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2 GAZETA POLITECHNIKI

Klub Pracowników PRz to eleganckie i wygodne po-
mieszczenia w najbardziej nowoczesnym budynku P 
Politechniki Rzeszowskiej, przy ul. Poznañskiej 2. 

Na najwy¿szym - VI piêtrze wie¿owca, bêd¹cego sie- 
dzib¹ Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, 
znajd¹ Pañstwo dogodne miejsce zarówno na zorgani-
zowanie wyk³adu czy seminarium naukowego, jak i na 
innego rodzaju spotkania okolicznoœciowe. Jest to rów-
nie¿ bardzo dobre miejsce, by w przyjaznej atmosferze, 
przy muzyce i w otoczeniu kwiatów napiæ siê wyœmienitej 
kawy w przerwie miêdzy zajêciami dydaktycznymi. 
Walorem Klubu jest przemiennie organizowana ekspo-
zycja obrazów pêdzla znanych rzeszowskich artystów-
malarzy. Klub jest czynny codziennie w godzinach od 
8.00 do 16.00 (z wyj¹tkiem œwi¹t, sobót oraz niedziel). Na 
indywidualne ¿yczenia Goœci godziny otwarcia mog¹ 
zostaæ dostosowane do zg³oszonych wczeœniej oczekiwañ. 
Pomieszczenia Klubu mog¹ byæ rezerwowane wy³¹cznie 
przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

Nasz adres:
Rzeszów, ul. Poznañska 2

bud. P, VI piêtro
tel. (0-17) 865 19 80
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Szanowni Pañstwo,
Kierownicy jednostek naukowych!

Z du¿ym niepokojem odnotowujê
coraz wiêksz¹ liczbê wyst¹pieñ o doko-
nanie zmian w umowach o finansowa-
nie projektów badawczych w³asnych
i promotorskich oraz w umowach o do-
finansowanie wykonania projektów ce-
lowych. Obecnie codziennie wp³ywa
do ministerstwa kilkadziesi¹t próœb do-
tycz¹cych wyra¿enia zgody na prze-
d³u¿enie terminu realizacji projektu,
zmiany w asortymencie aparatury na-
ukowo-badawczej, przesuniêcia po-
miêdzy poszczególnymi pozycjami
kosztorysu itp. Sytuacja taka jest nie-
mo¿liwa do zaakceptowania, ze wzglê-
du na lawinowo rosn¹ce, dodatkowe
obci¹¿enie urzêdu prac¹ administra-
cyjn¹, która przy ograniczonych œrod-
kach na administracjê pañstwow¹
prowadzona jest ze szkod¹ dla nowych
projektów i przedsiêwziêæ.

W tej sytuacji zwracam siê do kie-
rowników projektów i jednostek nau-
kowych o takie przygotowanie wnios-
ków, a ich œladem umów, aby w trakcie
realizacji projektu nie wystêpowa³a po-
trzeba dokonywania zasadniczych
zmian. Przypominam jednoczeœnie, ¿e
obowi¹zuj¹ce przepisy zezwalaj¹ na
dosyæ du¿¹ elastycznoœæ dokonywania
przesuniêcia œrodków pomiêdzy po-
szczególnymi pozycjami kosztorysu.
Nie uwa¿a siê bowiem za zmianê wa-
runków realizacji projektu badawcze-
go w³asnego lub promotorskiego
zwiêkszenia lub zmniejszenia œrodków
finansowych w poszczególnych po-

zycjach kosztorysu nie wiêcej ni¿
o 15%, je¿eli zwiêkszeniu nie ulega
wysokoœæ przyznanych œrodków fi-
nansowych.

Uprzejmie informujê, ¿e po-
cz¹wszy od 15 marca 2007 r. zgody na
zmiany w umowach o finansowanie
projektów badawczych w³asnych
i promotorskich oraz w umowach
o dofinansowanie wykonania pro-
jektów celowych bêd¹ udzielane
wy³¹cznie w przypadkach udoku-
mentowanych wydarzeñ o charakte-
rze losowym.

W zwi¹zku z t¹ decyzj¹ proszê
o wdro¿enie niezbêdnych wewnêtrz-
nych procedur monitoruj¹cych zaawan-
sowanie realizacji projektów, szcze-
gólnie w przypadku projektów promo-
torskich. Przypominam równie¿, ¿e
w razie niedotrzymywania terminów
zakoñczenia projektów ministerstwo
bêdzie wystêpowa³o o zwrot przekaza-
nych œrodków.

Z wyrazami szacunku

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
PODSEKRETARZ STANU

prof. Krzysztof Jan Kurzyd³owski

DBN/193/2007

Warszawa, 23 lutego 2007 r.

Z okazji
Œwi¹t Wielkiej Nocy

pragnê z³o¿yæ ca³ej spo³ecznoœci akademickiej
Politechniki Rzeszowskiej

serdeczne ¿yczenia
radoœci prze¿ywanej wspólnie w gronie rodzinnym,

du¿o zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci,
pogody ducha i wiosennego optymizmu,

a tak¿e nadziei i wszelkiego dobra
– nie tylko na czas œwi¹teczny, ale i na co dzieñ.

R e k t o r
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak

Ministerstwo informujeMinisterstwo informuje
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PERSONALIA

HABILITACJE

Dr in¿. Wojciech Pi¹t-
kowski, adiunkt w Katedrze
In¿ynierii Chemicznej i Proce-
sowej na Wydziale Chemicz-
nym, uzyska³ stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk
technicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej in¿ynieria che-
miczna, nadany przez Radê
Wydzia³u Chemicznego Poli-
techniki Œl¹skiej w Gliwicach
w dniu 28 lutego 2007 r. Temat
rozprawy habilitacyjnej: Eks-
perymentalne i teoretyczne

aspekty chromatografii preparatywnej jako operacji roz-
dzia³u mieszanin w technologii przemys³owej.

Pan Wojciech Pi¹tkowski urodzi³ siê w 1945 r. w Krako-
wie. Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Chemicznym Po-
litechniki Œl¹skiej w Gliwicach. Stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych uzyska³ w 1978 r. na Wydziale In¿ynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, na pod-
stawie rozprawy pt. Badanie kinetyki procesu odwodornie-
nia n-butanu do butadienu na katalizatorach chromo-
glinowych pochodzenia krajowego. Promotorem w przewo-
dzie doktorskim by³a doc. dr in¿. Wanda Kramarz. W latach
2002-2003, przez okres 12 miesiêcy, odbywa³ sta¿ naukowy
w University of Tennessee, USA w grupie badawczej prof.
Georgesa Guiochona.

Dr in¿. Jaros³aw Sêp,
adiunkt w Katedrze Technolo-
gii Maszyn i Organizacji Pro-
dukcji na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa, uzyska³
stopieñ naukowy doktora habi-
litowanego nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
budowa i eksploatacja maszyn,
nadany przez Radê Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej
w dniu 14 marca 2007 r. Temat
rozprawy habilitacyjnej: W³a-
œciwoœci filmu olejowego w poprzecznych ³o¿yskach œlizgo-
wych z nietypow¹ geometri¹ czopa.

Pan Jaros³aw Sêp urodzi³ siê w 1964 r. w Rzeszowie.
Studia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa Politechniki Rzeszowskiej. Stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych uzyska³ w 1995 r. na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa naszej uczelni, na podstawie rozprawy
pt. W³aœciwoœci tribologiczne elementów œlizgowych z po-
wierzchniow¹ warstw¹ dwusk³adnikow¹. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿. Jerzy
£unarski, profesor zwyczajny PRz. W 1995 roku otrzyma³
roczne stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla
m³odych (do 30 lat) naukowców. Jest pierwszym
pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej, który otrzyma³ to
presti¿owe stypendium.

DOKTORATY

Mgr in¿. Joanna Kisa³a,
asystentka w Katedrze Chemii
Ogólnej i Elektrochemii na
Wydziale Chemicznym, uzy-
ska³a stopieñ naukowy doktora
nauk chemicznych z zakresu
dyscypliny naukowej chemia,
nadany przez Radê Wydzia³u
Chemii Uniwersytetu Wroc-
³awskiego w dniu 23 stycznia
2007 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Synteza i w³aœciwoœci
katalityczne jonów metali
przejœciowych z ligandami typu

tripod. Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr
hab. in¿. Stanis³aw Wo³owiec z Politechniki Rzeszowskiej.

Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. Teresa Szy-
mañska-Buzar, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego i prof. dr hab. Edward
Sz³yk, profesor zwyczajny
Uniwersytetu Miko³aja Koper-
nika w Toruniu.

Mgr in¿. Grzegorz Iwa-
szek, asystent w Zak³adzie In-
formatyki Chemicznej na Wy-
dziale Chemicznym, uzyska³
stopieñ naukowy doktora nauk
chemicznych z zakresu dyscy-
pliny naukowej chemia, nada-
ny przez Radê Wydzia³u Che-
micznego Politechniki £ódz-
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kiej w dniu 27 lutego 2007 r. Temat rozprawy doktorskiej:
Metodologia pozyskiwania wiedzy diagnostycznej o stanie
instalacji chemicznej. Promotorem w przewodzie doktor-
skim by³a dr hab. in¿. Barbara Dêbska, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof.
dr hab. Jerzy P. Hawranek, profesor zwyczajny Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego i prof. dr hab. in¿. Witold Bartczak, profe-
sor zwyczajny Politechniki £ódzkiej.

Mgr in¿. Sylwia Dziedzic, asystentka w Katedrze Przed-
siêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci na Wydzia-
le Zarz¹dzania i Marketingu, uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk ekonomicznych z zakresu dyscypliny nauko-

wej nauki o zarz¹dzaniu, nada-
ny przez Radê Wydzia³u Nauk
Ekonomicznych Akademii
Ekonomicznej we Wroc³awiu
w dniu 1 marca 2007 r. Temat
rozprawy doktorskiej: Kierun-
ki rozwoju bezpoœredniej
sprzeda¿y produktów rolni-
czych na przyk³adzie woje-
wództwa podkarpackiego. Pro-
motorem w przewodzie dok-
torskim by³ prof. dr hab. in¿.
Leszek WoŸniak z Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê dok-

torsk¹ recenzowali: dr hab. Andrzej Kaleta, profesor Akade-
mii Ekonomicznej we Wroc³awiu i prof. dr hab. Andrzej P.
Wiatrak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
Rada Wydzia³u wyró¿ni³a pracê doktorsk¹.

Mgr Anna Feruœ, asys-
tentka w Zak³adzie Finansów
i Bankowoœci na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu,
uzyska³a stopieñ naukowy
doktora nauk ekonomicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
ekonomia, nadany przez Radê
Wydzia³u Zarz¹dzania i Infor-
matyki Akademii Ekonomicz-
nej we Wroc³awiu w dniu
15 marca 2007 r. Temat pracy
doktorskiej: Szacowanie ryzy-
ka kredytowego przedsiê-
biorstw z wykorzystaniem credit-scoringu ze szczególnym
uwzglêdnieniem metody DEA. Promotorem w przewodzie
doktorskim by³ prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, profe-
sor zwyczajny Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.
Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. Jan Skalik,
profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu
i dr hab. Jan Sobiech, profesor nadzwyczajny Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu.

Bronis³aw Œwider

W czwartek 8 lutego 2007 r. Poli-
technika Rzeszowska podpisa³a list in-
tencyjny w sprawie wspó³pracy z GE
Medical Systems Polska oraz Szpita-
lem Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie,
a konkretnie z jego Zak³adem Radiolo-
gii i Diagnostyki Obrazowej. W imie-
niu uczestników porozumienia list
intencyjny podpisali: dyrektor GE Me-
dical Systems Polska Pawe³ Augustyn,
rektor Politechniki Rzeszowskiej prof.
Andrzej Sobkowiak i dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Ja-
nusz Solarz.

Osobami kontaktowymi bêd¹: z ra-
mienia GE Medical Systems Polska - dr
Janusz Golus, z Politechniki Rzeszow-
skiej - prof. Tadeusz Paszkiewicz, ze
Szpitala Wojewódzkiego - dr n. med.
Antoni Samojedny.

Plany wspó³pracy

z koncernem General Electric Medical Systems Polska

i Wojewódzkim Szpitalem nr 2 w Rzeszowie

Plany wspó³pracy

z koncernem General Electric Medical Systems Polska

i Wojewódzkim Szpitalem nr 2 w Rzeszowie

Od lewej: prof. T. Paszkiewicz, dyr. P. Augustyn, JM Rektor prof. A. Sobkowiak,
dyr. J. Solarz, dr med. S. Mazur.

Fot. M. Misiakiewicz
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G³ównym celem porozumienia jest
prowadzenie wspólnych badañ o cha-
rakterze naukowym w wybranych dzie-
dzinach nauki i w dzia³alnoœci eduka-
cyjnej, polegaj¹cej na szkoleniu pra-
cowników i kszta³ceniu studentów.
Wspólne badania bêd¹ ukierunkowane

na diagnostykê obrazow¹ i teleradiolo-
giê. Przewidziana zosta³a wymiana per-
sonelu, udzielanie przez Politechnikê
wsparcia Szpitalowi nr 2 w Rzeszowie
oraz General Electric w dzia³aniach
szkoleniowych i prezentacyjnych, or-
ganizowanie seminariów naukowych

i warsztatów aparaturowych. Przedsiê-
wziêcia te prowadzone bêd¹ przy
udziale pracowników Politechniki Rze-
szowskiej i General Electric Medical
Systems Polska.

Koncern General Electric zadekla-
rowa³ pomoc finansow¹ w realizacji
projektów naukowych z wykorzysta-
niem jego technologii, wsparcie w dzie-
dzinie szkoleñ oraz wymianê osobow¹
z Centrum Kszta³cenia i Badañ Nauko-
wych GE Healthcare w Buc pod Pary-
¿em oraz z oœrodkami w Stanach
Zjednoczonych, pomoc w utrzymaniu
zainstalowanych urz¹dzeñ General
Electric na mo¿liwie najwy¿szym po-
ziomie klinicznym i aplikacyjnym,
a tak¿e w ustawicznym podnoszeniu
kwalifikacji pracowników i studentów
Politechniki Rzeszowskiej oraz perso-
nelu wymienionego szpitala.

