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na inauguracji roku akademickiego 2007/2008
w dniu 5 paŸdziernika 2007 r.

Szanowni Pañstwo,
Drodzy Studenci!

Inaugurujemy dzisiaj 57. rok akade-
micki w Politechnice Rzeszowskiej.
Dwa lata temu spo³ecznoœæ akademicka
powierzy³a mi sprawowanie funkcji re-
ktora naszej uczelni. Bie¿¹cy rok aka-
demicki to ostatni rok tej kadencji. Czas
zatem na pewne podsumowanie, reflek-
sjê, ale równie¿ na przedstawienie pla-
nów na bie¿¹cy rok, tak aby dokonania
tej kadencji stanowi³y solidn¹ podstawê
do dalszego rozwoju uczelni. Bie¿¹ca
kadencja nie jest ³atwa. Przysz³o nam
dzia³aæ, opieraj¹c siê na nowym prawie
o szkolnictwie wy¿szym, dzia³amy w o-
kresie zmiany finansowania badañ na-
ukowych, w okresie, kiedy urucho-
miono znaczne œrodki funduszy struk-
turalnych dostêpne dla szkó³ wy¿-
szych. Spowodowa³o to wielkie wy-
zwania dla spo³ecznoœci akademickiej.
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu w³adz
uczelni oraz wielu pracowników dy-
daktycznych i administracyjnych mo-
¿emy stan¹æ dzisiaj z podniesionym
czo³em, w poczuciu dobrze spe³nione-
go obowi¹zku i z optymizmem spogl¹-
daæ w przysz³oœæ.

We wrzeœniu oddaliœmy do u¿ytku
Laboratorium Badañ Materia³ów dla
Przemys³u Lotniczego. Laboratorium
to, wyposa¿one kosztem prawie 30 mln
z³, przy zaanga¿owaniu ponad 1 mln z³
ze œrodków wypracowanych przez
uczelniê, jest bez w¹tpienia najnowo-
czeœniejszym tego typu laboratorium
w Europie. Urz¹dzenia tam zainstalo-
wane nie tylko pozwalaj¹ badaæ mate-
ria³y, ale tak¿e tworzyæ nowe i prze-
kszta³caæ je w po¿¹dane wyroby. Jest to
szczególnie wa¿ne dla wspó³pracy
z przemys³em. Pan prof. Jan Sieniawski
w swoim wyk³adzie inauguracyjnym
przybli¿y nam mo¿liwoœci tego Labo-
ratorium. Wszyscy musimy do³o¿yæ

starañ, aby przekszta³ci³o siê ono
w miêdzynarodowy oœrodek in¿ynierii
materia³owej.

Dobiega koñca budowa Laborato-
rium Kompatybilnoœci Elektromagne-
tycznej realizowana w ramach dotacji
z funduszu nauki i technologii polskiej,
przyznanej przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w kwocie
2 mln z³. Równie¿ w tym przypadku za-
anga¿owano œrodki w³asne uczelni
w wysokoœci 1 mln 200 tys. z³. W kolej-
nym etapie budowy laboratorium prze-
widywane s¹ nak³ady w wysokoœci
oko³o 4 mln z³ ze œrodków Unii Euro-
pejskiej.

W dalszym ci¹gu stoimy przed
szans¹ uzyskania œrodków na rozwój
bazy laboratoryjnej. Nale¿y z tych mo¿-
liwoœci skorzystaæ. Zbudowane dzisiaj
laboratoria zapewni¹ nam przysz³oœæ.
Z wielkim zadowoleniem nale¿y odno-
towaæ inicjatywy naszych profesorów,
takie jak: Centrum Transferu Nowocze-
snych Technologii Wytwarzania, Labo-
ratorium Badañ i Symulacji Procesów
Odlewniczych i Naukowo-Badawcze
Laboratorium Procesów Spawalni-
czych oraz Centrum Zaawansowanych
Technologii Aeronet - "Dolina Lotni-
cza". Wniosek z³o¿ony przez to Cen-
trum o dofinansowanie projektu pn.
"Nowoczesne technologie materia³owe
stosowane w przemyœle lotniczym" zo-
sta³ wpisany na indykatywn¹ listê pro-
jektów kluczowych Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Potêgê uczelni buduje siê na jakoœci
badañ naukowych. Rozwój tego obsza-
ru zapewni wspó³pracê z przemys³em,
miejmy nadziejê, ¿e nie tylko z pol-
skim, przyci¹gnie zdolnych studentów,
którzy stan¹ siê w przysz³oœci naszymi
nastêpcami.

Z wielk¹ satysfakcj¹ chcia³bym
Pañstwa poinformowaæ, ¿e w minio-
nym roku akademickim Wydzia³ Che-

miczny uzyska³ uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora w dziedzinie
nauk technicznych, w dyscyplinie in¿y-
nieria chemiczna. Jest to drugie upraw-
nienie do nadawania stopnia doktora na
tym Wydziale i szóste w Politechnice
Rzeszowskiej. Spe³niliœmy zatem wy-
magania nowej ustawy "Prawo o szkol-
nictwie wy¿szym" i pe³noprawnie mo-
¿emy u¿ywaæ nazwy Politechnika.

W zakresie dydaktyki nasze prace
skupi³y siê nad uruchomieniem od
bie¿¹cego roku akademickiego studiów
dwustopniowych. Proszê wykorzystaæ
tê okazjê, aby dostosowaæ programy
nauczania do rzeczywistych wymagañ
rynku pracy. Musimy zdawaæ sobie
sprawê, ¿e nie wykszta³cimy specjali-
stów w ka¿dej dziedzinie. Powinniœmy
jednak nauczyæ studentów rozwi¹zy-
wania problemów, nauczyæ pos³ugiwa-
nia siê narzêdziami, które wykorzystuje
nowoczesny przemys³. Bie¿¹cy rok
akademicki poœwiêcimy na przygoto-
wanie systemu zapewnienia jakoœci
kszta³cenia. Rynek edukacyjny jest ryn-
kiem w pe³nym tego s³owa znaczeniu,
musimy byæ na tym rynku konkurencyj-
ni.

W obszarze inwestycji miniony
okres przyniós³ zatwierdzenie dwóch
projektów zg³oszonych przez Politech-
nikê Rzeszowsk¹, a znajduj¹cych siê na
listach indykatywnych Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
na ³¹czn¹ kwotê ponad 100 mln z³ oraz
dwóch projektów znajduj¹cych siê na
liœcie indykatywnej Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, na ³¹czn¹ kwotê
58 mln z³. Mam nadziejê, ¿e za 4 lata
rok akademicki inaugurowaæ bêdziemy
w auli z prawdziwego zdarzenia -
w obiektach Regionalnego Centrum
Dydaktyczno-Konferencyjnego i Bib-
lioteczno-Administracyjnego. Roz-
strzygnêliœmy konkurs architekto-
niczny, opracowywany jest projekt bu-

Przemówienie JM Rektora
prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka
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dowlany, liczymy, ¿e na wiosnê obok
Zespo³u Sal Wyk³adowych, w którym
siê znajdujemy, ruszy budowa. Wymie-
nione œrodki pozwol¹ równie¿ na mo-
dernizacjê Oœrodka Kszta³cenia Lot-
niczego - zakup nowych samolotów
i symulatorów lotu, budowê betonowe-
go pasa startowego. Œrodki z Regional-
nego Programu Operacyjnego pozwol¹
na zakup nowej aparatury i remont po-
mieszczeñ, w których zostanie ona za-
instalowana.

Chcia³bym podziêkowaæ Pani mini-
ster Gra¿ynie Gêsickiej i przede wszy-
stkim Panu ministrowi W³adys³awowi
Ortylowi oraz zarz¹dowi województwa
podkarpackiego - Panu marsza³kowi
Zygmuntowi Cholewiñskiemu i Panu
profesorowi Janowi Burkowi za zrozu-
mienie potrzeb szkolnictwa wy¿szego
w tych programach.

Remonty - których zakres jest bar-
dzo du¿y - to równie¿ ogromny wysi³ek
dla uczelni. Ze œrodków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego ociep-
lamy budynek L. Otrzymaliœmy rów-
nie¿ œrodki na remont elewacji,
instalacji elektrycznej i centralnego
ogrzewania budynków A, B, C, zlokali-
zowanych przy ulicy W. Pola. Czynimy
bardzo intensywne starania, aby otrzy-

maæ œrodki finansowe na taki sam
remont budynków H i K.

Chcia³bym podziêkowaæ wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do tego suk-
cesu. Dziêkujê parlamentarzystom na-
szego województwa, a szczególnie pa-
nom Stanis³awowi O¿ogowi, Andrze-
jowi Szlachcie i Mieczys³awowi Ja-
nowskiemu za pomoc w tej sprawie.
Chcia³bym równie¿ serdecznie podziê-
kowaæ Rzeszowskiemu Zak³adowi
Energetycznemu za przekazanie kwoty

250 tys. z³ na wykonanie nawierzchni
drogi dojazdowej do Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego w Bezmie-
chowej. To znakomity przyk³ad inte-
gracj i zak³adu przemys³owego
z regionem i dba³oœci o jego rozwój. Ce-
nimy to tym bardziej, ¿e uczelnia nasza
odgrywa znacz¹c¹ rolê w ¿yciu publicz-
nym województwa podkarpackiego.
Wielu naszych pracowników aktywnie
uczestniczy, w wiêkszoœci przypadków
spo³ecznie, w ró¿nych inicjatywach re-
gionalnych, uzupe³niaj¹c tym samym
dorobek naukowy i dydaktyczny uczel-
ni i zapewniaj¹c jej wiod¹c¹ rolê w re-
gionie podkarpackim.

Pozwólcie Pañstwo, ¿e z okazji roz-
poczêcia nowego roku akademickiego
podam kilka liczb. W tym roku rozpo-
czê³o studia w Politechnice Rzeszow-

skiej 3870 studentów, w tym 2647 na
studiach stacjonarnych i 1223 na stu-
diach niestacjonarnych. W sumie
z nasz¹ uczelni¹ zwi¹zanych jest oko³o
12500 studentów, w tym ponad 8000 na
studiach stacjonarnych. Do dyspozycji
studentów jest 16 kierunków studiów
i ponad 50 specjalnoœci. W bie¿¹cym
roku akademickim uruchomiliœmy
nowy kierunek studiów - towaroznaw-
stwo. Posiadamy ponad 2500 miejsc
w domach studenckich. Chêtni studenci
mog¹ otrzymaæ miejsce w akademiku,
zwykle mamy niewykorzystane miej-
sca w Domu Studenckim "Aviata" w Ja-
sionce. Uczelnia zapewnia równie¿ stu-
dentom uczestniczenie w pracach
naukowych, ¿yciu kulturalnym oraz
daje mo¿liwoœæ aktywnego wypoczyn-
ku. Do³o¿ymy wszelkich starañ, aby je-
szcze w tym roku akademickim roz-
pocz¹æ prace nad zbudowaniem basenu
na terenie osiedla akademickiego.

Na uczelni pracuje 668 nauczycieli
akademickich, w tym 64 profesorów ty-
tularnych - ta liczba musi byæ w najbli¿-
szym czasie znacz¹co zwiêkszona - 77
doktorów habilitowanych, 320 adiunk-
tów, 95 wyk³adowców i starszych
wyk³adowców, 104 asystentów, 8 lek-
torów i instruktorów. Zatrudniamy
równie¿ 667 pracowników nie bê-
d¹cych nauczycielami akademickimi
i 38 pracowników w Oœrodku Kszta³ce-
nia Lotniczego.

W minionym roku akademickim dy-
plom ukoñczenia studiów w Politechni-
ce Rzeszowskiej otrzyma³o 2640
studentów. Szeœciu naszych kolegów
uzyska³o stopieñ doktora habilitowane-
go, dwudziestu dwóch doktora.

Szanowni Pañstwo,
Drodzy Studenci,

W nowym roku akademickim
proszê przyj¹æ najlepsze ¿yczenia
wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu za-
wodowym i osobistym. ¯yczê Pañstwu,
aby praca czy studiowanie by³y dla nas
wszystkich Ÿród³em nieustaj¹cych
sukcesów i satysfakcji, znacz¹cych
dokonañ w obszarach dzia³alnoœci
akademickiej. Niech lata studiowania
lub pracy na naszej uczelni bêd¹ zawsze
mile przez Pañstwa wspominane.

Od lewej prorektorzy: prof. L. WoŸniak, prof. T. Markowski, prof PRz J. Kluska,
prof. PRz A. Koz³owski. Przemówienie wyg³asza JM Rektor.

Fot. M. Misiakiewicz
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Otwieraj¹c ceremoniê inaugura-
cyjn¹, JM Rektor prof. Andrzej Sobko-
wiak powiedzia³: "W tradycji uni-
wersyteckiej uroczystoœæ inauguracji
roku akademickiego jest œwiêtem
wyj¹tkowym. Jednoczy wszystkich
cz³onków spo³ecznoœci akademickiej -
studentów, pracowników i absolwen-
tów oraz liczne rzesze przyjació³ uczel-
ni. Œwiêto to stwarza okazjê do refleksji
nad przesz³oœci¹ naszej uczelni, jej
obecn¹ rol¹ w ¿yciu publicznym oraz
jest okazj¹ do prezentacji w³asnych
osi¹gniêæ i mo¿liwoœci, a tak¿e do dys-
kusji nad kierunkami jej rozwoju".

Na uroczystoœæ, która odby³a siê
w Zespole Sal Wyk³adowych (bud. S),
przybyli m.in. pos³owie na Sejm RP
z województwa podkarpackiego: Hali-
na Murias, Krystyna Skowroñska, An-
drzej Szlachta i Jan Tomaka, senator
Mieczys³aw Maziarz, ks. bp Edward
Bia³og³owski, minister rozwoju regio-
nalnego Gra¿yna Gêsicka z wicemini-
strem W³adys³awem Ortylem, woje-
woda podkarpacki Ewa Draus, mar-
sza³ek województwa podkarpackiego
Zygmunt Cholewiñski z wicemar-
sza³kiem prof. PRz Janem Burkiem, wi-
ceprezydent Rzeszowa Henryk Wo-
licki.

