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Wizualizacja auli wg projektu.

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

- inwestycja na miarê XXI wieku

Wymiana dokumentów pomiêdzy wiceprezesem PARP 
D. Szewczykiem a JM Rektorem A. Sobkowiakiem.

Spotkanie w sali Senatu. Wa¿na chwila - podpisanie umowy.

Wskazanie lokalizacji Centrum z VI p. bud. P.
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Za kilka miesiêcy teren po-
miêdzy Zespo³em Sal Wyk³ado-
wych (bud. S) a kinem "Helios"
zamieni siê w wielki plac budo-
wy. Ta nowoczesna inwestycja
stanowiæ bêdzie olbrzymi kom-
pleks budynków o ³¹cznej po-
wierzchni u¿ytkowej naziemnej
12 324,21 m� i wprowadzi nie-
spotykany dot¹d w Rzeszowie
akcent widokowy. Pod pomiesz-
czeniem pasa¿u i bibliotek¹ prze-
widziano parking podziemny dla
100 samochodów osobowych.

"Jest to dla nas bardzo wa¿na chwi-
la, poniewa¿ ta inwestycja jest naj-
wiêksz¹, jak¹ Politechnika Rzeszowska
dotychczas realizowa³a" - powiedzia³
JM Rektor prof. Andrzej Sobkowiak,
otwieraj¹c w dniu 31 marca 2009 r. uro-
czystoœæ podpisania umowy o dofinan-
sowanie projektu pod wymienion¹
w tytule nazw¹.

To wa¿ne dla uczelni spotkanie
odby³o siê w sali Senatu PRz, a uroczy-
stoœæ podpisania umowy sw¹ obecno-
œci¹ zaszczycili m.in.: W³adys³aw Ortyl
- senator RP, Dariusz Szewczyk - wice-
prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci wraz z dyrektorem
Zespo³u Innowacji i Technologii PARP
Dariuszem Szymañczakiem, Zygmunt
Cholewiñski - marsza³ek województwa
podkarpackiego, Miros³aw Karapyta -
wojewoda podkarpacki, prof. Stanis³aw
Uliasz - rektor Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Marek Sitarz - wicestarosta rze-
szowski.

Wartoœæ projektu wynosi prawie 84
mln z³ - w tym mieœci siê dofinansowa-
nie wysokoœci 82 594 352 z³. Realizacja
inwestycji jest wspó³finansowana ze
œrodków Unii Europejskiej oraz bud¿e-

tu pañstwa w ramach Programu Opera-
cyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
Priorytet 1. - Nowoczesna gospodarka,
Dzia³anie 1.1 - Infrastruktura uczelni,
przy wspó³pracy z Ministerstwem Roz-
woju Regionalnego oraz Polsk¹ Agen-
cj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.

Przedmiotem projektu jest budowa
zespo³u konferencyjno-wystawienni-
czego i zespo³u dydaktyczno-naukowe-
go, obejmuj¹cego bibliotekê tech-
niczn¹, pomieszczenia dla studentów
architektury, pomieszczenia admini-
stracji uczelni, kilkanaœcie pomiesz-
czeñ laboratoryjnych. Centrum ma te¿
pe³niæ funkcjê ponadregionalnego
oœrodka nowoczesnej gospodarki, s³u-
¿yæ organizacji niekomercyjnych spot-
kañ, odczytów, konferencji, sympo-
zjów etc.

Konkurs na projekt architektonicz-
no-urbanistyczny ww. Centrum zosta³
og³oszony 30 listopada 2006 r., jego
rozstrzygniêcie nast¹pi³o zaœ w kwiet-
niu 2007 r. Na konkurs wp³ynê³o 9 prac,

wœród których I miejsce zdoby³ projekt
opracowany przez Biuro Projektów Bu-
downictwa Ogólnego BUDOPOL S.A.
Warszawa - teraz realizowany. Wnio-
sek o dofinansowanie projektu zosta³
z³o¿ony 31 grudnia 2008 r. - termin za-
koñczenia realizacji inwestycji przewi-
dywany jest na 31 grudnia 2011 r.

Projektowany obiekt uwzglêdnia
potrzeby strategiczne rozwoju Polski
Wschodniej, miasta Rzeszowa i regio-
nu podkarpackiego w zakresie rozwoju
dydaktyki, nauki, przedsiêbiorczoœci
i innowacyjnoœci. Budynek posiada³
bêdzie taki uk³ad, w którym wszystkie
podstawowe funkcje dostêpne bêd¹
z hallu g³ównego - pasa¿u. Uwzglêd-
nione s¹ te¿ odrêbne wejœcia z we-
wnêtrznego pasa¿u do ka¿dej czêœci bu-
dynku, stanowi¹cej wydzielony zespó³
pomieszczeñ.

W kompleksie dydaktycznym prze-
widziano m.in. amfiteatraln¹ aulê na
400 miejsc, z du¿ym podium i dostoso-
wanym do potrzeb zapleczem. W tej

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
i Biblioteczno-Administracyjne

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne
i Biblioteczno-Administracyjne

now¹ inwestycj¹ Politechniki Rzeszowskiejnow¹ inwestycj¹ Politechniki Rzeszowskiej
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czêœci znajdzie siê te¿ sala amfiteatral-
na dla 220 osób oraz dwie mniejsze sale
na 170 i 150 miejsc, mog¹ce stanowiæ
po rozsuniêciu sk³adanej œciany jedn¹
salê o p³askiej pod³odze. Nad jedn¹ z sal
usytuowane bêd¹ trzy pracownie, na
parterze laboratoria. Od strony po³ud-
niowej przewidziano dwie kondygna-
cje o charakterze dydaktyczno-biu-
rowym, wydzielone funkcjonalnie od
pozosta³ych pomieszczeñ. Mog¹ one
pe³niæ dodatkowo funkcje zwi¹zane
z informacj¹ patentow¹, normaliza-

cyjn¹ lub gromadzeniem zbiorów elek-
tronicznych.

Biblioteka bêdzie pe³niæ funkcjê re-
gionalnej biblioteki technicznej, wyni-
kaj¹c¹ z potrzeb rozwoju Polski
Wschodniej oraz Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Podkarpac-
kiego. Dostêp do biblioteki zapewni
wejœcie z punktem kontroli osób
wchodz¹cych i wychodz¹cych. Na par-
terze przewidziana jest sala katalogowa
z katalogiem elektronicznym i trady-
cyjnym, punkt informacji oraz wypo-

¿yczalnia. Na piêtrze znajd¹ miejsce
czytelnie, wœród nich czytelnia profe-
sorska, oddzielona od pomieszczenia
czytelni studenckiej szklan¹ œciank¹.
Poszczególne funkcje biblioteki roz-
dzielone zostan¹ a¿urowymi przegro-
dami. Komunikacjê miêdzy kondyg-
nacjami zapewni para dwubiegowych
schodów oraz oszklony dŸwig osobowy
bez maszynowni, przystosowany do
obs³ugi osób niepe³nosprawnych.

W centralnej czêœci pasa¿u zlokali-
zowana zostanie g³ówna klatka schodo-
wa, prowadz¹ca do czêœci admini-
stracyjnej, góruj¹cej nad kompleksem
budynków. W tej czêœci, na III i IV
piêtrze znajd¹ miejsce pomieszczenia
rektoratu i sala dydaktyczna przystoso-
wana do obrony doktoratów, wykorzy-
stywana tak¿e przez Senat uczelni.

Umowa z Politechnik¹ Rzeszowsk¹
jest czternast¹ umow¹ realizowan¹
przez PARP w ramach programu "Roz-
wój Polski Wschodniej". Regionalne
Centrum jest uznane przez zespó³ archi-
tektów za wysoce nowatorsk¹ inwesty-
cjê, stanowiæ bêdzie piêkn¹ i charakte-
rystyczn¹ wizytówkê naszej uczelni,
miasta Rzeszowa i Podkarpacia.

Marta OlejnikLampka szampana wieñcz¹ca podpisanie umów.
Fot. M. Misiakiwicz

Ministerstwo informuje
Minister Barbara Kudrycka og³osi³a

podczas konferencji prasowej w Sejmie
RP w dniu 12 marca 2009 r. za³o¿enia
reformy szkolnictwa wy¿szego w Pol-
sce: "Partnerstwo dla wiedzy - nowy
model zarz¹dzania szkolnictwem wy¿-
szym". Wœród propozycji jest m.in.
ograniczenie wieloetatowoœci na uczel-
niach, mo¿liwoœæ konkursów na stano-
wiska rektorów i obowi¹zek powo³ania
konwentu uczelni.

Projekt "Partnerstwo dla wiedzy -
nowy model zarz¹dzania szkolnictwem
wy¿szym" przewiduje:
� stworzenie mechanizmu wy³aniania

krajowych naukowych oœrodków
wiod¹cych (KNOW) - bêd¹ wybiera-
ne w drodze konkursów przez komi-
sje z udzia³em miêdzynarodowych
ekspertów,

� tworzenie regionów wiedzy - m.in.
obowi¹zek powo³ania w uczelniach
publicznych konwentu z udzia³em
pracodawców i samorz¹du,

� zmiany w ustroju uczelni publicznej
- m.in. dodatkowe kompetencje rek-
torów oraz dopuszczenie dwóch try-
bów powo³ywania rektora, kierow-
ników podstawowych jednostek or-
ganizacyjnych oraz dyrektorów in-
stytutów: tradycyjnego i konkurso-
wego,

� lepsze wykorzystanie potencja³u ba-
dawczego i dydaktycznego polskich
uczelni - m.in. ograniczenie wielo-
etatowoœci na uczelniach (drugie za-
trudnienie lub prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej bêdzie wyma-
ga³o zgody rektora lub kierownika
jednostki naukowej),

� uproszczenie finansowania szkó³
wy¿szych - m.in. finansowanie pod-
miotowe zostanie wsparte finanso-
waniem zadaniowym prowadzonym
w trybie konkursowym,

� poprawê jakoœci kszta³cenia - m.in.
wprowadzenie dwóch rodzajów oce-
ny jakoœci kszta³cenia przez PKA:
oceny programowej (dotyczy kie-
runku studiów) oraz oceny instytu-
cjonalnej (dotyczy podstawowej jed-
nostki organizacyjnej uczelni).
Kierownictwu Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego zale¿y na jak
najszerszym zakresie konsultacji, dla-
tego zachêcamy wszystkich pracowni-
ków akademickich do przesy³ania
swoich uwag i indywidualnych propo-
zycji rozwi¹zañ na adres: modelkarie-
ry@nauka.gov.pl.
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Dnia 6 kwietnia 2009 r. na zamku
w £añcucie odby³o siê zorganizowane
przez Wy¿sz¹ Szko³ê Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie seminarium
naukowe pn. "Jaka ma byæ reforma
szkolnictwa wy¿szego?". Honorowym
patronem i goœciem tego seminarium
by³a minister nauki i szkolnictwa wy¿-
szego Barbara Kudrycka, która mó-
wi³a o proponowanych przez MNiSzW
za³o¿eniach reformy. Pani minister za-
pewni³a te¿, ¿e celem tej debaty jest
publiczne wys³uchanie opinii przed-

stawicieli œrodowisk akademickich,
a w konsekwencji uwzglêdnienie pro-
ponowanych sugestii w przygotowy-
wanej ustawie, rewolucjonizuj¹cej
polski system szkolnictwa wy¿szego.

Wprowadzenie reformy szkolnic-
twa wy¿szego budzi wiele obaw, bo oz-
nacza wprowadzenie daleko id¹cych
zmian w tym obszarze. Wiêkszoœæ
zmian Ministerstwo planuje wprowa-
dziæ ju¿ w 2010 r. - m.in. ograniczyæ
mo¿liwoœæ studiowania na drugim kie-
runku, zostawiaj¹c j¹ tylko dla najwy-

bitniejszych 10% studentów ca³ej u-
czelni.

Pod wskazanym wczeœniej adresem
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego oczekuje na uwagi i propo-
zycje œrodowiska akademickiego, tak¿e
Politechniki Rzeszowskiej. "Partner-
stwo dla wiedzy - nowy model za-
rz¹dzania szkolnictwem wy¿szym"
opublikujemy w kolejnym wydaniu
GP.

Marta Olejnik

"Jaka ma byæ reforma szkolnictwa wy¿szego?"

W dniu 26 marca br. odby³o siê posie-
dzenie Senatu PRz. Obradom przewodni-
czy³ JM Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak, rozpoczynaj¹c od wrêczenia
dr. hab. in¿. Markowi Gotfrydowi, prof.
PRz nominacji na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreœlony.

Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹
opiniê w sprawie wniosków o mianowa-
nie:
� dr hab. Barbary Lulek (WMiFS) na

stanowisko profesora nadzwyczajne-
go na czas nieokreœlony,

� prof. dr. hab. in¿. Janusza Tomaszka
(WBiIŒ) na stanowisko profesora
zwyczajnego,

� prof. dr. hab. in¿. Mykhaylo Dorozho-
vetsa (WEiI) na stanowisko profesora
zwyczajnego,

� dr. hab. in¿. Bogdana Kwolka (WEiI)
na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na okres 5 lat,

� dr. hab. in¿. Zbigniewa Œwidra (WEiI)
na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony,

� prof. dr. hab. Alexandra Linkova
(WMiFS) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreœlo-
ny.
Ponadto Senat przyj¹³:

� uchwa³ê nr 5/2009 w sprawie aktuali-
zacji uchwa³y Senatu nr 6/2007 z dnia
18 stycznia 2007 r. w ramach planu

rzeczowo-finansowego Politechniki
Rzeszowskiej na lata 2007-2013, do-
tycz¹cego inwestycji wspó³finanso-
wanej ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, pt. "Rozbudowa i doposa-
¿enie Oœrodka Kszta³cenia Lotnicze-
go PRz",

� uchwa³ê nr 6/2009 w sprawie przyjê-
cia Regulaminu studiów wy¿szych na
Politechnice Rzeszowskiej,

� uchwa³ê nr 7/2009 w sprawie przyjê-
cia Regulaminu studiów doktoranc-
kich na Politechnice Rzeszowskiej,

� uchwa³ê nr 8/2009 w sprawie utwo-
rzenia na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa kierunku studiów "me-
chatronika",

� uchwa³ê nr 9/2009 w sprawie utwo-
rzenia w Zamiejscowym Oœrodku Dy-
daktycznym w Stalowej Woli prowa-
dzonym przez WBMiL kierunku stu-
diów pierwszego stopnia "zarz¹dza-
nie i in¿ynieria produkcji",

� uchwa³ê nr 10/2009 w sprawie
wszczêcia postêpowania o nadanie
tytu³u doktora honoris causa Politech-
niki Rzeszowskiej prof. dr. hab. in¿.
Krzysztofowi J. Kurzyd³owskiemu,
profesorowi zwyczajnemu Politech-
niki Warszawskiej,

� uchwa³ê nr 11/2009 w sprawie naby-
cia przez Politechnikê Rzeszowsk¹
dzia³ek nr 1867/33 oraz 3919/2
po³o¿onych w Jasionce (gmina Trze-
bownisko) na potrzeby statutowe
uczelni zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz
oraz w zwi¹zku z realizacj¹ projektu
inwestycyjnego "Rozbudowa i dopo-
sa¿enie Oœrodka Kszta³cenia Lotni-
czego PRz im. I. £ukasiewicza",

� uchwa³ê nr 12/2009 w sprawie wnio-
sku do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego o zwiêkszenie wynagro-
dzenia rektora Politechniki Rzeszow-
skiej.
W dalszej kolejnoœci Senat:

� zaopiniowa³ wnioski o przyznanie na-
uczycielom akademickim Nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego,

� zatwierdzi³ plan remontów i inwesty-
cji Politechniki Rzeszowskiej na
2009 r.,

� wys³ucha³ informacji prorektora ds.
nauki na temat finansowania badañ
naukowych w Politechnice Rzeszow-
skiej w 2008 r. oraz dotacji na dzia³al-
noœæ statutow¹ i badania w³asne na
rok 2009.

Katarzyna Sroka

Z OBRAD SENATU
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Mgr in¿. Artur Borowiec,
asystent w Katedrze Mechaniki
Konstrukcji na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska, uzyska³ stopieñ nau-
kowy doktora nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny
naukowej budownictwo, nada-
ny przez Radê Wydzia³u Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska Politechniki Rzeszow-
skiej w dniu 18 lutego 2009 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Wykrywanie uszkodzeñ w uk³a-

dach prêtowych z wykorzystaniem zmian parametrów mode-
lu modalnego. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr
hab. in¿. Leonard Ziemiañski, Politechnika Rzeszowska. Re-

cenzenci rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. in¿. Edward Ma-
ci¹g, Politechnika Krakowska
i prof. zw. dr hab. in¿. dr h.c.
Zenon Waszczyszyn, cz³. rze-
czyw. PAN, Politechnika Rze-
szowska.

Mgr in¿. Piotr Nazarko,
asystent naukowo-badawczy
w Katedrze Mechaniki Kon-
strukcji na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska,
uzyska³ stopieñ naukowy dok-
tora nauk technicznych z zakre-

su dyscypliny naukowej mechanika, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 11 marca 2009 r. Temat rozprawy doktor-
skiej: Ocena stanu konstrukcji i wykrywanie uszkodzeñ w jej
elementach. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr
hab. in¿. Leonard Ziemiañski, Politechnika Rzeszowska. Re-
cenzenci rozprawy doktorskiej: prof. zw. dr hab. in¿. dr h.c.
Józef Giergiel, Politechnika Rzeszowska i prof. dr hab. in¿.
Wies³aw Ostachowicz, Instytut Maszyn Przep³ywowych
PAN w Gdañsku. Rada Wydzia³u wyró¿ni³a rozprawê dok-
torsk¹.

Mgr in¿. Krzysztof Kurc,
asystent w Katedrze Mechaniki
Stosowanej i Robotyki na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, uzyska³ stopieñ nauko-
wy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
mechanika, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 11 marca
2009 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Projektowanie robota
inspekcyjnego w ujêciu mecha-
tronicznym. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. zw. dr
hab. in¿. dr h.c. Józef Giergiel, Politechnika Rzeszowska.
Recenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Arka-
diusz Mê¿yk, Politechnika Œl¹ska w Gliwicach i dr hab. in¿.
Adam Marciniec, Politechnika Rzeszowska. Rada Wydzia³u
wyró¿ni³a rozprawê doktorsk¹.

PERSONALIA

Dr in¿. Ryszard Filip,
adiunkt w Katedrze Materia-
³oznawstwa na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa,
w dniu 24 lutego 2009 r. uzy-
ska³ stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypli-
ny naukowej in¿ynieria ma-
teria³owa, nadany przez Radê
Wydzia³u In¿ynierii Materia-
³owej i Metalurgii Politechni-
ki Œl¹skiej. Temat rozprawy

habilitacyjnej: Kszta³towanie mikrostruktury i w³aœciwoœci
warstwy wierzchniej stopów tytanu w procesie przetapiania
laserowego.

Pan Ryszard Filip urodzi³ siê w 1962 r. w £añcucie. Studia
wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej. Stopieñ naukowy doktora nauk
technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja
maszyn uzyska³ w 1995 r. na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa naszej uczelni, na podstawie rozprawy pt. Kszta³-
towanie mikrostruktury i prognozowanie wytrzyma³oœci zmê-
czeniowej dwufazowych stopów tytanu alfa + beta. Promoto-
rem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Jan
Sieniawski z Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie zajmuje siê
problematyk¹ kszta³towania mikrostruktury i w³aœciwoœci
warstwy wierzchniej materia³ów stosowanych w konstrukcji
silników lotniczych z zastosowaniem stopowania laserowe-
go i metod CVD. Prowadzi zajêcia dydaktyczne dla studen-
tów Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa z przedmiotów
zwi¹zanych z zagadnieniami in¿ynierii materia³owej.

HABILITACJE

DOKTORATY
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JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora zwyczajne-
go w Politechnice Rzeszowskiej:
� prof. dr. hab. in¿. Janusza Tomaszka, kierownika

Katedry In¿ynierii i Chemii Œrodowiska na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska na czas nie-
okreœlony z dniem 1 kwietnia 2009 r.,

� prof. dr. hab. in¿. Mykhaylo Dorozhovetsa w Za-
k³adzie Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wy-

dziale Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreœ-
lony z dniem 1 kwietnia 2009 r.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� dr. hab. in¿. Bogdana Kwolka w Katedrze Informa-

tyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Infor-
matyki na okres 5 lat z dniem 1 kwietnia 2009 r.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Janusz Tomaszek Mykhaylo Dorozhovets Bogdan Kwolek

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytu³ów, dzia³a-
j¹c na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.,
Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), po zasiêgniêciu opinii
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, postanowi³a przy-
znaæ z dniem 23 lutego br. Wydzia³owi Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £uka-
siewicza uprawnienie do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
mechanika - czytamy w piœmie Centralnej Komisji do spraw
Stopni i Tytu³ów, znak: BCK-VI-U-433/08, z dnia 23 lutego
2009 r.

To kolejne uprawnienie do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego. Rada Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa posiada bowiem od 26 kwietnia 2000 r. uprawnie-
nie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w któ-
rej do chwili obecnej wypromowanych zosta³o oœmiu dokto-
rów habilitowanych na wymienionym Wydziale.

Patrycja Ewa Jagie³owicz

W dniu 26 marca 2009 r. Senat Politechniki Rze-
szowskiej podj¹³ uchwa³ê o utworzeniu na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa nowego kierunku studiów
– mechatronika. Rekrutacja studentów na ten kierunek
rozpocznie siê od roku akademickiego 2009/2010. Kie-
runek mechatronika zosta³ wprowadzony przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego do wykazu
kierunków studiów przed dwoma laty. Na Wydziale Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa mechatronika by³a prowa-
dzona wczeœniej jako specjalnoœæ na kierunku me-
chanika i budowa maszyn.

Mechatronika jest kierunkiem, który ³¹czy problemy
mechaniki, elektroniki, informatyki, robotyki, sztucznej
inteligencji oraz teleinformatyki. W³aœciwie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e wszystkie spotykane wspó³czeœnie
urz¹dzenia techniczne s¹ urz¹dzeniami mechatronicz-
nymi, st¹d koniecznoœæ kszta³cenia fachowców
umiej¹cych je konstruowaæ i obs³ugiwaæ. Klasy o profi-
lu mechatronicznym istniej¹ w wielu szko³ach naszego

KOLEJNE UPRAWNIENIE
dla Wydzia³u

Budowy Maszyn i Lotnictwa

KOLEJNE UPRAWNIENIE
dla Wydzia³u

Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nowy kierunek studiówNowy kierunek studiów
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regionu. W chwili obecnej absolwenci tych specjalnoœci bêd¹
mogli zdobywaæ i rozszerzaæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci na
naszym Wydziale.

W ramach studiów przewiduje siê uruchomienie dwu spe-
cjalnoœci: "informatyka i robotyka" oraz "komputerowo
wspomagane projektowanie". Studia na tych specjalnoœciach

bêd¹ przygotowywaæ studentów do rozwi¹zywania
problemów zwi¹zanych z projektowaniem urz¹dzeñ
mechatronicznych oraz sterowaniem nimi. Absolwen-
ci uzyskaj¹ szerok¹ wiedzê z zakresu: informatyki, me-
chatroniki, budowy robotów i ich sterowania, grafiki
komputerowej i komputerowego projektowania, jak
równie¿ umiejêtnoœæ wdra¿ania tej wiedzy w ró¿nych
dziedzinach techniki.

Studia na kierunku mechatronika bêd¹ siê koñczyæ
tytu³em in¿yniera, w przysz³oœci zaœ po wypromowa-
niu absolwentów przewiduje siê uruchomienie studiów
II stopnia, koñcz¹cych siê uzyskaniem tytu³u magistra
in¿yniera. Absolwenci tego kierunku bêd¹ mogli
podj¹æ pracê w zak³adach przemys³u elektromaszyno-
wego, zarówno przy projektowaniu, jak i produkcji no-
wych wyrobów.

Edward RejmanJeden z robotów w laboratorium robotyki.
Fot. w³asna

Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebo-
waniu rynku, w semestrze letnim
2008/2009 na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska zosta³y urucho-
mione studia podyplomowe "Charak-
terystyka i ocena energetyczna budyn-
ków". Organizatorem studiów jest
Zak³ad Budownictwa Ogólnego. Studia
s¹ przeznaczone dla osób z wykszta³ce-
niem wy¿szym, zamierzaj¹cych specja-
lizowaæ siê w zagadnieniach zwi¹-
zanych z racjonalizacj¹ u¿ytkowania
energii, auditingiem energetycznym
oraz alternatywnymi Ÿród³ami energii.
Podstawowym celem studiów jest wy-
kszta³cenie kadry specjalistów posia-
daj¹cych umiejêtnoœci z zakresu
racjonalnego wykorzystania energii
oraz projektowania systemów opartych
na odnawialnych Ÿród³ach energii.
Ukoñczenie tych studiów upowa¿nia
do sporz¹dzania œwiadectw charaktery-
styki energetycznej budynków. Pro-
gram studiów uzyska³ pozytywn¹

opiniê ministra infrastruktury oraz zo-
sta³ zatwierdzony przez ministra nauki
i szkolnictwa wy¿szego. Studia bêd¹
trwaæ dwa semestry, po których odbê-
dzie siê egzamin koñcowy.

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Europejskiej
nak³ada na pañstwa cz³onkowskie obo-
wi¹zek oszczêdzania energii. Wytycz-
ne zawarte w Dyrektywie zosta³y
uwzglêdnione w znowelizowanej 19
wrzeœnia 2007 r. ustawie "Prawo bu-
dowlane". Od 1 stycznia 2009 r. obo-
wi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie metodologii oblicza-
nia charakterystyki energetycznej bu-
dynku i lokalu mieszkalnego lub czêœci
budynku stanowi¹cej samodzieln¹
ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz spo-
sobu sporz¹dzania i wzorów œwiadectw
ich charakterystyki energetycznej.
Œwiadectwo energetyczne (inaczej cer-
tyfikat energetyczny lub paszport ener-

getyczny) jest sporz¹dzane na podsta-
wie oceny energetycznej, polegaj¹cej
na okreœleniu zintegrowanej charakte-
rystyki energetycznej.

Podstaw¹ do sporz¹dzenia zintegro-
wanej charakterystyki jest charaktery-
styka energetyczna budynku okreœlona
w projekcie budowlanym lub dla bu-
dynku istniej¹cego, gdy nie posiada on
dokumentacji projektowej (wyznacza-
na w wyniku inwentaryzacji). Chara-
kterystyka energetyczna to zbiór da-
nych i wskaŸników energetycznych bu-
dynku dotycz¹cych obliczeniowego za-
potrzebowania budynku na energiê na
cele centralnego ogrzewania, ciep³ej
wody u¿ytkowej, wentylacji i klimaty-
zacji, a w przypadku budynku u¿ytecz-
noœci publicznej tak¿e oœwietlenia.
Œwiadectwo energetyczne jest doku-
mentem przygotowywanym przez spe-
cjalistê (niezale¿nego eksperta), wa¿-
nym 10 lat.

Jadwiga Kaleta

Studia na czasie

"Charakterystyka i ocena energetyczna budynków""Charakterystyka i ocena energetyczna budynków"
Studia podyplomowe na WBiIŒ
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"Celem studiów jest przygotowanie
specjalistów na potrzeby administracji
publicznej oraz firm, w których dzia³al-
noœci mo¿e wyst¹piæ kryzys" - mówi
dziekan WZiM dr hab. Grzegorz
Ostasz, prof. PRz. "Bezpieczeñstwo
wymaga aktywnoœci" - dodaje prof.
Ostasz. Studia adresowane s¹ w szcze-
gólnoœci do funkcjonariuszy i pracow-
ników cywilnych Policji, Stra¿y
Granicznej i Po¿arnej, Obrony Cywil-

nej, Wojska Polskiego, S³u¿by Celnej
PKP - SOK, sztabów zarz¹dzania kry-
zysowego, specjalistów spraw obron-
nych i ochrony informacji niejawnych,
mened¿erów agencji ochrony i us³ug
detektywistycznych. Dwusemestralne
studia objête zosta³y patronatem woje-
wody podkarpackiego. Obok pracow-
ników Politechniki zajêcia prowadziæ
bêd¹ praktycy z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego w Podkarpackim Urzê-

dzie Wojewódzkim. S³uchacze studiów
zapoznaj¹ siê z takimi zagadnieniami,
jak: organizacja i funkcjonowanie szta-
bów kryzysowych, komunikacja spo-
³eczna i media w zarz¹dzaniu kryzy-
sowym czy psychologia w sytuacjach
nadzwyczajnych. Absolwenci obok
dyplomu otrzymaj¹ zaœwiadczenie o u-
koñczeniu kursu pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Jan Rybak

"Zarz¹dzanie w warunkach szczególnych""Zarz¹dzanie w warunkach szczególnych"
Studia podyplomowe na WZiM

Studia na czasie

Dzia³aj¹ce przy Politechnice Rzeszowskiej Labo-
ratorium Badañ Materia³ów dla Przemys³u Lotnicze-

dla Laboratorium
Badañ Materia³ów

dla Przemys³u
Lotniczego

dla Laboratorium
Badañ Materia³ów

dla Przemys³u
Lotniczego

Piec pró¿niowy do wytwarzania odlewów metod¹
krystalizacji kierunkowej i monokrystalizacji.