Podstaw¹ wspó³pracy bêd¹ uzgod-
nione wspólnie projekty. Strony, które
podpisa³y list intencyjny, bêd¹ podej-
mowaæ wspólne inicjatywy, organizo-
waæ i realizowaæ przedsiêwziêcia
maj¹ce na celu zdobywanie œrodków fi-
nansowych, miêdzy innymi w ramach
mechanizmów finansowych Unii Euro-
pejskiej.

Tadeusz Paszkiewicz

List intencyjny zosta³ podpisany.
Fot. M. Misiakiewicz

W dniu 14 lutego 2007 r. w sali Se-
natu naszej uczelni zosta³a podpisana
umowa patronacka pomiêdzy Politech-
nik¹ Rzeszowsk¹ a Firm¹ Handlowo-
-Us³ugow¹ BOGI, bêd¹c¹ Inwestorem
Zastêpczym na budowie Galerii Mille-
nium Hall, oraz Karpat-Bud Sp. z o.o.

Ta wa¿na - zw³aszcza dla Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska -
umowa umo¿liwi studentom wymie-
nionego wydzia³u poznanie nowych te-
chnologii i technik budowlanych,
a tak¿e nowatorskich rozwi¹zañ stoso-
wanych w trakcie realizacji najwiêkszej
na Podkarpaciu inwestycji - Millenium
Hall, zlokalizowanej w obrêbie ulic Ko-
pisto i Rejtana w Rzeszowie. Ten naj-
wiêkszy kompleks kulturalno-han-

dlowy Podkarpacia, który powstaje
dziêki zaawansowanym rozwi¹zaniom
technologicznym, stanowiæ bêdzie sze-
rokie pole doœwiadczalne dla naszych
studentów. Organizacja placu budowy
odpowiada najwy¿szym standardom ja-
koœciowym.

Obiekt Millenium Hall bêdzie mia³
powierzchniê ponad 135 000 m2. Do
budowy tak du¿ego kompleksu o ¿el-
betowej konstrukcji potrzeba ok.
80 000 m3, czyli ponad 216 000 ton be-
tonu towarowego. Inwestor zdecydo-
wa³ siê na wykorzystanie w trakcie
budowy Millenium Hall jednego z naj-
nowoczeœniejszych urz¹dzeñ w tej
technologii, tzw. betoniarni mobilnej,
której wydajnoœæ daje 80 m3 betonu na

godzinê. Dodatkow¹ korzyœci¹ p³yn¹c¹
z takiego rozwi¹zania jest ograniczenie
zanieczyszczenia przyleg³ych ulic, cha-
rakterystycznego przy prowadzeniu tak
szerokiego frontu robót budowlanych.
Betoniarnia mobilna spe³nia najwy¿sze
standardy europejskie, jest sterowana
komputerowo i przyjazna dla otocze-
nia.

Nowatorskie rozwi¹zania na budo-
wie dotycz¹ równie¿ transportu za po-
moc¹ ¿urawi wie¿owych, technologii
wbudowywania betonu pompami
o bardzo du¿ym zasiêgu oraz metody
wzmacniania pod³o¿a gruntowego za
pomoc¹ pali typu “Vibrex 406”. Meto-
da palowania wibracyjnego stosowana
na budowie Millenium Hall umo¿liwia

Millenium Hall z Politechnik¹Millenium Hall z Politechnik¹
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bie¿¹ce badanie wytrzyma³oœci gruntu
i zwiêksza jego stabilnoœæ. O rozmachu
i wielkoœci tej inwestycji œwiadczy
iloœæ pali - ponad 7 000 sztuk - na któ-
rych powstaje konstrukcja kompleksu.

Millenium Hall spe³niaæ bêdzie
równie¿ funkcje kulturalno-rekreacyj-
ne. Bêd¹ tu dzia³aæ: sala widowiskowa,
kino Cinema City z dziesiêcioma sa-
lami, krêgielnia, sala bilardowa, fit-
ness, lodowisko zim¹ i tor do jazdy
na rolkach latem, miasteczko zabaw
dla dzieci, restauracje oraz kluby mu-
zyczne, a tak¿e hotel z centrum konfe-
rencyjnym. Ponadto mieœciæ siê tu bê-
dzie Klub Biznesu oraz biura. Koszt
inwestycji, której zakoñczenie planuje
siê na koniec 2007 r., wynosi ok.
400 000 000 z³.

Planowane do zastosowania na bu-
dowie Millenium Hall rozwi¹zania te-
chnologiczne wywo³a³y zaintereso-
wanie zarówno studentów, jak i w³adz
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska. Rezultatem jest podpisana
trójstronna umowa miêdzy Politech-
nik¹ Rzeszowsk¹ a Inwestorem Za-
stêpczym BOGI oraz rzeszowsk¹ spó³-
k¹ Karpat-Bud. Na mocy tej umowy
nasi studenci bêd¹ odbywaæ zajêcia
praktyczne na terenie budowy, maj¹c
mo¿liwoœæ zapoznania siê z organi-
zacj¹ pracy technologiami stosowany-
mi przy budowie wielofunkcyjnych
obiektów tego typu.

“Jednym z podstawowych elemen-
tów wiedzy absolwenta na kierunku bu-
downictwo jest znajomoœæ sposobów
wznoszenia obiektów budowlanych
i warunków, w jakich te procesy s¹ rea-
lizowane. Cech¹ charakterystyczn¹
produkcji budowlanej jest jej niepowta-
rzalnoœæ, wynikaj¹ca z ka¿dorazowo
odmiennych warunków lokalizacyj-
nych, odmiennoœci projektowanego
obiektu czy zmiennoœci oddzia³ywañ
atmosferycznych. Te cechy, po³¹czone
z postêpem technicznym, wyznaczaj¹

zakres zró¿nicowania technologiczne-
go w produkcji budowlanej. Ró¿norod-
noœæ technologii i warunków, w jakich
odbywa siê ta produkcja, oddzia³uje na
organizacjê budowy. Opanowanie tych
zagadnieñ bez mo¿liwoœci obcowania
z placem budowy i naocznej obserwacji
prac realizowanych na budowie jest
niemo¿liwe. St¹d podstawowym ele-
mentem kszta³cenia przysz³ych in¿y-
nierów budownictwa jest zapewnienie
mo¿liwoœci praktykowania na budo-
wie. Odbywaæ siê to mo¿e w formie kil-

Betonownia na placu budowy.
Fot. Mediadem PR

O taki obiekt wzbogaci siê nasze miasto.
Fot. Mediadem PR
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kutygodniowych praktyk studenckich,
jak równie¿ kilkugodzinnych wycie-
czek grup studentów, organizowanych
w ramach zajêæ z takich przedmiotów,
jak Technologia robót budowlanych
i Organizacja budowy, na III i IV roku
studiów. Za szczególnie korzystne na-
le¿y uznaæ praktyki na du¿ych budo-
wach, na których czêœciej stosowane s¹
nowatorskie rozwi¹zania i technologie.
Du¿e budowy, z racji liczby prac do
wykonania, liczby zgromadzonego
sprzêtu i wielu pracowników, stwarzaj¹
równie¿ wiêksze mo¿liwoœci poznania
problemów organizacyjnych.

Inwestycja Millenium Hall w Rze-
szowie spe³nia wszelkie wymagania,
aby mo¿na by³o zaliczyæ j¹ do dosko-
na³ego poligonu doœwiadczalnego dla
studentów budownictwa. Ju¿ na obec-
nym, wstêpnym etapie mo¿na zaob-
serwowaæ pracê jednego z najwiêk-
szych pod wzglêdem wysiêgu ¿urawia
wie¿owego, zapoznaæ siê z nowoczes-
nymi metodami wykonywania pali fun-
damentowych czy imponuj¹cymi mo¿-
liwoœciami wêz³a betoniarskiego zloka-
lizowanego na placu budowy. Wpro-
wadzanie na budowê grup studenckich
mo¿e stwarzaæ pewne zagro¿enia dla

nich samych, jak równie¿ jest utrud-
nieniem pracy na budowie. Bez przy-
chylnoœci i zgody ze strony inwestora
oraz wykonawcy nie jest mo¿liwe
w³¹czenie tej formy poznawania do
procesu kszta³cenia. W przypadku in-
westycji Millenium Hall uzyskaliœmy
jako Politechnika tak¹ zgodê, która za-

owocowa³a podpisaniem stosownej
umowy patronackiej” - powiedzia³
o korzyœciach p³yn¹cych z podpisania
umowy dr in¿. Janusz Kulpiñski
z Zak³adu In¿ynierii Materia³owej i Te-
chnologii Budownictwa naszej uczelni.

Marta Olejnik

Plac budowy.
Fot. Mediadem PR

W dniu 1 lutego 2007 r. odby³o
siê w bud. P uroczyste otwarcie
Punktu Informacji Normalizacyj-
nej z udzia³em w³adz uczelni,
przedstawiciela Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego - pana
Krzysztofa Duxa oraz w³adz Rze-
szowa i reprezentantów œwiata
in¿ynierskiego. W prasie - “nowi-
nach” oraz dodatku regionalnym
“Gazety Wyborczej” - ukaza³y siê
notatki informacyjne o dzia³al-
noœci nowo powsta³ego Punktu
Informacji Normalizacyjnej,

PIN w Politechnice RzeszowskiejPIN w Politechnice Rzeszowskiej

Przeciêcia wstêgi dokona³ m.in. prorektor A. Koz³owski.
Fot. M. Misiakiewicz

ju¿ dzia³a
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s¹siaduj¹cego z Czytelni¹ Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska.

W zwi¹zku z wejœciem Polski do
Unii Europejskiej z dniem 1 maja
2004 r., trwa intensywny proces wpro-
wadzania do normalizacji Europejskich
Norm, których znacz¹c¹ czêœæ stano-
wi¹ tzw. normy zharmonizowane z dy-
rektywami nowego podejœcia.

Politechnika Rzeszowska kszta³-
c¹ca przysz³ych in¿ynierów, czyli gru-
pê zawodow¹ nieod³¹cznie zwi¹zan¹
z normami, zapewnia³a dotychczas
swoim studentom i pracownikom do-
stêp do okreœlonych grup norm, prenu-
meruj¹c wybrane wed³ug klasyfikacji
ICS. Ta czêœæ zbioru pozosta³a w czy-
telniach wydzia³owych.

Dziêki staraniom podjêtym przez dr.
hab. in¿. Aleksandra Koz³owskiego,
prof. nadzw. PRz, 14 wrzeœnia 2006 r.
pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹
a Polskim Komitetem Normalizacyj-
nym (PKN) zosta³o podpisane Porozu-
mienie. Na mocy tego dokumentu
Politechnika zobowi¹za³a siê utworzyæ
i wyposa¿yæ jednostkê zwan¹ Punktem

Informacji Normalizacyjnej (PIN),
zdoln¹ do przyjêcia ca³ego zbioru Pol-
skich Norm. PKN ze swej strony za-
pewni³ nieodp³atne dostarczanie ak-
tualnych Polskich Norm, Katalogu Pol-
skich Norm oraz tzw. Norm Uznanio-

wych, do których dot¹d nie mieliœmy
dostêpu, jak te¿ aktualnej bazy biblio-
graficznej i wydawnictw œciœle zwi¹za-
nych z normalizacj¹ oraz miesiêcznika
Normalizacja.

W tym celu zaadaptowano pomiesz-
czenie wydzielone przy Czytelni Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska. Od wrzeœnia do koñca
grudnia 2006 r. trwa³y prace zwi¹zane
z zagospodarowaniem pomieszczenia,
wprowadzeniem fizycznym zbioru
i przeszkoleniem pracownika. W gestii
obs³uguj¹cego Punkt Informacji Nor-
malizacyjnej le¿y udostêpnianie zbioru
na miejscu, przyjmowanie i realizacja
zamówieñ na zakup produktów norma-
lizacji, ³¹cznie z wysy³k¹. W PIN-ie
mo¿na równie¿ uzyskaæ tzw. prost¹ in-
formacjê normalizacyjn¹, dotycz¹c¹
Polskich Norm, ich aktualnoœci, ceny,
daty wprowadzenia itp. oraz informa-
cjê zaawansowan¹, dotycz¹c¹ powi¹za-
nych norm zagranicznych.

O ile do ubieg³ego roku ze zbioru
Polskich Norm dostêpnych w Bibliote-
ce G³ównej korzystali przede wszyst-
kim pracownicy i studenci, o tyle
dzia³alnoœæ PIN-u wychodzi poza ob-
rêb uczelni, obejmuj¹c wszystkich
klientów normalizacji. Obecnie, w wa-
runkach wspólnoty europejskiej nie-
uniknione jest dostosowanie wszelkich

Dzia³alnoœæ PIN zainaugurowana zosta³a m.in. z udzia³em w³adz miasta i uczel-
ni.

Fot. M. Misiakiewicz

Zbiory PIN. Z prawej mgr in¿. M. Warzocha-Laska.
Fot. M. Misiakiewicz
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W dniach 8-11 stycznia 2007 r. na
zaproszenie kierownika ATHAS-Lab
(Advanced THermal Analysis System)
goœci³a na Wydziale Chemicznym na-
szej uczelni profesor Peggy Cebe
z Tufts University w Medford, Massa-
chusetts, USA. Badania naukowe prof.
P. Cebe koncentruj¹ siê na strukturze
semikrystalicznych polimerów i biopo-
limerów. Do swoich badañ u¿ywa ona
technik fizyki materii skondensowanej,
w³¹czaj¹c w to nowoczesn¹ temperatu-
rowo modulowan¹ kalorymetriê, rent-

genografiê i metody elektryczno-
-optyczne. Jest autork¹ wielu prac na-
ukowych w renomowanych czasopis-
mach, jak i wyk³adów na licznych
miêdzynarodowych konferencjach.