Wœród honorowych goœci nie za-
brak³o rektorów zaprzyjaŸnionych
uczelni i przedstawicieli oœwiaty. Za-
szczycili nas swoj¹ obecnoœci¹: rektor
Politechniki Lubelskiej i jednoczeœnie
zastêpca przewodnicz¹cego Konferen-
cji Rektorów Polskich Uczelni Tech-
nicznych prof. Józef Kuczmaszewski,
rektor Politechniki Œwiêtokrzyskiej
prof. Wies³aw Tr¹mpczyñski, rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof.
W³odzimierz Bonusiak wraz z prorek-
torami UR, komendant - rektor Wy¿-
szej Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrz-

nych w Dêblinie gen bryg. pil. dr Jan
Rajchel z dziekanem Wydzia³u Lot-
nictwa p³k. nawig. dr. hab. in¿. Mar-
kiem Grzegorzewskim, prorektor Wy¿-
szego Seminarium Duchownego
w Rzeszowie ks. dr Andrzej Widak,
rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Za-
wodowej w Kroœnie prof. Janusz Gru-
cha³a, rektor Wy¿szej Szko³y In¿y-
nieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach
prof. Stanis³aw Sosnowski, prorektor
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Za-
rz¹dzania w Rzeszowie dr Wergiliusz
Go³¹bek, prorektor Wy¿szej Szko³y
Spo³eczno-Gospodarczej w Tyczynie
dr Krzysztof Feret, a tak¿e rektorzy mi-
nionych kadencji w naszej uczelni -
prof. zw. Kazimierz Oczoœ dr h.c. PRz,
prof. Stanis³aw Koncewicz, prof. Sta-
nis³aw Kuœ oraz prof. Tadeusz Mar-
kowski, a tak¿e doktorzy honoris causa

w osobach prof. Józefa Giergiela oraz
prof. Eugeniusza Œwitoñskiego.

W uroczystoœci, tradycyjnie ju¿,
wziêli udzia³ przedstawiciele s³u¿b
mundurowych: dowódca 21. Brygady
Strzelców Podhalañskich gen. bryg. Ja-
nusz Bronowicz, podkarpacki komen-
dant wojewódzki Policji w Rzeszowie
podinsp. Jaros³aw Szymczyk, zastêpca
szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego p³k dr Pawe³ £uczkowski, ko-
mendant WKU p³k Wojciech Szyndlar,
komendant miejski Policji w Rzeszo-
wie insp. Janusz Kawalec, dyrektor De-
legatury Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego p³k Mariusz Jab³oñski,
zastêpca podkarpackiego komendanta
wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej st. bryg. Stanis³aw Paj¹k.

Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas
tak¿e przedstawiciele instytucji lotni-

Rok akademicki rozpoczêtyRok akademicki rozpoczêty
Po raz 57. zainaugorowany zosta³, w dniu 5 paŸdziernika 2007 r.,

nowy rok akademicki w Politechnice Rzeszowskiej.

Nasi Goœcie. W drugim rzêdzie od lewej: wojewoda E. Draus, minister G. Gêsicka,
wiceminister W. Ortyl.

Fot. M. Misiakiewicz
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czych, m.in. zastêpca dyrektora Instytu-
tu Lotnictwa dr Wojciech Potkañski
i naczelnik Delegatury Po³udniowo-
-Wschodniej Urzêdu Lotnictwa Cywil-
nego Ryszard £uksik, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych, cz³onkowie
Fundacji Rozwoju Politechniki Rze-
szowskiej, przedstawiciele przemys³u
i firm wspó³pracuj¹cych z nasz¹ uczel-
ni¹ oraz mediów.

Okolicznoœciowe wyst¹pienia
wyg³osili: JE ks. bp E. Bia³og³owski,
minister G. Gêsicka, wojewoda E. Dra-
us, wiceminister W. Ortyl, marsza³ek
Z. Cholewiñski, wiceprezydent H. Wo-
licki.

Spoœród studentów przyjêtych na
pierwszy rok studiów do uroczystej im-
matrykulacji przyst¹pi³o 15 osób, które
w postêpowaniu kwalifikacyjnym uzy-
ska³y najwy¿sz¹ punktacjê. Po z³o¿eniu
œlubowania w uroczystej oprawie, z r¹k
JM Rektora indeksy studenckie odebra-
li: Barbara Tobiasz i Sabina Kordana
z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska; Micha³ Barlik, Tomasz
Nagoñski, Katarzyna Roga, Grzegorz

Rzepka i Krzysztof Wodecki z Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa;
Anita GwóŸdŸ i Mariusz Skomra z Wy-
dzia³u Chemicznego; Dorota Ryzner,
£ukasz Surowiec i Piotr Szyszka
z Wydzia³u Elektrotechniki i Informa-
tyki; Weronika Stec z Wydzia³u Mate-
matyki i Fizyki Stosowanej; Marzena
Sarna i Bartosz Daniel z Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu.

Na wniosek Rektora Minister Edu-
kacji Narodowej nada³ "Medal Komisji
Edukacji Narodowej": mgr Ma³gorza-
cie Ko³odziej (SJO), dr in¿. Jadwidze
P³oszyñskiej, prof. PRz Janowi Bucio-
rowi (WBMiL), prof. PRz Janowi Gór-

skiemu (WBiIŒ), dr. in¿. Zbigniewowi
Klepackiemu (WBMiL), dr. in¿. Wie-
s³awowi Sabatowi, dr. in¿. Krzysztofo-
wi Œwidrowi (WEiI).

Medalem "Zas³u¿onym dla Poli-
techniki Rzeszowskiej" wyró¿nieni zo-
stali: mgr in¿. Marek Darecki - dyrektor
generalny, prezes Zarz¹du WSK
"PZL-Rzeszów" S.A., prof. Zbigniew
Florjañczyk z Politechniki Warszaw-
skiej, prof. Stanis³aw Piróg z Akademii

Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr
Zdzis³aw W. Zarêbski z Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Spoœród pracowników uczelni wyró¿-
niono: El¿bietê Niedzia³kowsk¹ (Bib-
lioteka G³.), in¿. Aleksandrê Roka-
szewsk¹ (WCh), in¿. Krzysztofa Go-
szty³ê (WBMiL), dr. hab. Grzegorza
Ostasza, prof. PRz (WZiM).

Wrêczenie odznaczeñ pañstwo-
wych - jak zapowiedzia³ JM Rektor -
odbêdzie siê w terminie póŸniejszym,
w po³¹czeniu z promocj¹ doktorsk¹
i habilitacyjn¹. Równie¿ nagrody mini-
stra nauki i szkolnictwa wy¿szego za
wybitne osi¹gniêcia naukowe oraz na-
grody rektora za dzia³alnoœæ naukow¹,
dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ zostan¹
wrêczone na oddzielnym spotkaniu.

Nowy, 57. rok akademicki zainau-
gurowany zosta³ interesuj¹cym wyk³a-
dem profesora Jana Sieniawskiego pt.
"Nauka o materia³ach i in¿ynieria mate-
ria³owa w technice lotniczej". Uroczy-
stoœæ zakoñczono hymnem "Gaude
Mater Polonia" w wykonaniu Studenc-
kiego Zespo³u Pieœni i Tañca PRz
"Po³oniny".

Inauguracja roku akademickiego
poprzedzona zosta³a msz¹ œw. w ko-
œciele o.o. Dominikanów, odprawion¹
z udzia³em cz³onków senatu akademic-
kiego oraz pracowników i studentów
PRz pod przewodnictwem ks. bp. Ed-
warda Bia³og³owskiego. Doroczna
uroczysta œrodowiskowa msza œw. od-
prawiana tradycyjnie dla spo³ecznoœci
akademickiej wszystkich uczelni Rze-
szowa odby³a siê 18 paŸdziernika
2007 r. w Katedrze Rzeszowskiej z u-
dzia³em ks. bp. Kazimierza Górnego -
ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej,
ks. bp. Edwarda Bia³og³owskiego i licz-
nych duszpasterzy Rzeszowa. Koncele-
brze przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³
ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec - ordyna-
riusz Diecezji Œwidnickiej na Dolnym
Œl¹sku, honorowy goœæ uroczystoœci.
Oprawê uroczystoœci wzbogaci³y togi
rektorów, poczty sztandarowe wszyst-
kich uczelni i piêkne utwory muzycz-
no-wokalne w wykonaniu naszych
"Po³onin".

Marta Olejnik

Nowy rok akademicki rozpoczêto msz¹ œw. w koœciele o.o. Dominikanów.
Fot. M. Misiakiewicz
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W Laboratorium kierowanym przez
prof. dr. hab. in¿. Jana Sieniawskiego
realizowane bêd¹ prace naukowo-ba-
dawcze w zakresie wysoko zaawanso-
wanych technologii, podejmowane
przez zespo³y pracowników naukowych
uczelni zrzeszonych w Centrum Za-
awansowanych Technologii AERO-
NET "Dolina Lotnicza", Centrum
Zaawansowanych Technologii i Ma-

teria³ów CAMAT oraz przez kadrê in¿ynieryjno-tech-
niczn¹ zak³adów przemys³owych zrzeszonych w "Dolinie
Lotniczej". Program dzia³añ skupiony jest na kierunkach
badawczych wynikaj¹cych z potrzeb przedsiêbiorstw lot-
niczych, ma s³u¿yæ rozwojowi i doskonaleniu potencja³u
badawczego, tworzeniu trwa³ych i wzajemnie korzystnych
powi¹zañ badawczych oraz wzmacnianiu wspó³pracy
partnerów stowarzyszonych w obu centrach z przemys³em
lotniczym oraz z krajowymi i zagranicznymi jednostkami
badawczo-rozwojowymi zainteresowanymi tematyk¹ ma-
teria³ów i technologii lotniczych. Pozyskane z Unii Euro-
pejskiej oraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego œrodki pozwoli³y na wyposa¿enie Laboratorium
w najnowoczeœniejsz¹ aparaturê naukowo-badawcz¹ do
prowadzenia badañ nad wysoko zaawansowanymi techno-
logiami high-tech. "W pierwszym okresie dzia³alnoœci La-
boratorium zadania badawcze bêd¹ koncentrowane
w zakresie procesów charakteryzacji materia³ów, krystali-
zacji kierunkowej, wytwarzania monokryszta³ów z nad-
stopów niklu, wykonywania pokryæ ¿aroodpornych
i ¿arowytrzyma³ych na elementach silników lotniczych,
a tak¿e obróbki skrawaniem z du¿¹ prêdkoœci¹ (HSM).

Dzia³alnoœæ Laboratorium zaprezentowa³ prof. J. Sieniawski.
Fot. M. Misiakiewicz

Symboliczne przeciêcie wstêgi przez wiceministra K. Ku-
rzyd³owskiego i rektora PRz prof. A. Sobkowiaka.

Fot. M. Misiakiewicz

Nowa inwestycja naukowa
- pierwsza w Polsce pod wzglêdem wielkoœci udzia³u przemys³u

Dziêki œrodkom pozyskanym z fun-
duszy strukturalnych Unii Europej-
skiej, 19 wrzeœnia 2007 r. zosta³o uro-
czyœcie otwarte w naszej uczelni no-
woczesne Laboratorium Badañ Mate-
ria³ów dla Przemys³u Lotniczego
(o modernizacji Laboratorium pisali-
œmy w nr. 3/2007 GP).
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Dzia³alnoœæ Laboratorium bêdzie
s³u¿yæ tak¿e promocji i upowszechnia-
niu osi¹gniêæ nauki i techniki w zakre-
sie nowych technologii materia³owych,
nowoczesnych technologii wytwarza-
nia i ich wdra¿aniu w przemyœle lotni-
czym. Laboratorium umo¿liwi bez-
poœrednie zapoznanie siê studentów
i doktorantów wspó³pracuj¹cych uczel-
ni z technologiami high-tech" - czyta-
my w materia³ach prezentuj¹cych
dzia³alnoœæ Laboratorium.

Laboratorium powsta³e kosztem
prawie 27 mln z³ (18,892 mln z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, 6,298 mln z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, ok.
2 mln z Urzêdu Marsza³kowskiego) jest
najwiêksz¹ w historii Politechniki Rze-
szowskiej inwestycj¹ aparaturow¹ - po-
zwala ono bowiem nie tylko na bada-
nie materia³ów, ale te¿ na opracowy-
wanie podstaw wysoko zaawansowa-
nych technologii wytwarzania, np. mo-
nokrystalicznych ³opatek turbin sil-
ników lotniczych, warstw dyfuzyjnych,
metod¹ CVD.

Uroczystoœæ otwarcia zaszczycili
m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego W³adys³aw Or-
tyl, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prof.
Krzysztof J. Kurzyd³owski, wojewoda
podkarpacki pani Ewa Draus, dyrektor
Narodowego Centrum Badañ i Rozwo-
ju prof. gen. Bogus³aw L. Smólski, or-
dynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. bp

Kazimierz Górny, pose³ do Parlamentu
Europejskiego Mieczys³aw Janowski,
prorektor AGH w Krakowie prof. Jerzy
Lis, prezes WSK "PZL-Rzeszów" Ma-
rek Darecki, prof. Marek Hetmañczyk -
cz³onek Komisji na rzecz Badañ i Roz-
woju w MNiSzW, dyrektor Departa-
mentu Funduszy Europejskich
w MNiSzW Mariusz Wielec, dziekan
Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej Poli-
techniki Warszawskiej prof. Jerzy
Szaw³owski, liczni przedstawiciele
wspó³pracuj¹cych firm i uczelni.