Fot. w³asna

CertyfikatyCertyfikaty
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go uzyska³o certyfikat zgodnoœci
systemu jakoœci z norm¹ ISO/IEC
17025 oraz certyfikat Nadcap (National
Aerospace and Defense Contactors
Accreditation Program) w zakresie ba-
dania materia³ów, przyznane przez Per-
formance Review Institute (USA).

Jest to pierwszy tego typu, presti¿o-
wy certyfikat w Polsce i w tej czêœci Eu-

ropy wydany dla Laboratorium bêd¹-
cego czêœci¹ uczelni wy¿szej, który po-
twierdza wysok¹ jakoœæ wykonywa-
nych prac badawczych. Certyfikat
Nadcap dopuszcza Laboratorium Ba-
dañ Materia³ów dla Przemys³u Lotni-
czego przy Politechnice Rzeszowskiej
do wykonywania badañ materia³owych
dla wszystkich wiod¹cych œwiatowych

producentów lotniczych. Zapewnia
równie¿ dostêp do certyfikowanego La-
boratorium Badawczego nakierowane-
go na potrzeby lotnictwa wszystkim
firmom skupionym w klastrze prze-
mys³owym "Dolina Lotnicza".

Waldemar Ziaja

W dniu 18 maja 2009 r. mija 71. ro-
cznica lotu szybowcowego Tadeusza
Góry (ur. w 1918 r.) z Bezmiechowej do
Solecznik Ma³ych k. Wilna (577,8 km).
Za pokonanie bariery 500 km w locie
swobodnym, jako pierwszy pilot na
œwiecie zosta³ wyró¿niony przez Miê-
dzynarodow¹ Federacjê Lotnicz¹ (FAI)

Medalem Lilienthala, o czym na
³amach GP informowaliœmy niejedno-
krotnie.

W okresie miêdzywojennym lata³ na
wielu typach samolotów. W czasie nie-
mieckiej okupacji dotar³ do Francji,
a nastêpnie do Anglii, gdzie w sierpniu
1940 r. otrzyma³ przydzia³ do brytyj-

skiej jednostki lotniczej - AACU nr 2.
Po przeszkoleniu zosta³ skierowany do
316. polskiego dywizjonu myœliwskie-
go, którego dowódc¹ by³ mile wspomi-
nany przez Niego mjr pil. Aleksander
Gabszewicz.

Po zakoñczeniu wojny T. Góra zo-
sta³ zdemobilizowany w stopniu pol-

skiego porucznika i angielskiego
kapitana. Do Polski powróci³ w 1948 r.,
a do s³u¿by w lotnictwie wojskowym
w 1957 r. Na emeryturê odszed³
w 1972 r. w stopniu podpu³kownika pi-
lota I klasy, a 5 lat póŸniej jako pilot cy-
wilny zacz¹³ lataæ w Œwidniku na
œmig³owcach. Ostatni lot wykona³

w 1987 r., maj¹c 69 lat. W ci¹gu ca³ej
swej s³u¿by w lotnictwie spêdzi³ w po-
wietrzu ok. 10 tys. godz., w tym ok.
2200 na szybowcach. W 2002 roku
otrzyma³ nominacjê na stopieñ pu³kow-
nika, a w 2007 r. prezydent RP miano-
wa³ Go genera³em brygady w stanie
spoczynku.

W styczniu 2008 r. gen. bryg. pil.
Tadeusz Góra ukoñczy³ 90 lat, a urodzi-
nowa uroczystoœæ zbieg³a siê z wyda-
niem Jego biografii pt. "Medalowe
wzloty" autorstwa Tadeusza Chwa³-
czyka. Pan Tadeusz Góra mieszka
w Œwidniku, wielokrotnie by³ goœciem
Akademickiego Oœrodka Szybowco-
wego PRz w Bezmiechowej, nazwane-
go Jego imieniem w sierpniu 2004 r.
Zaszczyci³ te¿ swoj¹ obecnoœci¹ uro-
czystoœæ 70-lecia zdobycia Medalu Li-
lienthala w maju 2008 r.

Pana Tadeusza Górê wielokrotnie
goœciliœmy na ³amach GP. Z satysfakcj¹
i wielk¹ radoœci¹ przyjê³am wiêc Jego
propozycjê opublikowania wspomnie-
nia swego bohaterskiego dowódcy -
majora pilota Aleksandra Gabszewi-
cza, dowódcy Dywizjonu 316. Nie
ukrywam, ¿e zawsze jestem pod wra¿e-
niem piêknego, a przecie¿ prostego
przekazu myœli przez pana Tadeusza
Górê. Jak zawsze skromny i nad wyraz
serdeczny, zaszczyci³ tym wspomnie-
niem "Gazetê Politechniki" w 71. rocz-
nicê swego legendarnego lotu z Bez-
miechowej do Solecznik Ma³ych, w ro-
ku 70. rocznicy wybuchu II wojny
œwiatowej.

Marta Olejnik

Tadeusz Góra dla "Gazety Politechniki"

Okolicznoœciowa karta pocztowa wydana przez Urz¹d Miasta w Œwidniku.
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Konkurs "WinCC flexible"

RAF Station NORTHOLT, po³o¿o-
ne blisko zachodnich przedmieœæ Lon-
dynu, to dobrze zagospodarowane
lotnisko. Budynki murowane, wygodne
pomieszczenia dla ca³ego personelu.

Z tego lotniska startowa³ w bitwie
o Wielk¹ Brytaniê s³ynny 303. Dywi-
zjon Koœciuszkowski. To w³aœnie 303.
zmieni³ nastawienie Anglików do Pola-
ków. Uwa¿ano bowiem, ¿e po dwóch
klêskach: w Polsce i we Francji, nie je-
steœmy zdolni do walki. Zwyciêstwa
303., który liczb¹ zestrzeleñ przewy¿-
sza³ dywizjony angielskie, przyczyni³y
siê do szybkiego rozwoju polskiego lot-
nictwa myœliwskiego. Po 302. i 303. po-
wstawa³y nastêpne: 306., 308., 315.,
316., 317., tworz¹c dwa polskie skrzy-
d³a myœliwskie. Z Northolt nasze dywi-
zjony lata³y nad Francjê, Belgiê i Ho-
landiê, a po przezbrojeniu na Spitfire'y
IX, z dodatkowymi odrzucanymi zbior-
nikami paliwa, równie¿ nad Niemcy.
Northolt sta³o siê baz¹ polskiego lotnic-
twa myœliwskiego, a polskie flagi pañ-
stwowe powiewa³y tu na równi z fla-
gami angielskimi.

W sierpniu 1943 r. I Polskie Skrzy-
d³o Myœliwskie leci na tzw. wymiatanie
na trasie powrotnej wyprawy bombo-
wej, czyli zwalczanie myœliwców Luft-
waffe. Skrzyd³em dowodzi mjr pil.
Aleksander Gabszewicz, lec¹c jak zwy-
kle na czele 316. Dywizjonu. Sporo
czasu by³ jego dowódc¹ bardzo lubia-
nym i szanowanym. Lecimy najpierw
na lotnisko Tangmere, po³o¿one nad
kana³em La Manche, celem uzupe³nie-
nia paliwa. Przelot w szyku zwartym.
Prowadzi 316., za nim dwa polskie dy-
wizjony - ja lecê w ostatniej trójce po
prawej. Wydaje mi siê, ¿e mój Spitfire
sam utrzymuje miejsce w szyku. Wyko-
na³em ju¿ ponad setkê lotów bojowych,
nie licz¹c walki z dwoma Me-109 we
wrzeœniu 1939 r. Lecia³em wtedy na
RWD-8 i nie da³em siê zestrzeliæ. Tote¿

utrzymanie siê w szyku wcale mnie nie
absorbuje, myœli siê wtedy o ró¿nych
rzeczach i zdarzeniach.

Tym razem przypomnia³a mi siê
droga do Anglii po upadku Francji. An-
gielskim statkiem do Liverpool - pobyt
w przejœciowym obozie - posting (roz-
kaz wyjazdu) do Gosport - lotnisko
po³o¿one nad Kana³em, blisko porto-
wego miasta Portsmouth. W drugim

dniu pobytu w Gosport prze¿y³em bom-
bardowanie lotniska, w czasie którego
spalone zosta³y hangary i wiele samo-
lotów. Tutaj w³aœnie dostaliœmy angiel-
skie mundury i stopnie sier¿antów.
Szkolenie, a raczej sprawdzenie, czy
jest siê pilotem, zaczê³o siê w pierw-
szych dniach wrzeœnia 1940 r. Po wyla-
taniu zaledwie 6 godz. zosta³em prze-
niesiony do jednostki angielskiej na
lotnisko Cleave, po³o¿one na zachod-

nim brzegu. Lata³em przewa¿nie "na
wspó³pracê z marynark¹". Pomimo
licznych raportów z proœb¹ o przenie-
sienie do dywizjonu myœliwskiego do-
piero w paŸdzierniku 1941 r. zosta³em
skierowany do Dywizonu 316.

Dolatywaliœmy do Tangmere. Na
lotnisku t³ok, przed nami l¹dowa³y
skrzyd³a angielskie, które lecia³y na
os³onê wyprawy bombowej amerykañ-

skich B-17 (fortec). Po l¹dowaniu
ko³ujemy na skraj lotniska, ustawiaj¹c
siê w jednym rzêdzie. Wszyscy piloci
id¹ do kasyna, ja zostajê przy swoim
Spitfire. Do obiadu sporo czasu, a do
bufetu mi nie œpieszno, bo jestem bez
grosza. Angielscy mechanicy uzu-
pe³niaj¹ paliwo i olej, w³aœnie dwóch
podesz³o do mego samolotu. Jeden
z nich otworzy³ kurek wlewu glikolu
(cieczy ch³odz¹cej). Powiedzia³em:

Tadeusza Góry wspomnienia wojenne

Tadeusz Góra przy samolocie myœliwskim.
Fot. Archiwum T. Chwa³czyka

"Wymiatanie""Wymiatanie""Wymiatanie""Wymiatanie"
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"Glikolu jest doœæ - nie trzeba uzu-
pe³niaæ", a on na to, ¿e uzupe³niaj¹ tylko
olej. Pokaza³em im, gdzie jest wlew
oleju - speszeni bardzo dziêkowali.
Spyta³em, ile samolotów ju¿ uzupe³nili.
Odpowiedzieli, ¿e ten jest pierwszy.
Cysterna podjecha³a do ostatniego
w rzêdzie samolotu 303., ale do-
strzeg³em, ¿e jest to cysterna z benzyn¹
samochodow¹. Dwa polskie dywizjony
ju¿ zosta³y ni¹ uzupe³nione. Mia³em
pójœæ i poszukaæ majora Gabszewicza,
¿eby mu zameldowaæ o fatalnej po-
my³ce, kiedy nadjecha³ samochód,
z którego wysiedli komendant bazy
Tangmere i mjr Gabszewicz, który za-
raz podszed³ do mego samolotu i zapy-
ta³ czy ju¿ zatankowane. "Jeszcze nie,
ale zostanê przy samolotach i dopilnujê
zatankowania" - odrzek³em.

"Polecimy jednym dywizjonem i za-
danie wykonamy" - powiedzia³ Gab-
szewicz. Startowaliœmy zgodnie z pla-
nem i na kursie po³udniowym wznosili-
œmy siê do nakazanej wysokoœci. Lecie-
liœmy w g³¹b Francji, w rejon na-
kazanego "wymiatania". W eterze ci-
sza. Wkrótce zmieniamy kurs na po-
wrotny. Teraz s³oñce mamy z ty³u, wiêc
trzeba bardziej uwa¿aæ. Ju¿ widaæ
brzeg francuski, tracê nadziejê na spot-
kanie ze szkopami.

Odzywa siê operation (stanowisko
dowodzenia): "W waszym kierunku
leci ponad 40 bandytów (myœliwców
Luftwaffe), s¹ wy¿ej, w odleg³oœci
6 mil". Dowódca odpowiedzia³ jednym
s³owem: "Zrozumia³em", po czym
zmieni³ kurs w prawo o oko³o 20 stopni.
"Ten manewr zmusi równie¿ szkopów
do zmiany kursu i "wyjœcia ze s³oñca",
bêdziemy ich lepiej widzieæ. Zwiêksza-
my prêdkoœæ, œcieœniæ szyk, wykonamy
gwa³towny zakrêt w lewo w górê,
utrzymaæ siê w szyku" - mówi Gabsze-
wicz. Spojrza³em w lusterko, widzê
szkopów w odleg³oœci ok. 1 km. Zrozu-
mia³em taktykê dowódcy, utrzymanie
szyku ma decyduj¹ce znaczenie. Kiedy
jeszcze raz spojrza³em w lusterko, byli
500 m za nami.

