawody na œwiecie. Ich
trudnoœæ polega g³ównie na czêsto
niesprzyjaj¹cych warunkach atmosfe-
rycznych. Trzeba bardzo uwa¿aæ na
niebezpieczeñstwo oblodzenia samolo-
tu - wlot w rejon marzn¹cego œniegu sa-
molotem bez ¿adnej instalacji przeciw-
oblodzeniowej mo¿e siê zakoñczyæ
l¹dowaniem w polu lub jeszcze gorzej.
0 W jakim terminie planujesz obro-
nê pracy magisterskiej i jakie masz
plany na przysz³oœæ?

Pracê magistersk¹ zamierzam bro-
niæ po zakoñczeniu szkolenia w Oœrod-
ku Kszta³cenia Lotniczego PRz, co
mam nadziejê nast¹pi do koñca czerw-
ca br. Plany na przysz³oœæ? LATAÆ!
0 Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Ci
serdecznie wysokich lotów w ka¿dej
dziedzinie. Zawsze tylu l¹dowañ, ilu
startów.

Równie¿ dziêkujê.

Zwyciêska za³oga - pil. Micha³ Wieczorek (Kraków) i nawig. Aleksandra Bednorz
(Warszawa) - 2.000,00 pkt (maksymalna liczba mo¿liwych do zdobycia w dwóch
konkurencjach!!!).

���� �� ���	�����

Seminarium

Od kilkunastu ju¿ lat, corocznie, na
Wydziale Chemicznym organizowane
s¹ seminaria zatytu³owane "Wybrane
problemy chemii", przeznaczone dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego, zainte-
resowanych pog³êbianiem wiedzy z za-
kresu wspó³czesnej chemii. Seminaria

te obejmuj¹ wyk³ady i zajêcia laborato-
ryjne prowadzone przez pracowników
Wydzia³u i ciesz¹ siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem, o czym œwiadczy
rosn¹ca z roku na rok liczba ich uczest-
ników. Podczas ostatniego - XVI Semi-
narium, które odby³o siê w dniach
20-21 lutego 2009 r., najwiêksza nasza

sala wyk³adowa S-l w Zespole Sal
Wyk³adowych ledwie mog³a pomieœciæ
zainteresowanych.

Tegoroczne seminarium prowadzi³
prodziekan prof. PRz Wiktor Bukow-
ski. Podczas otwarcia zabra³ równie¿
g³os dziekan Wydzia³u prof. PRz Ire-
neusz Opaliñski, który z zadowole-
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niem podkreœli³ bardzo dobr¹ wspó³-
pracê Wydzia³u ze szko³ami œrednimi.

Podczas trwania seminarium ucz-
niowie wys³uchali wyk³adów wy-
g³oszonych przez pracowników Wy-
dzia³u w osobach: prof. S. Wo³owca
("Droga do nowego zwi¹zku chemicz-
nego"), prof. E. Wa³ajtys-Rode ("Za-
le¿noœæ miêdzy budow¹ a funkcj¹
bia³ek"), prof. H. Galiny ("100 lat syn-
tetycznych polimerów") i prof. PRz
W. Bukowskiego ("Praktyczna strona
chemii organicznej").

W zajêciach audytoryjnych wziêli
udzia³ uczestnicy seminarium w liczbie
767 uczniów, m.in. z Bachórza, B³a¿o-
wej, Brzozowa, Dêbicy, Dynowa, Ja-
ros³awia, Jasienicy, Jasionki, Kañ-
czugi, Krosna, Leska, Le¿ajska, £añcu-
ta, Mielca, Mogielnicy, Nowej Sarzy-

ny, Orzechówki, Przemyœla, Ropczyc,
Rzeszowa, Stalowej Woli, Tarnobrze-
ga, Ustrzyk Dolnych, Zarzecza i ¯arno-
wa.

W zajêciach laboratoryjnych na
Wydziale Chemicznym uczestniczy³o
230 uczniów w 14 grupach laboratoryj-
nych - byli to uczniowie wytypowani
przez swoich nauczycieli do tych zajêæ.
Taka organizacja jest spowodowana
ograniczon¹ ze wzglêdów bezpieczeñ-
stwa liczb¹ stanowisk pracy oraz ko-
sztami prowadzenia zajêæ w labora-
torium chemicznym. Zajêcia laborato-
ryjne prowadzili pracownicy: Katedry
Chemii Fizycznej, Katedry Chemii
Ogólnej i Elektrochemii, Katedry
Technologii i Materia³oznawstwa Che-
micznego, Zak³adu Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej, Zak³adu Chemii

Organicznej i Zak³adu Informatyki
Chemicznej. Jak co roku, wielu ucz-
niów pasjonuj¹cych siê chemi¹ spot-
ka³o rozczarowanie, ¿e podczas trwania
seminarium nie mog¹ uczestniczyæ
(z braku miejsca) w ciekawych zajê-
ciach laboratoryjnych.

Du¿e zainteresowanie m³odzie¿y,
jej entuzjazm i zapa³ podczas wszyst-
kich zorganizowanych spotkañ wska-
zuj¹, ¿e podjêta przez Wydzia³ Che-
miczny inicjatywa jest dobr¹ inwes-
tycj¹ w przysz³oœæ, poprzez propago-
wanie i rozwijanie zainteresowania
chemi¹ wœród uczniów, zwrócenie
uwagi na rangê przedmiotu. Jest tak¿e
wspania³¹ wizytówk¹ Wydzia³u Che-
micznego w naszym województwie.

Janusz Pusz

SEMINARIA WYDZIA£OWE

Seminaria Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:

� w dniu 17 grudnia 2008 r. dr hab. in¿.
Bogus³aw Januszewski, prof. nadzw.
PRz, kierownik Zak³adu Geometrii
i Grafiki In¿ynierskiej wyg³osi³ refe-
rat nt. "Rodzaje i w³aœciwoœci graficz-
ne rzutowañ podprzestrzeniowych",

� w dniu 7 stycznia 2009 r. dr Monika
Zub, dyrektor Biblioteki G³ównej PRz
przedstawi³a referat nt. "Drewniane
siedziby szlacheckie na Rusi Czerwo-
nej (XVI-XVIII wiek) w œwietle Ÿró-
de³ pisanych - zagadnienia budowla-
no-architektoniczne",

� w dniu 14 stycznia 2009 r. dr in¿. Zbi-
gniew Plewako, adiunkt w Katedrze
Konstrukcji Budowlanych przedsta-
wi³ referat nt. "Zrównowa¿ony rozwój
w konstrukcjach budowlanych",

� w dniu 25 lutego 2009 r. mgr in¿. Bar-
tosz Sa³aciñski przedstawi³ referat nt.
"Zastosowanie monolitycznych aku-
mulatorów energii, wspó³pracuj¹cych
z pompami ciep³a w systemach ogrze-
wania, wentylacji i klimatyzacji",

� w dniu 11 marca 2009 r. mgr in¿. Ja-
cek Zygmunt, asystent w Katedrze In-
¿ynierii Materia³owej i Technologii
Budownictwa wyg³osi³ referat nt.
"Zastosowanie aktywowanego me-
chanicznie krzemionkowego popio³u
lotnego do betonów".

Seminaria Wydzia³u Chemicznego:
� w dniu 8 grudnia 2008 r. dr Adam

Strachota z Instytutu Chemii Makro-
molekularnej Czeskiej Akademii
Nauk w Pradze przedstawi³ referat nt.
"Epoxy resin nanocomposites with
POSS and stannoxane particles",

� w dniu 18 marca 2009 r. mgr in¿. Re-
nata Muca, specjalista in¿ynieryjno-
-techniczny w Katedrze In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej, wyg³osi³a
referat nt. "Rozdzia³ bia³ek za pomoc¹
chromatografii oddzia³ywañ hydrofo-
bowych".

Seminaria Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki organizowane wspólnie
z Oddzia³em Rzeszowskim Polskiego

Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej:

� w dniu 23 stycznia 2009 r. mgr in¿.
Leszek Dêbowski z Instytutu Elektro-
techniki w Warszawie - Miêdzylesiu,
Oddzia³ w Gdañsku wyg³osi³ referat
nt. "Elastyczny system sterowania
urz¹dzeñ energoelektronicznych z e-
lementami DSP/CPLD/FPGA",

� w dniu 4 marca 2009 r. mgr in¿.
Wies³aw Jêdrzejczyk z Firmy Inno-
wacyjno-Wdro¿eniowej LUMEN
wyg³osi³ referat nt. "Jakoœæ energii
elektrycznej i jej monitoring - zagad-
nienia praktyczne".

Seminaria Katedry Fizyki
na Wydziale Matematyki i Fizyki

Stosowanej:
� w dniu 8 stycznia 2009 r. prof. dr hab.