Przedstawiaj¹c wyniki realizacji
wniosku, prof. Jan Sieniawski podkre-
œli³, ¿e jest to dla wszystkich zaanga¿o-
wanych od 2003 r. podmiotów bardzo
znacz¹cy projekt. W pierwszym etapie
projekt skoncentrowany by³ na piecu
pró¿niowym do krystalizacji kierunko-
wej i wytwarzania monokryszta³ów.
Z biegiem czasu rozrós³ siê do znacznie
wiêkszych rozmiarów, co potwierdza
zgromadzona unikatowa, nie tylko
w skali kraju, aparatura. Profesor Jan
Sieniawski podziêkowa³ jednoczeœnie
wielu zaanga¿owanym w projekt oso-
bom, podkreœlaj¹c szczególne zas³ugi
wiceministra Krzysztofa J. Kurzy-
d³owskiego w jego zainicjowaniu
i ci¹g³ym zainteresowaniu postêpami
prac, oraz prezesowi Markowi Darec-
kiemu za pomoc w jego realizacji.

W Laboratorium wydzielone s¹ pra-
cownie technologiczne i charakteryza-
cji materia³ów:

� pracownia wytwarzania odlewów
metod¹ kierunkowej krystalizacji,

� pracownia wytwarzania warstw me-
tod¹ CVD,

� pracownia obróbki skrawaniem
z du¿¹ prêdkoœci¹ (HSM),

� pracownia badañ w³aœciwoœci me-
chanicznych,

� pracownia metalograficzna,
� pracownia mikroskopii elektrono-

wej,
� pracownia analizy sk³adu chemicz-

nego,
� pracownia przemian fazowych.

Nowo otwarte Laboratorium ma ol-
brzymie znaczenie zarówno dla uczel-
ni, jak i regionu Podkarpacia z dzia-
³aj¹c¹ w nim "Dolin¹ Lotnicz¹". Ozna-
cza to bowiem nowe miejsca pracy, naj-
nowoczeœniejsze technologie, inno-
wacyjny wzrost gospodarczy i pozyski-
wanie inwestorów dla regionu. WSK
planuje ju¿ rozbudowê centrum badaw-
czo-rozwojowego kosztem prawie
160 mln z³, w którym znajdzie pracê ok.
piêciuset in¿ynierów, o czym poinfor-
mowa³ prezes "Doliny Lotniczej" i za-
razem WSK "PZL-Rzeszów" Marek
Darecki.

"To przedsiêwziêcie z wielu powo-
dów jest pionierskie" - powiedzia³ mi-
nister Kurzyd³owski. Prawdopodobnie
jest to druga inwestycja nauki polskiej
w ostatnich latach i druga inwestycja
w naukê pod wzglêdem finansowym,
ale pierwsza pod wzglêdem tak zna-
cz¹cej wielkoœci udzia³u przemys³u.
Lokalizacja w Rzeszowie to wyraz uz-
nania ciê¿kiej pracy naukowej, zaanga-
¿owania intelektualnego i emocjo-
nalnego wielu osób, pracy zwi¹zanej
z rozwojem przemys³u - podkreœli³ mi-
nister, dodaj¹c, ¿e to dopiero pocz¹tek
dzia³añ na rzecz wspó³pracy przemys³u
z nauk¹ w regionie.

Akcentem wieñcz¹cym zakoñcze-
nie uroczystoœci by³o tradycyjne prze-
ciêcie wstêgi i poœwiêcenie Labo-
ratorium przez ks. bp. Kazimierza Gór-
nego. JE Ordynariusz Diecezji Rze-
szowskiej skierowa³ do obecnych
przes³anie, aby poprzez takie i podobne
dzia³ania zatrzymywali w kraju m³o-
dzie¿, rozwijaj¹c naukê i przemys³, rol-
nictwo i kulturê.

Marta Olejnik
Poœwiêcenie Laboratorium przez JE ks. bp. K. Górnego.

Fot. M. Misiakiewicz
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Cz³onkostwo w komitetach nauko-
wych Polskiej Akademii Nauk ograni-
czone jest kadencjami 4-letnimi i nastê-
puje drog¹ wyboru w œrodowisku. Przed-
stawiamy profesorów naszej uczelni, któ-
rzy zostali wybrani do komitetów nau-
kowych PAN na bie¿¹c¹ kadencjê, obej-
muj¹c¹ okres 2007-2010.

Wydzia³ III Nauk
Matematycznych, Fizycznych

i Chemicznych

� Komitet Chemii - prof. dr hab. in¿.
Andrzej SOBKOWIAK, profesor
nadzwyczajny PRz, kierownik Kate-
dry Chemii Fizycznej na Wydziale
Chemicznym

� Komitet Fizyki - prof. dr hab. Tade-
usz LULEK, profesor zwyczajny
PRz, Katedra Fizyki na Wydziale Ma-
tematyki i Fizyki Stosowanej

Wydzia³ IV Nauk Technicznych

� Komitet Automatyki i Robotyki -
prof. dr hab. in¿. Leszek TRYBUS,
profesor zwyczajny PRz, kierownik
Katedry Informatyki i Automatyki na
Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki

� Komitet Budowy Maszyn - prof. zw.
dr in¿. dr h.c. Kazimierz E. OCZOŒ,
profesor zwyczajny PRz, Katedra
Technik Wytwarzania i Automatyza-
cji na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa

� Komitet In¿ynierii L¹dowej i Wod-
nej - dr hab. in¿. Szczepan WOLIÑ-

SKI, profesor nadzwyczajny PRz,
kierownik Katedry Konstrukcji Bu-
dowlanych na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska

� Komitet Mechaniki - prof. zw. dr
hab. in¿. multi dr h.c. Józef GIER-
GIEL, profesor zwyczajny PRz, Kate-
dra Mechaniki Stosowanej i Roboty-
ki, dr hab. Anna KUCABA-PIÊTAL,
profesor nadzwyczajny PRz, Zak³ad
Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki
na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa; prof. dr hab. in¿. dr h.c. cz³.
koresp. PAN cz³. czynny PAU Zenon
WASZCZYSZYN, profesor zwy-
czajny PRz, Katedra Mechaniki Kon-
strukcji na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

� Komitet Nauki o Materia³ach - prof.
dr hab. in¿. Jan SIENIAWSKI, profe-
sor zwyczajny PRz, kierownik Kate-
dry Materia³oznawstwa na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa

� Komitet Termodynamiki i Spala-
nia - prof. dr hab. in¿. Bogumi³ BIE-
NIASZ, profesor nadzwyczajny PRz,
kierownik Katedry Termodynamiki
na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa

Wydzia³ VII Nauk o Ziemi
i Nauk Górniczych

� Komitet Geodezji - prof. dr hab. in¿.
Roman KADAJ, profesor zwyczajny
PRz, kierownik Katedry Geodezji im.
Kaspra Weigla na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska

� Komitet In¿ynierii Œrodowiska -
prof. dr hab. in¿. Józef DZIOPAK,
profesor nadzwyczajny PRz, kierow-
nik Katedry Infrastruktury i Ekoroz-
woju na Wydziale Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska

Bronis³aw Œwider

2 paŸdziernika 2007 r. komisarz ds.
polityki regionalnej Danuta Hübner
podpisa³a decyzjê Komisji Europej-
skiej w sprawie realizacji Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej 2007-2013, którego g³ównym ce-
lem jest wzmocnienie, poprzez pod-
niesienie konkurencyjnoœci gospodar-
czej i spo³ecznej, rozwoju piêciu woje-
wództw: podkarpackiego, lubelskie-
go, œwiêtokrzyskiego, podlaskiego,
warmiñsko-mazurskiego "w zgodzie

z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju".
PO RPW to specjalny program utwo-
rzony dla najbiedniejszych regionów
Unii Europejskiej (przed rozszerze-
niem o Bu³gariê i Rumuniê). Bud¿et
Programu wynosi oko³o 2,7 mld euro,
które przeznaczone zostan¹ m.in. na
zwiêkszenie dostêpu do internetu sze-
rokopasmowego, informatyzacjê regio-
nów, tworzenie parków przemys³o-
wych i technologicznych, rozbudowê
dróg i autostrad, budowê œcie¿ek rowe-

rowych. Obiecuj¹co jawi siê w tym Pro-
gramie pomoc finansowa dla szkolnic-
twa wy¿szego, zw³aszcza uczelni
technicznych. Finansowane bêd¹ prze-
de wszystkim inwestycje w zakresie in-
frastruktury wspieraj¹cej dzia³alnoœæ
naukow¹ i badawcz¹. Instytucj¹ zarz¹-
dzaj¹c¹ Programem jest minister roz-
woju regionalnego.

Otwarciu wymienionego Programu
w dniu 11 paŸdziernika 2007 r. poœwiê-
cona zosta³a konferencja, której celem

Program Operacyjny dla Polski Wschodniej otwartyProgram Operacyjny dla Polski Wschodniej otwarty

Profesorowie Politechniki Rzeszowskiej w komitetach naukowych PANProfesorowie Politechniki Rzeszowskiej w komitetach naukowych PAN
Kadencja 2007-2010Kadencja 2007-2010

Szanownemu Panu
Prof. zw. dr. in¿.
Kazimierzowi E.

OCZOSIOWI
Doktorowi Honoris

Causa
Politechniki
Rzeszowskiej

z okazji Jubileuszu
50-lecia pracy

naukowo-dydaktycznej
i organizatorskiej

serdeczne gratulacje
i ¿yczenia

dalszej aktywnoœci
naukowej

sk³ada

Redakcja GP
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by³o zaprezentowanie ostatecznej wer-
sji PO RPW, g³ównie zmian wprowa-
dzonych do Programu wskutek ne-
gocjacji z Komisj¹ Europejsk¹ oraz
przedstawienie Indykatywnego Wyka-
zu Indywidualnych Projektów Kluczo-
wych.

Konferencja odby³a siê w sali S-1
Politechniki Rzeszowskiej - tam, gdzie
w grudniu 2005 r. ówczesny premier
rz¹du RP Kazimierz Marcinkiewicz za-
powiedzia³ przysz³¹ realizacjê Progra-
mu. Otwarcie Programu odby³o siê
z udzia³em cz³onków rz¹du RP: wice-
premiera Przemys³awa Gosiewskiego,
minister rozwoju regionalnego Gra¿y-
ny Gêsickiej i sekretarza stanu w tym
ministerstwie W³adys³awa Ortyla, wo-
jewody podkarpackiego pani Ewy Dra-
us, a tak¿e marsza³ka województwa
Zygmunta Cholewiñskiego. W wyda-
rzeniu uczestniczyli parlamentarzyœci,
przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, przedsiêbiorcy, studenci i praco-
wnicy uczelni, mieszkañcy Rzeszowa.
Goœci powita³ JM Rektor prof. Andrzej
Sobkowiak.

Podkarpacie, drugie po woj. lubel-
skim pod wzglêdem wielkoœci prze-
widzianych funduszy, otrzyma
487,48 mln euro. Wielkoœæ tych fundu-
szy zosta³a ju¿ rozdysponowana, zada-
nia okreœla³y samorz¹dy i Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego - poinformo-
wa³a minister G. Gêsicka. Na pozosta³e
do rozdzielenia 230 mln euro og³aszane
bêd¹ konkursy, przy czym preferowane

bêd¹ projekty dotycz¹ce innowacyjnej
gospodarki. Wa¿ny projekt to udostêp-
nianie internetu w tych piêciu woje-
wództwach, bowiem za ok. 300 mln
euro realizowany bêdzie projekt prze-
widziany dla wszystkich przedsiêbior-
ców oraz gospodarstw domowych.

P³yn¹ce z Programu korzyœci dla
Politechniki Rzeszowskiej to:
� 32,4 mln z³ dla Oœrodka Kszta³cenia

Lotniczego z przeznaczeniem na
rozwój infrastruktury i zakup no-
wych samolotów,

� 68,6 mln z³ na budowê Regionalnego
Centrum Dydaktyczno-Konferen-

cyjnego i Biblioteczno-Administra-
cyjnego PRz.
Projekty te znalaz³y siê w Planie in-

dykatywnym PO RPW. Niezale¿nie od
nich, dwa inne projekty uczelni zna-
laz³y siê w Indykatywnym Planie In-
westycyjnym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013:
� budowa, rozbudowa i modernizacja

bazy naukowo-badawczej Politech-
niki Rzeszowskiej, na sumê 46,02
mln z³,

� Regionalne Centrum Transferu No-
woczesnych Technologii Wytwarza-
nia - etap I, na sumê 12 mln z³.
W przeddzieñ otwarcia Programu

minister G. Gêsicka wyg³osi³a dla stu-
dentów Wydzia³u Zarz¹dzania i Marke-
tingu wyk³ad pt. "Unia Europejska -
rozszerzenie i co dalej? Zarz¹dzanie
rozwojem regionu". Zarówno wizyty
cz³onków rz¹du RP, jak i otwarcie Pro-
gramu Operacyjnego dla Polski
Wschodniej odby³y siê na kilka dni
przed wyborami do Sejmu i Senatu RP.
Kontynuacj¹ tej linii by³a 15 paŸdzier-
nika br. wizyta marsza³ka Sejmu RP
Ludwika Dorna, która tak¿e odby³a siê
w sali S-1 pod has³em "Polska solidarna
- nowa polityka spójnoœci".

Marta Olejnik

Marsza³ek Sejmu Ludwik Dorn z wizyt¹ (drugi od lewej).
Fot. M. Misiakiewicz

Od lewej: pose³ M. Kuchciñski, wicepremier P. Gosiewski, minister G. Gêsicka
i wiceminister W. Ortyl.

Fot. M. Misiakiewicz
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W godzinach przedpo³udniowych 18 paŸdziernika 2007 r.
zdarzy³ siê w Bezmiechowej nieszczêœliwy wypadek szy-
bowcowy, w którym zgin¹³ instruktor pilot Ryszard £ukasie-
wicz z Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasionce.
O wypadku szeroko informowa³y media, tak¿e ogólnopolska
TVP.

Start 2-osobowego szybowca typu „Bekas” odby³ siê przy
dobrej pogodzie z toru grawitacyjnego. Nied³ugo po starcie

szybowiec, na pok³adzie którego znajdowa³ siê równie¿
kursant zrzeszony w Aeroklubie Lubelskim, zahaczy³
o czubek drzewa i spad³ z wysokoœci oko³o 20 m.