W tej chwili Gabszewicz krzykn¹³
w mikrofon: "Skrêt!". Ca³y dywizjon
w zwartym szyku wykona³ go jedno-

czeœnie. W po³owie zakrêtu jako ostatni
z prawej czwórki mia³em wiêcej swo-
body, co pozwoli³o mi siê rozejrzeæ,
aby unikn¹æ zaskoczenia. Wy¿ej od
nas, w odleg³oœci kilku kilometrów zo-
baczy³em cztery Me-109 lec¹ce z kur-
sem wschodnim. Za chwilê skryj¹ siê
w tarczê s³oñca i by³em pewien, ¿e nas
zaatakuj¹. Dywizjon, koñcz¹c zakrêt
o 360 stopni znalaz³ siê za zgrupowa-
niem szkopów w odleg³oœci strza³u. Pi-
loci zajêci atakowaniem nie mogli

widzieæ gro¿¹cego im niebezpieczeñ-
stwa. Postanowi³em przeszkodziæ im
atakiem czo³owym, którego - jak wiem
z doœwiadczenia - szkopy bardzo nie lu-
bili.

Na chwilê straci³em ich z oczu, gdy
weszli w tarczê s³oñca. Gdy ich znowu
zobaczy³em, lecieli dalej na wschód.
Mo¿e nas nie widzieli, a mo¿e woleli
unikn¹æ walki. Na maksymalnej mocy
silnika polecia³em w kierunku dywizjo-
nu, który - jak przypuszcza³em - toczy³
zaciêt¹ walkê z przewa¿aj¹cymi liczeb-
nie szkopami. Wkrótce zobaczy³em pa-
rêset metrów poni¿ej dwa pal¹ce siê
samoloty i jeden ci¹gn¹cy za sob¹ smu-
gê czarnego dymu. Wkrótce te¿ zoba-

czy³em samoloty mego dywizjonu. Ni-
kogo nie brakuje, co siê sta³o z myœliw-
cami Luftwaffe?

Do³¹czy³em do szyku. "Lecimy do
domu" - powiedzia³ mjr Gabszewicz.
"Je¿eli ktoœ przy angielskim brzegu bê-
dzie mia³ mniej paliwa ni¿ 40 galonów -
meldowaæ."

Nad lotniskiem przelecieliœmy
w szyku defiladowym w ho³dzie na-
szym mechanikom. To dziêki ich pracy
dywizjon lata³ w pe³nym sk³adzie, na-
wet postrzelone samoloty na drugi
dzieñ by³y gotowe do lotu. Po l¹dowa-
niu wszyscy piloci zebrali siê w "dis-
persalu". Wing Commander Gabsze-
wicz rozpocz¹³ odprawê: "Koledzy,
w ka¿dej sytuacji mo¿na zwyciê¿yæ, je-
¿eli zastosuje siê dobrze przemyœlan¹
taktykê. Niemcy nie przyjêli walki
mimo czterokrotnej przewagi, zaczêli
uciekaæ zanim zaczêliœmy strzelaæ. Do-
myœlam siê, ¿e ich ugrupowanie
sk³ada³o siê przewa¿nie z m³odych, nie-
doœwiadczonych pilotów, a ich dowód-
ca, chc¹c ratowaæ m³odzie¿, da³ sygna³
do ucieczki. Kto od³¹czy³ od szyku?"

Wsta³em i powiedzia³em: "To ja, pa-
nie majorze. Mniej wiêcej w po³owie
zakrêtu rozejrza³em siê i zobaczy³em
cztery Me-109 ok. 800 metrów powy-
¿ej, lec¹ce na wschód. Wchodzi³y w tar-
czê s³oñca i by³em pewny, ¿e bêd¹
atakowaæ. Zdecydowa³em siê prze-
szkodziæ im atakiem czo³owym i wtedy
ostrzec dywizjon. Uwa¿a³em, ¿e nie ma
sensu robiæ tego wczeœniej, gdy dywi-
zjon walczy z przewa¿aj¹c¹ liczb¹
szkopów. Gdy zobaczy³em ¿e Me-109
lec¹ dalej na wschód i nie maj¹ zamiaru
atakowaæ, na pe³nej mocy lecia³em
w stronê dywizjonu. Nie widzia³em
czyje to samoloty, serce zabi³o mocniej
i ¿al œciska³ gard³o, ¿e mnie tam nie
by³o. Dopiero gdy zobaczy³em dywi-
zjon w komplecie, uradowany do³¹-
czy³em do szyku".

Dowódca skwitowa³ to krótko:
"S³uszna decyzja". Dwa pewne zestrze-
lenia przyznano Gabszewiczowi i jego
bocznemu, jedno prawdopodobne ze-
strzelenie pilotowi z klucza dowódcy
i jedno uszkodzenie pilotowi z lewej
czwórki.

Dowódca Dywizjonu 316
mjr pil. Aleksander Gabszewicz.

Fot. Archiwum T. Chwa³czyka
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Politechnika Rzeszowska od wielu
lat podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu
popularyzacjê sportu szybowcowego.
Celowi temu s³u¿y miêdzy innymi
powo³any w 2004 r. Akademicki Oœro-
dek Szybowcowy PRz w Bezmiecho-
wej, dysponuj¹cy zapleczem socjal-
nym, technicznym oraz siedmioma szy-
bowcami. Wiosn¹ 2005 r. Politechnika
objê³a patronatem powsta³y tam¿e Ae-
roklub Politechniki Rzeszowskiej, któ-
rego dzia³alnoœæ umo¿liwi³a ³atwiejszy
dostêp do sportu szybowcowego za-
równo studentom, jak i pracownikom
uczelni, a tak¿e innym osobom prag-
n¹cym realizowaæ swoje lotnicze pasje.
Te doœwiadczenia pozwoli³y podj¹æ
dzia³ania zmierzaj¹ce do zaanga¿owa-
nia siê w rozwój szkolenia szybowco-
wego prowadzonego w ramach PRz.

W lutym 2009 r. rozpoczêto proces
certyfikacji Oœrodka Szkolenia Lotni-
czego tworzonego w ramach Akade-
mickiego Oœrodka Szybowcowego
w Bezmiechowej. Zadaniem tego O-
œrodka bêdzie organizacja szkolenia
szybowcowego oraz udzia³ w pracach

badawczych i naukowych realizowa-
nych w Politechnice Rzeszowskiej.
Z nowej formy szkolenia szybowcowe-
go bêd¹ mogli korzystaæ wszyscy zain-
teresowani - w ofercie znajd¹ siê:
szkolenia szybowcowe i paralotniowe
na sprzêcie Oœrodka lub w³asnym; loty

zboczowe, grawitacyjne, szkolne i tre-
ningowe; starty grawitacyjne, za
wyci¹gark¹ i z lin gumowych.

Rozpoczêcie dzia³alnoœci Oœrodka
planowane jest w czerwcu bie¿¹cego
roku.

Tomasz Rogalski

W Bezmiechowej powstaje
OŒRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO

W Akademickim Oœrodku Szybowcowym w Bezmiechowej.
Fot. M. Zych

Studiuj¹ na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa i dzia³aj¹ w Studenc-
kim Kole Naukowym Lotników.
W modelarni - gdzie budowali swój sa-
molot - do ostatniej chwili prowadzili
ambitne i ¿mudne prace nad projektem
Aero Design 2009. Prace nad modelem
zbieg³y siê z zaliczeniem sesji zimowej,

AERO DESIGN 2009AERO DESIGN 2009
Studenci Politechniki Rzeszowskiej: Pawe³ Gu³a, Maciej Dubiel,

B³a¿ej Morawski i Piotr Nieckarz, uczestnicz¹cy w zawodach Aero
Design 2009, wrócili z Los Angeles. W Mieœcie Anio³ów zdobyli
oficjalnie czternaste miejsce. De facto trzynaste, co poœwiadczaj¹
dokumentem zawieraj¹cym informacje o pomy³ce w klasyfikacji,
od której niestety odwo³ania ju¿ nie ma. Zawody odby³y siê pod
szacownym patronatem Lockheed Martin.
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cjach: dru¿yna z Politechniki Poznañ-
skiej zajê³a 8. miejsce, dru¿yna z Poli-
techniki Wroc³awskiej miejsce 17.

Aero Design to cykliczne zawody
projektowe organizowane przez Socie-
ty of Automotive Engineers (SAE) dla
studentów kierunków lotniczych. SAE
zaœ to organizacja zrzeszaj¹ca 90 tys.
in¿ynierów z ponad 100 krajów, o czym
pisaliœmy w marcowym wydaniu GP.
Zadaniem postawionym zawodnikom
by³o zaprojektowanie i zbudowanie
modelu lataj¹cego zdolnego do podnie-
sienia jak najwiêkszego ³adunku, przy
okreœlonym z góry silniku. Samolot
zbudowany przez naszych studentów
w klasie Regular osi¹gn¹³ udŸwig 15,7
funta, czyli 7,1 kg ³adunku.

Reprezentanci Politechniki Rze-
szowskiej uczestniczyli w Aero Design
po raz pierwszy w historii, a Polska by³a
jedynym europejskim krajem zg³oszo-
nym do udzia³u w tych¿e zawodach.
Uczestnictwo w tak presti¿owym kon-
kursie, jak i satysfakcja ze zdobytego
miejsca stan¹ siê niew¹tpliwie inspi-
racj¹ do dalszego rozwijania ich cen-
nych zainteresowañ z po¿ytkiem dla
nich samych, a tak¿e naszej Alma Ma-
ter.

Co dalej ? - pytam m³odych kon-
struktorów.

Mamy nadziejê, ¿e zdobyta podczas
zawodów wiedza i doœwiadczenie
o ma³ym lotnictwie zaowocuj¹ w przy-
sz³oœci i oka¿¹ siê pomocne przy kon-
struowaniu i budowie trochê wiêkszych
samolotów. Tymczasem staramy siê nie
spoczywaæ na laurach, tylko ca³y czas
rozwijaæ swoje umiejêtnoœci. Zdobyte
podczas konkursu informacje wykorzy-
stujemy do pisania pracy dyplomowej.
Doœwiadczenia wyniesione z zawodów
w Los Angeles nasunê³y nam myœl, aby
zorganizowaæ podobne zawody w Pol-

M³odzi konstruktorzy z polsk¹ falg¹ i w³asnym dzie³em. Od lewej w I rzêdzie:
M. Morawski, P. Gu³a. W II rzêdzie: M. Dubiel, P. Nieckarz.

Fot. Archiwum SKNL

Lotnisko w Los Angeles
- miejsce Aero Design 2009.

Fot. Archiwum SKNL

Prezentacja modeli lataj¹cych.
Fot. Archiwum SKNL
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sce. Jesteœmy przekonani, ¿e posiadamy
potencja³ i potrafimy zorganizowaæ je
nie na gorszym poziomie. Poza tym na-
le¿y - naszym zdaniem - popularyzowaæ
"ma³e lotnictwo" i zachêcaæ m³odych
ludzi do kszta³cenia siê na tak cieka-
wym i daj¹cym ogromn¹ satysfakcjê
kierunku studiów, jakim jest lotnictwo.

Marta Olejnik

Wszystkim Pañstwu, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli nam zrealizowaæ marzenia zwi¹zane z wyjazdem

na Miêdzynarodowe Zawody AERO DESIGN 2009
do Los Angeles, bardzo serdecznie dziêkujemy.

W szczególnoœci dziêkujemy opiekunowi
Studenckiego Ko³a Naukowego Lotników

dr. in¿. pil. Jerzemu Bakunowiczowi i sponsorom,
wœród których znalaz³y siê: w³adze Uczelni

oraz Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej,

Rafineria Jaschem, WSK "PZL-Rzeszów”, PZL Mielec,
PZL Œwidnik, MTU, In¿ynieria-Rzeszów, Fly Polska,

rzeszowskie Biuro Podró¿y First Class.
Z lotniczym pozdrowieniem

Pawe³ Gu³a, Piotr Nieckarz
B³a¿ej Morawski, Maciej Dubiel

PodziêkowaniePodziêkowanie

Organizatorem zawodów I i II stop-
nia Olimpiady Chemicznej, tradycyj-
nie ju¿, by³ Komitet Okrêgowy
Olimpiady Chemicznej w Rzeszowie
przy Wydziale Chemicznym Politech-
niki Rzeszowskiej. Terminarz przebie-
gu 55. edycji tej olimpiady by³ nastê-
puj¹cy: 22 listopada 2008 r. - zawody
I etapu (Rzeszów), 30-31 stycznia
2009 r. - zawody II etapu (Rzeszów),
27-28 marca 2009 - zawody III etapu
(Warszawa). W zawodach I etapu
wziê³o udzia³ 48 uczniów ze szkó³ œred-
nich Podkarpacia: z Dêbicy (14 ucz-
niów), Rzeszowa (10), Przemyœla (6),
Krosna (6), Stalowej Woli (3), £añcuta
(2), Sanoka (2), Strzy¿owa (2), Tarno-
brzega (2) i Mielca (1). Przed rozpoczê-
ciem zawodów sekretarz Komitetu

LV Olimpiada

Chemiczna

LV Olimpiada

Chemiczna

Uczestnicy I etapu podczas rozwi¹zywania zadañ teoretycznych w sali H9.
Fot. J. Pusz
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Okrêgowego Olimpiady Chemicznej
podkreœli³ udzia³ w ww. zawodach
w roli sponsora grupy kapita³owej
CIECH (Centrali Importowo-Ekspor-
towej Chemikalii Sp. z o.o.), w sk³ad
której wchodz¹ Zak³ady Chemiczne
"Organika-Sarzyna" SA w Nowej Sa-
rzynie. Przedstawi³ ogólny profil jej
dzia³alnoœci oraz zwróci³ uwagê na jej
dynamiczny rozwój. Jednodniowe za-
wody I etapu obejmowa³y rozwi¹zywa-
nie 5 zadañ teoretycznych. Zwyciêzc¹
I etapu zawodów w Rzeszowie zosta³
£ukasz Krawczyk (I LO im. KEN w Sa-
noku, uczeñ mgr. Jana Buk³ada), który
uzyska³ 83 pkt na 100 pkt mo¿liwych
do zdobycia. Drugie miejsce zaj¹³ Ma-

teusz Zaj¹c (I LO im. M. Kopernika w Kroœnie, uczeñ mgr Ka-
tarzyny Sitek-Guzik), III miejsce zaœ Pawe³ Binko (II LO im.
prof. K. Morawskiego w Przemyœlu, uczeñ mgr. in¿. Mariana
Sztaby). Na zakoñczenie I etapu zawodów uczestnikom olim-
piady wrêczono upominki. Fundatorem gad¿etów by³y Za-
k³ady Chemiczne "Organika-Sarzyna" SA w Nowej Sarzynie.