Tomasz Biliñski z Wydzia³u Biolo-
giczno-Rolniczego Uniwersytetu
Rzeszowskiego przedstawi³ referat nt.
"O potrzebie precyzji w nauce. Anali-
za szczególnego przypadku",

� w dniu 22 stycznia 2009 r. prof. dr
hab. Józef Barnaœ z Wydzia³u Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu przedstawi³ referat nt.
"Fundamentalne aspekty elektroniki
spinowej",

� w dniu 26 lutego 2009 r. odby³y siê
dwa seminaria: prof. dr hab. Witold
Bardyszewski z Wydzia³u Fizyki Uni-
wersytetu Warszawskiego wyg³osi³
referat nt. "Stochastyczne aspekty
modalnej dyspersji polaryzacyjnej
w œwiat³owodach"; prof. Jamal Berak-
dar z Martin-Luther Universitaet Hal-
le-Wittenberg (RFN) wyst¹pi³ z refe-
ratem nt. "Controlling the non-equili-
brium electronic and magnetic dyna-
mics in nanostructures",

� w dniu 5 marca 2009 r. dr hab. Andrzej
Adamczak, prof. PRz w Katerze Fizy-
ki przedstawi³ referat nt. "Supernowe
klasy Ia a kosmologia".

Bronis³aw Œwider
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� 23-25 kwietnia 2009 r., Rzeszów–£añcut
International Symposium on Inverse Problems in Me-
chanics of Structures and Materials
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. zw. dr
hab. in¿. dr h.c. Zenon Waszczyszyn, cz³. rzecz. PAN
Organizator: Katedra Mechaniki Konstrukcji (WBiIŒ)

� 19-22 maja 2009 r., Jawor, Solina
10th International Scientific Conference "Quality As-
surance in Foundry"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Antoni W. Or³owicz
Organizator: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
(WBMiL)

� 26-29 maja 2009 r., Cisna
V Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicz-
na nt. "Modu³owe technologie i konstrukcje w budo-
wie maszyn - MTK 2009"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Jerzy £unarski
Organizator: Katedra Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji (WBMiL)

� 27-30 maja 2009 r., Bezmiechowa
IV Seminarium poœwiêcone problematyce badawczej
i dydaktycznej katedr i zak³adów szkó³ wy¿szych oraz
instytutów naukowo-badawczych o profilu lotniczym
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Marek Orkisz
Organizator: Katedra Samolotów i Silników Lotniczych
(WBMiL)

� 3-5 czerwca 2009 r., Niepo³omice
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
nt. "Infrastruktura komunalna a rozwój zrównowa-
¿ony terenów zurbanizowanych INFRAEKO 2009"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Józef Dziopak
Organizator: Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju
(WBiIŒ)

� 15-17 czerwca 2009 r., Rzeszów–Krasiczyn
XIV Profesorskie Warsztaty Naukowe nt. "Przetwór-
stwo tworzyw polimerowych"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr in¿. Ma-
ciej Heneczkowski
Organizator: Katedra Technologii i Materia³oznawstwa
Chemicznego (WCh)

� 23-26 czerwca 2009 r., Krasiczyn
XLV Miêdzynarodowe Sympozjum Maszyn Elek-
trycznych SME 2009
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿.
Ryszard Rut
Organizator: Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów Elek-
tromaszynowych (WEiI)

� 6-8 lipca 2009 r., Rzeszów–Bezmiechowa
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Progre-
sywne technologie i materia³y PRO-TECH-MA 09"
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Feliks Stachowicz
Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej (WBMiL)

� 8-10 lipca 2009 r., Rzeszów
12th International Conference on Metrology & Pro-
perties of Engineering Surfaces
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego: dr hab. in¿.
Pawe³ Pawlus
Organizator: Katedra Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji (WBMiL)

Bronis³aw Œwider

Zapowiedzi konferencji naukowych
organizowanych przez Politechnikê Rzeszowsk¹

przed wakacjami w 2009 r.

Zapowiedzi konferencji naukowych
organizowanych przez Politechnikê Rzeszowsk¹

przed wakacjami w 2009 r.

Z przykroœci¹ informujê, ¿e w poprzednim wydaniu Gaze-
ty Politechniki, nr 3/2009, w tekœcie NAGRODY REKTORA
(wk³adka obejmuj¹ca str. I-VIII) znalaz³y siê uchybienia, któ-
rych sprostowanie zamieszczam poni¿ej.

Strona VII (uzupe³nienie) - nagrody indywidualne III
stopnia przyznano nastêpuj¹cym nauczycielom akademickim
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu:
� dr Hannie Hall za cykl publikacji z zakresu marketingowe-

go zarz¹dzania w instytucjach edukacyjnych,
� dr Lucynie Witek za autorstwo monografii "Merchandising

w ma³ych i du¿ych firmach handlowych. Teoria i praktyka",
wydanej przez C.H. Beck oraz za cykl artyku³ów nauko-
wych,

� dr. in¿. Miros³awowi So³tysiakowi za autorstwo skryptu pt.
"Kalkulacja pieni¹dza na rynkach finansowych. Stopy pro-
centowe - kalkulacja wartoœci pieni¹dza w czasie" oraz
wspó³autorstwo rozdzia³u w podrêczniku akademickim pt.
"Zarz¹dzanie innowacjami".
Strona VIII - pojawi³a siê b³êdna informacja o przyznaniu

nagrody zespo³owej nauczycielom akademickim Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa: prof. Andrzejowi Tomczykowi,
dr. Grzegorzowi Kopeckiemu, dr. Tomaszowi Rogalskiemu
i dr. Paw³owi Rzucidle.

Za pomy³ki przepraszam.

 ������	� !��"� # 	$��� ���	����	

SPROSTOWANIE
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Wybrano Miss i MisteraWybrano Miss i MisteraWybrano Miss i Mistera

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

Od dawna na ca³ym œwiecie organi-
zowane s¹ ró¿nego rodzaju konkursy
piêknoœci, ciesz¹ce siê du¿¹ popularno-
œci¹. Równie¿ w bie¿¹cym roku Sa-
morz¹d Studentów podj¹³ siê zorgani-
zowania Wyborów Miss i Mistera Po-
litechniki Rzeszowskiej, a odby³y siê
one 19 marca 2009 r. o godz. 18.00
w sto³ówce studenckiej. W konkursie
wziê³o udzia³ 10 kandydatek i 10 kan-
dydatów ze wszystkich wydzia³ów.

Do tyty³u Miss Politechniki Rze-
szowskiej pretendowa³y: Dominika
B³aszczak - WBMiL, Iwona £az -
WMiFS, Aleksandra Stec - WBiIŒ,
Anna Radziñska - WBMiL, Anna Gel-
muda - WZiM, Edyta Rachwa³ -
WBiIŒ, Natalia Drozd - WBMiL,
Agnieszka Niemiec - WMiFS, Ma³go-
rzata Merkwa - WZiM, Agata Fedio -
WBMiL.

O tytu³ Mistera Politechniki wal-
czyli: Bartosz Ryba - WZiM, Andrzej
Magryœ - WBMiL, Rafa³ Lorenc -
WBMiL, Tomasz Pa³ka - WBMiL, Ka-
mil Filik - WEiI, Pawe³ Konik - WEiI,
Dawid Siwkowski - WBMiL, Marek
Piekarz - WBMiL, Wac³aw Kornafel -
WEiI, Micha³ Woch - WBMiL.

W konkursie liczy³ siê nie tylko
wygl¹d, ale tak¿e wiedza i poczucie hu-
moru. Podobnie jak w ubieg³ym roku,
panie i panowie prezentowali siê w stro-
jach dziennych, sportowych oraz wie-
czorowych. Stroje wieczorowe do tego
niezwyk³ego przecie¿ konkursu zapew-
nili rzeszowscy producenci sukni wizy-
towych i œlubnych - Prestige i Inter-
moda.

A oto wyniki konkursu:
� Miss Politechniki Rzeszowskiej

w roku 2009 zosta³a Dominika

B³aszczak - studentka Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa, która
w nagrodê otrzyma³a kamerê cyf-
row¹ JVC oraz sukniê wieczorow¹
od producenta sukien wizytowych
i œlubnych PRESTIGE.

� Pierwsz¹ wicemiss zosta³a Iwona
£az z Wydzia³u Matematyki i Fizyki
Stosowanej, która w nagrodê otrzy-
ma³a aparat cyfrowy firmy SONY,
bon o wartoœci 200 z³ do wykorzy-
stania w sklepie ZEBRA ROCK
SHOP, a tak¿e 200 z³ na us³ugi fry-
zjerskie w Salonie Urody AVAN-
GARDA.