W ramach wizyty prof. P. Cebe
wyg³osi³a wyk³ad pt. “Control and Cha-
racterization of Secondary Structure
Formation in B. Mori Silk”. Wyk³ad
spotka³ siê z bardzo du¿ym zaintereso-
waniem ze strony pracowników Wy-
dzia³u Chemicznego i studentów
kierunku biotechnologia, czego wyra-

zem by³a o¿ywiona dyskusja podczas
seminarium oraz wype³niona po brzegi
sala.

Profesor P. Cebe odwiedzi³a pod-
czas swojej wizyty laboratoria Biotech-
nologii i Zaawansowanej Analizy
Termicznej Polimerów (ATHAS-Lab)
w Albigowej, jak równie¿ Laborato-
rium Fizyki w Katerze Fizyki PRz.
Spotka³a siê i przeprowadzi³a o¿ywion¹
dyskusjê z wieloma pracownikami na-
ukowo-dydaktycznymi Wydzia³u Che-
micznego. Kierownik ATHAS-Lab dr
hab. Marek Pyda przedyskutowa³
z prof. P. Cebe mo¿liwoœæ wspó³pracy
obydwu laboratoriów, w³¹czaj¹c w to
wymianê studentów i sta¿ystów po
doktoracie.

Marek Pyda

O¿ywiona dyskusja trwa³a nadal. Od lewej: prof. H. Galina, dr hab. M. Pyda i prof.
P. Cebe.

Fot. M. Olejnik

standardów jakoœci produktów, us³ug
czy bezpieczeñstwa do wymogów Unii
Europejskiej. Dlatego ka¿dy, kto chce
zaistnieæ na wspólnym rynku europej-
skim, bêdzie poszukiwa³ odpowiedniej
dla swej dzia³alnoœci normy.

Jako ¿e Punkt Informacji Normali-
zacyjnej w Politechnice Rzeszowskiej
jest jedynym tego typu autoryzowanym
przez Polski Komitet Normalizacyjny

w województwie podkarpackim,
stanowi to o jego wa¿kim znaczeniu dla
rozwoju gospodarczego tego regionu.
Dla Politechniki Rzeszowskiej posia-
danie tej jednostki to równie¿ spra-
wa presti¿owa oraz istotny argument
w ocenie naszej uczelni, dokonywanej
przez Komisjê Akredytacyjn¹ Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go.

Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy do Punktu Infor-
macji Normalizacyjnej mieszcz¹cego
siê na parterze budynku P przy ulicy
Poznañskiej 2, w pokoju 5D. Do-
datkowe informacje mo¿na uzyskaæ na
stronie internetowej: www.pin.
prz.edu.pl lub pod numerem tel./fax
(017) 86 51 029.

Ma³gorzata Warzocha-Laska

Wizyta profesor Peggy CebeWizyta profesor Peggy Cebe

Nasi GoœcieNasi Goœcie
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O Bezmiechowej znów g³oœno. Tym
razem za spraw¹ prapremiery filmu do-
kumentalnego w re¿yserii Adama Usty-
nowicza “Dziennik pilota Góry”, która
odby³a siê 1 lutego 2007 r. na Zamku
Królewskim w Warszawie. Ta szcze-
gólnie nobilituj¹ca bohatera spotkania
uroczystoœæ, zwi¹zana z histori¹ i teraŸ-
niejszoœci¹ “œwiêtej góry szybowni-
ków”, zosta³a dedykowana nestorowi
polskiego lotnictwa Tadeuszowi Górze
w 89. rocznicê Jego urodzin.

Uroczystoœæ zorganizowana przez
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Kra-
kowie, czasopismo “Skrzydlata Pol-
ska” i grono przyjació³ zgromadzi³a
wiele znakomitoœci polskiego lotnic-
twa, z równie skromnym, co ¿yczliwym
seniorem lotników - patronem Akade-
mickiego Oœrodka Szybowcowego Po-
litechniki Rzeszowskiej - Tadeuszem
Gór¹ na czele.

Witaj¹c goœci, spiritus movens spot-
kania pokoleñ Jan Tadeusz Karpiñski
powiedzia³ m.in.: “Przybyliœmy z ró¿-
nych miejsc nie tylko Polski, ale i Euro-
py, aby w pokoleniowej wspólnocie
lotników i mi³oœników lotnictwa prze-
¿yæ razem spotkanie przyjaŸni lotni-
czej, poœwiêcone naszej wspania³ej
polskiej historii lotniczej i ludziom,
którzy j¹ tworzyli i tworz¹, a któr¹ Pan
Tadeusz Góra tak godnie i tak wspania-
le uosabia. Spotkanie nasze jest tak¿e
spotkaniem z m³odym pokoleniem
mi³oœników lotnictwa, któremu przyj-
dzie tê historiê dalej tworzyæ - spotka-
niem przedstawicieli, których jest na tej
sali tak bardzo wielu. Przybyli oni dzi-
siaj i z Politechniki Rzeszowskiej,
i z Politechniki Warszawskiej, z Dêbli-
na i z Bezmiechowej, i to nas ogromnie
raduje...”.

Uroczystoœæ tê zaszczycili obecno-
œci¹ m.in.: prezes Urzêdu Lotnictwa
Cywilnego Grzegorz Kruszyñski, do-

Z lotnicz¹ histori¹ w tleZ lotnicz¹ histori¹ w tle

Na Zamku Królewskim w WarszawieNa Zamku Królewskim w Warszawie

“Spiritus movens” spotkania Jan Tadeusz Karpiñski w czasie otwarcia uroczysto-
œci.

Fot. M. Olejnik

To by³a wyj¹tkowa okazja do przeprowadzania wywiadów. Druga od lewej: pani
Jadwiga Pi³sudska-Jaraczewska, z prawej: patron AOS w Bezmiechowej pan Ta-
deusz Góra.

Fot. M. Olejnik
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wódca Si³ Powietrznych RP gen. broni
pil. Stanis³aw Targosz, przedstawiciel
Sztabu Generalnego WP gen. dyw.
Henryk Dziewi¹tka, gen. dyw. pil. kos-
monauta Miros³aw Hermaszewski, pre-
zydent honorowy FAI Wolfgang
Weinreich z ma³¿onk¹ Gisel¹ - wielo-
krotn¹ mistrzyni¹ w szybownictwie,
pil. Jadwiga Pi³sudska-Jaraczewska,
córka marsza³ka, ambasador Chin
Yuan Guisen i ambasador Kazach-
stanu Aleksiej Wo³kow, attaché lotni-
czy Ambasady Wielkiej Brytanii p³k.
Young, pos³owie na Sejm RP.

Muzykê do filmu napisa³ znany pol-
ski kompozytor Jan Kanty Pawluœkie-
wicz, równie¿ uczestnik spotkania na
Zamku. Oprawê artystyczn¹ uroczysto-
œci tworzy³ Zespó³ Kameralny Orkie-
stry Reprezentacyjnej Si³ Powietrznych
RP. Pan Tadusz Góra wys³ucha³ hymnu
“Gaude Mater Polonia” w wykonaniu
zespo³u oraz dedykowanego Mu kon-

certu. Laudacjê na czeœæ pierwszego
w œwiecie zdobywcy Medalu Lilientha-
la wyg³osi³ godny nastêpca podnieb-
nych zmagañ, pilot szybowcowy Se-
bastian Kawa - na co dzieñ lekarz
z Bielska-Bia³ej, a w powietrzu cztero-
krotny mistrz œwiata w szybownictwie
i mistrz Europy, Sportowiec Roku
2005. Od 2003 roku S. Kawa wygrywa³
wszystkie zawody o randze mistrzostw
œwiata i Europy, w których uczestni-
czy³, od 2005 r. jest natomiast uznawa-
ny w oficjalnym rankingu FAI za naj-
lepszego pilota szybowcowego œwiata.

Odbieraj¹c wiele gratulacji, Ta-
deusz Góra otrzyma³ na pami¹tkê spot-
kania m.in. plakietkê Si³ Powietrznych
RP oraz reprint dokumentów zwi¹za-
nych z wojskow¹ dzia³alnoœci¹ swego
ojca Kawalera Orderu Virtuti Militari
mjr. Jana Góry - oficera Stra¿y Gra-
nicznej (orygina³ dokumentu znajduje

siê w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym).

Nie by³oby spotkania z Tadeuszem
Gór¹ bez m³odzie¿y zafascynowanej
lotnictwem: tym razem byli to studenci
Wydzia³u Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
szybownicy - bywalcy AOS w Bezmie-
chowej, którzy zapewnili, ¿e “œwiêta
góra szybowników” ¿yje i nadal rozwi-
ja swoj¹ dzia³alnoœæ.

Po projekcji filmu wszyscy uczest-
nicy spotkania z³o¿yli podpisy na
Pami¹tkowej Karcie Jubilata Tadeusza
Góry, której zeskanowana kopia umie-
szczona zostanie na pok³adzie pierw-
szego polskiego satelity budowanego
w Politechnice Warszawskiej, a nastêp-
nie wys³ana na orbitê oko³oziemsk¹.
Tradycyjna lampka szampana zwieñ-
czy³a to piêkne spotkanie lotniczych
pokoleñ.

Marta Olejnik

Drogi nam wszystkim
Panie Tadeuszu!
Szanowni Pañstwo!

Nie ma w historii cywilizacji dzie-
dziny, która rozwinê³a siê tak szybko
jak lotnictwo. Cz³owiek marzy³ o lata-
niu od tysi¹cleci. Dawa³ temu wyraz
w baœniach, mitach, wierzeniach. Po-
dejmowano liczne próby dostania siê na
niebieskie podwórko, ale uda³o siê to
dopiero wiek temu. Gdy siê to ju¿ sta³o -
na oczach jednego pokolenia rozegra³
siê cud zdobycia powietrznego oceanu
i wyjœcie w Kosmos. Pierwszy ogólno-
œwiatowy konflikt zbrojny spowodo-
wa³ niesamowite przyœpieszenie roz-
woju latania samolotowego, a gdy
ucich³y bomby, aeroplany sta³y siê
przydatnym narzêdziem - œrodkiem lo-
komocji i ³¹cznoœci. Zdobyte przy tym
doœwiadczenia i wiedza przyœpieszy³y
te¿ rozwój szybownictwa, królewskiej
dyscypliny, spe³niaj¹cej odwieczne

marzenia cz³owieka o swobodnym ¿e-
glowaniu w przestworzach.

Polska wyniszczona wojnami i roz-
biorami wchodzi³a z opóŸnieniem na
podniebne szlaki, ale szybko do³¹czy³a

do najlepszych. Nasz zacny goœæ jest
rówieœnikiem odrodzonej Polski.
Wzrasta³ w epoce fascynacji lotnic-
twem i upaja³ siê œwiatowymi sukcesa-
mi polskich pilotów oraz konstruk-

Laudacja wyg³oszona na czeœæ Tadeusza Góry
przez Sebastiana Kawê

- mistrza œwiata w szybownictwie

Laudacja wyg³oszona na czeœæ Tadeusza Góry
przez Sebastiana Kawê

- mistrza œwiata w szybownictwie

Akademia Szybowcowa w Bezmiechowej. Stan z 1935 r.
Z archiwum M. Kochanowskiego
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torów. W 1934 roku, kiedy Jerzy Bajan
powtórzy³ sukces Franciszka ¯wirki,
16-letni Tadeusz wykonywa³ pierwsze
szury i skoki w Grzegorzewie k/Wilna .
Gdy poczu³ wiatr na twarzy, sta³o siê
tak, jak wró¿y³ Leonardo da Vinci: “Je-
œli ju¿ raz zasmakowa³eœ latania, bê-
dziesz zawsze chodzi³ z oczami
utkwionymi w niebo”... Któ¿ z nas, la-
taj¹cych, nie zna tego uczucia, ¿e
w pewnych momentach wobec latania
nic siê nie liczy?!

Tote¿ w nastêpnym roku m³ody pi-
lot wêdruje w Bieszczady, gdzie
dzia³a³a s³ynna ju¿ Akademia Szybow-
cowa w Bezmiechowej, a na pobliskim
paœmie ¯ukowa rozbudowywa³a siê gi-
gantyczna Ustianowa, która maj¹c kil-
kaset szybowców, szkoli³a oko³o 300
pilotów miesiêcznie. Tadeusz wraca tu
ka¿dego lata.

Jak¿e siê ró¿ni³o ówczesne szkole-
nie od dzisiejszego! Jak wspomina³ nie-
od¿a³owany Adam Dziurzyñski, dzieñ
zaczyna³ siê w szkole bardzo wczeœnie,
i gdy tylko s³oñce rozprasza³o poranne
mg³y, zlatywa³ on ze szczytu, wo³aj¹c
ku wsi: - Kooonieee... Kooonieee...
Konie nie wyrêcza³y jednak w pe³ni pi-
lotów, a najczêœciej uczniowie sami
musieli podci¹gaæ szybowce do góry,
aby wykonywaæ swe kilkunasto- kilku-
dziesiêciosekundowe loty. Problemów
z nadwag¹ nie mieli. Nikt te¿ nie sie-
dzia³ za plecami szkolonego, by kory-

gowaæ b³êdy, tote¿ ró¿ny by³ przebieg
tych lotów. Czasem komiczny... Cza-
sem tragiczny... Szkolony w Ustiano-
wej pilot wspomina: “Latamy od pi¹tej.
Pierwsza grupa rozbi³a cztery szybow-
ce. U nas pod³amano siode³ko. Wyko-
na³em cztery kilkusekundowe skoki...
Krótko przed zamkniêciem startu Góra-
lewicz strzaska³ ‘Wronê’. £¹cznie roz-
bito dzisiaj 11 szybowców.”