Tak siê pechowo sk³ada, ¿e równie¿ w ubieg³orocznym
listopadowym wydaniu GP donosiliœmy o wypadku lotni-
czym w Bezmiechowej – na szczêœcie nie tak brzemien-
nym w skutkach.

M.O.

Nieszczêœliwy wypadek w BezmiechowejNieszczêœliwy wypadek w Bezmiechowej

Z OBRAD SENATU
Pierwsze powakacyjne posiedzenie Senatu PRz odby³o

siê 20 wrzeœnia br. Obrady Senatu otworzy³ JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, wrêczaj¹c nominacje na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego:

� dr hab. in¿. arch. Aleksandrze Prokopskiej (WBiIŒ) na
czas nieokreœlony,

� dr. hab. Grzegorzowi Ostaszowi (WZiM) na okres 5
lat.

Nastêpnie Senat w kolejnych g³osowaniach przyj¹³:
� ramowy plan posiedzeñ na rok akademicki 2007/2008,
� uchwa³ê nr 25/2007 wprowadzaj¹c¹ zmiany do

uchwa³y nr 12/2007 Senatu Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu re-
krutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w ro-
ku akademickim 2008/2009,

� uchwa³ê nr 27/2007 w sprawie wyboru kandydatów do
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej,

� uchwa³ê nr 26/2007 w sprawie Regulaminu przyzna-
wania nagród rektora dla nauczycieli akademickich,

� uchwa³ê nr 28/2007 w sprawie uchylenia uchwa³y nr
9/2007 z dnia 22 marca 2007 r. dotycz¹cej przyjêcia
planu rzeczowo-finansowego uczelni na lata
2007-2008 w ramach Indykatywnego Planu Inwesty-
cyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Ponadto Senat przyzna³ medale "Zas³u¿onym dla Poli-
techniki Rzeszowskiej":

� prof. dr. hab. in¿. Zbigniewowi Florjañczykowi (Poli-
technika Warszawska),

� mgr. in¿. Markowi Dareckiemu (prezes Zarz¹du, dy-
rektor generalny WSK "PZL-Rzeszów" S.A.).

Senat wyrazi³ tak¿e pozytywn¹ opiniê w sprawie wnio-
sków o mianowanie:

� prof. dr. hab. Wojciecha K. Rode (WCh) na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,

� dr. hab. Miros³awa Zaj¹czkowskiego (WZiM) na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego na okres 1 roku.

Ostatnie posiedzenie Senatu odby³o siê 18 paŸdzierni-
ka br. Obradom przewodniczy³ JM Rektor prof. dr hab. in¿.
Andrzej Sobkowiak. Na wstêpie poinformowa³ o wypadku
szybowca w Bezmiechowej, w którym zgin¹³ instruktor Ry-
szard £ukasiewicz. Zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ
zmar³ego.

Nastêpnie Senat powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Wy-
borcz¹ w sk³adzie:

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
� dr hab. Anna KUCABA-PIÊTAL, prof. PRz
� dr hab. in¿. Andrzej KAWALEC, prof. PRz
Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki
� dr hab. in¿. Les³aw GO£ÊBIOWSKI, prof. PRz
� dr in¿. Jan RODZIÑSKI
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
� dr hab. in¿. Witold NIEMIEC, prof. PRz
� dr in¿. Aleksander STARAKIEWICZ
Wydzia³ Chemiczny
� dr hab. in¿. Jan KALEMBKIEWICZ, prof. PRz
� dr in¿. Maciej HENECZKOWSKI
Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
� dr hab. Grzegorz OSTASZ, prof. PRz
� dr Marta POMYKA£A
Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stosowanej
� dr Henryk HERBA
� dr Liliana RYBARSKA-RUSINEK
Studium Jêzyków Obcych
� mgr Pawe³ PI¥TKIEWICZ
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
� mgr Jerzy PAJ¥K
Administracja i obs³uga
� mgr in¿. Jacek LISOWSKI
Samorz¹d Studencki
� £ukasz R¥CZKA
� Katarzyna SIKOÑ
Samorz¹d Doktorantów
� mgr in¿. Micha³ JUREK
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Ponadto Senat:
� wys³ucha³ sprawozdania prorektora ds. nauczania

prof. dr. hab. in¿. Leszka WoŸniaka z przebiegu rekru-
tacji w roku akademickim 2007/2008,

� zaaprobowa³ wniosek dziekana Wydzia³u Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska prof. dr. hab. in¿. Leonar-
da Ziemiañskiego o przekszta³cenie Katedry Mostów
w Zak³ad Dróg i Mostów,

� wys³ucha³ informacji o wyborze prof. dr. hab. in¿. Ze-
nona Waszczyszyna (WBiIŒ) na cz³onka rzeczywiste-
go PAN.

Postscriptum:
Na pierwszym posiedzeniu Uczelnianej Komisji Wyborczej

w dniu 25 paŸdziernika 2007 r. przewodnicz¹cym Komisji zosta³
wybrany dr Henryk Herba.

Agnieszka Pikor

Rekrutacjê na wszystkie kierunki
studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych w roku akademickim 2007/2008
przeprowadzono na podstawie konkur-
su œwiadectw dojrza³oœci. Szczegó³owe
zasady przyjêæ przewidywa³y odrêbny
tryb kwalifikacji osób, które uzyska³y
œwiadectwo dojrza³oœci wed³ug "starej"
matury oraz osób, które uzyska³y œwia-
dectwo dojrza³oœci w wyniku "nowej"
matury.

Nabór kandydatów na studia po-
przedzony zosta³ szeroko prowadzon¹
akcj¹ informacyjn¹ o zakresie kszta³ce-
nia w Politechnice Rzeszowskiej i zasa-
dach przyjêæ. Rozpoczê³y j¹ organi-
zowane przez Samorz¹d Studencki
"Targi Edukacyjne", po³¹czone
z "Dniami Otwartymi Uczelni". Ta for-
ma promocji uczelni cieszy siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem, przyci¹gaj¹c

ogromn¹ liczbê uczestników. Oferta
kszta³cenia kierowana jest do kandyda-
tów na studia w Politechnice Rzeszow-
skiej w postaci corocznie wydawanych
informatorów, plakatów, kalendarzy,
prezentacji multimedialnych, informa-
cji na uczelnianych stronach www, po-
przez emisjê programów TV o uczelni,
w radiu i lokalnej prasie, a tak¿e na an-
tenie Akademickiego Radia Centrum
Politechniki Rzeszowskiej oraz Aka-
demickiej Telewizji Centrum Politech-
niki Rzeszowskiej. Nale¿y wspomnieæ
o aktywnym udziale m.in. w S¹deckich
Targach Uczelni Wy¿szych w Nowym
S¹czu, Dêbickich Targach Pracy i Edu-
kacji w Dêbicy, Powiatowych Targach
Edukacyjnych w Opatowie oraz Pod-
karpackich Targach Edukacyjnych
w Rzeszowie. Pracownicy uczelni bior¹
tak¿e udzia³ w spotkaniach z m³odzie¿¹

w szko³ach œrednich, prowadz¹c akcjê
informacyjn¹ dotycz¹c¹ oferty kszta³-
cenia uczelni oraz w imprezach plene-
rowych w ró¿nych miastach regionu.
Odpowiednie materia³y przekazywane
s¹ do szkó³ œrednich, informacje zamie-
szczane s¹ równie¿ w prasie lokalnej
województw: podkarpackiego, lubel-
skiego, ma³opolskiego i œwiêtokrzy-
skiego.

Rekrutacjê przeprowadzono na na-
stêpuj¹ce wydzia³y i kierunki:
� Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii

Œrodowiska
� budownictwo
� in¿ynieria œrodowiska

� Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-
twa
� automatyka i robotyka
� lotnictwo i kosmonautyka
� mechanika i budowa maszyn
� zarz¹dzanie i in¿ynieria produk-

cji
� Wydzia³ Chemiczny

� biotechnologia
� in¿ynieria materia³owa
� technologia chemiczna

� Wydzia³ Elektrotechniki i Informa-
tyki
� elektronika i telekomunikacja
� elektrotechnika
� informatyka

� Wydzia³ Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej
� fizyka techniczna
� matematyka

� Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu
� zarz¹dzanie
� towaroznawstwoUpragnione indeksy studentów pierwszego roku.

Fot. M. Misiakiewicz

REKRUTACJAREKRUTACJA
na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2007/2008
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Najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³y siê kierunki: biotechnologia,
budownictwo, informatyka, lotnictwo
i kosmonautyka, zarz¹dzanie.

Zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem prac w lipcu, sierpniu i wrzeœniu
2007 r. przeprowadzono nabór na stu-

dia stacjonarne i niestacjonarne. Na stu-
dia stacjonarne przyjêto 2 647 osób, na
studia niestacjonarne 1 223 osoby.
£¹cznie przyjêto 3 870 studentów.

Wszystkim studentom rozpoczy-
naj¹cym studia w naszej uczelni ¿yczê
pomyœlnych wyników w nauce, zachê-

cam do pracy w studenckim ruchu na-
ukowym, agendach kulturalnych, spor-
towych i turystycznych oraz w sa-
morz¹dzie i organizacjach studenckich.

Leszek WoŸniak

W dniu 22 sierpnia 2007 r. w War-
szawie pomiêdzy Ministrem Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego a Politechnik¹
Rzeszowsk¹ zosta³a zawarta umowa,
której przedmiotem jest realizacja za-
dañ wynikaj¹cych z pe³nienia w 2007 r.
Punktu Kontaktowego Przedsiêwziêcia
Inicjatywa Technologiczna. Obszarem
dzia³ania Punktu jest województwo
podkarpackie, a jego koordynatorem
zosta³ dr hab. in¿. Jaros³aw Sêp, prof.
PRz. Dotychczas powo³ano 10 Punk-
tów Kontaktowych, a najbli¿sze znaj-
duj¹ siê w Krakowie (na Uniwersytecie
Jagielloñskim), w Kielcach (w Œwiêto-
krzyskim Centrum Innowacji i Transfe-
ru Technologii) oraz w Lublinie
(w Instytucie Agrofizyki PAN). Okres
dzia³alnoœci Punktów Kontaktowych
koñczy siê 31 grudnia 2007 r. W chwili
obecnej nie ma planów przed³u¿enia
ich dzia³alnoœci.

Inicjatywa Technologiczna jest pro-
gramem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego ukierunkowanym na rozwój
nowych produktów i technologii z wy-
korzystaniem polskich osi¹gniêæ na-
ukowo-technicznych. Jego nowa-
torskim elementem jest to, ¿e adreso-
wany jest do przedsiêbiorców, w szcze-
gólnoœci prowadz¹cych firmy ma³ej
i œredniej wielkoœci, oraz tych zespo³ów
badawczych, które s¹ bezpoœrednio
powi¹zane z dzia³alnoœci¹ przemy-
s³ow¹. Godnym podkreœlenia jest tak¿e
fakt, ¿e czêœæ programu jest dedykowa-
na wsparciu jednostek poœrednicz¹cych
w transferze technologii. Program
sk³ada siê zatem z dwóch modu³ów:
pierwszy jest adresowany do przedsiê-
biorców i jednostek naukowych zaj-

muj¹cych siê innowacyjnymi badania-
mi naukowymi oraz pracami rozwojo-
wymi, drugi natomiast przygotowany
zosta³ z myœl¹ o osobach prawnych
zajmuj¹cych siê wspieraniem prze-
noszenia wyników badañ do praktyki
gospodarczej (jednostki wspieraj¹ce).

Warunkiem podstawowym dofinan-
sowania w ramach Inicjatywy Techno-
logicznej jest opracowanie projektu
zak³adaj¹cego wprowadzenie do prak-
tyki gospodarczej innowacyjnego roz-
wi¹zania, opartego na polskim know-
-how. Innowacyjnoœæ rozumiana jest
szeroko jako stworzenie nowego lub
ulepszonego produktu b¹dŸ us³ugi,
wzglêdnie nowego lub ulepszonego
procesu. Projekty innowacyjne musz¹
byæ ukierunkowane na zastosowanie
w gospodarce, a oceniane s¹ przynaj-
mniej przez dwóch ekspertów - jednego
pochodz¹cego ze œrodowiska badaw-
czego i jednego pochodz¹cego ze œro-
dowiska biznesowego.

Program Inicjatywa Technologicz-
na zak³ada³ dofinansowanie projektów
innowacyjnych, obejmuj¹ce nastêpu-
j¹ce etapy realizacji projektu:
� badania (tzw. faza A),
� weryfikator technologiczny (tzw.

faza B) - wykonanie prototypu, we-
ryfikacja techniczna, weryfikacja
szansy na komercjalizacjê prac
B+R, sporz¹dzenie dokumentacji
niezbêdnej do skomercjalizowania
wyników prac B+R, koszty patento-
wania.
W maju 2007 r. zakoñczy³ siê

pierwszy nabór wniosków. W jego ra-
mach istnia³a mo¿liwoœæ dofinansowa-
nia tylko fazy weryfikatora techno-

logicznego. W pierwszym naborze
w module I (badania i weryfikacja)
z³o¿ono 434 wnioski (uczelnie - 115,
przedsiêbiorcy - 154, jednostki badaw-
czo-rozwojowe - 165), a w module
II (jednostki wspieraj¹ce) - 57.

Zadania Punktu Kontaktowego
obejmuj¹:
� wyszukiwanie ekspertów do oceny

potencja³u komercyjnego projektów
badawczych Inicjatywy Technolo-
gicznej oraz projektów celowych
Inicjatywy Technologicznej ubie-
gaj¹cych siê o finansowanie
z przedsiêwziêcia,

� dostarczanie do ministerstwa infor-
macji s³u¿¹cych stworzeniu listy
jednostek wspieraj¹cych, dzia-
³aj¹cych na rzecz wspó³pracy nauki
z gospodark¹,

� gromadzenie i przekazywanie mini-
strowi informacji na temat ewentu-
alnych problemów we wspó³pracy
autorów projektów z jednostkami
wspieraj¹cymi,

� monitorowanie dzia³alnoœci jedno-
stek wspieraj¹cych,

� aktywn¹ promocjê przedsiêwziêcia.
Jesieni¹ 2007 r. Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego planuje uru-
chomienie drugiego naboru wniosków
w ramach Inicjatywy Technologicznej
(w chwili redagowania artyku³u
dok³adny termin oraz szczegó³owe
za³o¿enia nie by³y znane). Bezpoœred-
nio po oficjalnym og³oszeniu terminu
drugiego naboru wniosków Punkt Kon-
taktowy planuje przeprowadzenie sze-
rokiej akcji informacyjnej.