� Drug¹ wicemiss zosta³a Natalia
Drozd - studentka Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa, która w na-
grodê otrzyma³a MP4 firmy PHI-

LIPS oraz 150 z³ na us³ugi fryzjer-
skie w Salonie Urody AVANGAR-
DA.

� Tytu³ Miss Publicznoœci i Internau-
tów zdoby³a Ma³gorzata Merkwa -
studentka Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu.

� Misterem Politechniki Rzeszow-
skiej w roku 2009 zosta³ Wac³aw
Kornafel - student Wydzia³u Elek-
trotechniki i Informatyki - w nagro-
dê otrzyma³ kamerê cyfrow¹ JVC
i bon o wartoœci 500 z³ do salonu
INTERMODA.

� Pierwszym wicemisterem zosta³
Dawid Siwkowski - student Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
który w nagrodê otrzyma³ aprat
cyfrowy firmy SONY, bon o war-

Politechniki Rzeszowskiej

Powodzenia na starcie ... ¿yczyli sobie w równym stopniu organizatorzy, jak
i uczestnicy konkursu.

���� �� ����	������
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toœci 200 z³ do wykorzystania
w sklepie ZEBRA ROCK SHOP
i zaproszenie na obiad do rzeszow-
skiej restauracji GRZESZNICY.

� Drugim wicemisterem zosta³ Kamil
Filik - student Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki, który w na-
grodê otrzyma³ MP4 firmy PHILIPS
oraz zaproszenie na obiad do restau-
racji GRZESZNICY.

� Tytu³ Mistera Publicznoœci i Inter-
nautów zdoby³ Bartosz Ryba - stu-
dent Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu.

Miss i Mister Publicznoœci i Inter-
nautów otrzymali w nagrodê roczny
kurs jêzykowy ufundowany przez Bri-
tish Schoole.

Miss Foto Politechniki Rzeszow-
skiej 2009 zosta³a Iwona £az z WMiFS,
Misterem Foto zosta³ Dawid Siwkow-
ski z WBMiL.

Na tegorocznym konkursie nie za-
brak³o przedstawicieli Agencji Mille-
nium Model, którzy wybrali Miss
i Mistera Agencji. Zostali nimi Anna
Radzyñska z WBMiL i Micha³ Woch
z WBMiL - maj¹ oni szansê na wspó³-

pracê z wymienion¹ agencj¹. Goœcili-
œmy tak¿e przedstawicieli Studia Foto-
graficznego www.fotograficznyraj.pl,
którzy te¿ wybrali swoich faworytów,
a zwyciêzcy tej czêœci konkursu w na-
grodê wezm¹ udzia³ w sesji zdjêciowej.
Na tegorocznych wyborach obecna
by³a równie¿ Telewizja Rzeszów.

Dla laureatów atrakcyjne nagrody
ufundowali:
� PRESTIGE - producent sukien wizy-

towych i œlubnych
� Fundacja Rozwoju Politechniki Rze-

szowskiej
�British School
� Salon Urody Awangarda
�Mêska Odzie¿ - Intermoda
�Akademia Stylistów
� Studio Fotograficzne - Fotograficzny

Raj
�Kwiaciarnia Agnes Floris Design
�Restauracja Grzesznicy
�UNCLE GREG

Kole¿ankom i kolegom bior¹cym
udzia³ w konkursie serdecznie gratulu-
jemy i dziêkujemy za œwietn¹ wspóln¹
zabawê. Specjalne podziêkowania
sk³adamy jurorom i wszystkim funda-
torom nagród, bez pomocy których im-
preza po prostu nie mog³aby siê odbyæ.
Tylko w Politechnice ma miejsce ten
niezwyk³y konkurs, którego kontynua-
cjê obiecujemy ju¿ za rok!

Do gratulacji przy³¹cza siê Redakcja
GP.

Angelika Banaœ
Paulina Gurgul

"Wspomaganie" w liczeniu g³osów.
���� �� ����	������

W dniach 24-25 lutego 2009 r. w ha-
li Podpromie odby³y siê IV Podkarpac-
kie Targi Edukacyjne. W tych dniach
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
mogli siê zapoznaæ z bogat¹ ofert¹ edu-
kacyjn¹ szkó³ wy¿szych, których wg

organizatorów prezentowa³o siê ok.
120.

Na Targach nie mog³o zabrakn¹æ
Politechniki Rzeszowskiej - najlepszej
wg Newsweeka uczelni Podkarpacia,

której stoisko znajdowa³o siê pod
ci¹g³ym "oblê¿eniem" maturzystów.

Wydzia³ Elektrotechniki i Informa-
tyki by³ bardzo aktywny podczas tej
imprezy: zaprezentowno tam najno-
woczeœniejsz¹ aparaturê pomiarow¹,

na IV Podkarpackich Targach Edukacyjnych

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
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W dniach 23-24 lutego 2009 r.
w Klubie Pracowników PRz odby³a siê
pierwsza na Wydziale wystawa Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich, która
powsta³a dziêki wsparciu i pod patrona-
tem Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Wystawa zorga-
nizowana zosta³a przez rzeszowski od-
dzia³ SARP, we wspó³pracy z Zak³a-
dem Urbanistyki i Architektury na
WBiIŒ.

Dla studentów architektury by³a to
œwietna okazja do zaprezentowania
swoich prac projektowych. Dziêki akcji
promocyjnej zorganizowanej przez stu-
dentów wystawa cieszy³a siê du¿ym za-
interesowaniem.

Pierwszego dnia, z udzia³em JM
Rektora Andrzeja Sobkowiaka, prze-
wodnicz¹cego SARP w Rzeszowie
mgr. in¿. arch. Jaros³awa £ukasiewi-
cza, w³adz Wydzia³u, przedstawicieli
w³adz miejskich i samorz¹dowych, ar-
chitektów i pracowników uczelni,

odby³ siê wernisa¿ wystawy i panel dys-
kusyjny pn. "Finansowanie inwestycji
na terenie Rzeszowa i województwa

podkarpackiego". Wspó³gospodarzami
panelu by³y firmy: LHI i SOPRO.

Katarzyna Ptak przy swojej pracy.
���� �� ����	������

Prof. L. Ziemiañski - dziekan WBiIŒ.
���� �� ����	������

na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiskana Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

m.in. generator cyfrowy, oscyloskop
cyfrowy oraz uk³ad do generacji cy-
kloidalnej figury Lissajous. Dziêki
uprzejmoœci kolegów z Ko³a Naukowe-
go "ROBO" prezentowany by³ robot,
który wzbudza³ najwiêksze zaintereso-
wanie wœród m³odzie¿y. Poza prezento-
waniem swoich umiejêtnoœci przez ca³y
czas trwania targów czêstowa³ goœci
cukierkami.

Dni Targów Edukacyjnych by³y
równie¿ dniami otwartymi ww. Wy-
dzia³u, a wiêc okazj¹ do zwiedzania la-
boratoriów i pracowni. Z mo¿liwoœci
tej skorzysta³o wiele szkó³, przybyli
m.in. uczniowie z Jaros³awia, Przewor-
ska oraz Sanoka. Miejmy nadziejê, ¿e
wiêkszoœæ z nich od paŸdziernika br.
zasili rzeszê studentów Politechniki
Rzeszowskiej.

Wojciech Goclon

Studenci Ko³a Naukowego "ROBO" na IV Podkarpackich Targach Edukacyjnych.
���� ��	��	
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W programie wystawy uwzglêdnio-
no równie¿ pokaz prezentacji multime-
dialnej: Honorowa nagroda SARP -
sylwetki najwybitniejszych architek-
tów polskich.

Nastêpnego dnia odby³o siê semina-
rium pt. "Nowoczesne techniki projek-
towania - nowoczesna architektura",
z udzia³em architektów, urbanistów
i studentów architektury. Wspó³gospo-
darzem tego spotkania by³a firma Auto-
desk. Kolejny etap wystawy stanowi³y
konferencja i dyskusja panelowa nt.
"Informacje wizualne i reklamowe
w przestrzeni publicznej miast. Aspek-
ty prawne, finansowe i architektonicz-
ne". Wspó³gospodarzem spotkania by³a
firma Cityboard Media.

Zorganizowana wystawa to z pew-
noœci¹ wa¿ne wydarzenie, daj¹ce na-
dziejê na wzrost zainteresowania ze
strony œrodowiska rzeszowskich archi-
tektów procesem kszta³cenia m³odych
adeptów. Byliœmy szczêœliwi z mo¿li-

woœci wypromowania naszego nowo
otwartego kierunku architektura i ur-

banistyka. Nasz¹ ciê¿k¹ pracê docenili
tak¿e sami architekci, przyznaj¹c wyró-
¿nienia najlepszym projektom.