Do II etapu 55. Olimpiady Chemicznej Komitet G³ówny
w Warszawie zakwalifikowa³ 20 zawodników z naszego okrê-
gu oraz dodatkowo 9 zawodników z okrêgu krakowskiego,
tj. z Bochni (4), Tarnowa (3) i Nowego S¹cza (2), dla których
zabrak³o miejsca na stanowiskach laboratoryjnych w Krako-
wie, z racji du¿ej liczby uczestników II etapu w tym okrêgu.
Dwudniowe zawody II etapu odby³y siê 30 i 31 stycznia
2009 r. Uczestników II etapu przywita³ prodziekan Wydzia³u
Chemicznego PRz prof. dr hab. in¿. Roman Petrus, który w a-

Powitanie uczestników II etapu 55. OCh przez prof. R. Petrusa.
Fot. J. Pusz

Uczestnicy II etapu podczas rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego w sali 122 .
Fot. J. Pusz

Kamil Gucwa - uczestnik III etapu 55.
Olimpiady Chemicznej w Warszawie,
uczeñ II LO w Sanoku.

Fot. J. Pusz

������� ����	
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syœcie sekretarza dr. Janusza Pusza
i cz³onków Komitetu Okrêgowego
Olimpiady Chemicznej w Rzeszowie
wrêczy³ najlepszemu zawodnikowi
I etapu nagrody ufundowane przez
sponsora Olimpiady Chemicznej -
Zak³ady "Organika-Sarzyna" SA.
W pierwszym dniu zawodów ucznio-
wie mieli do rozwi¹zania 5 zadañ teore-
tycznych, natomiast w drugim dniu
zadanie laboratoryjne. Najlepsze wyni-
ki II etapu Olimpiady Chemicznej zdo-

byli uczniowie z I LO w Bochni: Rafa³
Pasiut i Dawid Kasprzyk, trzecie miejs-
ce zaœ Kamil Gucwa z II LO w Sanoku
(uczeñ mgr Dominiki £akoœ i mgr. Pio-
tra £akosia), który jako jedyny zawod-
nik naszego okrêgu zakwalifikowa³ siê
do zawodów centralnych w Warszawie.
Dwudniowe zawody III etapu mia³y
miejsce w Warszawie w dniach 27-28
lutego 2009 r.

Uroczyste zakoñczenie 55. Olim-
piady Chemicznej odbêdzie siê w dniu

6 czerwca 2009 r. w Auli Wydzia³u
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pragnê przy tej okazji z³o¿yæ wyra-
zy podziêkowania wszystkim uczestni-
kom zawodów, ich opiekunom - nau-
czycielom, pracownikom Komitetu
Okrêgowego, recenzentom prac, a tak-
¿e sponsorowi Olimpiady Chemicznej,
tj. Zak³adom Chemicznym "Organika-
-Sarzyna" SA, i ¿yczê dalszej owocnej
wspó³pracy.

Janusz Pusz

W ci¹gu ostatnich 40 lat Wydzia³
Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej
przekszta³ci³ siê w jedyne na Podkarpa-
ciu nowoczesne centrum nauk chemicz-
nych, specjalizuj¹ce siê w chemii,
technologii i in¿ynierii chemicznej,
a od niedawna tak¿e w chemii mate-
ria³ów i biotechnologii. Wydzia³ pro-
wadzi kszta³cenie na trzech poziomach
(studia in¿ynierskie, magisterskie
i doktoranckie) oraz organizuje studia
podyplomowe.

Jubileusz 40-lecia Wydzia³u Che-
micznego obchodzony w 2008 r. by³
okazj¹, by bie¿¹cy rok akademicki za-
pocz¹tkowa³ now¹ inicjatywê Wy-
dzia³u skierowan¹ do przysz³ych kan-
dydatów na studia. Jest ni¹ Podkarpacki
Konkurs Chemiczny im. Ignacego
£ukasiewicza (PKCh). Patronat nad
Konkursem sprawuj¹: rektor Politech-
niki Rzeszowskiej, marsza³ek woje-
wództwa podkarpackiego i prezydent
Rzeszowa. Konkurs jest przeznaczony
dla uczniów wszystkich typów szkó³
ponadgimnazjalnych woj. podkarpac-
kiego, jego celem jest zaœ propagowa-
nie i rozwijanie zainteresowania che-
mi¹ wœród uczniów, zwrócenie uwagi
na rangê przedmiotu, poszukiwanie
utalentowanej m³odzie¿y, zapewnienie
rywalizacji w wybranej dziedzinie wie-
dzy, umo¿liwienie porównania miêdzy
uczestnikami poziomu opanowania

wiedzy chemicznej. Podjêta inicjatywa
jest pierwsz¹ tego typu w woj. podkar-
packim, bardzo istotn¹ z racji prowa-
dzonych naborów na studia chemiczne
naszej uczelni, jest tak¿e bardzo szero-

k¹ reklam¹ Wydzia³u i Politechniki
w woj. podkarpackim i w kraju.

Spo³ecznoœæ akademicka Wydzia³u
Chemicznego z wielk¹ uwag¹ œledzi³a
3-etapowe zawody, w których I edycji
wziê³o udzia³ 286 uczniów z 36 szkó³
woj. podkarpackiego (patrz tabela). Za-
wody I etapu konkursu odbywaj¹ siê
w szko³ach woj. podkarpackiego, nato-
miast etapy II i III w salach wyk³ado-
wych i laboratoryjnych Politechniki.
Relacja z przebiegu zawodów oraz do-

I edycja Podkarpackiego
Konkursu Chemicznego im. Ignacego £ukasiewicza

zbli¿a siê do fina³u

I edycja Podkarpackiego
Konkursu Chemicznego im. Ignacego £ukasiewicza

zbli¿a siê do fina³u

Uczestnicy II etapu PKCh podczas rozwi¹zywania zadañ teoretycznych.
Fot. J. Pusz
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Zestawienie uczestników I edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. I. £ukasiewicza

Lp. Miejscowoœæ Szko³a

Liczba uczestników

I
etap

II
etap

III
etap

���� ����	�� ���� ����

1 Dêbica I Liceum Ogólnokszta³c¹ce 15 13 7 2

2 Dukla Zespó³ Szkó³ w Dukli 1 - - -

3 Jas³o II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. pp³k. Józefa Modrzejewskiego w Jaœle 5 1 - -

4 Kañczuga Zespó³ Szkó³ w Kañczudze 2 - - -

5 Kolbuszowa Liceum Ogólnokszta³c¹ce in. Janka Bytnara 8 1

6 Krosno I LO im. M. Kopernika 7 6 5 4

7 Krosno II LO im. Konstytucji 3 Maja 13 5 3 -

8 Krosno Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 3 2 - -

9 Lesko Liceum Ogólnokszta³c¹ce 7 2 - -

10 Le¿ajsk Zespó³ Szkó³ Licealnych im. B. Chrobrego w Le¿ajsku 21 9 5 -

11 Lubaczów Liceum Ogólnokszta³c¹ce 2 - - -

12 £añcut II Liceum Ogólnokszta³c¹ce 12 2

13 Mielec II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Mielcu 7 4 - -

14 Nisko Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stefana Czarneckiego w Nisku 6 1 - -

15 Nisko RCEZ w Nisku 3 3

16 Nowa Sarzyna Zespó³ Szkó³ im. Ignacego £ukasiewicza 3

17 Pilzno Liceum Ogólnokszta³c¹ce w PilŸnie 2 1

18 Przemyœl II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. prof. K. Morawskiego 22 7 4 1

19 Przemyœl Zespó³ Szkó³ Elektronicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Przemyœlu 6 - - -

20 Przeworsk ZSOiZ 1 1 1 -

21 Rymanów Zespó³ Szkó³ Publicznych - LO im. Stanis³awa Wyspiañskiego 4 - - -

22 Rzeszów I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rzeszowie 5 3 1 -

23 Rzeszów III LO im. Cypriana Kamila Norwida 18 1 - -

24 Rzeszów IV LO w Rzeszowie 34 21 6 3

25 Rzeszów LO im. Jana Paw³a II Sióstr Prezentek 8 4 3 1

26 Rzeszów Zespó³ Szkó³ Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 5 - - -

27 Sanok I LO im. KEN w Sanoku 10 7 1 1

28 Sanok II Liceum Ogólnokszta³c¹ce 3 2 1 1

29 Stalowa Wola Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Tadeusza Koœciuszki 4 - - -

30 Stary S¹cz LO im. Marii Sk³odowskiej-Curie 5 - - -

31 Strzy¿ów Zespó³ Szkó³ w Strzy¿owie 10 4 1 1

32 Tarnobrzeg I SLO im. Hetmana J. Tarnowskiego 17 13 2 1

33 Tarnobrzeg Zespó³ Szkó³ im. ks. Stanis³awa Staszica 5 1 - -

34 Ulanów LO im. Micha³a Janika 2 - - -

35 Ustrzyki Dln. Zespó³ Szkó³ Licealnych w Ustrzykach Dolnych 6 4 - -

36 ¯o³ynia Zespó³ Szkó³ im. A. Mickiewicza 4 2 - -
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kumentacja z nimi zwi¹zana s¹ dostêp-
ne na stronie internetowej http:
/ /www.prz.edu.pl/pl/chemiczny/
/PKCh/.

Terminarz przebiegu I edycji Pod-
karpackiego Konkursu Chemiczne-
go: zawody I etapu - 10 paŸdziernika
2008 r. (286 uczestników), zawody II e-
tapu - 6 grudnia 2008 r. (116 uczest-
ników), zawody III etapu - 28 lutego
2009 r. (37 uczestników, czêœæ obli-
czeniowa) i 4 kwietnia 2009 r. (15 u-
czestników, czêœæ laboratoryjna).

Jednodniowe zawody II etapu
obejmowa³y rozwi¹zywanie 3 zadañ
teoretycznych, III etap zaœ (czêœæ obli-
czeniowa) polega³ na rozwi¹zywaniu
5 zadañ teoretycznych. Zwyciêzc¹
II i III etapu zawodów (czêœæ oblicze-
niowa) w Rzeszowie zosta³ £ukasz
Krawczyk (I LO im. KEN w Sanoku),
który uzyska³ 46,5 pkt na 54 pkt
mo¿liwych do zdobycia, drugie miejsce
zaj¹³ Maciej Rembisz (Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Jana Paw³a II Sióstr
Prezentek w Rzeszowie), III miejsce
natomiast Mateusz Zaj¹c (I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika
w Kroœnie).

Obecnie trwa podsumowanie wyni-
ków drugiej czêœci etapu III (zadanie la-
boratoryjne). Komitet Organizacyjny
Podkarpackiego Konkursu Chemiczne-
go podejmie decyzjê o przyznaniu
tytu³u Zwyciêzcy Konkursu, Laureata

i Wyró¿nionego zawodnikom, którzy
w bie¿¹cej edycji Podkarpackiego Kon-
kursu Chemicznego osi¹gn¹ najlepsze
wyniki z obu czêœci etapu III. Uroczyste
wrêczenie zawodnikom nagród i wy-
ró¿nieñ odbêdzie siê 16 maja 2009 r.

Sponsorami Podkarpackiego Kon-
kursu Chemicznego im. Ignacego
£ukasiewicza s¹: firma „ALCHEM”

Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Politech-
niki Rzeszowskiej, firma „GAMRAT”
z Jas³a, ICN POLFA Rzeszów SA, fir-
ma „MARMA” Polskie Folie z Rzeszo-
wa, Zak³ad „ORGANIKA-SARZ -
NA” w Nowej Sarzynie, firma Chemia
Specjalistyczna „SIC” z Rzeszowa oraz
zak³ad „SIARKOPOL” Tarnobrzeg
Sp. z o.o.

Janusz Pusz

Uczestnicy III etapu PKCh podczas rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego.
Fot. J. Pusz

Najlepszy zawodnik II i III etapu (czêœæ
obliczeniowa) PKCh uczeñ I LO w Sa-
noku £ukasz Krawczyk.

Fot. J. Pusz

Lista uczestników III etapu zakwalifikowanych
do ostatecznej rozgrywki fina³owej
(zad. laboratoryjne – „œcis³y fina³”)

� Jakub Adamowicz – Krosno, kl. 3. (opiekun mgr K. Sitek-Guzik)

� Magdalena Dziedzic – Dêbica, kl. 3. (opiekun mgr K. Barszcz)

� Wojciech G³ód – Rzeszów, kl. 3. (opiekun mgr in¿. M. Mazur-Piasek)

� Bartosz Godek – Krosno, kl. 3. (opiekun mgr K. Sitek-Guzik)

� Kamil Gucwa – Sanok, kl. 3. (opiekun mgr D. £akoœ)

� £ukasz Krawczyk – Sanok, kl. 2. (opiekun mgr J. Buk³ad)

� Magdalena Kulaszka – Przemyœl, kl. 3. (opiekun mgr in¿. M. Sztaba)

� Anna Pasieka – Rzeszów, kl. 2. (opiekun mgr in¿. M. Mazur-Piasek)

� Jakub Patryn – Strzy¿ów, kl. 3. (opiekun mgr M. G¹gorowska)

� Maciej Rembisz – Rzeszów, kl. 1. (opiekun mgr S. Szczepankiewicz)

� Urszula Sarzyñska – Tarnobrzeg, kl. 3. (opiekun mgr N. Szymañska)

� Angelika Stapiñska – Krosno, kl. 2. (opiekun mgr K. Sitek-Guzik)

� Marcin Szczerba – Dêbica, kl. 2. (opiekun mgr in¿. A. Dominiak)

� Mateusz Zaj¹c – Krosno, kl. 2. (opiekun mgr K. Sitek-Guzik)

� Jakub Ziemniak – Rzeszów, kl. 3. (opiekun mgr in¿. M. Mazur-Piasek)
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Do typowych dzia³añ ekspertów bo-
loñskich zaliczaj¹ siê tzw. dni boloñskie,
czyli organizowane w uczelniach na tere-
nie ca³ego kraju konferencje, seminaria,
czasem warsztaty poœwiêcone zagadnie-
niom zwi¹zanym z procesem boloñskim.
Spotkania z nauczycielami akademicki-
mi organizowane w ramach "dni boloñ-
skich" przynosz¹ ekspertom prawdziwe
wyzwania. Nie ma co bowiem ukrywaæ -
proces boloñski nie jest ulubionym boha-
terem œrodowiska akademickiego w na-
szym kraju, a jego zalecenia czêsto
bywaj¹ odczytywane jako uci¹¿liwe
i niepotrzebne zabiegi biurokratyczne,
czasem burz¹ce stary, dobry porz¹dek.
Czasami sprostanie pytaniom padaj¹cym
z sali nie jest ³atwe.