Jaros³aw Sêp

w Politechnice Rzeszowskiej

PUNKT KONTAKTOWY

INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ

PUNKT KONTAKTOWY

INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ
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W 2007 roku przypada 70. rocznica
utworzenia Centralnego Okrêgu Prze-
mys³owego i zarazem 70-lecie Wy-
twórni Sprzêtu Komunikacyjnego
"PZL-Rzeszów". Z tej okazji Komisja
Rady Federacji Stowarzyszeñ Nauko-
wo-Technicznych NOT w Rzeszowie
ds. Seniorów i Historii Ruchu Stowa-
rzyszeniowego, przy wspó³pracy z dy-
rekcj¹ Biura Rady, urz¹dzi³a wystawê
pt. "PRZESZ£OŒÆ, KTÓRA PO-
WRACA".

Otwarcie wystawy w dniu 4 sierpnia
2007 r. zosta³o poprzedzone msz¹ œw. w
intencji twórców i budowniczych COP
w koœciele o.o. Bernardynów. Nastêp-
nie w kawiarni NOT odby³a siê sesja pn.
"Rozwój COP-u na terenie Rzeszow-
szczyzny". Goœci i organizatorów wy-
stawy przywita³ i wystawê otworzy³
prezes Rady FSNT NOT w Rzeszowie
mgr in¿. Janusz Dobrzañski, nastêpnie
zabra³ g³os in¿. Stanis³aw Cupryœ (ab-
solwent WSI w Rzeszowie z 1971 r. -
przyp. Redakcji) - przewodnicz¹cy wy-
mienionej Komisji i g³ówny inicjator

wystawy, do której zosta³y wykorzysta-
ne zgromadzone przez niego materia³y
zdjêciowe, prasowe oraz albumy.
W swym wyst¹pieniu S. Cupryœ po-
dziêkowa³ WSK "PZL-Rzeszów" za
sponsorowanie wystawy, a Wy¿szej
Szkole Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie za przekazanie Komisji
egzemplarzy wydanej przez uczelniê
wartoœciowej, zwi¹zanej tematycznie
z wystaw¹ ksi¹¿ki M.M. Drozdowskie-
go: "Eugeniusz Kwiatkowski". Tej pu-
blikacji S. Cupryœ poœwiêci³ obszerny
komentarz tematyczny.

Wiêkszoœæ wystawionych plansz
poœwiêcono Wytwórni Sprzêtu Komu-
nikacyjnego w Rzeszowie - fabryce,
która wnios³a znacz¹cy wk³ad w rozwój
i osi¹gniêcia polskiego przemys³u lot-
niczego. Jako najwiêkszy zak³ad pracy
w Rzeszowie i zatrudniaj¹cy wiele ty-
siêcy osób WSK wywar³a ogromny
wp³yw na rozbudowê miasta i regionu,
¿ycie kulturalne (Zak³adowy Dom Kul-
tury WSK i amatorski teatr "Metalo-
wiec"), rozwój szkolnictwa - równie¿

wy¿szego (Wy¿sza Szko³a In¿ynierska
- obecnie Politechnika Rzeszowska, po-
siadaj¹ca Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa, kszta³c¹ca pilotów-lotni-
ków). Uczelni tej poœwiêcono osobn¹
planszê.

WSK "PZL-Rzeszów" jubileusz
70-lecia obchodzi³a 7 i 9 wrzeœnia
2007 r., wtedy to szerzej zosta³a przed-
stawiona dzia³alnoœæ Zak³adu na prze-
strzeni lat 1937-2007. Osobne plansze
na wystawie przedstawia³y WSK
"PZL-Mielec", która swe powstanie
tak¿e zawdziêcza Centralnemu Okrê-
gowi Przemys³owemu. Mielecka WSK
podobnie wp³ynê³a na rozwój prze-
mys³u lotniczego i swego miasta. Po-
czesne miejsce na wystawie zajê³a
Stalowa Wola - miasto i huta utworzone
wy³¹cznie dziêki COP.

W osobnej sali umieszczono plansze
ze zdjêciami zwi¹zanymi z reformato-
rem i budowniczym polskiej gospodar-
ki, jak napisano: "g³ównym in¿ynierem
COP-u", Eugeniuszem Kwiatkowskim.
Jemu te¿ poœwiêcono okolicznoœciowy
referat wyg³oszony przez ni¿ej podpi-
sanego. Prelegent poda³ podstawowe
fakty z ¿ycia i dzia³alnoœci Eugeniusza
Kwiatkowskiego - in¿yniera chemika:
s³u¿bê w Legionach Polskich i póŸniej
w ró¿nych formacjach wojskowych,
docenturê w Politechnice Warszaw-
skiej, pracê w przemyœle, m.in. w Pañ-
stwowej Fabryce Nawozów Azoto-
wych w Chorzowie i takiej¿e fabryce
w Moœcicach (na stanowisku dyrektora
naczelnego), której z prezydentem prof.
Ignacym Moœcickim by³ wspó³twórc¹.
Przypomniano, ¿e jako minister prze-
mys³u i handlu (1926-1930) E. Kwiat-
kowski przyczyni³ siê do rozbudowy
Gdyni (z ca³¹ infrastruktur¹ portow¹)
oraz do budowy i rozbudowy wielu
pañstwowych zak³adów przemys³o-
wych - wreszcie jego dzia³alnoœæ jako
wicepremiera i ministra skarbu,
zwi¹zan¹ m.in. z powstaniem Central-

Z prawej organizator wystawy in¿. S. Cupryœ.
Fot. w³asna

"Przesz³oœæ, która powraca""Przesz³oœæ, która powraca"

Wystawa w Domu Technika NOT w Rzeszowie
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nego Okrêgu Przemys³owego. Konsul-
towany z wojskiem projekt w sprawie
produkcji zbrojeniowej E. Kwiatkow-
ski przedstawi³ w Sejmie 4 lutego
1937 r. Inwestycje kontrolowane przez
E. Kwiatkowskiego ruszy³y w zadzi-
wiaj¹co szybkim tempie. Przywo³ane
przez prelegenta przyk³ady, w tym
zw³aszcza z terenów Podkarpacia, do-
tyczy³y wiêkszoœci utworzonych w ra-
mach COP-u zak³adów dzia³aj¹cych do
dziœ, niekiedy pod zmienion¹ ju¿
nazw¹.

Niezwykle interesuj¹ca by³a dzia-
³alnoœæ E. Kwiatkowskiego podczas
jego internowania w Rumunii w okre-
sie wojny 1939-1945 oraz jego powrót
po wojnie do kraju na zaproszenie
Rz¹du Tymczasowego. Jako Delegat
Rz¹du ds. Wybrze¿a (1945-1948) kie-
rowa³ pracami zwi¹zanymi z odbu-
dow¹ zniszczonych portów, miast
i stoczni.

Prelegent, który jesieni¹ 1945 r. roz-
pocz¹³ studia w Politechnice Gdañ-
skiej, przypomnia³ sytuacjê i znisz-
czenia wojenne na Wybrze¿u. Przeka-
za³ równie¿ swe wra¿enia ze spotkania
profesorów i studentów z E. Kwiat-
kowskim w 1946 r., opisuj¹c nastêpnie
dalsze losy i dzia³alnoœæ tego wielkiego
patrioty - polskiego in¿yniera. Referat
zosta³ wys³uchany z wielkim zaintere-
sowaniem.

W dyskusji wziêli udzia³ m.in.:
pose³ do Parlamentu Europejskiego dr
in¿. Mieczys³aw Janowski, dyrektor
Zak³adu Obs³ugi WSK "PZL-Rze-
szów" in¿. Bogumi³ Ciepiela, dr in¿.
arch. Stanis³aw Majka, emerytowany
nauczyciel akademicki Politechniki
Rzeszowskiej, oraz by³y dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych im.
E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie -
obecnie radny miasta - mgr in¿. Jerzy
Maœlanka.

Z tej okazji odczytano adres okolicz-
noœciowy prezydenta Rzeszowa Tadeu-
sza Ferenca. Ciesz¹ca siê du¿ym za-
interesowaniem wystawa czynna by³a
do 15 wrzeœnia 2007 r. Dodatkowo, na
proœbê Towarzystwa Naukowego
w Rzeszowie 27 wrzeœnia br. zosta³ wy-
œwietlony w rzeszowskim Ratuszu film
wideo - wzbogacony prelekcj¹ ni¿ej
podpisanego, poœwiêcony tej jak¿e
piêknej czêœci historii naszego kraju.

Jerzy Bellert

Goœcie wystawy. Od lewej: J. Dobrzañski, M. Janowski, J. Maœlanka, J. Kuœnierz.
Fot. w³asna

Dnia 4 lipca 2007 r. w sali Rady Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
odby³a siê uroczystoœæ zwi¹zana
z 10-leciem utworzenia Zak³adu Me-
chaniki P³ynów i Aerodynamiki, która
zbieg³a siê z jubileuszem 70-lecia dr.
hab. in¿. Tadeusza Knapa, prof. PRz,
d³ugoletniego pracownika Zak³adu
oraz z oddaniem do eksploatacji tunelu
aerodynamicznego, wzbogacaj¹cego
wyposa¿enie Laboratorium Aerodyna-
miki.

Na uroczystoœæ przybyli m.in.: pro-
rektor prof. Leszek WoŸniak, starosta

£añcuta - Adam Krzysztoñ, dyrektor
OBREiUP-Kielce Józef Barycki, die-
cezjalny duszpasterz akademicki ks. dr
Andrzej Cypryœ, Mateusz Holojuch
z Fundacji Rozwoju Oœrodka Akademi-
ckiego oraz przedstawiciele firm
wspó³pracuj¹cych z Zak³adem: Sigma,
Rewa, Galicja, Softel, Darco, liczni go-
œcie, a tak¿e pracownicy uczelni z w³a-
dzami WBMiL w³¹cznie.

Podczas uroczystoœci przedstawio-
no dzia³alnoœæ Zak³adu Mechaniki
P³ynów i Aerodynamiki, nastêpnie syl-
wetkê naukow¹ dr. hab. in¿. Tadusza

Knapa, prof. PRz, omówiono tak¿e pa-
rametry nowo wybudowanego tunelu.
Uroczystoœæ uœwietni³ koncert pani Mai
Wêsierskiej - studentki Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy, dedykowany
Jubilatowi przez wspó³pracowników,
po czym w Laboratorium Aerodynami-
ki dokonano uroczystego oddania do
eksploatacji tunelu aerodynamicznego.

Zak³ad Mechaniki P³ynów i Aero-
dynamiki jako jednostka organizacyjna
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz powsta³ 1 stycznia 1997 r. Kierow-
nikiem nowo powsta³ego Zak³adu zo-

10-lecie Zak³adu

Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki

10-lecie Zak³adu

Mechaniki P³ynów i Aerodynamiki
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sta³ i kieruje nim do chwili obecnej dr
hab. in¿. £ukasz N. Wêsierski, prof.
PRz, który przeniós³ siê do Rzeszowa
z AGH w Krakowie. Do 1 stycznia
1997 r. zespó³ pracowników realizuj¹cy
badania naukowe i prowadz¹cy dzia³al-
noœæ dydaktyczn¹ z zakresu szeroko ro-
zumianej techniki p³ynowej i aero-
dynamiki przyporz¹dkowany by³ do
Zak³adu Silników Lotniczych kierowa-
nego przez prof. dr. hab. in¿. J. Madej-
skiego, a nastêpnie do Zak³adu Sa-
molotów. Tematyka prac badawczych
prowadzonych w Zak³adzie obejmuje
szerokie spektrum badañ przep³ywo-
wych p³ynów, prowadzonych zarówno
na drodze eksperymentalnej, jak i teore-
tycznej oraz numerycznej. Prace ba-
dawcze realizowane by³y na podstawie
szeregu umów i zleceñ dla przemys³u
oraz grantów badawczych i celowych,
a wyniki badañ zosta³y opublikowane
w czasopismach - ³¹cznie w 150 arty-
ku³ach oraz w 7 monografiach. Zosta³y
równie¿ przedstawione w referatach
wyg³oszonych na 50 konferencjach na-
ukowych krajowych i zagranicznych.
Efektem badañ by³o uzyskanie stopni
naukowych: doktora habilitowanego
nauk technicznych (T. Knap, A. Kuca-

ba-Piêtal) oraz doktora nauk technicz-
nych (P. Strzelczyk, M. Szumski).
Pracownicy odbywali wizyty naukowe
w 8 krajach, s¹ cz³onkami licznych ko-
mitetów i stowarzyszeñ, zarówno
krajowych, jak i zagranicznych.

Kierownik Zak³adu dr hab. in¿.
£. Wêsierski, prof. PRz jest przewod-

nicz¹cym komitetu naukowo-technicz-
nego czasopisma "Pneumatyka", od lat
przewodniczy komitetowi naukowemu
konferencji PNEUMA (organizowanej
cyklicznie); dr hab. A. Kucaba-Pietal,
prof. PRz jest cz³onkiem Komitetu Me-
chaniki PAN oraz Euromechu, jak rów-
nie¿ szeregu komitetów naukowych
i organizacyjnych konferencji z zakresu
mechaniki p³ynów.