W kategorii projektu wnêtrz na uz-
nanie zas³u¿y³a studentka Dominika
Chudy, doceniona za spójnoœæ i kom-
pleksowoœæ rozwi¹zania, jasne i czytel-
ne podanie swego projektu. Wyró¿nio-
no te¿ koncepcjê zagospodarowania
placu autorstwa Pauliny Paœko, za po-
mys³ zawarty w szkicu i konsekwentn¹
realizacjê w opracowaniu. W kategorii
model - kompozycja architektoniczna
najwiêkszym zainteresowaniem cie-
szy³y siê prace Natalii Gogoli i Magda-
leny Kuty.

Tego rodzaju inicjatywy motywuj¹
nas do dalszej pracy oraz pog³êbiania
wiedzy i umiejêtnoœci. Wystawa sta³a
siê te¿ inspiracj¹ do utworzenia Stu-
denckiego Ko³a Naukowego "M³odych
Architektów".

Katarzyna Jandziœ
Gertruda Pieczonka

���� �� ����	������

Do Islandii przyjecha³yœmy na
pocz¹tku stycznia br. w ramach progra-
mu stypendialnego FSS. Mieszkamy
w niewielkim mieœcie Akureyri po³o¿o-
nym na pó³nocy kraju, nad fiordem
Eyja. Nasz¹ uwagê przyci¹gaj¹ nie-
zwyk³e krajobrazy, zw³aszcza roz-
ci¹gaj¹ce siê wokó³ góry Akureyri,
dochodz¹cej do 1500 m wysokoœci.

Uniwersytet, do którego uczêszcza-
my, jest nowoczesny i dobrze wyposa-
¿ony, a studenci starannie przygoto-
wuj¹ siê do zajêæ prowadzonych na
uczelni. Je¿eli chodzi o nas, nie mia-
³yœmy problemów z zaklimatyzowa-
niem siê, poniewa¿ mog³yœmy liczyæ na
pomoc i ¿yczliwoœæ pracowników
uczelni. Obecnie mieszkamy w akade-
miku, który zamieszkuj¹ zarówno stu-
denci z Islandii, jak i z innych krajów.

Studentki Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu dziel¹ siê swoimi wra¿eniami
z Islandii, gdzie przebywaj¹ w ramach programu Erasmus.

Studentki Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu dziel¹ siê swoimi wra¿eniami
z Islandii, gdzie przebywaj¹ w ramach programu Erasmus.

Surowy krajobraz Islandii, który zdobi¹ gejzery i wodospady, zdaje siê byæ ³agod-
niejszy z twarz¹ studentki PRz.

���� ��	��	
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Panuj¹ce tu zwyczaje ró¿ni¹ siê od
zwyczajów w akademikach Politechni-
ki - ¿ycie w tutejszym akademiku z na-
szego punktu widzenia wydaje siê byæ
spokojniejsze. W ci¹gu tygodnia panuje
cisza, studenckie imprezy maj¹ miejsce
jedynie podczas weekendu. Party
urz¹dzane przez Islandczyków s¹ ele-
ganckie, kulturalne i spokojne. Jeœli
ktoœ nastawia siê na czêste imprezy,
wynajmuje tzw. "Guest House".

My osobiœcie preferujemy wyjœcia
do centrum miasta, gdzie ¿ycie zaczyna
siê ko³o pó³nocy i trwa a¿ do rana�. In-
teresuj¹ce s¹ dla nas spotkania z pozo-
sta³ymi "erasmusami". Dziêki tym
spotkaniom poznajemy kulturê ich kra-
jów, ich zwyczaje, a nawet wspólnie
przyrz¹dzamy tradycyjne potrawy.
Mi³ym zaskoczeniem by³o spotkanie
wielu "erasmusów" z Polski, okaza³o

siê bowiem, ¿e jest nas najwiêcej, reszta
studentów pochodzi z Niemiec, W³och
i £otwy. Akureyri jest miastem ofe-
ruj¹cym wiele atrakcji sportowych, dla-
tego prawie codziennie wspólnie
wybieramy siê na narty lub snowboard,
odkryty basen z gor¹cymi wodami, cur-
ling itp.

Kilka dni po naszym przyjeŸdzie
zorganizowana zosta³a dla nas wszyst-
kich wycieczka. Mimo ¿e by³a to na ra-
zie tylko jedna wyprawa, mo¿emy
z przekonaniem powiedzieæ, ¿e Islandia
jest piêknym i godnym polecenia miejs-
cem, gdzie na niewielkim obszarze
mo¿na zobaczyæ wiele fascynuj¹cych
zjawisk przyrodniczych, m.in. wulka-
ny, gejzery, lodowce, wodospady itd.
Dla nas osobiœcie najwiêksz¹ przygod¹
okaza³a siê k¹piel w gor¹cym Ÿródle�.
Wbrew pozorom temperatura w Islan-

dii nie jest niska, a przez pierwsze dwa
tygodnie naszego pobytu by³o nawet
cieplej ni¿ w Polsce.

Przed naszym wyjazdem wiele mó-
wiono o kryzysie w Islandii. My, bêd¹c
na wymianie studenckiej, nie odczuwa-
my go, byæ mo¿e problem maj¹ osoby,
które chcia³yby podj¹æ tutaj pracê.
W wyniku kryzysu ceny s¹ ni¿sze, co
akurat dla nas "erasmusów" jest ko-
rzystne �. To dopiero pocz¹tek naszej
przygody. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie
dla nas niezapomnianym doœwiadcze-
niem i mi³¹ pami¹tk¹ z czasu studiów.
Bardzo serdecznie zachêcamy kole¿an-
ki i kolegów z Politechniki do wziê-
cia udzia³u w programie ERASMUS -
z pewnoœci¹ warto!

Maria Karp
Agnieszka Kumorkiewicz

Rada Osiedla Akademickiego jest
reprezentantem ca³ego miasteczka aka-
demickiego i wszystkich jego miesz-
kañców wobec w³adz uczelni, samo-
rz¹du studenckiego oraz innych insty-
tucji. Wybrani z koñcem 2008 r. cz³on-
kowie Rady Osiedla tworz¹ te¿ zwart¹
grupê przyjació³, maj¹ mnóstwo po-
mys³ów i sukcesywnie wcielaj¹ je w ¿y-

cie. Inspiracjê do pracy i dzia³ania
czerpi¹ bezpoœrednio ze studenckiego
¿ycia. Dziœ, kiedy kryzys gospodarczy
zagl¹da nam coraz œmielej w oczy, sta-
ramy siê m.in. promowaæ w akademi-
kach ekologiczny tryb ¿ycia oraz
zachêcaæ do korzystania z energoosz-
czêdnych rozwi¹zañ. Jak¿e znana jest
wszystkim postaæ "Czesia studenta"

przypominaj¹cego w styczniu br. o osz-
czêdnoœciach, tak¿e ulotki i plakaty
nawo³uj¹ce do segregacji odpadów.

Cz³onkowie Rady Osiedla dbaj¹
o wyposa¿enie si³owni akademickich,
naprawiaj¹ sprzêt do æwiczeñ lub ku-
puj¹ nowy, strzeg¹ bezpieczeñstwa
æwicz¹cych si³aczy i atletek. Nie jest im
obojêtny los œwietlic - wnioskuj¹ o no-

Rada Osiedla istnieje i dzia³a

Od lewej: R. Koba, P. £uczak, S. Lipski, B. Muszyñski,
£. R¹czka.

Od prawej: S. Kordek, I. Lis, A. Szuster.
���� ��	��	
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we umeblowanie, staraj¹ siê zdobyæ
nag³oœnienie, telewizory. To dziêki ich
pracy uda³o siê nak³oniæ w³adze akade-
mickie do zakupu dodatkowych ³awe-
czek - jak¿e potrzebnych do nauki na
œwie¿ym powietrzu, oraz nowych ka-
na³ów telewizyjnych, aby studenci mo-
gli na bie¿¹co œledziæ nowoœci politycz-
ne i sportowe, wreszcie nowych pralek
i suszarek.

Rada Osiedla wspiera zarówno
dzia³ania samorz¹dowe, jak i samo-
dzielnie stara siê zorganizowaæ ró¿ne
imprezy. Z pocz¹tkiem roku, z okazji
rozpoczêcia sesji zimowej 2009, z po-
wodzeniem przeprowadzi³a imprezê
pt. "Sesja Party", w czasie której ba-
wi¹cych siê w Klubie Studenckim
PLUS obdarowywa³a wieloma cieka-
wymi nagrodami i karnetami. Imprezê
zakoñczy³a bardzo widowiskowym po-
kazem tañca z ogniem.