Szkolenie szybowcowe by³o i jest
najlepsz¹ drog¹ do lotnictwa. Zostawali
najlepsi. Wspania³y materia³ dla lotnic-
twa cywilnego i wojskowego. Wœród
nich Tadeusz Góra. Kolejne pracowite

lata przynosz¹ mu uprawnienia pilota
samolotowego, nowe doœwiadczenia
i umiejêtnoœci oraz zwyciêstwo
w Krajowych Zawodach Szybowco-
wych w Inowroc³awiu. A¿ przyszed³
dzieñ 18 maja 1938 r.! Adam Dziurzyñ-
ski, który by³ instruktorem, a zarazem
opiekunem m³odego pilota, usadzi³ go
w szybowcu PWS-101, klepn¹³ w ra-
miê i rzek³: “Tadziu, leæ do mamy... Leæ
do Wilna”*. Jak¿e œmia³e by³o to wy-
zwanie - nikt dot¹d w œwiecie nie por-
wa³ siê na taki wyczyn... Pocz¹tkowo
sz³o jak po grudzie i wygl¹da³o na to, ¿e
lot po rekord skoñczy siê ko³o Przemy-
œla, lecz mimo wszystko, po przelece-
niu 578 km, Tadeusz ogl¹da³ w tym
dniu kopu³y wileñskich œwi¹tyñ lœni¹ce
w promieniach zachodz¹cego s³oñca,
a w œwiat pop³ynê³y depesze infor-
muj¹ce o niebywa³ym sukcesie m³ode-
go Polaka. Za ten wyczyn 7 stycznia
1939 r. Miêdzynarodowa Organizacja
Lotnicza (FAI) przyzna³a mu pierwszy
w œwiecie Medal Lilienthala.

D³ugo musia³ jednak na niego cze-
kaæ. Nie by³o mu te¿ dane reprezen-
towanie Polski podczas Olimpiady
w Helsinkach, gdzie szybownictwo
mia³o wejœæ do programu Igrzysk, gdy¿
niebo nad Polsk¹ zape³ni³o siê czarny-
mi krzy¿ami. Ratuj¹c samoloty przed
Niemcami, dotar³ na RWD-8 do £ucka,
ale tam dosta³ siê pod niepo¿¹dan¹
opiekê. Uda³o siê mu jednak uciec
z niewoli do rodziców w Wilnie, a st¹d

Bezmiechowa po³owy lat trzydziestych XX w. Na horyzoncie ówczesna “wyci¹gar-
ka”.

Z archiwum M. Kochanowskiego
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Prawie jak w Wilnie -
"Kaziuki" po rzeszowsku

Prawie jak w Wilnie -
"Kaziuki" po rzeszowsku

O uœmiech dzieckaO uœmiech dziecka

Serdecznie dziêkujemy wszystkim
Pañstwu, którzy w zesz³ym roku pozy-
tywnie odpowiedzieli na apel doty-
cz¹cy pomocy dla naszego synka Bru-
na, cierpi¹cego na czterokoñczynowe
pora¿enie mózgowe. Zebrane na jego
rehabilitacjê pieni¹dze umo¿liwi³y
nam zakup sprzêtu rehabilitacyjnego
niezbêdnego do utrzymania Bruna
w lepszej ni¿ dot¹d kondycji fizycznej.
Dziecko ma teraz zapewnion¹ pra-
wid³ow¹ pozycjê podczas spaceru, sie-
dzenia i stania, co zapobiega powsta-
waniu skolioz i przykurczy oraz utrwa-
laniu siê nieprawid³owych pozycji
cia³a. Mo¿emy teraz wspomagaæ jego
rozwój, nie tylko fizyczny, ale tak¿e

psychiczny i intelektualny, wyje¿-
d¿aj¹c z nim na turnusy rehabilitacyjne.
Dziêki temu Bruno mo¿e nie tylko æwi-
czyæ, ale tak¿e, co wydaje siê wyj¹tko-
wo wa¿ne na jego etapie rozwoju, mo¿e
nawi¹zywaæ kontakty z innymi osoba-
mi, a w szczególnoœci z dzieæmi.

Nasz¹ wdziêcznoœæ trudno jest wy-
raziæ s³owami. Dlatego chcemy podzie-
liæ siê z Pañstwem tym, co dla nas
najcenniejsze, czyli widokiem zado-
wolonej twarzy naszego dziecka.
Chwile jego szczêœcia staramy siê
utrwalaæ na zdjêciach. Niektóre z nich
do³¹czamy do podziêkowañ.

Przed Brunem jednak d³uga droga
w leczeniu i rehabilitacji.

Tak¿e w tym roku prosimy o prze-
kazanie 1% podatku na rehabilitacjê
i leczenie Bruna. Niezbêdne do tego
dane:

Fundacja Dzieciom
ul. Ludna 4, 00-406 Warszawa

NIP: 118-14-28-385
Nr konta:

67 1240 1037 1111 0010 0583 9813

Aby pieni¹dze by³y przeznaczone
dla Bruna, w tytule wp³aty prosimy
wpisaæ “(3005) podatek 1%”.

Wdziêczni za wszystko

Joanna i Tomasz
Marnikowie

Æwiczenia z fizjoterapeutk¹. Masa¿. Na brzuszku.

Brrr..., ale by³o zimno. Jak zwykle
pogoda nie dopisa³a, solidnie wszyscy
przemarzliœmy.

Corocznym zwyczajem, w niedzielê
4 marca wolontariusze Caritas Acade-
mica wszystkich uczelni (w tym naszej)
oraz szkolnych kó³ sprzedawali pod ko-

œcio³ami “kaziukowe” pierniki. Trady-
cja ta zosta³a wziêta z barwnych i we-
so³ych festynów wileñskich, które s¹
organizowane w dniu patrona Litwy -
œw. Kazimierza. Przybywa na nie wielu
ludzi nie tylko z samego miasta, ale
i najbli¿szych okolic. Symbolem tego

œwiêta s¹ czekoladowe pierniki z napi-
sami, niekiedy bardzo dowcipnymi.
W³aœnie takie œwiêtowanie (no mo¿e
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nieca³kowicie) przenieœliœmy na
grunt rzeszowski. A wziê³o siê
to st¹d, ¿e w naszym mieœcie
uczy siê wielu studentów z tere-
nów dawnej Polski oraz krajów
by³ego ZSRR.

Pomys³ pomocy narodzi³ siê
przed wieloma laty, gdy prowa-
dzi³em dzia³alnoœæ charyta-
tywn¹ na Ukrainie, wspo-
magaj¹c tamtejszych Polaków.
ZjeŸdzi³em kresy wschodnie
wzd³u¿ i wszerz, poznaj¹c
dok³adnie warunki ¿ycia tamtej-
szych ludzi. Rozmawia³em rów-
nie¿ z m³odzie¿¹, która marzy³a
o studiowaniu w Polsce. Najpo-
wa¿niejsz¹ przeszkod¹ by³ brak
odpowiedniego wsparcia finan-
sowego. Konkretny pomys³ po-
mocy na zasadzie “studenci -
studentom” zrodzi³ siê wœród
woluntariuszy Caritas Acade-
mica PRz. Postanowiliœmy
przenieœæ tradycjê wileñsk¹ do
Rzeszowa, sprzedaj¹c “kaziu-
kowe” pierniki, a dochód z tej
sprzeda¿y przeznaczyæ na do-
raŸn¹ pomoc studentom zza
wschodniej granicy. I tak czy-

nimy do tej pory, a na op³atku or-
ganizowanym dla tych studentów
przekazujemy za pomoc¹ Caritas
Diecezji Rzeszowskiej potrzebne
rzeczy.

Mimo zimna i ch³odu dy¿uro-
waliœmy przed koœcio³em oo. Do-
minikanów, a pierniki roz-
chodzi³y siê jak ciep³e bu³eczki.
Ju¿ przed dwunast¹ nie mieliœmy
czym handlowaæ, podobnie jak
inne grupy. Jak zwykle rzeszo-
wianie nie zawiedli, wiele osób
rzuca³o do skarbonek o wiele
wiêksze kwoty ni¿ nale¿a³o.
W ten sposób udowodnili, ¿e nie
jest im obojêtny los wspó³braci.
I tak spe³nia siê nasze motto:
“Wszystko coœcie uczynili bra-
ciom tym najmniejszym, Mnie-
œcie uczynili”. Za ten dar serca
sk³adamy ofiarodawcom serdecz-
ne “Bóg zap³aæ”.

Witold Mazurkiewicz
Z lewej: studenci PRz w akcji.

Fot. Archiwum Caritas Rzeszów

Oni pomagaj¹ studentom.
Fot. Archiwum Caritas Rzeszów
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

6 stycznia 2007 r. odby³o siê dla pra-
cowników przemys³u chemicznego
województwa podkarpackiego II semi-
narium w ramach projektu “Podkarpa-
cka Platforma Chemiczna”. Tematem
przewodnim by³y “Kompozyty ¿ywic
chemoutwardzalnych”. G³ówni partne-
rzy II seminarium to: Zak³ady Chemi-
czne “Organika Sarzyna” w Nowej
Sarzynie oraz Zak³ad Pracy Chronionej
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
“Dremex” w Rzeszowie.

W seminarium wziêli udzia³ m.in.:
JM Rektor PRz prof. dr hab. in¿. An-
drzej Sobkowiak oraz dziekan Wy-
dzia³u Chemicznego prof. dr hab. in¿.
Henryk Galina. Obrady rozpocz¹³ kie-
rownik projektu prof. dr hab. in¿. Jacek
Je¿owski, który po powitaniu goœci
i uczestników przedstawi³ krótko prze-
bieg projektu od ostatniego seminarium
(23 wrzeœnia 2006 r.) do 17 grudnia

2006 r. Poinformowa³ te¿ zebranych,
¿e w ramach Projektu przeprowadzono
18 warsztatów, w których uczestni-
czy³y 173 osoby reprezentuj¹ce 24
zak³ady przemys³u chemicznego z wo-
jewództwa podkarpackiego.

Zaproszonych Goœci powita³ rów-
nie¿ dziekan Wydzia³u Chemicznego
prof. Henryk Galina, poproszony
o przewodniczenie II seminarium.
W pierwszej kolejnoœci odda³ g³os mgr.
in¿. Stefanowi Fraskowi, reprezen-
tuj¹cemu Zak³ad Pracy Chronionej
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
“Dremex” w Rzeszowie, który scha-
rakteryzowa³ reprezentowan¹ przez
siebie firmê.

Drugi interesuj¹cy referat, na temat:
“¯ywice epoksydowe modyfikowane
dwutlenkiem wêgla i pochodnymi kwa-
su wêglowego”, wyg³osi³ zaproszony
na seminarium prof. dr hab. in¿. Gabriel

Kompozyty ¿ywic chemoutwardzalnychKompozyty ¿ywic chemoutwardzalnych

Seminarium

Otwarcie seminarium przez kierownika PPC prof. J. Je¿owskiego, w tle dyrektor
ZCh “Organika Sarzyna” mgr in¿. Regina Gnatek oraz rektor prof. A. Sobkowiak.

Fot. w³asna

Uczestnicy II seminarium.
Fot. w³asna
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Rokicki z Wydzia³u Chemicznego Poli-
techniki Warszawskiej.

Po o¿ywionej dyskusji, w drugiej
czêœci spotkania jako pierwsza wyst¹-
pi³a dr in¿. Lidia Kurzeja z IPTS
“METALCHEM” w Toruniu, Oddzia³
Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwi-
cach, która przedstawi³a i przybli¿y³a
uczestnikom zagadnienie “Kompozyty

z chemo- i termoutwardzalnych kom-
pozytów polimerowych”.

Tematem ostatniego wyst¹pienia
by³y “Kompozycje nienasyconej ¿ywi-
cy poliestrowej” autorstwa dr. in¿. Ma-
riusza Oleksego i dr. in¿. Macieja
Heneczkowskiego z Wydzia³u Chemi-
cznego PRz. PóŸniej nast¹pi³a dysku-
sja, indywidualne konsultacje oraz
wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy ucze-
stnikami spotkania. Seminarium za-
koñczy³ i podsumowa³ dziekan Wy-
dzia³u Chemicznego prof. Henryk Ga-
lina.

W spotkaniu uczestniczy³o 36 osób
z dziewiêciu firm Podkarpacia. Dziêki,
miêdzy innymi, temu seminarium zo-
sta³a nawi¹zana wspó³praca Wydzia³u
Chemicznego Politechniki Rzeszow-
skiej i firmy “Dremex”, zainteresowa-
nej mo¿liwoœci¹ wdro¿enia opracowa-
nia referowanego przez dr. in¿. Mariu-
sza Oleksego na temat zastosowania
modyfikowanych bentonitów jako ad-
sorbentów par zwi¹zków organicz-
nych.

Pragniemy przy tej okazji z³o¿yæ
wyrazy podziêkowania wszystkim
uczestnikom, a zw³aszcza Szanownym
Prelegentom oraz innym osobom, które
przyczyni³y siê do udanego przebiegu

spotkania. Jednoczeœnie wszystkich
zainteresowanych zapraszamy na na-
stêpne seminarium, pt. “Wyt³aczanie
profili z tworzyw sztucznych”, o które-
go terminie poinformujemy Pañstwa
w pierwszej kolejnoœci, w ramach na-
szego portalu internetowego oraz wy-
stosowanych zaproszeñ.

Jacek Je¿owski

Dr in¿. Lidia Kurzeja z IPTS “ME-
TALCHEM” w Toruniu, Oddzia³ Za-
miejscowy Farb i Tworzyw w Gliwi-
cach.

Prof. dr hab. in¿. Gabriel Rokicki z Wy-
dzia³u Chemicznego Politechniki War-
szawskiej.

Fot. w³asna

Zapowiedzi konferencji naukowych organizowanych
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ w 2007 r.