Kszta³cenie studentów przez pra-
cowników Zak³adu Mechaniki P³ynów
i Aerodynamiki obejmuje dwa podsta-
wowe przedmioty: "mechanika p³y-
nów" i "aerodynamika", na specjalno-
œci lotnictwo zaœ dodatkowo przedmio-
ty: "dynamika gazów" i "œmig³a",
natomiast na specjalnoœci alternatywne
Ÿród³a i przetwarzanie energii - przed-
miot "energetyka wód i atmosfery".
W ostatnich latach zakres ten uleg³
znacznemu rozszerzeniu w zwi¹zku
z otwarciem na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa nowych kierunków
studiów: automatyka i robotyka oraz
organizacja i in¿ynieria produkcji. Pra-
cownicy Zak³adu przejêli prowadzenie
nowych przedmiotów: "wprowadzenie
do techniki", "logika", "metrologia
elektroniczna", "podstawy automatyza-
cji", "napêdy manipulatorów". Na Stu-
dium Doktoranckim prowadzone s¹
równie¿ wyk³ady nt.: Wybrane zagad-

Pracownicy Zak³adu. Od lewej: prof. PRz £. Wêsierski, dr in¿. M. Szumski, dr in¿.
P. Strzelczyk, R. Srodoñ, mgr in¿. A. Mi¹sik, prof. PRz A. Kucaba-Piêtal, mgr in¿.
Z. Szczerba, prof. PRz T. Knap.

Fot. M. Misiakiewicz

Kwiaty Jubilatatowi wrêczy³ prorektor ds. nauczania prof. L. WoŸniak i dziekan
WBMiL prof. F. Stachowicz.

Fot. M. Misiakiewicz
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nienia mechaniki wspó³czesnej oraz
Metody komputerowe wspó³czesnej
mechaniki. W Zak³adzie dzia³aj¹ trzy
tematyczne laboratoria: Laboratorium
Mechaniki P³ynów, Laboratorium Ae-
rodynamiki oraz Laboratorium Auto-
matyzacji, Napêdów i Pomiarów.

Oddany do eksploatacji tunel aero-
dynamiczny zwiêksza bazê Laborato-
rium Aerodynamiki. S³u¿yæ bêdzie
badaniu œmigie³ i wiatraków, zosta³ za-
projektowany i zbudowany w Zak³a-
dzie Mechaniki P³ynów WBMiL
wed³ug koncepcji dr. in¿. Piotra Strzel-
czyka. Czêœæ projektowa zosta³a wyko-

nana przez dr. hab. in¿. Tadeusza Kna-
pa, prof. PRz (wentylator g³ówny
z uk³adem ch³odzenia silnika, wibroi-
zolacja) i dr. in¿. Piotra Strzelczyka
(koncepcja, projekt wstêpny, projekt
czêœci przep³ywowej, okreœlenie wy-
maganych charakterystyk przep³ywo-
wych i geometrycznych wentylatora,
podstawa wentylatora, koncepcja wy-
posa¿enia, projekty sond pneumatycz-
nych, specyfikacja dotycz¹ca wy-
posa¿enia pomiarowego i pomocnicze-
go). Koncepcja zabudowy tunelu zo-
sta³a opracowana przez dr. hab. in¿.
£ukasza N. Wêsierskiego, prof. PRz.

Systemy pomiarowe opracowa³ mgr
in¿. Zygmunt Szczerba. Od strony tech-
nologicznej i wykonawczej w budowie
elementów tunelu udzia³ wziêli: dr in¿.
Marek Szumski, mgr in¿. Andrzej
Mi¹sik i pan Ryszard Œrodoñ. Budowa
tunelu by³a finansowana w ramach
grantu Fundacji Nauki Polskiej i dzia-
³alnoœci statutowej Zak³adu w latach
2004-2006.

W Laboratorium Aerodynamiki tu-
nel zosta³ poœwiêcony przez ks. A. Cy-
prysia, po czym wszyscy spotkali siê
przy dobrej kawie.

Anna Kucaba-Piêtal

W sk³ad tego oddzia³u wchodz¹
dwa ko³a: Ko³o SBP przy Bibliotece
Uniwersytetu Rzeszowskiego i Ko³o
SBP przy Bibliotece Politechniki Rze-
szowskiej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich powsta³o w 1917 r., jest sa-
morz¹dn¹ organizacj¹ spo³eczn¹ o cha-
rakterze fachowym i naukowym, zrze-
szaj¹c¹ osoby zwi¹zane zawodowo lub
naukowo ze sprawami bibliotekarstwa
i informacji naukowej. Stowarzyszenie
opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy
spo³ecznej cz³onków. SBP liczy 8600
cz³onków reprezentuj¹cych wszystkie
typy bibliotek w kraju. Jest organizacj¹
o zasiêgu ogólnokrajowym, posiada
16 okrêgów - podlega im 59 oddzia-
³ów, w których dzia³aj¹ ko³a - podsta-
wowe ogniwa organizacyjne SBP. Kó³
jest 314 i funkcjonuj¹ w powi¹zaniu ze

znacz¹cymi placówkami biblioteczny-
mi.

Ko³o SBP przy Bibliotece Politech-
niki Rzeszowskiej zosta³o powo³ane
decyzj¹ Zarz¹du Okrêgu Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich w kwietniu
2006 r. i liczy 15 cz³onków. Nasze Ko³o
prowadzi dzia³alnoœæ statutow¹ pole-
gaj¹c¹ m.in. na rozbudzaniu aktywno-
œci zawodowej, integracji œrodowiska
bibliotekarzy, rozwijaniu i popieraniu
zainteresowañ naukowych.

Z okazji DNIA BIBLIOTEKARZA
przypadaj¹cego 8 maja, razem z Ko³em
SBP przy Bibliotece Uniwersytetu
Rzeszowskiego zwiedziliœmy Bibliote-
kê Ojców Paulinów w Czêstochowie,
gdzie mieliœmy okazjê zobaczyæ jeden
z najcenniejszych ksiêgozbiorów bib-
liotek klasztornych w Polsce. Zawiera
on ponad 13 tysiêcy starodruków oraz
œredniowieczne rêkopisy iluminowane.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ unika-
towe kodeksy manuskryptów z XV w.

Ko³o Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

przy Bibliotece G³ównej Politechniki Rzeszowskiej

Ko³o Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

przy Bibliotece G³ównej Politechniki Rzeszowskiej

Dnia 8 wrzeœnia 2007 r. w auli

Uniwersytetu Rzeszowskiego

odby³y siê uroczyste obchody

60. rocznicy powo³ania Stowa-

rzyszenia Bibliotekarzy Polskich

w województwie podkarpackim,

w których uczestniczyli

m.in. cz³onkowie oddzia³u SBP

Bibliotek Naukowych

w Rzeszowie.

rozszerza sw¹ dzia³alnoœæ!

Biblioteka o.o. Paulinów na Jasnej Górze.
Fot. w³asna
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oraz z królewskich zbiorów Jagiello-
nów.

W ramach integracji zawodowej
œrodowiska bibliotekarzy goœciliœmy
w naszej Bibliotece kole¿anki i kole-
gów z Ko³a Biblioteki Uniwersyteckiej
oraz kole¿anki z Biblioteki Wy¿szej
Szko³y Administracji i Zarz¹dzania

w Przemyœlu, których zapoznaliœmy
z naszymi zbiorami. My tak¿e zwiedzi-
liœmy Bibliotekê Wy¿szej Szko³y Ad-
ministracji i Zarz¹dzania w Rzeszowie.

Na podstawie zbiorów Sekcji Lite-
ratury Emigracyjnej Biblioteki G³ów-
nej PRz zorganizowaliœmy w holu
budynku A Politechniki Rzeszowskiej

wystawê "KATYÑ - 1940", czynn¹ od
3 paŸdziernika do 12 listopada 2007 r.

Ko³o funkcjonuje od niedawna
w strukturze naszej uczelni i systematy-
cznie rozszerza swoj¹ dzia³alnoœæ.

Anna Daszkiewicz
Agnieszka Zych

UCZENIE SIÊ PRZEZ CA£E
¯YCIE (The Lifelong Learning Pro-
gramme) to nowy program Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie edukacji i do-
skonalenia zawodowego, przewidziany
na lata 2007-2013. Zosta³y do niego
w³¹czone programy dotychczas reali-
zowane w Socratesie (m.in. Erasmus)
oraz programy Leonardo da Vinci, Jean
Monnet, e-Learning i European Langu-
age Label.

W sk³ad programu UCZENIE SIÊ
PRZEZ CA£E ¯YCIE wchodz¹ cztery
programy sektorowe (Comenius, Eras-
mus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
oraz Program Miêdzysektorowy i pro-
gram Jean Monnet.

Erasmus jest programem dla szkol-
nictwa wy¿szego skierowanym przede
wszystkim do uczelni, ich studentów
i pracowników. W niektórych jego
akcjach mog¹ uczestniczyæ tak¿e inne
instytucje, organizacje lub przedsiê-
biorstwa, które wspó³pracuj¹ z uczel-
niami. Celem tego programu jest pod-
noszenie jakoœci kszta³cenia w krajach
uczestnicz¹cych w tym programie po-
przez rozwijanie miêdzynarodowej
wspó³pracy miêdzy uczelniami oraz
wspieranie mobilnoœci studentów i pra-
cowników szkó³ wy¿szych.

Kraje uczestnicz¹ce w programie
Erasmus to: 27 krajów Unii Europej-
skiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru
Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein,
Norwegia, krajem kandyduj¹cym jest
Turcja.

Do udzia³u w programie Erasmus
uprawnia szko³y wy¿sze Karta Uczel-
ni Erasmusa (Erasmus Univeristy
Charter), nadawana przez Komisjê Eu-
ropejsk¹. Jest to rodzaj certyfikatu
umo¿liwiaj¹cy uczelni ubieganie siê
o fundusze na konkretne dzia³ania prze-
widziane w programie. Wszystkie
uczelnie, które zamierzaj¹ braæ udzia³
w Erasmusie w najbli¿szych latach, s¹
zobowi¹zane z³o¿yæ wniosek o Kartê
Uczelni Erasmusa do Komisji Europej-
skiej. Karta nadawana jest najczêœciej
na okres wieloletni.

W maju 2007 r. Politechnika otrzy-
ma³a od Komisji Europejskiej now¹
Kartê Uczelni Erasmusa wa¿n¹ w la-
tach 2007-2012. Dokument ten upraw-
nia ju¿ nie tylko do organizowania
wyjazdów na studia, ale równie¿ wyjaz-
dów na praktyki do zagranicznych in-
stytucji nieakademickich, np. przed-
siêbiorstw/firm, placówek naukowych,
organizacji non-profit. W ramach Pro-
gramu Lifelong Learning Program-
me/Erasmus, studenci PRz maj¹
mo¿liwoœæ odbycia czêœci studiów za
granic¹ w jednej z 31 uczelni partner-
skich w 16 krajach, m.in. w Islandii,
Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej
Brytanii, Finlandii, na Cyprze. Do
bie¿¹cego roku akademickiego do
uczelni partnerskich wyjecha³o 300 stu-
dentów i przyjecha³o 70 studentów
z zagranicy, g³ównie Portugalczyków
(33) i Belgów (17), ale tak¿e Turków,
Hiszpanów, Niemców i Francuzów.

Praktyk natomiast nie mo¿na odby-
waæ w instytucjach Unii Europejskiej
ani w instytucjach zajmuj¹cych siê ad-
ministrowaniem programów europej-
skich. Pobyt za granic¹ na praktyce
mo¿e trwaæ od 3 do 12 miesiêcy. W tym
czasie student zobowi¹zany jest do zre-
alizowania programu praktyk ustalone-
go wczeœniej pomiêdzy Politechnik¹
i instytucj¹ przyjmuj¹c¹. Podobnie jak
w przypadku wyjazdów na studia,
praktykanci otrzymuj¹ dofinansowanie
pochodz¹ce z funduszy unijnych.

Politechnika ma bardzo bogat¹ ofer-
tê studiów za granic¹ dla studentów,
którzy chcieliby wzi¹æ udzia³ w wymia-
nie w ramach programu Erasmus. Ofer-
ta jest zarówno dla tych, którzy lubi¹
zimê, sporty zimowe i polarny krajo-
braz, jak i tych, którzy uwielbiaj¹ upa³y,
s³oñce, œródziemnomorsk¹ roœlinnoœæ,
ciep³e morza i ciekaw¹ architekturê.
Krajem najbardziej wysuniêtym na
pó³noc, do którego mog¹ wyjechaæ
"Erasmusi", jest Finlandia, a najbar-
dziej ciep³ym na po³udniu - Cypr.

* * *
Cypr jest dla Polaków ciekawym

i egzotycznym krajem. Umowa z Cy-
prus College w Nikozji zosta³a pod-
pisana dwa lata temu. Jêzykiem naro-
dowym Cypryjczyków jest grecki, ale
angielski jest dobrze znany i u¿ywany
na co dzieñ. Nikozja, stolica Cypru, li-
czy 200 tys. mieszkañców. Bliskoœæ za-
równo gór, jak i morza powoduje, ¿e

UCZENIE SIÊ PRZEZ CA£E ¯YCIE
Politechnika Rzeszowska ju¿ od 1998 r. uczestniczy w programie Unii Europejskiej

Socrates/Erasmus. Od roku akademickiego 2007/2008 nazwa Socrates zosta³a zast¹piona

przez Lifelong Learning Programme (Uczenie siê przez ca³e ¿ycie).
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mo¿na tam spêdziæ ca³y rok, nie nudz¹c
siê. Wspinanie siê na szlak Troodos,
odkrywanie pozosta³oœci greckich mo-
zaik, p³ywanie - to tylko kilka czynno-
œci, którymi mog¹ zajmowaæ siê
studenci w wolnym czasie. Nikozja po-
siada bogat¹ ofertê kulturalno-tury-
styczn¹, to prawdziwie kosmopoli-
tyczne miasto z luksusowymi hotelami,
restauracjami, centrami handlowymi,
klubami, teatrami, galeriami i centrami
spo¿ywczymi. Cypr ma wspania³y kli-
mat, w sezonie odwiedza go ponad
2 mln turystów korzystaj¹cych z cyp-
ryjskiej goœcinnoœci.

* * *
W 2007 roku Politechnika Rze-

szowska podpisa³a dwie nowe umowy:
z uczelni¹ w Finlandii - Lappeenrannan
Teknillinen Ylipiso, i z uniwersytetem
w Niemczech w Magdeburgu -
Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg.