Przed nami wiele pracy i mnóstwo
przedsiêwziêæ do zrealizowania. A oto
sk³ad Rady Osiedla Akademickiego
Politechniki Rzeszowskiej:
� Przewodnicz¹ca: Iwona Lis,
� I wiceprzewodnicz¹cy: Rados³aw

Koba,

� II wiceprzewodnicz¹cy: Sebastian
Lipski,

�Cz³onkowie: Pawe³ £uczak, Micha³
PogódŸ, £ukasz R¹czka, Bernard
Muszyñski, Janusz M¹ka, Rafa³ Krê-
¿a³ek, Artur Pawlikowski, Stanis³aw
Kordek, Tomasz Kurc, Damian Ko-
zie³.
Jak widaæ, w sk³adzie Rady Osiedla

zdecydowanie przewa¿aj¹ mê¿czyŸni.
Serdecznie do tej dzia³alnoœci zapra-
szam kole¿anki-studentki, które z rów-
nym powodzeniem potrafi¹ wcielaæ
w ¿ycie wiele nowych pomys³ów i ini-
cjatyw - nie wspominaj¹c o zwyczajo-
wym "³agodzeniu obyczajów", a mo¿e
tak¿e motywacji dla naszych sympa-
tycznych kolegów?

PrzyjdŸ, zobacz i zostañ z nami - ra-
zem zrobimy coœ fajnego. Zapraszamy
do wziêcia udzia³u w spotkaniach: œro-
dy, godzina 19, DS "Promieñ", Biuro
Samorz¹du Studenckiego. Chcesz wie-
dzieæ wiêcej?

Napisz na adres: roakademiki.
prz@vp.pl lub zapytaj o nas w admini-
stracji swojego Domu Studenckiego.

Zapraszamy!

Iwona Lis
Fire-show podczas zimowej nocy…

���� ��	��	

Zapraszamy

na Studencki Rajd Samochodowy
Samorz¹d Studentów PRz organizu-

je II Studencki Rajd Samochodowy,
który odbêdzie siê w miasteczku Poli-
techniki pod koniec kwietnia br. Po-
dobnie jak w ub. roku dla uczestników
rajdu przewidziane s¹ nagrody.

Podczas rajdu odbêd¹ siê dwie pró-
by czasowe na naszych parkingach -
bêd¹ one doœæ szybkie, z wyhamowa-
niem na szykanach pomiêdzy próbami.
Szczegó³owy regulamin rajdu oraz for-
mularz zg³oszenia bêd¹ dostêpne na
stronie Samorz¹du. Podczas wp³aty
(wynosz¹cej 40 z³) nale¿y okazaæ legi-
tymacjê studenck¹ oraz wype³nione
zg³oszenie, które mo¿na sk³adaæ
w dniach 16-23 kwietnia w biurze Sa-
morz¹du Studenckiego.

Informacje dodatkowe:
� ka¿da za³oga powinna siê sk³adaæ

z kierowcy oraz pilota, który musi
mieæ ukoñczone 17 lat

� pojazd musi byæ ubezpieczony (OC
oraz NW)

� pojazd musi byæ w pe³ni sprawny
oraz przystosowany do ruchu dro-
gowego (gaœnica, trójk¹t itp.)

� w przypadku gdy startuj¹cy kierow-
ca nie jest w³aœcicielem samochodu,
wymagana jest pisemna zgoda
w³aœciciela pojazdu

� ka¿dy zawodnik musi posiadaæ kask
Równoczeœnie organizatorzy prosz¹

o nastepuj¹ce informacje:
� PESEL,
� adres zameldowania,

� e-mail,
� markê oraz model pojazdu,
� pojemnoœæ skokow¹ silnika,
� numer legitymacji studenckiej kie-

rowcy lub pilota.
Organizatorami Studenckiego Raj-

du Samochodowego PRz s¹: Samorz¹d
Studencki, Studenckie Ko³o Naukowe
Mechaników PRz - sekcja samochodo-
wa, Automobilklub Rzeszowski.

Wiêcej informacji na stronie Sa-
morz¹du Studenckiego:

www.samorzad.prz.rzeszow.pl

Wszystkich zainteresowanych

udzia³em w rajdzie samochodowym

serdecznie zapraszamy!

Angelika Banaœ
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Rynek za-
s p o n s o r u j e
naukê - infor-

muje Dz z 9 stycznia 2009 r. Siedem
uczelni technicznych nawi¹za³o wspó³-
pracê z CIECH-em, wœród nich Politech-
nika Rzeszowska. Podpisanie porozu-
mienia odby³o siê 8 stycznia br.
w MNiSzW, o czym informowaliœmy
w poprzednim wydaniu GP. Firma umo¿-
liwi studentom odbywanie praktyk i byæ
mo¿e pracê w przysz³oœci. Dla uczelni to
tak¿e szansa na poszerzenie badañ, dla
koncernu wsparcie kadrowe. Wydarzenie
odnotowa³y m.in. niektóre media ogólno-
polskie, TVP, SN, Nowiny i GW.

Kto bêdzie
szkol i ³ przy-
sz³ych pilotów? -
zapytuje GW z 21

stycznia 2009 r. "OKL nale¿y do Poli-
techniki Rzeszowskiej, gdzie studenci
kszta³c¹ siê na przysz³ych pilotów" - czy-
tamy. Artyku³ jest dalece nieobiektywny
i nie jest wart komentowania.

* * *
In¿ynierem od energii odnawialnej

mo¿esz zostaæ w Islandii - informuje
GW z 20 stycznia 2009 r. "Jeszcze tylko
do 20 stycznia Politechnika Rzeszowska
szuka potencjalnych kandydatów na spe-
cjalistyczne studia w zakresie energii od-
nawialnej w Islandii" - czytamy. PRz to
jedna z piêciu uczelni wspó³pracuj¹cych
z islandzk¹ szko³¹ RES w Akureyri, gdzie
obecnie w ramach podpisanego porozu-
mienia studiuj¹ dwaj studenci z WEiI. Is-
landia nale¿y do czo³ówki krajów aktyw-
nie poszukuj¹cych energii odnawialnej.
O wspó³pracy PRz ze szko³¹ RES i wy-
jeŸdzie naszych studentów do Islandii in-
formowa³y tak¿e SN z 7 stycznia br. w ar-
tykule pt. "Magisterka w Islandii"
i NASZ DOM w artykule "Szko³a RES" -
wydanie styczniowe.

* * *
Osiem specjalizacji? To niemo¿liwe -

czytamy w GW z 6 stycznia 2009 r. "Wy-
dzia³ Zarz¹dzania i Marketingu Politech-
niki Rzeszowskiej dla studiów dziennych
uzupe³niaj¹cych II stopnia przedstawia

ofertê oœmiu specjalnoœci, do wyboru
przez zainteresowanych. W praktyce uru-
chamia tylko dwie" - czytamy. Na stu-
diach dziennych by³y dotychczas dwie
specjalizacje - poinformowa³ dziekan
WZiM. Na studiach zaocznych, z powo-
du liczby studentów, trzy. To jednak nie
osiem, jak zapowiedziano - mówi¹ roz-
czarowani studenci. W artykule GW pt.
"Bêdzie wiêcej specjalizacji" z 14 stycz-
nia br. do sprawy ustosunkowa³ siê JM
Rektor, zapowiadaj¹c, ¿e uczelnia posta-
ra siê uruchomiæ jak najwiêcej specjaliza-
cji.

* * *
Jakie ciêcia na wy¿szych uczelniach?

- pyta GW z 4 lutego 2009 r. "Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
któremu uczelnie podlegaj¹, ma znaleŸæ
u siebie miliard z³otych oszczêdnoœci.
Uczelnie obawiaj¹ siê, ¿e zagro¿one
mog¹ byæ dotacje inwestycyjne" - czyta-
my. Obawy te na ³amach GW podziela
JM Rektor A. Sobkowiak, aczkolwiek do
tej pory informacji z resortu w tej sprawie
brak.

��������	����
��� �G£OS

Juwenalia 2009Juwenalia 2009
Ciekawa jestem, czy masz na tyle elastyczn¹ wyobraŸniê i tyle odwagi, aby sobie to wyobra-

ziæ ... wszyscy s¹ weseli, radoœni i pe³ni tej wyj¹tkowej energii, która ich nape³nia. Ma³o spania,

zero nauki, impreza do bia³ego rana przez ca³y tydzieñ non stop. Ca³y œwiat pe³en soczystych

kolorów…

W dniach 27-29 maja 2009 r. Samorz¹d Studencki Politechniki Rzeszowskiej w porozumie-

niu z rzeszowskimi uczelniami wy¿szymi organizuje XVI RZESZOWSKIE JUWENALIA 2009,

które odbêd¹ siê na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej.