Jestem ekspertem boloñskim (uprzed-
nio "promotorem") od kilku lat i zaczy-
nam dostrzegaæ zmianê w nastawieniu
uczestników tych spotkañ do procesu,
przejawiaj¹c¹ siê w zmianie charakteru
i tematyki zadawanych pytañ. Trzy lata
temu tematem wiod¹cym by³y punkty
ECTS i suplement do dyplomu oraz zasa-
dy mobilnoœci studentów i uznawalnoœci
jej wyników. Po wejœciu w ¿ycie systemu
studiów dwustopniowych to one sta³y siê
synonimem procesu i to o nie pytano naj-
czêœciej - i z wielkim sceptycyzmem.
Ukuto dla nich nawet wdziêczn¹ nazwê
"boloñskiego modelu studiów". Od roku
tematem wiod¹cym jest europejska i kra-
jowa struktura kwalifikacji. Towarzysz¹
mu nieustannie dywagacje na temat me-
tod zapewniania jakoœci, choæ one budz¹
najmniej kontrowersji - przywykliœmy
ju¿ do akredytacji. S³owem, jeszcze rok,
dwa, trzy lata temu dominowa³y pytania
"techniczne", dotycz¹ce zastosowañ na-
rzêdzi procesu, czasem metod realizacji
jego zadañ. Pytañ rozpoznaj¹cych naj-
ogólniejszy sens tych zabiegów opera-
cyjnych nie zadawano zbyt czêsto, proces

boloñski sprowadzany by³ do narzêdzi
organizacyjnych.

Pytania o sens systemu

Jako siê rzek³o, ta sytuacja siê zmie-
nia. W ostatnich miesi¹cach coraz czê-
œciej pojawiaj¹ siê pytania o szerszy sens
zmiany, jakiej doœwiadczamy, o t³o za-
stosowañ narzêdzi. Pojawia siê refleksja
nad tym, jakie cele maj¹ realizowaæ wy-
mienione wczeœniej instrumenty. Patrz¹c
bardzo powierzchownie, mo¿na by po-
wiedzieæ, ¿e obecne pytania wskazuj¹ na
to, i¿ narzêdzia ju¿ zosta³y "oswojone" -
wdro¿one w uczelniach, a po nich poja-
wia siê próba odpowiedzi na pytanie o to,
jakie za ich pomoc¹ mo¿na osi¹gn¹æ po-
¿ytki, przekraczaj¹ce zwyk³e, codzienne
administrowanie przebiegiem studiów.
Wspomnia³am, ¿e te techniczne pytania
przek³adaj¹ siê dziœ na pytania o struktury

(ramy) kwalifikacji, w których poprzed-
nio u¿ywane narzêdzia zwi¹zane s¹ w je-
den spójny system. Jednak¿e struktura
nie jest ju¿ tylko instrumentem - przyno-
szone przez ni¹ zmiany maj¹ charakter
merytoryczny, rozszerzaj¹ autonomiê
programow¹ uczelni, otwieraj¹ nowe
szanse. Zatem i pytania o ni¹ maj¹,
z koniecznoœci, mniej instrumentalny
charakter.

Na listopadowym spotkaniu w Uni-
wersytecie Zielonogórskim z sali pad³o
pytanie: co by siê sta³o, gdyby nie by³o
procesu boloñskiego? Samo pytanie jest
bardzo niepoprawne z metodologicznego
punktu widzenia - zawiera niedopusz-
czalne "gdybanie". Ale rozumiemy, ¿e za
t¹ form¹ nie kryj¹ siê wcale banalne tre-
œci, lecz bardzo wa¿ne i powa¿ne pytania.
Nie znam intencji autora pytania, ale sta-
ra³abym siê je zinterpretowaæ, zadaj¹c
szereg bardziej szczegó³owych pytañ.

Jaki by³ powód podpisania deklaracji
boloñskiej przez ministrów szkolnictwa
wy¿szego? Czy deklaracja i proces mia³y
coœ poprawiæ w sytuacji europejskiego
szkolnictwa wy¿szego? Jeœli tak, to co?
Czy istnia³y dlañ jakieœ zagro¿enia? Jeœli
tak - to jakie? Czy proces boloñski te
ewentualne zagro¿enia likwiduje? Czy
podejmuje wyzwania, stwarza nowe
szanse? Szanse na co?

Dlaczego zdecydowano siê na uru-
chomienie takich, a nie innych mechaniz-
mów w postaci znanych nam ju¿
narzêdzi, zadañ? Do jakich ogólnych ce-
lów one prowadz¹? Czy proces boloñski
by³ zamierzony i jest realizowany jako
europejska strategia rozwoju szkolnictwa
wy¿szego? Jeœli tak - jakie s¹ efekty po-
zytywne i negatywne jej realizacji? Tak-
¿e dla naszej, œrodkowowschodniej
i pokomunistycznej czêœci Europy? Czy
ktoœ - na poziomie europejskim, ale tak¿e

W ostatnich miesi¹cach coraz czêœciej pojawiaj¹ siê pytania o szerszy sens zmiany, jakiej

doœwiadczamy, o t³o zastosowañ narzêdzi, o to, jakie za ich pomoc¹ mo¿na osi¹gn¹æ po¿ytki,

przekraczaj¹ce zwyk³e, codzienne administrowanie przebiegiem studiów.

Prof. Ewa Chmielecka.

Fot. S. Ciechan

Nowe pytania o proces boloñskiNowe pytania o proces boloñski
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krajowym - œledzi te rezultaty, zbiera
dane, ocenia tendencje rozwojowe?

Czy polskie szkolnictwo wy¿sze wy-
korzystuje tê domnieman¹ szansê wno-
szon¹ przez proces? Jak jest on wdra¿any
na poziomie krajowym? Czy sta³ siê za-
pleczem budowy strategii rozwoju szkol-
nictwa wy¿szego jako ca³oœci i po-
szczególnych uczelni? Dok¹d takie stra-
tegie mia³yby prowadziæ swoje podmio-
ty?

To s¹ pytania, które zakresem wykra-
czaj¹ daleko poza cele dzia³añ edukacyj-
nych szkolnictwa wy¿szego opisane
w dokumentach boloñskich, takie jak:
przygotowanie absolwentów do potrzeb
rynku pracy, zapewnienie kadr gospodar-
ce opartej na wiedzy, przygotowanie do
aktywnych ról obywatelskich w rozwi-
niêtej demokracji, rozwój osobowy,
otwarcie kana³ów przep³ywu œrodków,
kadr, otwarcie kana³ów konkurencji itd.
To s¹ pytania dotycz¹ce celów ca³ego sy-
stemu szkolnictwa wy¿szego w Europie,
co mo¿e wskazywaæ na strategiczny,
a nie tylko instrumentalny charakter pro-
cesu. Bo i w istocie sprowadzanie go do
zabiegów administracyjnych jest znacz-
nym uproszczeniem tego, czym on jest.
Jeœli nawet by³ zamierzony tylko instru-
mentalnie - jako narzêdzie zwiêkszaj¹ce
mobilnoœæ œrodowiska akademickiego -
to konsekwencje otwarcia wspomnia-
nych przed chwil¹ kana³ów przep³ywów
ludzi i zasobów przekroczy³y ten bezpo-
œredni cel.

Humboldt

i przesiêbiorstwo

Powróæmy do listy pytañ o strategicz-
ny wymiar procesu. Znanym powodem
podpisania deklaracji boloñskiej i po-
wo³ania do ¿ycia procesu by³ zamiar
zwiêkszenia atrakcyjnoœci europejskiego
obszaru szkolnictwa wy¿szego w stosun-
ku do innych systemów, zw³aszcza do sy-
stemu szkó³ wy¿szych i badañ w USA.
Ka¿dy, kto œledzi stosowne statystyki,
wie, ¿e Europie grozi³a (nadal grozi?)
utrata znaczenia jako obszaru najwybit-
niejszych dokonañ intelektualnych, od-
kryæ naukowych i innowacji. Utrata ka-
pita³u naukowego, w tym przede wszyst-
kim kapita³u ludzkiego, na rzecz Stanów
Zjednoczonych by³a tak znaczna, ¿e sta-
nowi³a zagro¿enie dla rozwoju szkolnic-
twa wy¿szego, a co za tym idzie - dla

mo¿liwoœci budowy w Europie spo³e-
czeñstwa i gospodarki opartych na wie-
dzy. Odpowiedzi¹ na to mia³a byæ taka
przebudowa europejskiego obszaru szko-
lnictwa wy¿szego, aby - skonsolidowane
- sta³o siê konkurencyjne dla œwiata. Taka
by³a intencja najpierw deklaracji boloñ-
skiej, a nastêpnie (i zw³aszcza) dokumen-
tu Komisji Europejskiej The role of
universities in the Europe of Knowledge.
Oczywiœcie wymaga to znacz¹cych
zmian w strukturze systemu szkó³ wy¿-
szych w Europie, przede wszystkim ich
zró¿nicowania. Uczelnie musz¹ siê ró¿-
niæ miêdzy sob¹ nie tylko misj¹, rodza-
jem kadry i studentów, programami
i profilem kszta³cenia, sposobem organi-
zacji instytucjonalnej - to zró¿nicowanie
jest normalnym elementem podtrzyma-
nia rozwoju w kulturze. Powinny siê tak-
¿e ró¿niæ charakterem dzia³alnoœci
w najszerszym znaczeniu: powinny byæ
wœród nich jednostki elitarne, zacho-
wuj¹ce najbardziej akademicki typ
kszta³cenia, bazuj¹cego na pracy badaw-
czej i wykorzystuj¹cego jej wyniki w pra-
cy dydaktycznej, na drugim biegunie zaœ
jednostki prowadz¹ce kszta³cenie maso-
we, stanowi¹ce kuŸniê kadr dla gospoda-
rek regionalnych czy lokalnych.

W Europie i na œwiecie od wielu lat to-
czy siê debata nad modelem nowoczesne-
go uniwersytetu. Tradycyjny model
Humboldtowski (uniwersytet badawczy)
jest wypierany przez rodzaj uczelni - do-
brze zarz¹dzanej firmy, tzw. uniwersytet
przedsiêbiorczy. Obydwa typy uczelni
maj¹ wady, choæ ka¿dy z nich inne. Po-
trzeba stworzenia spo³eczeñstwa wiedzy,
umasowienie kszta³cenia wy¿szego, utra-
ta wy³¹cznoœci w tworzeniu wiedzy zde-
zaktualizowa³y model tradycyjny, model
przedsiêbiorstwa niesie zaœ powa¿ne za-
gro¿enia realizacji fundamentalnej misji
uniwersytetu: jego s³u¿bie prawdzie,
s³u¿ebnoœci publicznej, korporacyjnemu
zarz¹dzaniu opartemu na etosie itd. Nie
ma zgody w œrodowisku akademickim
Europy ani na jedno rozwi¹zanie, ani na
drugie w postaci czystej. Trwaj¹ poszuki-
wania trzeciej drogi, nadzwyczaj intere-
suj¹ce (powrócê do tego tematu nie-
bawem).

Niejaka rozbie¿noœæ

Po której stronie w tym sporze lokuje
siê proces boloñski? Co proponuje na
przysz³oœæ, nasz¹ przysz³oœæ? Proces,

w warstwie deklaracji pozostaj¹c po
stronie uniwersytetu badawczego, w war-
stwie narzêdziowej nastawiony jest na
kontrolê accountability uczelni. Nie jest
to jednak "trzecia", syntetyczna droga ro-
zumienia misji uniwersytetu, a raczej po-
mieszanie materii. W interpretacji
³agodnej - niezamierzony eklektyzm,
w interpretacji radykalnej - niezrozumie-
nie problemu i postulowanie dwu nie-
spójnych ze sob¹ modeli. Na pierwszy
rzut oka mamy wiêc niejak¹ rozbie¿noœæ
w deklaracjach okreœlaj¹cych podstawo-
we cele europejskiego obszaru szkolnic-
twa wy¿szego. Uzasadnienie tej tezy wy-
maga³oby jednak g³êbszych analiz.

Oczywiœcie zawsze mo¿na zapytaæ,
po co jemy tê ¿abê? Czy przyniesie nam
jakieœ korzyœci, skoro na razie widaæ
same uci¹¿liwoœci? Na dok³adkê wzrost
mobilnoœci kadr i studentów oraz ko-
niecznoœæ konkurowania z uczelniami
europejskimi o œrodki unijne, o studen-
tów, o inne dobra obna¿a nasze s³aboœci
doœæ boleœnie (asymetria przep³ywów
studentów, niewielkie sukcesy w zdoby-
waniu pieniêdzy i pozycji na edukacyj-
nych runkach europejskich). Mo¿na
tak¿e zapytaæ, jak tê ¿abê zmieniæ w ksiê-
cia, z którym zawrzemy zwi¹zek i zbudu-
jemy œwietlan¹ przysz³oœæ (to siê chyba
robi³o za pomoc¹ poca³unku, ale tu meta-
fora ju¿ mi siê wymyka).

Ju¿ bez ¿artów warto dodaæ, ¿e te py-
tania powinny staæ siê tematem powa¿nej
debaty o strategicznym charakterze, po-
niewa¿ europejski obszar szkolnictwa
wy¿szego to "nasz" obszar i ma na nasze
szkolnictwo wy¿sze wp³yw trudny do
przecenienia. Chcia³abym te¿ podkreœliæ,
¿e s¹ to pytania wa¿ne w szczególnoœci
dla osób podejmuj¹cych istotne decyzje
dotycz¹ce podmiotów akademickich: od
rektorów po cz³onków Parlamentu. Po-
wierzchowny ogl¹d, oparty na formal-
nych danych i wynikach liczbowych
wskazuj¹cych na zaawansowanie kraju
w implementacji narzêdzi procesu (w ro-
dzaju raportów stock-taking), nie oddaje
ca³ej komplikacji i wagi sytuacji, w której
uczestniczymy dziêki procesowi.

prof. dr hab. Ewa Chmielecka (SGH),
ekspert boloñski, cz³onek European

Qualification Framework
Advisory Group oraz The Bologna

Coordination Group
for Qualifications Frameworks
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Fundacja Partners Polska zapra-
sza pracowników nauki do sk³adania
wniosków o dofinansowanie udzia³u
w zagranicznych konferencjach, kon-
gresach i sympozjach naukowych do-
tycz¹cych miêdzynarodowej pomocy
rozwojowej.