(w okresie przed wakacjami)

� 20 kwietnia 2007 r., Rzeszów
VI Konferencja “Dydaktyka Chemii” - Rzeszów 2007
Przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Dorota Antos, prof. PRz
Organizator: Wydzia³ Chemiczny
Wspó³organizator: Rzeszowski Oddzia³ Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego

� 9-11 maja 2007 r., Truskawiec (Ukraina)
VIII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
“Satysfakcja klientów warunkiem rozwoju i podstaw¹
sukcesu producentów komponentów odlewniczych
w Unii Europejskiej”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz
Organizator: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Wspó³organizatorzy: Stowarzyszenie Producentów
Komponentów Odlewniczych KOM-CAST, Sekcja Teo-

rii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN,
Komisja Odlewnictwa - Oddzia³ PAN w Katowicach,
AGH w Krakowie - Wydzia³ Odlewnictwa, Politechnika
Œl¹ska, Politechnika Wroc³awska, Instytut Odlewnictwa
w Krakowie, Narodowa Akademia Metalurgii Ukrainy,
Chmielnicki Narodowy Uniwersytet, Politechnika
Lwowska, Uniwersytet Techniczny w Koszycach - S³o-
wacja, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie - Republika
Czeska, STOP Oddzia³ Rzeszów, Stowarzyszenie Euro-
region Karpacki, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego RARR

� 27-30 maja 2007 r., Rzeszów
III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
“Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. Kazimierz Rajchel, prof. PRz
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Organizator: Zak³ad Prawa i Administracji
Wspó³organizatorzy: Uniwersytet w Koszycach - S³owa-
cja, Uniwersytet w Kijowie - Ukraina, Politechnika
Lwowska

� 20-22 czerwca 2007 r., Nozdrzec k. Dynowa
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
z udzia³em goœci zagranicznych, nt. “Po³¹czenia Mon-
ta¿owe. Konstrukcja i technologia PM - 2007”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji
Wspó³organizatorzy: Oœrodek Badawczo-Rozwojowy
Podstaw Konstrukcji i Technologii Maszyn TEKOMA,
Wydzia³ Budowy Maszyn i Zarz¹dzania Politechniki

Poznañskiej, Wydzia³ In¿ynierii Produkcji Politechniki
Warszawskiej, Akademia In¿ynierska w Polsce, Mos-
kiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN,
Ukraiñski Instytut Technologii Lotniczych w Kijowie,
Uniwersytet Techniczny w Koszycach

� 28-30 czerwca 2007 r., Bezmiechowa
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Progre-
sywne technologie i materia³y PRO-TECH-MA’07”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej
Wspó³organizator: Katedra Materia³ów i Technologii
Wydzia³u Mechanicznego Uniwersytetu Technicznego
w Koszycach (S³owacja)

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa

Projekty badawcze w³asne:

� dr hab. in¿. Adam Marciniec, prof. PRz - Model ogólnej
przek³adni hipoidalnej (2006-2009)

� dr in¿. Ma³gorzata Wierzbiñska - Zmiany degradacyjne
mikrostruktury stopów aluminium stosowanych na ele-
menty silników lotniczych w warunkach d³ugotrwale
dzia³aj¹cych obci¹¿eñ cieplnych (2006-2008)

� dr in¿. Zbigniew Zajdel - Informatyczny system doboru
cech psychomotorycznych pilotów podnosz¹cy bezpie-
czeñstwo w lotnictwie komunikacyjnym (2006-2009)

� dr in¿. Andrzej Nowotnik - Charakterystyka procesu wy-
dzielania faz umacniaj¹cych podczas odkszta³cania na
gor¹co i ich wp³yw na stabilnoœæ mikrostruktury i w³aœci-
woœci nadstopów niklu (2006-2009)

Projekty badawcze promotorskie:

� prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski - Wp³yw mikrokieszeni
smarowych wygniatanych udarowo na w³aœciwoœci tribo-
logiczne elementów œlizgowych (2006-2008)

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - Modyfikacja nadsto-
pów René 77 i MAR-509 przeznaczonych na elementy tur-
biny gazowej oraz jej wp³yw na makro- i mikrostrukturê
i w³aœciwoœci mechaniczne (2006-2008)

� dr hab. in¿. Miros³aw Œmieszek, prof. PRz - Korekcja
b³êdów nawigacji zliczeniowej automatycznego pojazdu
transportu wewnêtrznego (2006-2007)

� dr hab. in¿. Kazimierz Lejda, prof. PRz - Wp³yw wybra-
nych parametrów regulacyjnych procesu wtrysku na emi-

sjê cz¹steczek sta³ych w silniku wysokoprê¿nym typu DI
(2006-2008)

Projekt rozwojowy:

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - Badanie wp³ywu ste-
reologicznych parametrów sk³adników fazowych mikro-
struktury na podatnoœæ na skrawanie dwufazowych stopów
tytanu (2006-2009)

Projekty celowe:

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - Opracowanie techno-
logii i uruchomienie produkcji precyzyjnych silnie
obci¹¿onych kó³ zêbatych przek³adni lotniczych odpowie-
dzialnych za bezpieczeñstwo lotu - WSK “PZL - Rzeszów”
SA (2006-2007)

� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski - Opracowanie techno-
logii i uruchomienie liniowej produkcji cienkoœciennych
odlewów elementów uk³adu ch³odzenia silników wysoko-
prê¿nych nowej generacji ze stopów aluminium AlSi11 -
Zak³ad Metalurgiczny “WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
(2006-2007)

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

Projekt badawczy w³asny:

� dr in¿. Piotr Koszelnik - Analiza Ÿróde³ pochodzenia azo-
tanów w wodach powierzchniowych zlewni rzeki San
w oparciu o badania stosunków izotopowych azotu i tlenu
(2006-2008)

Granty
Projekty badawcze

Zakwalifikowane do finansowania w XXX i XXXI konkursie
(przyznane w 2006 r.), realizowane w PRz
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Projekty badawcze promotorskie

� dr hab. in¿. W³adys³aw £akota, prof. PRz - zmiana kie-
rownika - prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski - Diagno-
styka stanu technicznego elementów z betonu metodami
dynamicznymi (2006-2007)

� dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz - Sztyw-
noœæ i noœnoœæ po³¹czeñ ko³nierzowych rur du¿ych œrednic
(2006-2007)

Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki

Projekt badawczy w³asny:

� dr in¿. Bogdan Kwolek - Wielomodalny system wizyjny
wspomagaj¹cy interakcjê cz³owiek - maszyna (2006-2007)

Projekty badawcze habilitacyjne:

� dr in¿. Bogdan Kwolek - Metody segmentacji obrazów
(2006-2007)

� dr in¿. Ryszard Leniowski - Aktywne t³umienie wibracji
w lekkich robotach i manipulatorach zasiêgowych
(2006-2007)

Projekty badawcze promotorskie:

� dr hab. in¿. Marian Wysocki, prof. PRz - System wspo-
magaj¹cy zarz¹dzanie zu¿yciem energii elektrycznej w in-
teligentnym budynku (2006-2007)

� prof. dr hab. in¿. Edward Nawarecki, AGH - Pozyski-
wanie wiedzy z du¿ych zbiorów danych z zastosowaniem
adaptacyjnych procedur generowania zapytañ, doktorant -
mgr in¿. Bartosz Jêdrzejec (2006-2008)

� dr hab. in¿. Jan Werewka, prof. AGH - Modelowanie
i analiza interaktywnych systemów internetowych reali-
zuj¹cych obs³ugê szybkozmiennych ofert, doktorant - mgr
in¿. Tomasz Rak (2006-2007)

Wydzia³ Chemiczny

Projekty badawcze w³asne:

� dr in¿. Beata Mossety-Leszczak - Synteza, charakterysty-
ka i utwardzanie ciek³okrystalicznych monomerów diepo-
ksydowych (2006-2009)

� dr in¿. Tomasz Ruman - Synteza i badania borowych
analogów nukleotydów jako inhibitorów syntazy tymidyla-
nowej (2006-2009)

Projekty badawcze promotorskie:

� prof. dr hab. in¿. Henryk Galina - Hiperrozga³êzione po-
limery kwasu 4,4-bis(4-hydroksyfenylo)pentanowego
(2006-2008)

� dr hab. in¿. Jan Kalembkiewicz, prof. PRz - Podzia³
kwasu fenoksyoctowego i jego pochodnych w uk³adach
dwufazowych rozpuszczalnik organiczny-woda (2006-
-2008)

� dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof. PRz - Synteza
funkcjonalizowanych kopolimerów metakrylanowych jako
noœników katalizatorów (2006-2008)

Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu

Projekty badawcze promotorskie:

� prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, AE we Wroc-
³awiu - Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiêbiorstw
z wykorzystaniem credit-scoringu ze szczególnym u-
wzglêdnieniem metody DEA, doktorantka - mgr Anna Fe-
ruœ (2006-2007)

� dr hab. Krystyna Moszkowicz, prof. AE we Wroc³awiu -
Partnerstwo jako czynnik wzmacniania konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstw na przyk³adzie Doliny Lotniczej, dokto-
rant - mgr Bogus³aw Bêbenek (2006-2008)

Halina Surowiec

Biblioteka G³ówna i International Publishing Servi-
ce informuj¹, ¿e tegoroczna wystawa potargowa ksi¹¿ki
importowanej odbêdzie siê w dniach 29-31 maja 2007 r.
w sali konferencyjnej Wydzia³u Chemicznego (bud. H,
I piêtro, sala 101).

Wszystkich zainteresowanych sprowadzeniem do
Rzeszowa wytypowanych przez siebie ksi¹¿ek wysta-
wianych na Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki
w Warszawie prosimy o przygotowanie zamówieñ
i przes³anie ich do Biblioteki G³ównej lub poczt¹
elektroniczn¹ na adres bgprz@prz.edu.pl. Dezyderata
musi zawieraæ podstawowe dane bibliograficzne:

� autora,
� tytu³,
� miejsce i rok wydania,
� wydawcê,
� ISBN.
Podstaw¹ zamówienia mog¹ byæ oferty wydawnicze

w formie tradycyjnej (katalogi, ulotki, anonse dostêpne
w czytelniach wydzia³owych) lub w wersji elektro-
nicznej. Najwygodniej jest wejœæ na stronê IPS
http://ips.com.pl i klikn¹æ na WYDAWCY.

Zamówienie nie jest deklaracj¹ zakupu. Zamówienia
zbieramy do 30 marca 2007 r.

Ksi¹¿ki zakupione ze œrodków przekazanych przez
wydzia³y i katedry na uzupe³nienie zbiorów bibliotecz-
nych pozostan¹ w ksiêgozbiorze biblioteki (wypo¿y-
czalni lub czytelni wydzia³owej), gdzie bêd¹ udostêp-
niane zgodnie z regulaminem. Ksi¹¿ki zakupione z fun-
duszy pozabibliotecznych (œrodki w³asne jednostek,
granty, umowy itp.) mog¹ byæ równie¿ przekazane do
Biblioteki G³ównej lub pozostaæ w jednostce organiza-
cyjnej wskazanej przez decydenta. Wszystkie ksi¹¿ki
wystawiane na MTK objête bêd¹ 10-12% rabatem.

El¿bieta Ka³u¿a

Wystawa

potargowa

IPS

Wystawa

potargowa

IPS
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Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
w tegorocznych 41. Lubelskich Zimo-
wych Zawodach Samolotowych rywa-
lizacjê pilotów-amatorów wygrali:
Robert Górecki i Mariusz Nowak - stu-
denci V roku specjalizacji pilota¿owej
na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e za-
wody te by³y debiutem naszych
m³odych pilotów. Na samolocie typu
“Cessna 152” zdobyli 1297 punktów
i w generalnej klasyfikacji nasi studenci
wywalczyli szóste miejsce.

Zawody, w których startowa³o
12 za³óg z 10 aeroklubów, odby³y siê
w dniach 6-11 lutego 2007 r. na podlu-
belskim Radawcu. Po³owê uczestni-
ków zawodów stanowili cz³onkowie
kadry narodowej i tylko oni byli lepsi
od naszych debiutantów. Pierwsze
miejsce zajêli Krzysztof Skrêtowicz

(obecnie drugi wicemistrz œwiata w la-
taniu precyzyjnym) i Jakub Szyszka
(nawigator) z Aeroklubu Opolskiego,
zdobywaj¹c 237 punktów. Na siódmym
i ósmym miejscu znaleŸli siê odpo-
wiednio: Pawe³ Zaremski i Kamil
Paw³ow na samolocie “Cessna 150”
oraz Grzegorz Mruk i Grzegorz Nowak
na samolocie “PZL-104 Wilga”, rów-
nie¿ studenci Politechniki Rzeszow-
skiej.

Lubelskie Zimowe Zawody Samo-
lotowe maj¹ ju¿ swoj¹ d³ug¹ historiê,
siêgaj¹c¹ 1931 r. Wœród startuj¹cych
znalaz³ siê wtedy m.in. znany kon-
struktor samolotów, zarazem lotnik
Stanis³aw Wigura. Pierwszymi zwy-
ciêzcami zostali: Kazimierz Chorzew-
ski i Kazimierz Twardowski - cz³onko-
wie Aeroklubu Lwowskiego, zwi¹-
zani w latach trzydziestych XX w.

z Akademi¹ Szybowcow¹ w Bezmie-
chowej. Imprezê reaktywowano dopie-
ro w 1963 r. Po jej wznowieniu,
w latach 1989-1995 nast¹pi³a jednak
przerwa, spowodowana z³¹ kondycj¹
finansow¹ aeroklubów w okresie trans-
formacji ustrojowej. Od 1995 roku za-
wody te odbywaj¹ siê regularnie.

To jedyna prawdopodobnie tego ro-
dzaju zimowa impreza w sportach lot-
niczych na œwiecie. Odbywa siê za-
równo na lotnisku w Radawcu, jak
i w Œwidniku. Kilkakrotnie gospoda-
rzem etapów poœrednich by³a Bia³a
Podlaska. Jak dot¹d, tylko dwa razy
z powodu z³ej pogody (1932 i 1989 r.)
zawody siê nie odby³y. Niewiele brako-
wa³o i w tym roku, poniewa¿ œnie¿yce
i oblodzenia wyj¹tkowo nie sprzyja³y
lotnikom.