Aby impreza by³a jeszcze bardziej zakrêcona i odjazdowa, organizujemy akcjê TOTALNEJ

WALKI Z KRYZYSEM, czyli udowodnij, ¿e omin¹³ Ciê kryzys. Mo¿esz pomóc, by zagra³a mega-

gwiazda, która uœwietni nasze Juwenalia. Wystarczy, ¿e dorzucisz 2 z³, bowiem "gorsz do gro-

sza, a¿ zbierze siê kokosza". Jednoczeœnie Twoje nazwisko zostanie wpisane na zaszczytn¹ listê

sponsorów.

Pamiêtajcie – od waszego zaanga¿owania zale¿y to, co siê bêdzie dzia³o.

Wiêcej informacji na: juwenalia2009.info/prosie.php. Do zobaczenia pod scen¹�

Ewelina Dominiewska

... tylko studenci w Rzeszowie tak maj¹Juwenalia 2009Juwenalia 2009
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* * *
O architekturze na politechnice - in-

formuje GW z 23 lutego 2009 r. o pierw-
szej na Wydziale Budownictwa i In¿ynie-
rii Œrodowiska wystawie architektonicz-
nej pt. "Architektoniczne punkty odnie-
sienia - Honorowa Nagroda SARP
1966-2006".

Nie odbie-
rajcie nam
szans na sty-
pendia - czyta-

my w N z 30 stycznia 2009 r. "Stypendia
naukowe ma dostaæ mniej studentów, ale
za to bêd¹ one wy¿sze. Taki jest nowy po-
mys³ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego". Wiêkszoœci studentów nie
podoba siê ta zmiana. Ich zdaniem, zde-
cydowanie wiêcej osób straci, ni¿ zyska.
W Politechnice kwoty stypendiów wa-
haj¹ siê od 150 do 700 z³ w zale¿noœci od
wydzia³u. Nie podcinajmy studentom
skrzyde³ - to wymowny w tytule apel
w tym samym wydaniu N.

* * *
Nawet niskie stypendium dopinguje

do nauki - czytamy w N z 30 stycznia
2009 r. "Wiele zmian proponowanych
przez ministerstwo naprawdê ma sens,
jak chocia¿by to, by nie rozbijaæ stypen-
dium na trzy grupy socjalne, na wy¿ywie-
nie i mieszkaniowe. Tym bardziej, ¿e i tak
w wiêkszoœci dotyczy³y tej samej grupy
osób. Natomiast jeœli chodzi o stypendia
naukowe, wydaje mi siê, ¿e znaczne ogra-
niczanie liczby osób, które mia³yby je do-
stawaæ, na rzecz niewielkiej grupy, nie
bêdzie dobrym rozwi¹zaniem. Chocia¿
oczywiœcie, jeœli wejd¹ takie przepisy,
bêdziemy musieli siê do nich dostoso-
waæ" - mówi na ³amach N prorektor ds.
kszta³cenia w PRz prof. Leszek WoŸniak.

* * *
Nie chcemy p³aciæ za studia - czytamy

w N z 3 lutego 2009 r. "Studia na pañ-
stwowej uczelni powinny byæ bezp³atne -
przekonuj¹ rzeszowscy studenci. S¹ za-
niepokojeni, bo ministerstwo chce wpro-
wadziæ op³aty, m.in. za egzaminy komi-
syjne" - czytamy. Ka¿da strona ma swoje
argumenty: ministerstwo motywuje do
nauki i poszukuje oszczêdnoœci, studenci
zaœ uwa¿aj¹, ¿e egzamin komisyjny czê-
sto broni ich przed niesprawiedliwoœci¹
nauczycieli akademickich. Równie wa¿-
nym czynnikiem dla studentów jest stro-
na finansowa tego pomys³u.

* * *
Specjaliœci skontroluj¹ budowê wia-

traków - informuj¹ N z 3 lutego 2009 r.
Rzecz dotyczy m.in. opinii prof. T. Knapa

z WBMiL nt. rozwiania obaw mieszkañ-
ców przed ewentualn¹ uci¹¿liwoœci¹
elektrowni wiatrowej budowanej w Ma-
lawie i Woli Rafa³owskiej.

* * *
Nie ka¿de studia gwarantuj¹ pracê -

czytamy w N z 10 lutego 2009 r. "In¿ynie-
rowie, programiœci i graficy komputero-
wi, specjaliœci od funduszy unijnych.
Z takim wykszta³ceniem naj³atwiej zna-
leŸæ zatrudnienie. Nie maj¹ szans na pra-
cê absolwenci kierunków pedagogicz-
nych. Oni zasil¹ rzesze bezrobotnych" -
informuj¹ N. Te informacje potwierdza
Wojewódzki Urz¹d Pracy. Dla absolwen-
tów studiów technicznych oznacza to mo-
¿liwoœæ szybkiego znalezienia atrakcyj-
nego zatrudnienia.

* * *
Prymusi dostan¹ nawet 400 euro - in-

formuj¹ N z 12 lutego 2009 r. "W tym
roku PRz otrzyma³a ponad 1,5 mln z³ na
5 kierunków: mechanikê i budowê ma-
szyn, budownictwo, in¿ynieriê œrodowi-
ska, matematykê oraz elektrotechnikê".
W konkursie œwiadectw maturalnych wy-
brano po 6 najlepszych studentów, którzy
otrzymuj¹ 900 z³ przez 9 m-cy, w ramach
stypendium MNiSzW. Reszta puli zo-
sta³a zaplanowana na zajêcia uatrakcyj-
niaj¹ce studia w PRz. To jeszcze jeden
powód, aby wybieraæ kierunki, na któ-
rych absolwentów czekaj¹ polska gospo-
darka i atrakcyjne miejsca pracy.

* * *
Piêkni studenci - czytamy w N z 19 lu-

tego 2009 r. "Studenci Politechniki Rze-
szowskiej wybior¹ najpiêkniejsz¹ dziew-
czynê i najprzystojniejszego ch³opaka na
uczelni. Samorz¹d Studencki w³aœnie
rozpocz¹³ przyjmowanie zg³oszeñ kan-
dydatów" - czytamy. Informacja dotyczy
konkursu na miss i mistera studentów
PRz, organizowanego po raz drugi w na-
szej uczelni. Patrz - str. 17-18 GP.

* * *
Mo¿esz studiowaæ za granic¹ - infor-

muj¹ N z 24 lutego 2009 r. "Marzysz o na-
uce za granic¹? Jeœli jesteœ studentem Po-
litechniki Rzeszowskiej, masz szansê na
studia w jednym z 19 pañstw Europy".
W ramach programu ERASMUS, PRz
wspó³pracuje z 42 europejskimi uczelnia-
mi. Nabór na studia zagraniczne
w przysz³ym roku akademickim prowa-
dzono do 31 marca br.

* * *
Nasz samolot leci do Los Angeles -

czytamy w N z 25 lutego 2009 r. "Czte-
rech studentów Politechniki Rzeszow-
skiej zaprojektowa³o i zrobi³o model sa-
molotu, który ma unieœæ o³owiane sztab-

ki. Zaprezentuj¹ go w Stanach Zjedno-
czonych podczas zawodów Aero Design
2009" - informuj¹ N. Wydarzenie odno-
towa³y te¿ N w artykule "Marzy nam siê
sukces w USA", GW w artykule "Na kon-
kurs do Los Angeles", a tak¿e ogólnopol-
ska i regionalna TVP. O naszych studen-
tach pisaliœmy w poprzednim wydaniu
GP.

S t u d i a
w czasach kry-
zysu - czytamy
w SN z 9 stycz-

nia 2009 r. "Politechnika Rzeszowska
uruchamia studia podyplomowe "Zarz¹-
dzanie w warunkach szczególnych". Stu-
dia uruchomione na WZiM objête zosta³y
patronatem wojewody podkarpackiego
i adresowane s¹ do pracowników instytu-
cji publicznych. Informacjê tê SN powtó-
rzy³y 15 stycznia br. w artykule "Za-
rz¹dzanie w warunkach kryzysu".

* * *
Powi¹zanie nauki z przemys³em - in-

formuj¹ SN z 15 stycznia 2009 r. "Œwia-
towy koncern CIECH podj¹³ siê nie lada
zadania. Zamierza sponsorowaæ polsk¹
naukê. Grupa wybra³a do wspó³pracy tyl-
ko 7 uczelni. Wœród nich jest Politechnika
Rzeszowska". O wieloletniej ju¿ wspó³-
pracy Wydzia³u Chemicznego PRz
z CIECH-em i jej rezultatach mówi na
³amach SN JM Rektor A. Sobkowiak.
Umowa zapewnia m.in. innowacyjnoœæ,
wymianê informacji i mo¿liwoœæ w³¹cze-
nia naukowych zespo³ów badawczych do
realizacji okreœlonych programów. Umo-
wa przewiduje okreœlone korzyœci dla
studentów.