* * *
Po uzyskaniu niepodleg³oœci

w 1917 r. Finlandia sta³a siê jednym
z najbogatszych krajów Europy - tech-
nologia w Finlandii uchodzi za najbar-
dziej zaawansowan¹. ¯ycie w Finlandii
mo¿na okreœliæ jako zgodne z natur¹,
aktywne (sporty, szczególnie zimowe,
sauna), o wysokim poziomie kultural-
nym (ró¿ne rodzaje sztuki). Na 5,2 mln
mieszkañców przypada 1,7 mln saun,

przeciêtny mieszkaniec Finlandii ko-
rzysta z niej co najmniej raz w tygod-
niu. Finlandia to zielono-niebieska mo-
zaika wody i lasów, mo¿na tam zoba-
czyæ przepiêkne, nieska¿one ludzk¹
ingerencj¹ krajobrazy. Jest to najwiêk-
szy kraj europejski, ale o najmniejszej
liczbie mieszkañców - 70% kraju stano-
wi¹ lasy, a 10% to woda - jest tam
200 tys. jezior i najwiêkszy w Europie
archipelag. W Finlandii obowi¹zuj¹
2 oficjalne jêzyki: fiñski i szwedzki.

Lappeenranta to centrum po³ud-
niowej Karelii (w po³udniowo-wschod-
niej Finlandii), jest to jedno z 11 naj-
wiêkszych miast fiñskich. Uniwersytet
powsta³ w 1969 r., specjalizuje siê
w technologii i ekonomii. Studiuje tam
5000 studentów i jest zatrudnionych
900 pracowników. Kampus uczelni
znajduje siê nad brzegiem najwiêksze-
go w Finlandii jeziora Saimaa, uniwer-
sytet po³o¿ony jest 7 km od centrum
miasta. Istnieje Fundacja, która ma po-
magaæ studentom w znalezieniu miesz-
kania - LOAS - Lappeenranta Student
Housing Foundation, maj¹ca w swojej
ofercie pokoje 2-3 osobowe z kuchni¹
i ³azienk¹.

* * *
Magdeburg - stare niemieckie mia-

sto, którego historia ma ponad 1200 lat,
ju¿ w 968 r. powsta³o tu arcybiskup-
stwo. W czasie reformacji luterañskiej
miasto by³o centrum ruchów protestan-

ckich. W czasie wojny trzydziestolet-
niej zosta³o bardzo zniszczone (od-
budowane dziêki staraniom Ottona-
-von-Guericke). W XIX wieku w mie-
œcie rozwin¹³ siê przemys³, ale zosta³o
ono ponownie zniszczone podczas
II wojny œwiatowej. Obecnie Magde-
burg posiada stanowy parlament i ad-
ministracjê. Oprócz Uniwersytetu
Otto-von-Guericke s¹ tam jeszcze inne
uczelnie: Uniwersytet Maxa Plancka,
Instytut Badawczy Frauhofer i Uniwer-
sytet Nauk Stosowanych. Magdeburg
to nowoczesne europejskie miasto.
Uniwersytet Otto-von-Guericke po-
wsta³ w 1993 r. z po³¹czenia 3 uczelni.
Posiada piêæ wydzia³ów, studiuje
w nim 12000 studentów. Na uczelni
dzia³a chór, kabaret studencki, a tak¿e
Instytut Muzyki. Studenci mog¹
uczestniczyæ w otwartych wyk³adach,
korzystaæ z centrum sportowego.
Uczelnia w Magdeburgu ma podpisa-
nych 95 umów z uczelniami europejski-
mi i z 85 uczelniami spoza Europy.
Studenci mog¹ mieszkaæ w akademi-
kach b¹dŸ w kwaterach prywatnych,
musz¹ byæ ubezpieczeni i zameldowaæ
siê po przyjeŸdzie.

* * *
Gor¹co zachêcamy studentów i pra-

cowników do wyjazdów. Wszelkie in-
formacje mo¿na uzyskaæ w Dziale
Wspó³pracy z Zagranic¹, bud. A, pokój
113.

Joanna Ruszel

Ró¿norodnoœæ jêzykowa, wielojê-
zycznoœæ i nauka jêzyków obcych przez
ca³e ¿ycie to najwa¿niejsze przes³anie
w Europie ka¿dego 26 wrzeœnia - dnia
og³oszonego przez Radê Europy Euro-
pejskim Dniem Jêzyków. Ju¿ po raz
siódmy na terenie ca³ej Europy obcho-
dzony by³ Europejski Dzieñ Jêzyków.
Jego idea zrodzi³a siê z inicjatywy Ko-
misji Europejskiej w 2001 r., podczas
Europejskiego Roku Jêzyków. W tym
dniu szko³y, uczelnie i inne placówki

oœwiatowe z krajów cz³onkowskich
Unii Europejskiej organizuj¹ ró¿ne im-
prezy zwi¹zane z nauk¹ jêzyków.

Jest to œwiêto ró¿norodnoœci jêzyko-
wej i uczenia siê jêzyków przez ca³e ¿y-
cie. EDJ ma za zadanie zwróciæ uwagê
na to, jak wa¿na jest nauka jêzyków ob-
cych nie tylko w szkole, ale i przez ca³e
¿ycie. Wydarzenie to ma równie¿ pod-
kreœliæ znaczenie wszystkich jêzyków,
jakimi siê porozumiewamy w Europie.
Jednym z g³ównych celów obchodów

EDJ jest ukazywanie korzyœci p³y-
n¹cych z uczenia siê jêzyków obcych,
do których mo¿na zaliczyæ: mo¿liwoœæ
porozumiewania siê z rodzimymi u¿yt-
kownikami jêzyków w ich w³asnej mo-
wie, swobodny przep³yw ludzi i wy-
miana informacji, a tak¿e promowanie
ró¿nych form wspó³pracy miêdzynaro-
dowej oraz poznawanie bogactwa jêzy-
kowego i kulturowego Europy.

Europejski Dzieñ Jêzyków otwiera
tak¿e mo¿liwoœæ uœwiadomienia sobie,

Jêzyk otwiera drzwi!
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¿e na obszarze Europy istnieje ponad
40 uznanych autochtonicznych jêzy-
ków regionalnych i mniejszoœciowych,
u¿ywanych w ponad 100 spo³eczno-
œciach przez ponad 40 mln u¿ytkowni-
ków.

Na terenie Politechniki Rzeszow-
skiej 26 wrzeœnia br. równie¿ obcho-
dzono uroczyœcie Europejski Dzieñ Jê-
zyków. Ca³oœæ imprezy odbywa³a siê
na osiedlu akademickim przed budyn-
kiem J. Wœród zaproszonych goœci nie
brakowa³o prorektora ds. nauczania
prof. Leszka WoŸniaka, który zaszczy-
ci³ zebranych kilkoma s³owami wstêpu,
konsula honorowego RFN pana Adama
Gajdka, opowiadaj¹cego interesuj¹co
o perspektywach pracy i rozwoju za
granic¹, oraz licznych przedstawicieli
wydzia³ów i jednostek uczelnianych.

W trakcie imprezy przeprowadzono
wiele ciekawych konkursów jêzyko-
wych, w tym z jêzyka angielskiego, nie-
mieckiego i francuskiego, wspólnie
œpiewano i uczono siê obcojêzycznych
piosenek. Ciekawi goœcie z zagranicy:
John Johnson z Irlandii oraz Ralph
McGaw ze Stanów Zjednoczonych,
przytaczali weso³e historyjki i anegdo-
ty. Mo¿na by³o mile spêdziæ czas, py-
taj¹c o ciekawostki z ich krajów, jak
równie¿ porozmawiaæ w jêzyku ob-
cym. Nasze œwiêto uœwietni³ wystêp
dru¿yny rycerskiej "Zakon Rycerzy
Boju Dnia Ostatniego", który wzbudzi³
prawdziwe zainteresowanie pocz¹tka-

mi œredniowiecza oraz dawnymi
obyczajami.

Dziêki pomocy pana p³k. Jana Woj-
tyny z Biura ds. Przysposobienia Ob-
ronnego Studentów ca³oœæ imprezy
ukoronowa³a wspania³a grochówka.
Uroczyste obchody Europejskiego
Dnia Jêzyków mia³y na celu uczczenie
europejskiej ró¿norodnoœci jêzykowej
oraz promowanie nauki jêzyków. Ta
rozpoczêta w 2001 r. inicjatywa rozwi-
nê³a siê i zaowocowa³a tysi¹cami
przedsiêwziêæ podjêtych w ca³ej Euro-
pie.

Cieszymy siê, ¿e mogliœmy równie¿
do³o¿yæ skromn¹ cegie³kê do promo-

Otwarcie EDJ przez mgr Mariê Nowak.
Fot. M. Misiakiewicz

Konkursy by³y wa¿nym elementem imprezy.
Fot. M. Misiakiewicz

Wystêp dru¿yny rycerskiej "Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego".
Fot. M. Misiakiewicz
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wania tej jak¿e cennej inicjatywy, wie-
my bowiem, ¿e nauka jêzyków daje
ludziom wiêksze mo¿liwoœci rozwoju,
mo¿na lepiej doceniæ kulturê innych
narodów, a przede wszystkim w³adaæ
nowym jêzykiem lub go rozumieæ.
Znajomoœæ jêzyków pomaga podró¿o-
waæ i nawi¹zywaæ przyjaŸnie, mo¿e da-
waæ szansê lepszej pracy. W wielu

zawodach jest ona wymogiem, w wielu
innych oznaczaæ mo¿e szybszy awans
i wy¿sze zarobki, jest czêsto niezbêdna
do aktywnego uczestniczenia w regio-
nalnych, krajowych i europejskich pro-
cesach demokratycznych.

Europejski Rok Jêzyków dotyczy
wszystkich jêzyków u¿ywanych w Eu-
ropie. Ka¿dy z nich odgrywa kluczow¹

rolê w kulturowym dziedzictwie Euro-
py i jej przysz³oœci.

Jêzyka obcego mo¿e siê nauczyæ
ka¿dy - nigdy nie jest zbyt póŸno lub
zbyt wczeœnie. Nauka jêzyków jest pro-
cesem, który trwa przez ca³e ¿ycie.

Ilona Majkowska

Seminarium

Konferencje-Sympozja-Seminaria

II Seminarium Sieci Naukowej
Aeronautica Integra

II Seminarium Sieci Naukowej
Aeronautica Integra

Rzeszów - Bezmiechowa, 14-17 czerwca 2007 r.

W chwili gdy kolejny numer perio-
dyku Journal of Aeronautica Integra
jest ju¿ sk³adany do druku, chcia³bym
na kilka chwil powróciæ do wydarzeñ,
których jest on owocem. Drugie spotka-
nie œrodowiska naukowego zwi¹zanego
z lotnictwem, pod egid¹ Sieci Nauko-
wej Aeronautica Integra, mia³o miejs-
ce, jak poprzednio, w Akademickim
Oœrodku Szybowcowym w Bezmie-
chowej. Frekwencja dopisa³a, a mimo
krótkiej jeszcze historii Seminariów
wyró¿niæ mo¿na by³o grupê sta³ych by-
walców, którzy zawsze znajd¹ chwilê,
aby odwiedziæ kolebkê polskiego szy-
bownictwa wyczynowego. Harmono-
gram czterodniowego spotkania by³
niezwykle napiêty, jednak doskona³a
synchronizacja zespo³u Katedry Samo-
lotów i Silników Lotniczych - organiza-
tora konferencji, pozwoli³a na jego
planow¹ realizacjê.

Mniej oficjalne rozpoczêcie Semi-
narium mia³o miejsce ju¿ w Rzeszowie,
podczas uroczystego obiadu powitalne-
go, który pozwoli³ goœciom odetchn¹æ
po niekiedy wielogodzinnej podró¿y
w skwarze upalnego dnia. Zregenero-
wani, podzieleni na podgrupy uczestni-
cy zostali zapoznani z zapleczem
naukowo-dydaktycznym lotniczych
katedr Politechniki, w tym z najnow-
szymi laboratoriami: Laboratorium Ba-

dañ Nieniszcz¹cych oraz Laboratorium
Obliczeñ Numerycznych, a tak¿e
z budz¹cymi zawsze zainteresowanie:
Laboratorium Badañ Modelowych
i Laboratorium Aerodynamiki. Nato-
miast rozpoczêta pod budynkiem Wy-
dzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
podró¿ do Bezmiechowej wiod³a przez
Laboratorium Obróbki Mechanicznej
i Laboratorium Badañ Materia³ów.
Dzieñ pierwszy zakoñczy³a kolacja na
œwie¿ym powietrzu.

Sesjê naukow¹ roz³o¿ono na dwa
popo³udnia, aby nie popaœæ w monoto-
niê obrad. Tematykê referatów podzie-
lono na zagadnienia dydaktyczne oraz
naukowe. W przeciwieñstwie do u-
bieg³orocznego seminarium œrodek
ciê¿koœci zmierza³ ku tym drugim.

Wœród prezentowanych prac mo¿na
by³o znaleŸæ zarówno przegl¹dowe, jak
i skupiaj¹ce siê na w¹skiej specjalizacji
autora. Dominowa³y zagadnienia z sze-
roko rozumianej mechaniki, zarówno
aerodynamiki (Strzelczyk; Denus), dy-
namiki gazów (Antas; Bar), cia³a
sta³ego (Arczewski; autor tych s³ów),
jak i aplikacji (Czarnecki; Holnicki-
-Szulc). Ponadto poruszono problema-
tykê detekcji uszkodzeñ w ciele sta³ym
(Jakubowski; Ziemiañski). Ciekawe
prace zaprezentowano z zarz¹dzania
ruchem lotniczym (Malarski) i nawiga-

cji satelitarnej (Fellner). Znalaz³a siê
te¿ porcja statystyki (Laudañski).