Warto przy tej okazji przypomnieæ,
¿e zwi¹zani z Rzeszowem piloci tak¿e
œwiêcili w tych zawodach swoje tryum-
fy. Nale¿eli do nich m.in. Wac³aw
Nycz, który zwyciê¿y³ siedmiokrotnie
z ró¿nymi partnerami w roli nawigatora
oraz Witold Œwiadek . Tym wiêksze
wiêc s³owa uznania dla naszych studen-
tów - pilotów.

“Pragniemy serdecznie podziêko-
waæ w³adzom Politechniki i Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej,
gdy¿ bez ich wsparcia nasz udzia³
w 41. Lubelskich Zimowych Zawodach
Samolotowych by³by niemo¿liwy.
Czêœciowe dofinansowanie mieliœmy
równie¿ od prezydenta Miasta Rzeszo-
wa, któremu przy tej okazji tak¿e piêk-
nie dziêkujemy. Zdajemy sobie sprawê,
¿e by³a to œwietna promocja naszej
Alma Mater, a tak¿e miasta, w którym
studiujemy” - mówi¹ Mariusz Nowak
i Robert Górecki.

Nastêpne zawody, zgodnie z tra-
dycj¹, zaplanowano w Œwidniku.
Wszystkim naszym reprezentantom ¿y-
czymy tylko wysokich lotów. Z pewno-
œci¹ bêd¹ dobrymi ambasadorami
swojej uczelni.

Marta Olejnik

Studenci - piloci w krajowej czo³ówce

Studenci specjalizacji pilota¿owej. Od lewej: Robert Górecki i Mariusz Nowak.
Fot. uczestników zawodów
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Od d³u¿szego czasu chcie-
liœmy wzi¹æ udzia³ w zawo-
dach samolotowych. Pod
uwagê brane by³y oczywiœcie
zimowe zawody w Lublinie.
Maj¹ one trochê “luŸniejsz¹”
formê i nastawione s¹ bar-
dziej na propagowanie latania
precyzyjnego i rajdowego ni¿ na rywa-
lizacjê. Ich wyników nie bierze siê pod
uwagê w Pucharze Polski, udzia³ mo¿e
wzi¹æ ka¿dy, kto ma samolot i odpo-
wiednie uprawnienia. S¹ to jedyne za-
wody w Polsce i w Europie, które
odbywaj¹ siê o tej porze roku. Pogoda
jest bardzo wa¿nym czynnikiem w lata-
niu, a w tym roku zima by³a wyj¹tkowo
kapryœna.

Zawody odbywa³y siê w dniach
6-11 lutego 2007 r. na lotnisku w Ra-
dawcu. Swój udzia³ zg³osi³o 12 za³óg,
z czego 3 za³ogi reprezentuj¹ce Polite-
chnikê Rzeszowsk¹: Robert Górecki
i Mariusz Nowak na samolocie “Cessna
152”, Pawe³ Zaremski i Kamil Paw³ow
na samolocie “Cessna 150” oraz Grze-
gorz Mruk i Grzegorz Nowak na samo-
locie “PZL-104 Wilga”, wypo¿yczo-
nym z Aeroklubu Podkarpackiego.

Na czym polega
wspó³zawodnictwo

W Polsce zawody rozgrywane s¹
wed³ug dwóch regulaminów. Pierwszy
to regulamin zawodów precyzyjnych,
a drugi - zawodów rajdowo-nawigacyj-
nych. W obydwu wa¿ne jest, aby oble-
cieæ zadan¹ trasê jak najdok³adniej.
Przed konkurencj¹ zawodnicy otrzy-
muj¹ mapê, zdjêcia, listê wszystkich
punktów zwrotnych i czasy (z dok³ad-
noœci¹ co do sekundy) nad tymi punkta-
mi. Mierzone jest odchylenie od na-
kazanej linii drogi (maks. 0,5 mili mor-
skiej) oraz sprawdzany jest czas w jaw-
nych i niejawnych punktach kontroli
czasu. Dodatkowo na trasie wy³o¿one
s¹ znaki z p³ócien o ró¿nych kszta³tach
(A, P, R, L itp.) - nale¿y je znaleŸæ i na-

nieœæ na mapê. Zawodnicy otrzymuj¹
zdjêcia obiektów le¿¹cych na trasie,
które równie¿ nale¿y zlokalizowaæ i za-
znaczyæ ich po³o¿enie na mapie. Ro-
dzaj fotografowanego obiektu zale¿y
tylko od wyobraŸni trenera kadry naro-
dowej pana Andrzeja Osowskiego.
Mo¿e to byæ koœció³ lub skrzy¿owanie
dróg, ale mo¿e byæ równie¿ samotne
drzewko na polu, jakich w okolicy s¹
dziesi¹tki. Punkty karne dostaje siê
g³ównie za oddalenie od trasy, ró¿nicê
czasu oraz nieodnalezione znaki i o-
biekty. Dodatkowo mo¿na je otrzymaæ,
np. za kr¹¿enie na trasie lub przekro-
czenie minimalnej wysokoœci lotu.
G³ówna ró¿nica miêdzy zawodami pre-
cyzyjnymi i rajdowo-nawigacyjnymi
jest taka, ¿e w pierwszym przypadku
kopertê z tras¹ otrzymuje siê 1 h 15 min
przed startem i wszystko liczy siê na
sali obliczeniowej. W drugim przypad-
ku zadanie otrzymuje siê maksymalnie
pó³ godziny przed startem i trasê, ju¿
w trakcie lotu, liczy nawigator.

Dzieñ pierwszy -
przyloty

Sprawdzi³y siê niesprzyjaj¹ce pro-
gnozy pogody na termin obejmuj¹cy
zawody. Rano w Kroœnie nasz wylot
sta³ pod znakiem zapytania, gdy¿ niskie
podstawy chmur nie pozwala³y na lot.
Podobna sytuacja wyst¹pi³a w Warsza-
wie, wiêc ani Robertowi i Mariuszowi,
ani nam nie pozostawa³o nic innego,
jak tylko czekaæ. W po³udnie niebo za-
czê³o siê przejaœniaæ. Zapakowaliœmy
rzeczy do “Wilgi” i oko³o godz. 13:00
wystartowaliœmy do Lublina. Lot prze-
bieg³ bez przeszkód i po pó³torej godzi-

ny znaleŸliœmy siê na miejscu, gdzie
by³o ju¿ kilka grup. Samoloty zosta³y
postawione w rzêdzie i zabezpieczone,
a za³ogi po sprawdzeniu dokumentacji
osobistej i samolotów rozlokowano
w pokojach. Po po³udniu odby³a siê od-
prawa, na której trener Osowski za-
pozna³ wszystkich z regulaminem za-
wodów oraz planowanym programem
ich rozegrania. Zapowiedzia³ te¿ zmia-
nê w klasyfikacji. Do tego roku wszys-
cy zawodnicy podlegali klasyfikacji
generalnej. Od 2007 roku nast¹pi³ po-
dzia³ na klasê zawodowców, do której
zalicza³a siê kadra narodowa, i amato-
rów (czyli ca³a pozosta³a “zbierani-
na”, a wœród nich i my).

Wieczorem pozosta³o nam tylko za-
poznaæ siê z reszt¹ uczestników...

Dzieñ drugi

Poranek przywita³ nas œniegiem i ni-
skimi podstawami chmur. Pomimo to
przygotowaliœmy samoloty do lotu
i podgrzaliœmy silniki. Na odprawie tre-
ner zapowiedzia³, ¿e zrobi oblot trasy
na œmig³owcu i podejmie decyzjê o ro-
zegraniu konkurencji. Oblot nie pozo-
stawi³ z³udzeñ. Dziœ nie polecimy...

Dzieñ trzeci

Podobnie jak dzieñ wczeœniej. Na-
wet samolotów nie ruszaliœmy...

Dzieñ czwarty

Pogoda poprawi³a siê na tyle, ¿e mo-
¿na by³o mieæ nadziejê na rozegranie
konkurencji. Na odprawie trener po-
twierdzi³ dobre warunki na trasie. Jedy-
nym problemem by³ topniej¹cy œnieg,

O naszym udziale w zawodach

Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57
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który spowodowa³, ¿e lotnisko zmie-
ni³o konsystencjê na lekko b³otnist¹.
Wszystkie za³ogi zosta³y podzielone na
dwie grupy. Pierwsza za³oga zaczyna³a
obliczenia o godz. 10:15, a ka¿da nas-
têpna z separacj¹ 4 min. Trasa by³a
u³o¿ona wokó³ Lublina i trwa³a 1 h
10 min. O godz. 11:30 rozpoczê³y siê
starty do konkurencji. Utrzymanie siê
na trasie nie by³o trudne, gorzej by³o
z rozpoznaniem zdjêæ, znajdowaniem
znaków i utrzymaniem czasów na
punktach zwrotnych. Po przylocie oka-
za³o siê, ¿e Robert z Mariuszem znaleŸ-
li cztery znaki, Pawe³ i Kamil siedem,
a dwa Grzeœki jedenaœcie znaków i jed-
no zdjêcie. Odczucia po konkurencji
by³y mieszane. Z jednej strony zadowo-
lenie, ¿e nie pogubiliœmy siê na trasie
i nikt nie polecia³, jak siê to mówi
“w Polskê”, a z drugiej strony œwiado-
moœæ, ¿e jeszcze du¿o pracy przed
nami, aby dojœæ do poziomu kadry. Naj-
lepsze rozpoznanie obiektów zaliczy³
oczywiœcie Krzysztof Skrêtowicz - je-
denaœcie znaków i siedem zdjêæ. Z nie-
cierpliwoœci¹ oczekiwaliœmy na wy-
niki. Po ich og³oszeniu okaza³o siê, ¿e
z naszej trójki najlepiej czasy utrzymali
Robert i Mariusz, co da³o im 1297
punktów karnych. Pawe³ i Kamil pole-
cieli niewiele gorzej i otrzymali 1326
punktów, a Grzeœki “zgarnêli” 1530,
z czego 112 za konkurencjê oblicze-
niow¹�. W klasyfikacji generalnej po
pierwszej konkurencji zajêliœmy odpo-
wiednio szóste, siódme i ósme miejsce.
Zwyciêzc¹ zosta³ oczywiœcie Krzysiek
Skrêtowicz z 273 punktami. W klasyfi-
kacji amatorów zajêliœmy odpowiednio
pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Dzieñ pi¹ty

Ka¿dy odczuwa³ potrzebê popra-
wienia swojego wyniku i wspiêcia siê
w klasyfikacji. Dlatego te¿ mieliœmy
nadziejê, ¿e dzisiejsze loty siê odbêd¹.
Warunki pogodowe by³y na tyle dobre,
¿e podjêto decyzjê o rozpoczêciu kon-
kurencji, tym razem rajdowo-nawiga-
cyjnej. Pierwsza grupa samolotów
ustawi³a siê w kolejce do startu i ocze-
kiwa³a na wrêczenie zadania. W tym
czasie trener polecia³ na oblot trasy
œmig³owcem. Po starcie pierwszej
za³ogi okaza³o siê, ¿e warunki uleg³y

pogorszeniu i samolot szybko znikn¹³
w chmurach. Piloci podjêli decyzjê
o przerwaniu lotu. Wystartowa³y jesz-
cze dwa samoloty, lecz w tym czasie
powróci³ trener Osowski z trasy i po-
twierdzi³ pogorszenie pogody. Konku-
rencjê odwo³ano i tym samym wyniki
z dnia wczeœniejszego zosta³y wynika-
mi koñcowymi.

Wieczorem nast¹pi³o uroczyste
wrêczenie nagród zwyciêzcom w po-
szczególnych kategoriach. Robert Gó-
recki i Mariusz Nowak otrzymali
nagrodê za pierwsze miejsce w katego-
rii amatorów, natomiast Pawe³ Zarem-

ski i Kamil Paw³ow - puchar prze-
chodni dla najm³odszej za³ogi zawo-
dów. Dla wszystkich by³y pami¹tkowe
dyplomy i zaproszenie na Zimowe Za-
wody Samolotowe za rok, z którego na
pewno skorzystaj¹.

Dziêkujemy serdecznie Dziekanowi
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
oraz Prorektorowi ds. nauczania za do-
finansowanie naszego udzia³u w zawo-
dach. Dziêkujemy równie¿ Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej za
pomoc finansow¹, bez której nie zosta-
libyœmy uczestnikami zawodów.

Grzegorz Nowak

P. Zaremski i K. Paw³ow odbieraj¹ z r¹k T. Chwa³czyka puchar przechodni dla
najm³odszej za³ogi zawodów.

Fot. w³asna

W dniach 8-9 lutego 2007 r. po raz kolejny odby³y siê Targi
Edukacyjne po³¹czone z Dniami Otwartymi Politechniki
Rzeszowskiej. Udzia³ w Targach umo¿liwi³ uczniom i maturzystom
zapoznanie siê z zasadami przyjêæ na I rok studiów pierwszego
stopnia na rok akademicki 2007/2008, a tak¿e z ofert¹
prowadzonych kierunków i specjalnoœci uczelni bior¹cych udzia³
w tej imprezie.

TARGI EDUKACYJNE

w Politechnice

TARGI EDUKACYJNE

w Politechnice

�
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0 W tradycjê dzia³alnoœci Samorz¹-
du Studentów na trwa³e ju¿ wpisa³y
siê organizowane w naszej uczelni od
1997 r. Targi Edukacyjne. Które to
ju¿ Targi?

To IX edycja Targów Edukacyjnych
organizowanych przez Samorz¹d Stu-
dentów Politechniki Rzeszowskiej.

0 Targi Edukacyjne zawsze cieszy³y
siê wielkim zainteresowaniem kan-
dydatów na studia wy¿sze. Ile uczelni
zg³osi³o akces uczestnictwa w tym
roku?