* * *
Postawili na wodór - donosz¹ SN

z 5 lutego 2009 r. "Lech Birek, student in-
formatyki z Politechniki Rzeszowskiej,
od 11 miesiêcy jest w Akureyri w Islandii.
Tam zdobywa wiedzê z zakresu energii
odnawialnych. Wróci wiosn¹ ju¿ z ty-
tu³em magisterskim. Pobyt i naukê spon-
soruje strona islandzka". L. Birek zainte-
resowa³ siê specjalnoœci¹ "ogniwa pali-
wowe i wodór". W Akureyri studiuje te¿
Stanis³aw Molitorys, tak¿e student WEiI.

* * *
Dzieci postudiuj¹ na Politechnice -

informuj¹ SN z 9 lutego 2009 r. "Projekt
pod nazw¹ "Politechnika dzieciêca" ma
ruszyæ w kwietniu. Zajêcia sa planowane
raz w miesi¹cu. Politechnika wkrótce ru-
szy z akcj¹ informacyjn¹" - czytamy. Pro-
jekt wspieraæ bêdzie WSK "PZL-Rze-
szów". To przedsiêwziêcie mo¿e siê oka-
zaæ w przysz³oœci skuteczn¹ zachêt¹ do
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studiowania przedmiotów technicznych
przez dzisiejszych uczniów szkó³ podsta-
wowych.

* * *
Nauczymy dzieci budowaæ roboty -

czytamy w SN 20 lutego 2009 r. "Od
wrzeœnia dzieci z podkarpackich podsta-
wówek i gimnazjów bêd¹ siê uczyæ
sk³adaæ i programowaæ roboty. Wszystko
za spraw¹ dwóch studentów, którzy ju¿
obmyœlaj¹ i przygotowuj¹ ca³y program".
Jednym ze wspó³twórców Szko³y M³o-
dych Robotyków jest student WBMiL

S³awomir Przyby³a. Ta ogromnie cenna
inicjatywa to kolejny krok do zaintereso-
wania dzieci szkolnych studiami tech-
nicznymi w przysz³oœci. Pomys³odawcy
na razie zbieraj¹ fundusze na uruchomie-
nie projektu.

INFRAEKO
2008 - czytamy
w RI nr 10/
/2008. "Infra-

struktura komunalna a rozwój zrówno-

wa¿ony terenów zurbanizowanych" - pod
takim has³em odby³a siê zorganizowana
przez Katedrê Infrastruktury i Ekorowoju
Politechniki Rzeszowskiej I Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowo-Techniczna
INFRAEKO, nad któr¹ patronat obj¹³
Komitet In¿ynierii Œrodowiska PAN".
Wydarzenie odnotowa³y te¿ inne perio-
dyki, m.in. Nowoczesne Budownictwo
In¿ynieryjne; Gaz, Woda i Technika Sa-
nitarna; Wodoci¹gi, Kanalizacja;
Przegl¹d Komunalny.

Opracowanie
Marta Olejnik

Tak jak zapowiadaliœmy, 5 grudnia
2008 r. podczas miko³ajkowego kon-
certu wyst¹pi³y dwa fantastyczne ze-
spo³y: BREAKMASZYNA z Czêsto-
chowy oraz KRUKI z Rzeszowa. At-
mosfera by³a fantastyczna, wszyscy
œwietnie siê bawili, a zespo³y zapew-
ni³y obecnym rozrywkê na najwy¿-
szym poziomie.

Rok 2009 przywitaliœmy w rytmach
bluesa, funky oraz jazzu. Mieliœmy
jedn¹ z nielicznych okazji goœciæ w Plu-
sie rewelacyjn¹ saksofonistkê Patsy
Gamble z Wielkiej Brytanii. Patsy pra-
cuje m.in. dla Roda Stewarda, Eugene
"Hideaway" Bridgesa, Dolly James, na
sta³e wspó³pracuje równie¿ z legendar-

nym Mickiem Jaggerem z the Rolling
Stones!!! To co pokaza³a podczas kon-
certu, przeros³o oczekiwania wszyst-
kich. To by³a gra, która na d³ugo zosta-
nie w pamiêci obecnych na koncercie.

No i nadesz³a kolejna sesja!
1 lutego br. w Plusie odby³a siê im-

preza pod nazw¹ "Sesja Party". Frek-
wencja dopisa³a, a Rada Osiedla Aka-
demickiego zorganizowa³a liczne kon-
kursy z nagrodami oraz niezapomnia-
ny pokaz tañca z ogniem.

Tadeusz Miko³owicz

Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!!

Saksofonistka Patsy Camble.
���� ��	��	

Fire-show.
���� ����	� ��%&"'( ��)�* +��� ����+��$,#������������-
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Wspó³czesny œwiat staje przed naj-
wiêkszym wyzwaniem w kwestii ochro-
ny zdrowia, a zw³aszcza profilaktyki
prozdrowotnej. Populacja coraz bardziej
siê starzeje, a towarzyszy temu pogorsze-
nie siê poziomu aktywnoœci fizycznej
ludnoœci, co stwarza problem powszech-
nego podupadania na zdrowiu o rozmia-
rach epidemicznych. Najzdrowszy i naj-
lepszy relaks to rehabilitacja i rekreacja.
Zbli¿a siê wiosna, a tym samym czas
sprzyjaj¹cy ruchowi, do którego zachêca-
my na ³amach GP.

Wspó³czesny cz³owiek nie jest zmu-
szany do zbyt du¿ego wysi³ku, jeœli cho-
dzi o normaln¹ typow¹ aktywnoœæ dnia
codziennego. Zatem wszechobecny brak
naturalnej aktywnoœci fizycznej znajduje
odzwierciedlenie w stale pogarszaj¹cym
siê stanie zdrowia i wygl¹dzie ludzkiego
cia³a, zw³aszcza, jeœli chodzi o coraz
wiêksz¹ masê oraz poziom sprawnoœci fi-
zycznej i wytrzyma³oœci. Byæ mo¿e po-
stêpy w medycynie sprawi¹, ¿e bêdziemy

¿yæ d³u¿ej. Ale czy to d³u¿sze ¿ycie spra-
wi nam radoœæ, jeœli bêdziemy perma-
nentnie chorzy z powodu zaniechania
aktywnoœci ruchowej i z³ych nawyków
¿ywieniowych? Innymi s³owy, na pewno
nie bêdziemy mogli cieszyæ siê z naszej
d³ugowiecznoœci.

Czy jest zatem mo¿liwe, aby uzyskaæ
jednoczeœnie o¿ywienie umys³u, popra-
wê nastroju, wytrzyma³oœci, sprawnoœci
miêœni? To wszystko z pewnoœci¹ zapew-
ni nam maszerowanie z kijkami (Nordic
Pole Walking).

Tê formê rekreacji ruchowej uprawia
obecnie ponad 8 mln ludzi na ca³ym œwie-
cie! Magiczny spacer po zdrowie œladem
Finów, pionierów Nordic Pole Walking,
³¹czy w sobie wszystko co najwa¿niejsze
w zachowaniu zdrowia i szeroko rozu-
mianej profilaktyki. Wzmacnia uk³ad ser-
cowo-naczyniowy, zwiêksza saturacjê
krwi, obni¿a ciœnienie spoczynkowe, an-
ga¿uje du¿¹ grupê miêœni ca³ego cia³a
(ok. 90%), uruchamia górny odcinek krê-

gos³upa i rozluŸnia na-
piêcia okolic szyjno-
-barkowych. Oprócz
tego odci¹¿a stawy i spa-
la du¿e iloœci kalorii
w zale¿noœci od inten-
sywnoœci æwiczeñ. Re-
kreacja ta jest stosun-
kowo niedroga i ³atwa
w opanowaniu na pozio-
mie podstawowym.

Jeœli do tego doda-
my niezaprzeczalne wa-
lory towarzyskie pod-
czas treningu w grupie,
zalety æwiczeñ na œwie-
¿ym powietrzu w bezpo-
œrednim kontakcie
z przyrod¹ podczas mar-
szów z wyprostowan¹
sylwetk¹ (dziêki pra-
wid³owemu wykorzy-
staniu kijków i opano-
wanej technice), to uzy-
skamy skuteczny spo-
sób na ca³oroczny tre-
ning prozdrowotny, mo-
¿liwy do odbycia w do-
wolnym terenie.