Celem konkursu jest wsparcie m³o-
dych pracowników nauki w prowadzo-
nych lub planowanych przez nich bada-
niach na temat problemów rozwoju na
œwiecie, znaczenia globalnych wspó³za-
le¿noœci pomiêdzy spo³eczeñstwami kra-
jów rozwiniêtych a spo³eczeñstwami
krajów rozwijaj¹cych siê i przechodz¹-
cych transformacjê ustrojow¹, odpowie-

dzialnoœci za rozwój miêdzynarodowy
oraz strategii dzia³añ na rzecz walki z u-
bóstwem na œwiecie i realizacji Milenij-
nych Celów Rozwoju.

W ramach konkursu zostanie przy-
znanych 10 dotacji o œredniej wartoœci
4 500 PLN.

Uzyskane dofinansowanie mo¿e byæ
przeznaczone na pokrycie bezpoœrednich
kosztów udzia³u w wydarzeniu, takich jak
op³ata konferencyjna, podró¿, zakwatero-
wanie, wy¿ywienie podczas konferencji
oraz koszty bezpoœrednie druku lub pub-
likacji przygotowanego wyst¹pienia,
zgodnie z przedstawionym w formularzu
kosztorysem. O dotacjê mog¹ siê ubiegaæ

osoby, które s¹ doktorantami lub posia-
daj¹ stopieñ doktora nie d³u¿ej ni¿ od
5 lat.

Szczegó³owe informacje o warun-
kach konkursu i pomocy rozwojowej
znajduj¹ siê na stronach internetowych:
http://www.promocjanauki.pl oraz
http://www.fpp.org.pl. Wiêcej wiado-
moœci o pomocy rozwojowej mo¿na
równie¿ znaleŸæ na stronach Departa-
mentu Wspó³pracy Rozwojowej MSZ
www.polskapomoc.gov.pl.

Konkurs jest wspó³finansowany w ra-
mach programu polskiej pomocy zagra-
nicznej Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP w 2009 r.

Nauka dla Pomocy Rozwojowej:

stypendia dla m³odych naukowców

Nauka dla Pomocy Rozwojowej:

stypendia dla m³odych naukowców

20 kwietnia 2008 - przerwa po 5-go-
dzinnym wyk³adzie. Trzej studenci stu-
diów dziennych z IV roku zarz¹dzania
i in¿ynierii produkcji na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa zastanawiaj¹ siê,
co chc¹ robiæ w ¿yciu. To Marcin Zabo-
rowski, Maciej Zagórowski i Mateusz
Zych. Nagle Maciej rzuca bez zastano-
wienia "panowie, w³asny biznes!" Tak
zaczê³a siê niezwyk³a historia ich pasji
i pracy.

Odk¹d pamiêtaj¹, zajmowa³y ich
komputery i Internet. St¹d decyzja - bêd¹
projektowaæ innowacyjne serwisy i apli-
kacje internetowe. Tak siê z³o¿y³o, ¿e

w tym czasie w Politechnice Rzeszow-
skiej odbywa³ siê kurs przedsiêbiorczo-
œci, którego ukoñczenie by³o uwarunko-
wane napisaniem biznesplanu. Przy
okazji przygotowañ œlubnych Mateusza
znajduj¹ niszê - rodzi siê pomys³ na biz-
nes: internetowa platforma œlubno-wesel-
na.

Marcin wymyœla nietypow¹ nazwê:
Œlubowisko.pl i pod tak¹ mark¹ realizo-
wany jest po dziœ dzieñ wymyœlony przez
nich projekt. Chodz¹ na zajêcia, a po zajê-
ciach pracuj¹ - przewa¿nie od 14.00 do
2.00 w nocy. Z czasem do zespo³u do-
³¹czy³ brat Macieja - Kamil (równie¿ stu-

dent PRz), który bez wahania zorganizo-
wa³ spó³kê z o.o. Jej to poœwiêca swoj¹
pracê i wspiera brata oraz kolegów do-
œwiadczeniem z zakresu e-marketingu.
Pomys³ rozkrêci³ siê na dobre.

Uda³o im siê za³o¿yæ firmê, wiêc po-
szli krok naprzód i postanowili napisaæ
wniosek o dotacjê unijn¹ z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W rezultacie, jako jedni z niewielu, uzy-
skali dofinansowanie, nie wchodz¹c na
grunt preinkubatora akademickiego. Pra-
ce przy platformie Œlubowisko.pl nabra³y
tempa i rozmachu. Ich rezultat da³ siê za-
uwa¿yæ 2 kwietnia 2009 r., kiedy urucho-
miona zosta³a wersja "beta" pierwszej
w Polsce platformy œlubno-weselnej Œlu-
bowisko.pl.

Teraz czeka ich jeszcze ciê¿szy etap:
promocja, rozwój i prace nad wersj¹ fi-
naln¹. Z pewnoœci¹ sobie poradz¹, bo
m³odoœæ podbudowana dobrym politech-
nicznym wykszta³ceniem jest w³aœciw¹
przepustk¹ na ¿ycie. Aktualnie serwis ma
ok. 300 aktywnych u¿ytkowników, ok.
7000 odwiedzin, a jego popularnoœæ stale
roœnie… Teraz wiedz¹, ¿e w ¿yciu trzeba
robiæ to, co siê lubi - tylko wtedy ma to
sens, gdy cz³owiek jest szczêœliwy. Ich je-
dynym problemem jest teraz brak czasu
na napisanie pracy magisterskiej �

Marta Olejnik

In¿ynier tworzy z radoœci¹

Od lewej: Marcin Zaborowski, Maciej Zagórowski, Kamil Zagórowski, Mateusz
Zych.

Fot. w³asna
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MONOGRAFIE

Zenon Hendzel, Maciej Trojnacki, Ste-
rowanie neuronowe ruchem mobilnych
robotów ko³owych - 2008
W monografii rozwa¿a siê zastosowanie sieci
neuronowych w uk³adach sterowania ruchem
nad¹¿nym mobilnych robotów ko³owych z u-
wzglêdnieniem œcis³ych rozwa¿añ teoretycz-
nych dotycz¹cych stabilnoœci i odpornoœci nie-
liniowych uk³adów zamkniêtych. Przedstawio-
no zasady projektowania neuronowych uk³a-
dów sterowania obiektami nieliniowymi na
przyk³adzie mobilnych robotów ko³owych.

Bogus³aw Januszewski, W³aœciwoœci rzutowañ podprzestrze-
niowych - 2008
W opracowaniu opisano szczegó³owo w³aœciwoœci jednego z podstawowych
w teorii odwzorowañ przekszta³ceñ, zwanego rzutowaniem podprzestrzenio-
wym. Przedstawiono zagadnienia dotycz¹ce rzutowañ wi¹zkowych zwyczaj-
nych, wi¹zkowych rzutowañ uogólnionych oraz rzutowañ podprzestrzenio-
wych ze œrodków rozproszonych.

Janusz Ryszard Rak, Wybrane zagad-
nienia niezawodnoœci i bezpieczeñstwa
w zaopatrzeniu w wodê - 2008
Autor podejmuje problematykê niezawodnoœci
bezpieczeñstwa zwi¹zanego z funkcjonowa-
niem SZW. Wa¿niejsze zagadnienia poruszone
w monografii to m.in.: podstawy zarz¹dzania ry-
zykiem w zaopatrzeniu w wodê, metody szaco-
wania ryzyka awarii, pojêcie gwarancji w do-
stawie wody do spo¿ycia, elementy statystyki
w ocenie jakoœci wody, nowa systematyka
wskaŸników niezawodnoœci.

MONOGRAFIE HABILITACYJNE

Emilia Barbara Sieñko, Strategia i tak-
tyka w zarz¹dzaniu œrodkami na rozwój
podmiotów gospodarczych wojewódz-
twa podkarpackiego w latach 1999-
-2005 - 2008
Celem rozprawy jest analiza dynamiki proce-
sów zarz¹dzania œrodkami na rozwój podmio-
tów gospodarczych naszego województwa na
tle przebiegu analogicznych procesów w ca³ej
Polsce, prowadz¹ca do okreœlenia zrealizowa-
nej strategii i taktyki tych podmiotów.

Tomasz Siwowski, Pomosty aluminiowe obiektów mostowych -
2008
Za cel pracy autor przyj¹³ ocenê wykonalnoœci technicznej i mo¿liwoœci
wdro¿enia w krajowym budownictwie mostowym zaawansowanych techno-

logicznie lekkich pomostów aluminiowych. W szczególnoœci przedmiotem
monografii jest projekt w³asnego panelu pomostu aluminiowego, a tak¿e za-
gadnienia dotycz¹ce jego stanów granicznych noœnoœci i u¿ytkowalnoœci,
cech dynamicznych oraz trwa³oœci zmêczeniowej.

Miros³aw Szukiewicz, Metody aproksymacyjne w procesach
dyfuzji z reakcj¹ chemiczn¹ w porowatych ziarnach katalizatora
- 2008
W rozprawie przedstawiono opracowan¹ metodê wyprowadzenia modelu
aproksymacyjnego dla procesu dyfuzji z reakcj¹ chemiczn¹ w porowatych
ziarnach katalizatorów, opart¹ na innych podstawach matematycznych ni¿
metody wykorzystywane w procesach adsorpcyjnych lub w procesach
dyfuzyjnych bez udzia³u reakcji chemicznej. Sformu³owano równie¿ modele
aproksymacyjne oraz opisano badania prowadz¹ce do okreœlenia ich
dok³adnoœci.

PODRÊCZNIKI

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk,
Struktura cia³ sta³ych - 2008
Jest to pierwszy z serii trzech podrêczników do-
tycz¹cych nauki o materia³ach i in¿ynierii mate-
ria³owej. W prosty i pogl¹dowy sposób omawia
podstawowe zagadnienia niezbêdne do zrozu-
mienia wzajemnych relacji pomiêdzy budow¹,
metodami wytwarzania i przetwarzania mate-
ria³ów in¿ynierskich a ich w³aœciwoœciami. Au-
torzy zwrócili uwagê na stosowanie poprawnej
terminologii i definicji.

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk, Fizykochemia przemian
fazowych - 2008
Drugi podrêcznik ze wspomnianej serii. Podobnie jak poprzedni stanowi do-
skona³¹ pomoc nie tylko dla studentów kierunków "mechanika i budowa ma-
szyn" oraz "in¿ynieria materia³owa", ale tak¿e dla s³uchaczy studiów dokto-
ranckich i podyplomowych. Jest u¿yteczny równie¿ dla in¿ynierów prakty-
ków.

SKRYPTY

Bogus³aw Januszewski, Zbigniew Bieniek, Maciej Piekarski,
Sylwester Podulka, Podstawy geometrii wykreœlnej i rysunku
technicznego - 2008
Skrypt jest adresowany do studentów kierunku "in¿ynieria œrodowiska", któ-
rym pomo¿e w przyswajaniu wiedzy z przedmiotu rysunek techniczny i geo-
metria wykreœlna. Geometryczne podstawy zapisów graficznych stosowa-
nych w rysunkach technicznych bran¿y budowlano-instalacyjnej, szcze-
gó³owe przepisy normalizacyjne dotycz¹ce zasad wykonywania i form rysun-
ków technicznych, podstawy sporz¹dzania i odczytywania rysunków archi-
tektoniczno-budowlanych to tylko niektóre poruszone w nim zagadnienia.

Marzena Tara³a
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

Ka¿dy z nas wie, ¿e b³êdów nie pope³niaj¹ tylko Ci, którzy nie d¹¿¹ do wytyczonych celów,

a w najgorszym przypadku Ci, którzy tych celów nie posiadaj¹. Czasem zastanawiamy siê nad

kwestiami maj¹cymi b³ahe wyjaœnienie i nie ma w tym niczego z³ego. Co wydaje siê gorsze -

nie zastanawiamy siê nad problemami, które z pozoru maj¹ banalne wyjaœnienie, zak³adaj¹c,

¿e "tak musi byæ". Na ³amach GP prezentujê felieton, w którym pozwalam sobie poruszyæ pew-

ne aspekty ¿ycia spo³ecznego - nie jest on tylko prób¹ znalezienia odpowiedzi na postawione

w tytule pytanie. Nie jest tak¿e tylko udowodnieniem, ¿e nie zawsze "tak musi byæ", gdy¿ mo¿e

byæ lepiej. G³ówn¹ ide¹ jest dialog poprzez odpowiedzi Czytelników na moje spostrze¿enia.

Wszelkie sugestie, pytania, kolejne tematy... nie tylko mi³e s³ówka, proszê kierowaæ na adres

poczty elektronicznej: damian.g@vp.pl.

Czy "b³êdne ko³o" polityki musi byæ b³êdne?
Tym razem zacznê z wysokiej pó³ki:

od tematu, z którym w naszym
spo³eczeñstwie mo¿e siê równaæ tylko
pi³ka no¿na, a w ostatnim czasie kryzys
gospodarczy. Od tematu, który powra-
ca jak bumerang i wywo³uje zgrzyty na-
wet w spokojnych zaciszach rodzin-
nych. Polityka, bo o niej mowa, jest dla
Polaków niczym lek na ca³e z³o. Mo¿e-
my co najmniej co 4 lata okazaæ swoje
rozczarowanie egzystencj¹ pomiêdzy
Odr¹ a Bugiem. Nie ma w tym nic
z³ego, zw³aszcza gdy niezadowolenie
wyra¿amy poprzez postawienie "krzy-
¿yka", szczególnie przy ugrupowaniu
politycznym bêd¹cym dotychczas w o-
pozycji.