W tym roku zg³osi³o siê dziesiêæ
uczelni, w tym osiem uczelni z naszego
województwa i dwie uczelnie z innych
regionów.

0 O ile pamiêtam, od wielu lat
w Targach bra³y udzia³ tak¿e uczel-
nie z Krakowa, Warszawy i innych
miast Polski. By³y wœród nich uczel-
nie techniczne, rolnicze, ekonomicz-
ne. Które uczelnie wystawi³y swoje
stoiska w tym roku?

Jak co roku, rozes³aliœmy do ró¿-
nych polskich uczelni ponad 300 zapro-
szeñ. Wiêkszoœæ z nich wystawia swoje
stoiska w innych miejscach, trudno te¿
oczekiwaæ, aby z daleka przyje¿d¿a³y
do Rzeszowa. Na nasze zaproszenie od-

powiedzia³o 10 uczelni, którymi s¹:
Akademia Œwiêtokrzyska w Kielcach,
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Rzeszo-
wie, Uniwersytet Rzeszowski, Wy¿sza
Szko³a Ekonomiczna w Stalowej Woli,
Wy¿sza Szko³a In¿ynieryjno-Ekono-
miczna w Ropczycach, Wy¿sza Szko³a
Administracji i Zarz¹dzania w Prze-

myœlu, Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-
-Gospodarcza w Tyczynie, Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Kroœ-
nie, Studium Jêzykowo-Zawodowe
PROMAR-International w Rzeszowie,
Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania w £odzi. Te w³aœnie
uczelnie zg³osi³y siê na tegoroczne Tar-
gi. Wiem te¿, ¿e w ubieg³ym roku wiê-
cej uczelni wystawi³o swe oferty. Byæ
mo¿e bêd¹ one w marcu br. uczestnika-
mi regionalnych Targów, organizowa-
nych w hali na Podpromiu.

0 Jakie imprezy towarzysz¹ce od-
by³y siê w trakcie trwania Targów
i czym zachêcaliœcie kandydatów
do studiowania w Politechnice Rze-
szowskiej? W minionym roku impre-
zami towarzysz¹cymi by³y m.in.
pokazy z fizyki, multimedialna pre-
zentacja uczelni, zwiedzanie wy-
dzia³ów...

W tym roku tak¿e odby³y siê w bud.
S pokazy z fizyki, mo¿na by³o spraw-
dziæ sw¹ wiedzê jêzykow¹ oraz poziom
inteligencji w testach prowadzonych
przez “Gazetê Wyborcz¹”. Tak¿e
w tym roku kandydaci na studia zwie-
dzali interesuj¹ce ich wydzia³y.

Rozmowa z przewodnicz¹cym Samorz¹du Studentów PRz
Piotrem MARKIEM - studentem IV roku WEiI

Otwarcie Targów Edukacyjnych. Od lewej: wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wo-
licki i rektor A. Sobkowiak.

Fot. M. Misiakiewicz

Targi odby³y siê w bud. P.
Fot. M. Misiakiewicz
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0 Dlaczego, Pana zdaniem, warto
studiowaæ w Politechnice Rzeszow-
skiej?

Politechnika Rzeszowska jest reno-
mowan¹ uczelni¹ licz¹c¹ siê wœród pol-
skich uczelni technicznych, której
absolwenci mimo wysokiej stopy bez-
robocia znajduj¹ pracê. Uczelnia ela-
stycznie reaguje na potrzeby rynku,
daje studentom mo¿liwoœci wybicia siê
i znalezienia dobrze p³atnej pracy. Dla
niezamo¿nej m³odzie¿y z Podkarpacia
jest to szansa na ukoñczenie dobrej
uczelni bez ponoszenia znacznie wy¿-
szych kosztów ni¿ w innych oœrodkach
akademickich. W tej uczelni zdobywa
siê bardzo dobre wykszta³cenie. Poli-
technika k³adzie ponadto wielki nacisk
na rozwój inwestycyjny, a korzystaj¹c
z funduszy Unii Europejskiej, œmia³o
podejmuje kolejne wyzwania, buduj¹c
nowe budynki, laboratoria, które na
pewno poszerz¹ zakres prowadzonych
badañ. Obiekty te widaæ zreszt¹ na tere-
nach bêd¹cych w³asnoœci¹ uczelni.

0 To buduj¹ca ocena. Targi odby³y
siê pod patronatem...

Targom patronowali: rektor Poli-
techniki Rzeszowskiej, Podkarpacki
Kurator Oœwiaty, prezydent Rzeszowa
oraz Parlament Studentów Rzecz-
pospolitej Polskiej. Targi nie maj¹
g³ównego sponsora, a wp³ywy z uczest-
nictwa uczelni bior¹cych udzia³ w Tar-
gach przeznaczone zosta³y na pokrycie
kosztów tej imprezy.

0 ¯yczê satysfakcji p³yn¹cej z pracy
dla dobra naszej uczelni. Dziêkujê za
rozmowê.

Marta Olejnik
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Nowy kieru-
nek na Politech-
nice - informuje

GW z 18 stycznia 2007 r. “Politechnika
Rzeszowska uruchamia nowy kierunek
studiów - towaroznawstwo, które znaj-
dzie siê w ofercie kszta³cenia Wydzia-
³u Zarz¹dzania i Marketingu. Nabór na

pierwszy rok rozpocznie siê w czerwcu
i potrwa do 25 lipca. Uczelnia na razie
przygotowa³a studia pierwszego stopnia,
które trwaj¹ 3,5 roku. Absolwenci uzy-
skaj¹ tytu³ in¿yniera” - czytamy. O no-
wym kierunku na WZiM, w artykule pod
takim samym tytu³em, poinformowa³y 29
stycznia br. SN.

* * *
Wszystko ma woj¹ normê - donosi

GW z 2 lutego 2007 r. “Teraz wszyscy
dbaj¹cy o jakoœæ swoich wyrobów w jed-
nym miejscu maj¹ dostêp do pe³nego
zbioru norm aktualnie obowi¹zuj¹cych
oraz specjalistycznej informacji z zakre-
su normalizacji krajowej i miêdzynaro-
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dowej” - czytamy. To jedyny na Podkar-
paciu tego rodzaju Punkt Informacji Nor-
malizacyjnej, którego otwarcie odby³o
siê 1 lutego br. (o czym piszemy na str.
8-10 GP). Wydarzenie odnotowa³y 2 lu-
tego br. “nowiny” w art. “Tu dowiesz siê
wszystkiego o normach” oraz 8 lutego SN
w art. “Wszystkie normy w jednym miej-
scu” .

* * *

Nowoczesne laboratorium w starej
szkole ogrodniczej - czytamy w GW
z 8 lutego 2007 r. “Powsta³o przede
wszystkim ze wzglêdu na potrzeby uru-
chomionego w zesz³ym roku na Politech-
nice kierunku biotechnologia”. To jedyne
tego rodzaju laboratorium w naszym re-
gionie. Laboratoria spe³niaj¹ wymogi
europejskie, a pierwsze piêtro tak¿e wy-
mogi podwy¿szonej sterylnoœci, o czym
poinformowa³a prof. El¿bieta Wa³ajtys-
-Rode - kierownik Katedry Biochemii
i Biotechnologii. To w znacznym stopniu
u³atwi ubieganie siê o certyfikaty euro-
pejskie.

* * *

Jedni wybrali, inni nadal szukaj¹ -
czytamy w GW z 10 lutego 2007 r. Gaze-
ta, pod patronatem której odby³y siê Tar-
gi, podjê³a siê ich podsumowania. “Kil-
ka tysiêcy maturzystów odwiedzi³o
w czwartek i pi¹tek IX Targi Edukacyjne
Politechniki Rzeszowskiej. Przyjechali
na nie uczniowie nie tylko z zamiejsco-
wych szkó³ œrednich, ale niemal z ca³ego
Podkarpacia. Bior¹ce udzia³ w targach
uczelnie przeœciga³y siê w ofertach, aby
tylko przyci¹gn¹æ kandydatów”. Impreza
cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem,
szczególnie stoiska naszej uczelni. Na
stoisku GW oferowano nawet przysz³ym
studentom wykonanie testu IQ.

* * *

Zawody dla smakoszy - informuje
GW z 15 lutego 2007 r. o konkursie “Po-
jedynek na p¹czki”, zorganizowanym
w Klubie Studenckim PLUS przez portal
studenci.rzeszow.pl. Zwyciêzcami zosta-
li studenci naszej uczelni, a zdarzenie od-
notowa³y tak¿e SN z 15.02.2007 r. Klub
PLUS, jak zawsze, przyci¹ga studentów
ró¿norodnoœci¹ organizowanych w nim
imprez.

Na lekcjach
bywa wybu-
chowo - czyta-
my w “nowi-

nach” z 29 stycznia 2007 r. “W laborato-
rium PRz œwiat chemii odkrywaj¹ ucz-
niowie z klasy badawczej, pracuj¹cej
zgodnie z presti¿owym amerykañskim
programem ekologicznym GLOBE. Po-
dzieleni na grupy, przychodz¹ na zajêcia
prowadzone przez studentów chemii
z Ko³a Naukowego ESPRIT”. To ucznio-
wie z klasy badawczej Gimnazjum nr 10.
Zajêcia ciesz¹ siê ogromnym zaintereso-
waniem przysz³ych - byæ mo¿e - studen-
tów PRz.

* * *

Targi Edukacyjne w Politechnice
Rzeszowskiej - informowa³y “nowiny”
z 6 lutego 2007 r. Dziewi¹ta edycja ww.
Targów odby³a siê w dniach 8-9 lutego
2007 r. w bud. P. Kandydaci na studia
mieli szeroki wybór kierunków studiów,
choæ w tym roku tyko 10 uczelni wysta-
wi³o swoje stoiska. Informacjê powtórzo-
no 7 lutego br. w art. “Oferta dla maturzy-
stów”. By³y to równoczeœnie Dni Otwarte
PRz, w czasie których zainteresowani
studiami w naszej uczelni zwiedzali m.in.
wydzia³y. Wydarzenie odnotowa³a tak¿e
GW.

* * *

General Electric stawia na Politech-
nikê - donosz¹ “nowiny” z 8 lutego
2007 r. “Przedsiêbiorstwo General Elec-
tric chce wspó³pracowaæ z Politechnik¹
Rzeszowsk¹. G³ównie z naukowcami
z Katedry Fizyki, Informatyki i Automa-
tyki. Z firm¹ od dawna wspó³pracuje
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie,
jest bowiem odbiorc¹ wysoko wyspecja-
lizowanego sprzêtu medycznego. Szpital
zainteresowany jest rozwojem telemedy-
cyny i w tej mierze liczy na pomoc poli-
techniczn¹. Porozumienie w tej sprawie
podpisano 8 lutego br., co odnotowa³a
tak¿e 9.02.2007 r. GW w artykule pt.
“Wspólne badania i nauka”.

* * *

Temat lekcji: Millenium Hall - infor-
muj¹ “nowiny” z 14 lutego 2007 r. “Na
wspó³pracy szczególnie skorzystaj¹ stu-
denci Wydzia³u Budownictwa i In¿ynie-

rii Œrodowiska. Poznaj¹ najnowsze tech-
nologie stosowane przy budowie Mille-
nium Hall” - czytamy. O podpisaniu sto-
sownej umowy pisa³y te¿ SN w artykule
“Millenium Hall poligonem dla ¿aków”
i GW w artykule “Studenci id¹ na budo-
wê” z 15.02.2007 r. My zapraszamy na
str. 6-8 GP.

GPS dla
wszystkich -
informuj¹ SN
z 16 stycznia

2007 r. “Z urz¹dzenia zainstalowanego
w ubieg³ym tygodniu na dachu budyn-
ku P Politechniki Rzeszowskiej bêd¹ mo-
gli korzystaæ wszyscy u¿ytkownicy GPS
w regionie. Przede wszystkim u³atwi ono
pracê geodetom, którzy np. od razu wy-
znacz¹ obrysy nowych budynków czy
punkty niezbêdne do realizacji autostra-
dy”. Rzeszów jest pi¹tym miastem Pol-
ski, w którym dzia³a GPS, maj¹cy zasiêg
159 km. W czerwcu 2006 r. studenci
z Ko³a Naukowego “Glob” PRz wraz
z opiekunem mgr. in¿. J. Gajdkiem, przy
wspó³udziale firmy TOPCON, wziêli
udzia³ w pokazie techniki GPS zorgani-
zowanym w s¹siedztwie Wydzia³u Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska.
Dziennik “nowiny” poda³ tê informacjê
18.01.2007 r. w art. “GPS u³atwi ¿ycie
geodetom”.

* * *

Targi pomog¹ ci wybraæ studia - in-
formuj¹ SN z 8 lutego 2007 r. “Celem
Targów jest przedstawienie przez szko³y
wy¿sze obowi¹zuj¹cych na rok akade-
micki 2007/2008 zasad przyjêæ na pierw-
szy rok studiów, prowadzonych kierun-
ków i specjalnoœci, informacji o mo¿li-
woœciach kszta³cenia na ró¿nych formach
studiów, informacji o bazie socjalno-by-
towej itp.”. O Targach Edukacyjnych
zorganizowanych po raz dziewi¹ty przez
Samorz¹d Studentów PRz informowa³a
8 lutego br. GW w art. “Zdecydowanych
utwierdz¹ w wyborze” i regionalna TV.
Do tematu powróci³y SN 15.02.2007 r.
w artykule “Uczelnie ruszy³y do boju
o studentów”.

Opracowanie
Marta Olejnik
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i jego spektakularna promocja

Nocne Spotkanie z Reklam¹Nocne Spotkanie z Reklam¹
Ju¿ po raz szósty, w dniu 13 grudnia

2006 r. w Klubie Studenckim “Plus”
odby³o siê “Nocne Spotkanie z Re-
klam¹”. Tym razem na pokazie kilkuset
najciekawszych spotów telewizyjnych
z ca³ego œwiata, przygotowanym przez
Studenckie Ko³o Naukowe Komunika-
cji Marketingowej, zgromadzi³o siê
ponad 130 osób.