Podczas spacerów
z kijkami bezpoœrednio
odczuwalny wysi³ek
i zwi¹zane z nim zmê-

czenie s¹ prawie niezauwa¿alne (choæ
w istocie serce bije w po¿¹danym rytmie
treningowym), a umiarkowana intensyw-
noœæ umo¿liwia nawet rozmowê bez za-
dyszki. Nie jest to bez znaczenia dla osób
z nadwag¹, pacjentów kardiologicznych,
ortopedycznych i ludzi w podesz³ym wie-
ku.

Efekty zdrowotne wyliczone ju¿ po
kilku treningach, obejmuj¹:
� poprawê kondycji (sprawnoœci tleno-

wej),
� wzrost wydajnoœci uk³adu kr¹¿enia

w zaopatrywaniu miêœni w tlen,
� poprawê wydajnoœci serca i p³uc,
� poprawê wydajnoœci miêœni i lepsze

wykorzystanie tlenu,
� obni¿enie ciœnienia spoczynkowego

krwi,
� poprawê tolerancji glukozy i redukcjê

zapotrzebowania na insulinê,
� zwiêkszenie poziomu dobrego chole-

sterolu LDL i obni¿enie HDL,
� obni¿enie poziomu tkanki t³uszczo-

wej i ciê¿aru cia³a,
� zwiêkszenie codziennej aktywnoœci

ruchowej.
Poniewa¿ marsz z kijkami mo¿na

uprawiaæ na trzech poziomach zaawanso-
wania: zdrowotnym, fitnes i sportowym,
ka¿da osoba mo¿e dopasowaæ technikê
i intensywnoœæ do swoich mo¿liwoœci ru-
chowych, wyjœciowego poziomu kondy-
cji, wagi cia³a i innych ograniczeñ wy-
nikaj¹cych z obecnego stanu zdrowia.

Osoby w starszym wieku doceni¹
bezpieczne dwa dodatkowe punkty pod-
parcia oraz skuteczne odci¹¿enie stawów
ju¿ podczas wolnego marszu, zw³aszcza
w terenie trudnym i œliskim.

Marsz z kijkami ma swoje zastoso-
wanie zarówno w profilaktyce prozdro-
wotnej, relaksie, rehabilitacji ruchowej
pacjentów ortopedycznych, kardiolo-
gicznych, w problemach z oty³oœci¹, oste-
oporoz¹, ale tak¿e onkologicznych,
zw³aszcza po operacji czêœciowej lub ra-
dykalnej mastektomii.

Na zakoñczenie kilka s³ów o sprzê-
cie: kijki - w du¿ym wyborze w sklepach
sportowych lub marketach - koszt od ok.
30 do 200 z³, ale mog¹ byæ te¿ zwyk³e
drewniane, np. leszczynowe (tylko s¹ one
mniej wygodne i mniej eleganckie). Obu-
wie lekkie, wygodne, ubrania przewiew-
ne, lekkie.

.��� ��	���

Maszeruj z kijkamiMaszeruj z kijkami

Droga, wierzb¹ sadzona wœród zielonej ³¹ki,
Na której pierwsze jaskry ¿ó³ciej¹ i mlecze.
Poœród wierzb po kamieniach w¹ska struga ciecze,
A pod niebem wysoko œpiewaj¹ skowronki.

Wœród tej ³¹ki wilgotnej od porannej rosy,
Drog¹, któr¹ co œwiêto szli ludzie ze œpiewk¹,
Idzie sobie Pan Jezus wpó³nagi i bosy
Z wielkanocn¹ w przebitej d³oni chor¹giewk¹.

Naprzeciw idzie ch³opka. Ma kosy z³ociste,
£owicka jej spódniczka i piêkna zapaska.
Pozna³a Zbawiciela z œwiêtego obrazka,
Upad³a na kolana i krzyknê³a: "Chryste!"

Bije g³ow¹ o ziemiê z serdeczn¹ rozpacz¹,
A Chrystus siê pochyli³ nad klêcz¹cym cia³em
I rzeknie: "Powiedz ludziom,

niech wiêcej nie p³acz¹,
Dwa dni le¿a³em w grobie.

I dziœ zmartwychwsta³em".

Jan LECHOÑ

WielkanocWielkanocWielkanoc

ABC dobrego zdrowiaABC dobrego zdrowia
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19 marca 2009 r.

Fot. M. Misiakiewicz

Edyta Janik i Damian Gêbarowski - prowadz¹cy.

Wœród jurorów £. Szuba, W. Walawender (Rada
Miasta) i dziekan WBiIŒ prof. L. Ziemiañski.

Iwona £az i Dawid Siwkowski.
Dominika B³aszczak i Wac³aw

Kornafel - zwyciêzcy konkursu.Natalia Drozd i Ma³gorzata Merkwa.

Uczestnicy konkursu z prorektorem L.WoŸniakiem.Panowie w pe³nej gali.

,

Wybory Miss i MisteraWybory Miss i Mistera
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Druk

T. Duda (zdjêcie u do³u): 
Aleksandra Bednorz - studentka pilota¿u na WBMiL,

Wiktor Manitius (zdjêcie u góry): 
absolwenka Karolina Wajda - pilot Boeinga 737

Autorzy tekstów

Stanis³aw Ko³odziej

Fot. S. Ko³odziej

UR wygrywa halówkê

Piloci na nartach

Srebro i z³oto w unihokeju

Gratulacje dla zwyciêzców.

Dnia 23 lutego br. zakoñczy³y siê rozgrywki halowej ligi futsalu zorganizowane po raz 
XXIV przez Klub Uczelniany AZS PRz. W finale dru¿yna Uniwersytetu Rzeszowskiego 
pokona³a reprezentacjê Politechniki Rzeszowskiej 5:2 i zdoby³a puchar ufundowany 
przez prorektora PRz, prof. Leszka WoŸniaka. Zwyciêzcy otrzymali równie¿ nagrodê 
KU AZS.

Srebrne medale zdobyli reprezentanci PRz na V Mistrzostwach Polski Pilotów 
w narciarstwie alpejskim rozegranych w dniach 4-6 marca br. w Szczyrku. "Ojcem" tego 
sukcesu by³ niew¹tpliwie Mateusz Stupka - student V roku na Wydziale Budowy Maszyn

i Lotnictwa PRz. 
Mateusz by³ drugi 
w slalomie gigancie, 
a w slalomie specjal-
nym "objecha³" kilku 
murowanych fawo-
rytów i wygra³ zde-
cydowanie, co po-
zwoli³o mu zaj¹æ 
II miejsce w klasy- 
fikacji indywidualnej. 
W naszej dru¿ynie 
wyst¹pili równie¿ 
Bart³omiej Pyzik (V 
MDLC) i Marek Sitek 
(I ZD). Serdecznie 
gratulujemy, ¿ycz¹c 
wysokich lotów i u- 
danych œlizgów.

Medaliœci V Mistrzostw Polski pilotów w narciarstwie alpejskim. 
Pierwszy z prawej - srebrny medalista Mateusz Stupka - PRz. 

“Nasi” w ataku na bramkê Uniwersytetu.

Puchar dla zwyciêzców 
wrêcza prof. Leszek WoŸniak.

W dniach 14-15 marca br. rozegrane zosta³y w ¯urawicy Akademickie Mistrzostwa 
Podkarpacia w unihokeju. Nasi reprezentanci jak zwykle nie zawiedli. Tym razem lepsze 
by³y dziewczêta, które wywalczy³y z³oty medal. Ch³opcy musieli siê zadowoliæ srebrem.

Angelika Banaœ
Studentka IV ZD (WZiM)

dr in¿. Andrzej Burghardt
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki WBMiL

mgr Jerzy Czarnek
Emerytowany nauczyciel akademicki SWFiS

Ewelina Dominiewska
Studentka III ZDL (WZiM)

Wojciech Goclon
Student III ED (WEiI)

Paulina Gurgul
Studentka IV ZD (WZiM)

mgr in¿. Patrycja Ewa Jagie³owicz
Katedra Konstrukcji Maszyn WBMiL

Katarzyna Jandziœ
Studentka I AD (WBiIŒ)

Maria Karp
Studentka IV ZM-DM (WZiM)

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Klub Uczelniany AZS

Agnieszka Kumorkiewicz
Studentka IV ZM-DM (WZiM)

Iwona Lis
Studentka III ZD (WZiM)

Tadeusz Miko³owicz
Klub Studencki PLUS

mgr in¿. Marcin Nawrocki
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki WBMiL

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

Gertruda Pieczonka
Studentka I AD (WBiIŒ)

dr Janusz Pusz
Zak³ad Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

mgr Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Jan Rybak
Zak³ad Nauk Humanistycznych WZiM

dr in¿. Pawe³ Rzucid³o
Katedra Awioniki i Sterowania WBMiL

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej
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