Problem zaczyna siê, gdy nie przy-
stêpujemy do wyborów stanowi¹cych
fundament silnej demokracji, a których
sens polega na tym, ¿e g³osuj¹c na swe-
go kandydata, ludzie g³osuj¹ na ugru-
powania najbli¿sze ich idea³om i ce-
lom. Brzmi to ksi¹¿kowo, wrêcz ideali-
stycznie, aby mog³o mieæ odzwiercied-
lenie w naszym ¿yciu. A jednak, mimo
¿e demokracja nie jest idealnym ustro-
jem, nikt jeszcze nie odkry³ lepszego.

Wydaje siê to oczywiste, a mimo to
mniej ni¿ po³owa uprawnionych do
g³osowania nie bierze udzia³u w wybo-
rach. Jeszcze wiêcej osób zadaje sobie
pytanie, czemu warto g³osowaæ i czemu

ma poœwiêciæ swój czas, aby pójœæ do
urny - co to zmieni?

By wybory mog³y stanowiæ przejaw
demokracji, oprócz zachowania pew-
nych procedur wymagana jest pe³na in-
formacja na temat kandydata, jego
pogl¹dów i zamierzeñ oraz wizji kraju
i œwiata, tak¿e sposobu jej urzeczywist-
nienia. Nawet nielubiane przez nas u-
lotki, broszury i plakaty wyborcze s¹
czêœci¹ demokracji - naturalnie pod wa-
runkiem, ¿e ich celem jest promocja
idei, a nie manipulacja poprzez ich wy-
korzystanie. Dramat wyborczy zaczyna
siê wtedy, gdy polityk i jego program
budz¹ w¹tpliwoœci co do swej auten-
tycznoœci. Dzieje siê tak, gdy kandy-
duj¹cy zaczyna mówiæ to, co chcemy
us³yszeæ, a nie to, co nale¿y powiedzieæ
dojrza³emu spo³eczeñstwu. To jest rze-
czywisty problem, a nie œrodki, jakimi

siê on pos³uguje, by zdobyæ poparcie.
Najlepszym przyk³adem mo¿e byæ De-
mostenes, który siê j¹ka³ i æwiczy³ w sa-
motnoœci, przekrzykuj¹c morze, ¿eby
przekonywaæ ludzi do swoich idei. Czy
idee Demostenesa by³y na sprzeda¿?
Nie, one by³y niewzruszone, on chcia³
tylko zdobyæ narzêdzia, które pozwa-
la³y mu skutecznie przekonywaæ ludzi.

Mo¿e pozwólmy, by marketing po-
lityczny by³ jedynie narzêdziem do
osi¹gania naszego poparcia. Nie miej-
my mu za z³e, ¿e nie kszta³tuje "pro-
duktów" politycznych, wp³ywaj¹c na
g³oszone idee - powinniœmy siê raczej
z tego cieszyæ. Niech bêd¹ one nie-
zmienne. Dajmy politykom szanse, by
ubiegaj¹c siê o w³adzê, mogli byæ od-
powiedzialnymi ludŸmi, konsekwent-
nie d¹¿¹cymi do celu. Przystêpujmy do
wyborów, czy to prezydenckich, parla-
mentarnych, samorz¹dowych, czy
choæby do wyborów przedstawicieli
Samorz¹du Studenckiego naszej uczel-
ni. A g³osuj¹c zgodnie z sumieniem na
najlepszego kandydata, dajmy do zro-
zumienia, ¿e nie g³osujemy tylko na
s³owa, ale przede wszystkim na czyny.
Pamiêtajmy przy tym, ¿e nie bior¹c
udzia³u w wyborach, tak¿e g³osujemy.
G³osujemy na najgorszego kandydata.

Damian Gêbarowski



Nr 5(185)–MAJ 2009 25

Pracodawcy oczekuj¹, ¿e ich przy-
szli pracownicy bêd¹ posiadaæ odpo-
wiednie umiejêtnoœci techniczne,
dlatego te¿ wielkie korporacje informa-
tyczne opracowa³y odpowiednie œcie¿-
ki certyfikacyjne (tj. egzaminy certy-
fikuj¹ce poœwiadczaj¹ce okreœlon¹
wiedzê), maj¹ce na celu zwiêkszenie
konkurencyjnoœci posiadacza certyfi-
katu na rynku pracy. Aby pomóc stu-
dentom odpowiednio przygotowaæ siê
do tych¿e œcie¿ek certyfikuj¹cych,
stworzone zosta³y programy edukacyj-
ne dla wy¿szych uczelni. Program Mic-
rosoft IT Academy Advanced jest
takim w³aœnie rozwi¹zaniem edukacyj-
nym. Program ten pozwala na prowa-
dzenie przez uczelnie autoryzowanych
szkoleñ informatycznych, umo¿li-
wiaj¹cych efektywne nauczanie w za-
kresie technologii Microsoft.

Z pocz¹tkiem 2009 r. Politechnika
Rzeszowska przyst¹pi³a do programu
akademickiego Microsoft IT Academy
Advanced. Dziêki wniesieniu op³aty
cz³onkowskiej studenci i pracownicy
Politechniki mog¹ korzystaæ z bibliote-
ki, materia³ów i szkoleñ elektronicz-
nych Microsoft - 60 szkoleñ nt. pakietu
Office i 200 szkoleñ obejmuj¹cych
zarz¹dzanie projektami w przedsiêbior-
stwie, klienckie i serwerowe systemy
operacyjne tego producenta, a tak¿e
specjalistyczne produkty do zarz¹dza-
nia sieciami teleinformatycznymi.

Ponadto jako cz³onek IT Academy Ad-
vanced Politechnika bêdzie mia³a mo¿-
liwoœæ organizowania dla swoich
pracowników i studentów - a tak¿e osób
trzecich - autoryzowanych przez Mic-
rosoft szkoleñ stacjonarnych (koñ-
cz¹cych siê certyfikatami) z wykorzy-
staniem tych samych materia³ów dy-
daktycznych (MOC Microsoft Official
Curriculum) co partnerzy komercyjni.
Nie oznacza to jednak, ¿e program na-
stawiony jest tylko na dzia³ania komer-
cyjne. Dla studentów i pracowników
instytucji bêd¹cej cz³onkiem IT Acade-
my Advanced przewidziano ogromny

asortyment materia³ów i szkoleñ typu
e-learning dostêpnych bez ¿adnych
op³at. IT Academy Advanced zapewnia
równie¿ wiele innych profitów dla
uczelni bêd¹cej cz³onkiem tego progra-
mu, jak chocia¿by mo¿liwoœæ dostêpu
do biblioteki ksi¹¿ek wydawnictwa
MSpress w promocyjnych cenach.

Przyst¹pienie do programu IT Aca-
demy ma wiêc pomóc studentom naszej
uczelni uzyskaæ umiejêtnoœci z zakresu
technologii teleinformatycznych, które
lepiej przygotuj¹ ich do rywalizacji na
rynku pracy, pozwol¹ awansowaæ na le-
piej p³atne stanowiska i zrealizowaæ po-
tencja³, jaki posiadaj¹. Obecnie
w programie IT Academy Advanced
uczestniczy 48 uczelni w Polsce.

Mo¿liwoœæ poszerzenia wiedzy
z dziedziny technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych ma zachêciæ
studentów do uczestniczenia w dodat-
kowych zajêciach na uczelni, pomoc-
nych w zdobyciu nowych umiejêtnoœci
i rozpoczêciu kariery. Ustawiczny roz-
wój tego typu programów edukacyj-
nych pozwala stwierdziæ, ¿e spe³niaj¹
one oczekiwania nie tylko studentów,
ale i pracodawców.

Andrzej Sagan

Microsoft IT Academy Advanced

Spotkanie odby³o siê w sali Senatu.
Fot. M. Misiakiewicz

XI POKAZY Z FIZYKI
pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej

odbêd¹ siê w dniach 27-29 maja 2009 r. w budynku Zespo³u Sal Wyk³adowych
Politechniki Rzeszowskiej (bud. S), al. Powstañców Warszawy 10

W programie:

� temperatury niskie i wysokie � przemiany energii
� dynamika ruchu postêpowego i obrotowego � elektromagnetyzm

Doœwiadczenia demonstrowaæ bêd¹:

– prof. dr hab. Karol Krop i dr Tadeusz Jasiñski z Katedry Fizyki PRz,
– dr Zdzis³aw W. Zarêbski i mgr Krzysztof Kiszczak z Instytutu Fizyki UMCS

Pokazy odbywaæ siê bêd¹ w godz.: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00

Z A P R A S Z A M Y!
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Samorz¹d Studentów PRz
serdecznie zaprasza

– bawimy siê za FRICO –
to nie ¿art!

Wojciech Goclon

27-29 maja 2009 r.27-29 maja 2009 r.

P R O G R A M J U W E N A L I Ó W

W styczniu i lutym 2009 r. ukaza³y siê zarz¹dzenia rektora
Politechniki Rzeszowskiej:
� Zarz¹dzenie nr 1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r. w spr. ujed-

nolicenia zasad udzielania pomocy ze œrodków Zak³adowe-
go Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych w Politechnice Rze-
szowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 18/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie try-
bu i zasad przeprowadzania ankietyzacji oraz hospitacji pro-
cesu dydaktycznego,

� Zarz¹dzenie nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w spr. profi-
laktycznej opieki zdrowotnej dla osób zatrudnionych w Poli-
technice Rzeszowskiej i by³ych pracowników uczelni, pra-
cuj¹cych w warunkach kontaktu lub nara¿enia na dzia³anie
substancji, preparatów, czynników lub procesów technolo-
gicznych o dzia³aniu rakotwórczym lub mutagennym,

� Zarz¹dzenie nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w spr. zmia-
ny cennika op³at za wynajem pomieszczeñ w Akademickim
Oœrodku Szybowcowym PRz w Bezmiechowej,

� Zarz¹dzenie nr 5/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w spr. zasad
i trybu dokonywania oceny ryzyka zawodowego w Politech-
nice Rzeszowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 6/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w spr.
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,

� Zarz¹dzenie nr 7/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 14/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w spr.
powo³ania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia na-
boru na I rok studiów wy¿szych oraz na studia doktoranckie
w roku akademickim 2008/2009,

� Zarz¹dzenie nr 8/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. w spr. wyna-
gradzania nauczycieli akademickich za udzia³ w pracach ko-
misji rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010,

� Zarz¹dzenie nr 9/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w spr. organi-
zacji i przeprowadzania egzaminu wstêpnego z uzdolnieñ
plastycznych i predyspozycji architektonicznych oraz prze-
strzegania zasad i sposobu ochrony tematów egzaminacyj-
nych na kierunek "architektura i urbanistyka" w roku akade-
mickim 2009/2010.

Marta Olejnik

MONITOR GP
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Fot. Archiwum AZS

Sport akademicki w PolitechniceSport akademicki w Politechnice
wspó³czeœniewspó³czeœnie

Siatkarze wystêpowali w rozgrywkach III ligi i kilkakrotnie 
ubiegali siê o awans do II ligi pañstwowej.

Nasze dziewczêta w kolarstwie górskim zdoby³y ju¿ prawie wszystko. 
Na zdjêciu Magdalena Balana na trasie wyœcigu.

Siatkarki na turnieju w Nyiregyhazie. 

S³awomir Uchwat - lider jeŸdziectwa, wielokrotny z³oty medalista
akademickich mistrzostw Polski.

Tenisiœci od 2000 roku wystêpowali w I lidze, a w 2005 awansowali 
do ekstraklasy. W akcji Tomasz Lewandowski.

¯eglarze PRz plasuj¹ siê w œcis³ej czo³ówce ¿eglarstwa akademickiego
w kraju i s¹ bezkonkurencyjni w regionie.
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Stanis³aw Ko³odziej

Siatkówka bez medalu

Koszykarze walcz¹ o II ligê

Gratulacje dla zwyciêzców.

Siatkarze AZS PRz w meczu z PWSZ Krosno. 
Fot. S. Ko³odziej

Zakoñczy³a siê rywalizacja w akademickiej siatkówce na Podkarpaciu. 
W 2009 roku siatkarki (18 marca) rywalizowa³y w obiektach sportowych PWSZ 
w Kroœnie, a siatkarze (21 marca) w hali Politechniki Rzeszowskiej. 

Nasze dziewczyny wygra³y w pó³finale 2:0 z dru¿yn¹ PWSZ Jaros³aw
i przegra³y z zespo³em Uniwersytetu Rzeszowskiego 0:2. W finale musia³y uznaæ 
wy¿szoœæ siatkarek kroœnieñskiej PWSZ, wystêpuj¹cych na co dzieñ w II lidze. 
W meczu o br¹zowy medal przegra³y „na w³asne ¿yczenie” z dru¿yn¹ rzeszows-
kiej WSIiZ 1:2. W walce o z³oto siatkarki URz pokona³y kroœnianki 2:1.

Nasi siatkarze w pó³finale wygrali 2:0 z KN Przemyœl i przegrali 0:2 z WSIiZ,
a w finale ulegli kroœnieñskiej PWSZ 1:2 i URz 0:2. Podobnie jak dziewczyny 
musieli siê zadowoliæ czwartym miejscem.

Koszykarze AZS PRz zajêli pierwsze miejsce w rozgrywkach III ligi i walcz¹ 
o awans do II ligi. W dniach 17-19 kwietnia br. rozegrane zosta³y pó³fina³y i nasz 
zespó³ awansowa³ z drugiego miejsca do rozgrywek fina³owych.

Damian Gêbarowski
Student II DUMZ (WZiM)

Wojciech Goclon
Student III ED (WEiI)

mgr in¿. Patrycja Ewa Jagie³owicz
Katedra Konstrukcji Maszyn WBMiL

dr in¿. Jadwiga Kaleta
Prodziekan ds. nauczania WBiIŒ

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Klub Uczelniany AZS

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

dr Janusz Pusz
Zak³ad Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

dr in¿. Edward Rejman
Prodziekan ds. nauczania WBMiL

dr in¿. Tomasz Rogalski
Katedra Awioniki i Sterowania WBMiL

mgr Jan Rybak
Zak³ad Nauk Humanistycznych WZiM

Andrzej Sagan
Student IV FDS (WEiI)

mgr Katarzyna Sroka
 Sekretariat Rektora

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Marzena Tara³a
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dr in¿. Waldemar Ziaja
Katedra Materia³oznawstwa WBMiL
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