Co roku program pokazu ulega
drobnym modyfikacjom. Podczas
ostatniej edycji wprowadzono nowe
bloki tematyczne. Spotkanie rozpo-
czê³o siê od przypomnienia reklam

sprzed lat. Osoby przyby³e do Klubu
Studenckiego “Plus” mog³y zobaczyæ
reklamy z lat 80. i 90. ubieg³ego wieku,
w tym pamiêtany przez wielu spot pre-
paratu na karaluchy o nazwie “Prusa-
kolep”. Film ten, nakrêcony w 1986 r.,
uznawany jest za pierwsz¹ polsk¹ pro-
fesjonaln¹ reklamê telewizyjn¹. Pre-
zentowane w tym pokazie produkcje
czêsto budzi³y uœmiech, tym bardziej,
¿e skonfrontowano je ze wspó³czesny-
mi reklamami, wyró¿niaj¹cymi siê
swoj¹ oryginalnoœci¹, poziomem krea-
cji oraz monta¿em. By³a to jednak

wyj¹tkowa okazja przypomnienia so-
bie pionierskich filmów reklamowych,
które nadal maj¹ wysoki tzw. consumer
recall, czyli s¹ powszechnie pamiêta-
ne po up³ywie d³ugiego czasu od ostat-
niej emisji, jak np. reklamy proszku
do prania Pollena 2000 z wypowiada-
nym has³em “Ojciec praæ!”, które rów-
nie¿ mo¿na by³o obejrzeæ podczas
pokazu.

Po “historycznych” filmach rekla-
mowych pojawi³y siê bloki tematyczne
znane z poprzednich edycji “Nocnego
Spotkania z Reklam¹”:

24 stycznia br. w Klubie Studenckim
PLUS odby³ siê kolejny koncert pod patro-
natem “Pozytonu”. Tym razem zagra³
Chuck Frazier, amerykañski bluesman
i wokalista.

Uœmiechniêtemu i przyjaŸnie nasta-
wionemu do œwiata muzykowi uda³o siê
wyczarowaæ gor¹c¹ atmosferê, choæ pogo-
da za oknem wprawia³a raczej w ponury na-
strój. I to w³aœnie tej zimowej aurze jestem
sk³onna przypisaæ raczej s³ab¹ frekwencjê
publicznoœci. Jednak Ci, którym zimowe
wichry by³y niestraszne, na pewno nie
¿a³owali swojego przyjœcia na koncert.
Chuck Frazier rozgrza³ publicznoœæ swoj¹
muzyk¹, a ka¿dy, kto mia³ ku temu okazjê,
widzia³ autentyczn¹ przyjemnoœæ na twa-
rzy Fraziera, któremu wystarcza³o, ¿e gra
i jest s³uchany. Chuck Frazier pochodzi
z USA, jednak bardzo ceni sobie kontakt
z fanami bluesa na starym kontynencie. Do-
wodem na to mo¿e byæ fakt, ¿e wiêkszoœæ
czasu w roku spêdza, koncertuj¹c po Euro-
pie, rezerwuj¹c sobie czas tylko na kilka
wystêpów w znanych klubach rodzinnego

Houston. Jednak blues to nie jedyny rodzaj
muzyki, jaki interesuje Fraziera, du¿¹ czêœæ
jego muzycznych kompozycji zajmuje
jazz, rock czy soul. Takie po³¹czenie ró¿-
nych stylów muzyki na d³ugo zapada w pa-
miêci, a ich wykonanie przez Chucka Fra-

ziera sprawia, ¿e z niecierpliwoœci¹ czeka
siê na kolejnego goœcia Pozytonu i jego wy-
stêp w Klubie PLUS, gdy¿ mo¿na byæ pew-
nym, ¿e znowu bêdzie gor¹co�.

Katarzyna Nawrot

Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!! www.pozyton.prv.pl

Chuck Frazier na scenie PLUSA.
Fot. T. Zaj¹c

Chuck Frazier w PLUSIEChuck Frazier w PLUSIE
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� Humor w reklamie,
� Zwierzêta w reklamie,
� Reklama spo³ecznie zaanga¿o-

wana,
� Reklama piwa,
� Mê¿czyzna w reklamie,
� Kobieta w reklamie,
� Erotyka w reklamie,
� Reklama kontrowersyjna.
Na koniec organizatorzy przygoto-

wali jeszcze jedn¹ niespodziankê. By³a
to czêœæ zatytu³owana “Reklama wiru-
sowa”. Zaprezentowano w niej orygi-
nalne reklamy, a nastêpnie ich zmie-
nione, œmiesz¹ce wersje (tzw. virale),
które kr¹¿¹ w Internecie. Ich rozpo-

wszechnianie odbywa siê w ramach
marketingu wirusowego, na podobnych
zasadach jak przekaz ustny (plotka)
w œwiecie rzeczywistym. W tym przy-
padku jednak przekazywanie informa-
cji nastêpuje w œrodowisku interneto-
wym (w tym g³ównie poprzez wykorzy-
stanie poczty elektronicznej), co znacz-
nie dynamizuje proces komunikacji.
Liczba odbiorców takich reklam zwiêk-
sza siê w postêpie geometrycznym. Do-
szukuj¹c siê analogii, mo¿na stwier-
dziæ, ¿e przekaz przemieszcza siê po-
dobnie jak wirus chorobotwórczy.

Rekordowa frekwencja podczas
“VI Nocnego Spotkania z Reklam¹”
wynika³a w g³ównej mierze z intere-
suj¹cej akcji promocyjnej przeprowa-
dzonej przez pani¹ Agnieszkê Woj-
tyniak - studentkê V roku ze Studenc-
kiego Ko³a Naukowego Komunikacji
Marketingowej. W ramach swojej pra-
cy magisterskiej zamierza ona spraw-
dziæ skutecznoœæ tzw. ambient mediów.
Termin ten jest trudno definiowalny,

gdy¿ czêsto okreœlane nim jest ka¿de
nietypowe dzia³anie reklamowe, nie-
mieszcz¹ce siê w dotychczas znanych
kana³ach komunikacyjnych. Z regu³y
pojêcie to uto¿samia siê z pewnymi for-
mami reklamy zewnêtrznej lub z orygi-
nalnymi koncepcjami realizowanymi
w mediach tradycyjnych. Pod pojêciem
ambient media kryj¹ siê bardzo zró¿ni-
cowane formy promocji, a ich cech¹
charakterystyczn¹ jest przewrotnoœæ,
oryginalnoœæ oraz pojawianie siê w sy-
tuacjach i miejscach najmniej oczeki-
wanych przez adresatów dzia³añ mar-
ketingowych. Kluczowe dla skutecz-
noœci podejmowanych dzia³añ jest za-
tem wyst¹pienie czynnika zaskoczenia
(ang. “wow!” factor), wi¹¿¹cego siê sil-
nie z odmiennoœci¹ i niepowtarzalno-
œci¹ przekazu.

Znaczenie ambient mediów ci¹gle
wzrasta. W czasopismach poœwiêco-
nych tematyce marketingowej coraz
czêœciej podkreœla siê koniecznoœæ od-
chodzenia od dotychczasowych form
promocji na rzecz nowych, niekonwen-
cjonalnych rozwi¹zañ. Przyczyn¹ tego
jest obni¿aj¹ca siê skutecznoœæ kon-
wencjonalnych instrumentów komu-
nikacji marketingowej, za pomoc¹
których coraz trudniej jest dotrzeæ
z przekazem do atrakcyjnych grup kon-
sumentów.

W ramach akcji promuj¹cej pokaz
reklam wœród studentów, zrealizowano
nietypowe dzia³ania w miasteczku aka-
demickim oraz w obiektach dydaktycz-
nych naszej uczelni. W tygodniu
poprzedzaj¹cym spotkanie na pod³o-
gach wind w budynku P i DS “Ikar”
oraz na korytarzach w budynku L umie-
szczono naklejki imituj¹ce studzienki
kanalizacyjne. Ponadto w obiektach dy-
daktycznych oraz w akademikach na
koszach na œmieci rozklejono naklejki
w kszta³cie strza³ek. W kolejnym etapie
na schodach w budynkach S, L oraz P
pojawi³y siê “og³oszenia” o nastê-
puj¹cych treœciach: “Reklamy, które
osi¹gnê³y szczyt absurdu. VI Nocne
Spotkanie z Reklam¹. 13.12.2006 (œro-
da) godz. 20:00 KS Plus, “Reklamy dla
tych o wygórowanych wymaganiach.
VI Nocne Spotkanie z Reklam¹”, “Re-
klamy d¹¿¹ce do perfekcji. VI Nocne
Spotkanie z Reklam¹”, “Reklamy

o podnios³ym przes³aniu spo³ecznym.
VI Nocne Spotkanie z Reklam¹”.
Ponadto w toaletach w tych samych
obiektach oraz w domach studen-
ckich pojawi³y siê napisy o treœci:
“13.12.2006 w przerwie na reklamy nie
wyjdziesz do toalety”. Równie¿
w kuchniach akademików mo¿na by³o
przeczytaæ “13.12.2006 w przerwie na
reklamê nie udasz siê do kuchni, by coœ
przek¹siæ”. W dniu poprzedzaj¹cym
pokaz przed drzwiami w domach stu-
denckich “Ikar” oraz “Alchemik” pod-
rzucone zosta³y balony z krótk¹
“Instrukcj¹ obs³ugi”, bêd¹c¹ bezpo-
œrednim przypomnieniem, ¿e nazajutrz
odbêdzie siê “VI Nocne Spotkanie
z Reklam¹”. Ogó³em, w czasie ca³ej
akcji wykorzystano: 95 strza³ek na ko-
szach na œmieci, 6 naklejek imituj¹cych

Reklama imituj¹ca studzienkê kanali-
zacyjn¹.

Fot. A. Wojtyniak

Reklama na schodach w budynku dy-
daktycznym.

Fot. A. Wojtyniak

Reklama umieszczona na koszu na
œmieci.

Fot. A. Wojtyniak
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PZU oferujePZU oferuje

Charakterystyka oferowanego ubezpieczenia na s. 29.



Nr 4(160)-KWIECIEN 2007     31

"Cessna 150" jednej z za³óg PRz.

"Cessna 152" w powietrzu. 

Fotografie uczestników zawodów

Zawody patrolowa³a za³oga Mi-2.

Skuteczne dzia³ania "przeciwoblodzeniowe" naszych pilotów. "Podgrzewanie silników" przed uruchomieniem.

G. Nowak i G. Mruk przy PZL-104 Wilga.W jednoœci si³a.

Pogody nie mo¿na by³o zazdroœciæ zawodnikom!

,
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Bardzo dobrze spisali siê nasi pi³karze 
w XXIV Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy¿-
szych w futsalu, rozegranych w dniach 1-4 
marca br. we Wroc³awiu. Po czterodnio-
wych zmaganiach pi³karze PRz zostali 
mistrzami uczelni technicznych, a w kla-
syfikacji generalnej zajêli czwarte miejsce. 
Warto zaznaczyæ, ¿e do rywalizacji w fazie 
eliminacji wystartowa³o ok. 200 dru¿yn 
reprezentuj¹cych wszystkie wy¿sze 
uczelnie w Polsce. We wroc³awskim finale 
wyst¹pi³o 16 najlepszych dru¿yn, w tym 
7 politechnicznych. Kluczem do z³ota by³y 
wspania³e zwyciêstwa w fazie grupowej 
z AWF Wroc³aw (Akademicki Mistrz 
Polski ) 5:3 i Politechnik¹ Warszawsk¹ 6:3.

Tak siê bawi AZS.

Z£OTO PI£KARZY

SREBRO I BR¥Z W SIATKÓWCE

HALÓWKA ZAKOÑCZY£A ROZGRYWKI

W rozegranych 2 i 9 marca br. w Kielnarowej (hala WSIiZ) Akademickich 
Mistrzostwach Podkarpacia w siatkówce nasi siatkarze wywalczyli srebrny medal, 
ulegaj¹c w finale silnej dru¿ynie Uniwersytetu Rzeszowskiego (kilku zawodników 
wystêpuje w drugoligowym zespole "B³êkitnych Ropczyce"). Dziewczyny zdoby³y 
br¹zowy medal po zwyciêstwie 2:0 z trzecioligowym zespo³em PWSZ Krosno.

Przez cztery miesi¹ce 50 dru¿yn 
toczy³o zaciête "boje" w rozgrywkach 
halowej ligi pi³ki no¿nej. W finale 
rozegranym 26 lutego br. po raz kolejny 
spotka³y siê dru¿yny "FC Cyngiel" i "PRz 
II". Tym razem lepsi okazali siê absol-
wenci PRz, pokonuj¹c swoich m³odszych 
kolegów (6: 3).

Gratulujemy zawodnikom i trenerom 
osi¹gniêtych wyników.

Od lewej: S. Matras, R. Pomianek, S. Jurczak, 
T. Nizio³, D. Chrzanowski, W. Kramarz, R. Ko-
nieczny. Klêcz¹ od lewej: D. Rusza³a, £. Œliwiñ- 
ski, S. Czyrek, K. Szymañski, B. Kaczmarczyk.

Siatkarze AZS PRz: A. D¹browski, B. Borek, K. Ma-
chowski, trener A. Domino, M. Roga, S. Staniszewski, 
A. Rastalski, M. Hada³a. Ni¿ej: P. Pastu³a, M. Rudy, 
K. Fedak, A. Sobala, P. Kosiorowski, G. Wruszak.

Siatkarki AZS PRz: A. Go³¹b, F. Firlit,
N. Warzocha, A. Piotrowicz. Poni¿ej: 
I. Kopiec, M. Goliszewska, M. Wac³aw-
czyk, A. Janas.

Fina³ halówki "FC Cyngiel" - "PRzII".
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