Do obiadu ka¿dego dnia przewi-
dziano zwiedzanie obiektów prze-
mys³owych w okolicy, lecz jeœli komuœ
bardziej odpowiada³o obcowanie
z przyrod¹, móg³ pozostaæ, a nawet sko-
rzystaæ z mo¿liwoœci spojrzenia na
œwiat z góry - czyli z krótkiego lotu na
pok³adzie szybowca.

Program wycieczek obejmowa³ dwa
kluczowe zak³ady. Na pierwszy ogieñ
wziêto Hutê Szk³a w Kroœnie. S³owo pi-
sane nie odda trudu pracy, jaki wk³adaj¹
mistrzowie piszczeli, wyczarowuj¹c
z bry³y rozgrzanego piasku ró¿norodne
wazy, kieliszki, salaterki. Chocia¿
wszystko jest wykonywane rêcznie, to
produkcja ma charakter seryjny. Za-
dziwiaj¹ te¿ szlifowane na œciankach
motywy roœlinne, gdy¿ ka¿dy element
wymaga osobnego kamienia, co powo-
duje, ¿e w miarê prosta kiœæ winogron
jest efektem pracy dwudziestoosobo-
wego zespo³u. Pozostaje jedynie pyta-
nie, czy niezmieniona od prawie stu lat
technologia powoduje, ¿e sposób wy-
nagradzania za pracê ma równie¿ iœcie
dziewiêtnastowieczny charakter... To
by³o w pi¹tek.

Sobotnie, gor¹ce przedpo³udnie po-
œwiêcono elektrowni wodnej w Solinie.
Je¿eli dla niektórych huta szk³a mog³a
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byæ nieco egzotyczna, tak tutaj wszyscy
czuli siê jak ryby w pobliskiej wodzie.
I nie dlatego, ¿e grube mury zapory
by³y lepsze od klimatyzacji. Przewod-
nik nie móg³ siê opêdziæ od przygoto-
wanego przez in¿ynierów wszelakiej
maœci zmasowanego ataku pytañ
o szczegó³y rozwi¹zañ technicznych.

Prym wiedli aerodynamicy, którzy nie
omieszkali zauwa¿yæ nawet skutków
kawitacji na elementach turbin. Pomi-
mo tego oprowadzaj¹cy kolokwium za-
liczy³. Na zakoñczenie zademonstro-
wano krótkometra¿owy dokument
z epoki budowy zapory, mog¹cy obec-
nie s³u¿yæ za materia³ szkolenia BHP

pod tytu³em Jak nie wolno. Chwili
wytchnienia dostarczy³ spacer wzd³u¿
korony zapory.

Dokonuj¹c podsumowania oraz ofi-
cjalnego zamkniêcia, profesor Marek
Orkisz zaprosi³ wszystkich na kolejne,
przysz³oroczne Seminarium.

Jerzy Bakunowicz

Konferencja

Konferencja In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
W dniach 3-7 wrzeœnia 2007 r. w sa-

lach wyk³adowych Politechniki Rze-
szowskiej odby³a siê XIX Ogólno-

krajowa Konferencja In¿ynierii Chemi-
cznej i Procesowej, zorganizowana
przez Komitet In¿ynierii Chemicznej
PAN i Katedrê In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej Wydzia³u Chemicznego
PRz. Tradycje konferencji In¿ynierii
Chemicznej siêgaj¹ 1956 r., gdy zorga-
nizowano pierwsz¹ z nich w Osiecznie.

W XIX Konferencji w Rzeszowie
uczestniczy³o ok. 300 osób, w tym ok.
40 goœci zagranicznych, m.in. z Belgii,
Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec,
Wêgier, W³och i Ukrainy.

Patronat nad konferencj¹ objêli:
Zygmunt Cholewiñski - marsza³ek wo-

jewództwa podkarpackiego, Tadeusz
Ferenc - prezydent Rzeszowa i JM Rek-
tor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobko-

wiak. Sponsorzy konferencji to (z naj-
wa¿niejszych): PKN ORLEN S.A.
(sponsor generalny), Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie (sponsor
generalny), Rafineria Nafty Jedlicze
S.A., Merck Polska sp. z o.o., EKO-
-TOP Rzeszów sp. z o.o., Polimex-Mo-
stostal Warszawa S.A.

Konferencjê otworzy³ prof. dr hab.
in¿. Roman Petrus - przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego Konferen-
cji. S³owa powitalne do uczestników
wyg³osili ww. patroni honorowi. Goœci
i uczestników powita³ równie¿ prof. dr
hab. in¿. Stanis³aw Ledakowicz, obec-
ny przewodnicz¹cy Komitetu In¿ynie-
rii Chemicznej i Procesowej PAN,
który dokona³ formalnego otwarcia
konferencji.

Ka¿dy dzieñ roboczy konferencji
rozpoczyna³y 2 referaty plenarne.
Wyg³oszono ich ³¹cznie 7. Pierwszy re-
ferat plenarny przedstawi³ prof. dr hab.

Prof. R. Petrus otwiera obrady konferencji, z lewej prof. S. Ledakowicz, z prawej
prof. J. Je¿owski.

Fot. M. Misiakiewicz

Widok ogólny auli S1 podczas uroczystoœci inauguracji konferencji.
Fot. M. Misiakiewicz
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in¿. Leon Gradoñ (Politechnika War-
szawska). Temat wyst¹pienia brzmia³:
Od badañ podstawowych do wdro¿eñ.
Rola in¿ynierii chemicznej w rozwi¹zy-
waniu wybranych problemów prze-
mys³u motoryzacyjnego. Nastêpnymi
prelegentami referatów plenarnych
byli: Günter Wozny (Uniwersytet
Techniczny Berlin, Niemcy) - Multis-
cale analysis in separation processes,
Kai Sundmacher (Instytut Maxa Plan-
cka, Magdeburg, Niemcy) - Process
Intensification: Towards a design ap-
proach in terms of elementary process
functions, Andrzej Górak (Politechnika
£ódzka, Uniwersytet w Dortmundzie,
Niemcy) - Reaktywne i hybrydowe
procesy rozdzia³u substancji chemicz-
nie lub biologicznie aktywnych: mode-
lowanie i weryfikacja doœwiadczalna,
Jose Coca-Prados (Uniwersytet
w Oviedo, Hiszpania) - Formulation,
performance and disposal of O/W
emulsions, Andrzej Kraslawski (Uni-
wersytet Techniczny w Lappeenranta,
Finlandia) - Zarz¹dzanie wiedz¹ w in¿y-

nierii procesowej, Jacek Tyczkowski
(Politechnika £ódzka) - Na drodze ku
in¿ynierii molekularnej.

Obrady konferencji po referatach
plenarnych by³y prowadzone w trzech
równoleg³ych sesjach: sesja 1. - "In¿y-
nieria chemiczna - procesy i aparaty",
sesja 2. - "Œrodowisko, energia, biosy-
stemy, bezpieczeñstwo, materia³y", se-
sja 3. - "Modelowanie procesów i in-
¿ynieria systemów procesowych".
Wszystkie sesje podzielone by³y na
11 sekcji.

XIX Ogólnokrajowa Konferencja
In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
by³a, w opinii Komitetu In¿ynierii Che-
micznej Polskiej Akademii Nauk oraz
uczestników, wzorowo zorganizowana
przez pracowników Katedry In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej. Referaty
i komunikaty przedstawiano w dosko-
nale wyposa¿onych salach wyk³ado-
wych uczelni (klimatyzacja, projektory
komputerowe i wideo, mikrofony bez-
przewodowe). Bardzo ciekawy by³ tak-
¿e program towarzysko-wycieczkowy

konferencji, a standard wyposa¿enia
pokoi akademików uczelnianych,
w których wiêkszoœæ uczestników by³a
zakwaterowana, budzi³ wspomnienia
z lat studiów i porównania do obecnych
warunków zakwaterowania studentów
(trzypokojowe zespo³y z WC, ³azienk¹,
prysznicem, aneksem kuchennym,
dwuosobowe pokoje z ³¹czem interne-
towym, si³ownie, sale telewizyjne). Pe-
chowo nie dopisa³a pogoda podczas
konferencji i wycieczki do przepiêk-
nych, bardzo starych drewnianych ko-
œció³ków Podkarpacia, kopalni-mu-
zeum w Bóbrce, zamku Kamieniec
w Odrzykoniu ("Zemsta" A. Fredry)
oraz do £añcuta - deszcz pada³ bez
chwili przerwy. Straty rekompensowa³
bogaty program konferencji, w którym
trudno by³o znaleŸæ wolny czas.

Kolejna, jubileuszowa - XX Konfe-
rencja In¿ynierii Chemicznej i Proceso-
wej odbêdzie siê we wrzeœniu 2010 r.,
a organizatorem bêdzie Politechnika
Gdañska.

Wojciech Pi¹tkowski

Odczyt MATEMATYKA z JaponiiOdczyt MATEMATYKA z Japonii
W dniu 5 wrzeœnia 2007 r. Zarz¹d

Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego
Towarzystwa Matematycznego zorga-
nizowa³ odczyt prof. Toshiyuki Suga-
wy - matematyka z Hiroshima Uni-
versity (Japonia). Wyk³ad dotyczy³ lo-
kalnej jednolistnoœci funkcji analitycz-
nych oraz zwi¹zków tego typu funkcji
z przestrzeniami Hardy'ego. Prof. Su-
gawa przedstawi³ w³asne wyniki do-
tycz¹ce tej tematyki, otrzymane nie-
dawno i z³o¿one do publikacji.

Profesora Sugawê pozna³am
w 1999 r. na konferencji odbywaj¹cej
siê w Helsinkach - mia³ zamiar roz-
pocz¹æ tam 2-letni sta¿ naukowy. Spra-
wia³ wra¿enie nieco zagubionego
w europejskim œwiecie, do którego tro-
chê nie przystawa³ ze swoj¹ japoñsk¹
delikatnoœci¹ i zadumaniem. Przyzna³
z za¿enowaniem, ¿e nie by³ w Polsce,
lecz bardzo chcia³by j¹ odwiedziæ. Oka-
zja nadarzy³a siê niebawem, podczas
sta¿u w Helsinkach. Profesor Sugawa

z ¿on¹ i dzieckiem przyjecha³ na nasz¹
Œrodowiskow¹ Konferencjê Matema-
tyczn¹, która wtedy odbywa³a siê
w Iwoniczu Zdroju (2000 r.). Kolejny

raz przyjecha³ rok póŸniej, nastêpnie
zaprosi³ mnie do Hiroszimy, któr¹ od-
wiedzi³am w 2005 r. W bie¿¹cym roku
ponownie przyby³ do Europy, w tym do

Prof. T. Sugawa nad Morskim Okiem.
Fot. w³asna
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Finlandii i Polski. Zwiedziliœmy m.in.
Kroœcienko i Zakopane, gdzie Toshiyu-
ki podziwia³ polskie góry, wspina³ siê
na nie, ogl¹da³ doliny, jaskinie,
a w szczególnoœci... grzyby. W³aœnie
grzyby s¹ jego hobby i w Polsce sfoto-
grafowa³ chyba wszystkie. Szczerze
mówi¹c, sama by³am zdziwiona niektó-
rymi okazami, na które wczeœniej nie
zwraca³am zupe³nie uwagi. Na zakoñ-

czenie wizyty kupi³ polski atlas grzy-
bów, a kiedy wyrazi³am obawê, ¿e pol-
ski at las mo¿e byæ dla niego
bezu¿yteczny, powiedzia³, ¿e jêzyk mu
nie przeszkadza - s¹ przecie¿ nazwy
³aciñskie i czytelne objaœnienia, czy
grzyb jest jadalny, czy truj¹cy, i w ja-
kim stopniu. Poza tym s¹ zdjêcia i to mu
wystarczy.

Profesor Toshiyuki Sugawa ma 42
lata, jest bardzo zdolnym japoñskim
matematykiem. W ramach grantów
rz¹dowych odwiedzi³ wiele krajów,
w tym równie¿ europejskie oraz USA,
zaprasza te¿ do siebie zaprzyjaŸnio-
nych matematyków. Rocznie bierze
udzia³ w 10-20 naukowych konferen-
cjach krajowych i miêdzynarodowych.

Stanis³awa Kanas

O miêdzynarodowej letniej szkole
fizyki teoretycznej

O miêdzynarodowej letniej szkole
fizyki teoretycznej

Katedra Fizyki Politechniki Rze-
szowskiej, przy wspó³udziale Instytutu
Fizyki i Informatyki Stosowanej Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie, zorganizowa³a w dniach 5-12
wrzeœnia 2007 r. miêdzynarodow¹
szko³ê fizyki teoretycznej "Symmetry
and Sructural Properties of Condensed
Matter" w Myczkowcach pod Solin¹
k. Leska. Wziê³o w niej udzia³ ok. 60
uczestników, w tym ponad 1/3 z 11 kra-
jów z zagranicy (Anglia, Belgia, Fran-
cja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Izrael, Niemcy, Rosja, USA, Wenezue-
la), ok. 1/3 z 8 oœrodków krajowych
(Katowice, Lublin, Opole, Poznañ,
Szczecin, Toruñ, Warszawa, Wro-

c³aw), pozostali z oœrodka akademic-
kiego w Rzeszowie - w tym 8 uczestni-
ków z naszej uczelni. Uroczystego
otwarcia tegorocznej szko³y SSPCM
dokona³ dr hab. in¿. Aleksander Ko-
z³owski, prof. PRz, prorektor ds. wspó³-
pracy miêdzynarodowej i regionalnej
Politechniki Rzeszowskiej.

By³a to dziewi¹ta z kolei szko³a fizy-
ki teoretycznej i matematycznej, sku-
piona wokó³ tematyki symetr i i
i w³asnoœci strukturalnych materii
skondensowanej, z naciskiem na adek-
watne matematyczne metody opisu ró¿-
nych faz materii. Szko³y s¹ organi-
zowane co dwa lata od 1990 r. Pierw-
szych piêæ odby³o siê w miejscowoœci

Zaj¹czkowo pod Poznaniem, a kolejne
cztery zorganizowano w Myczkowcach
na Podkarpaciu. Tegoroczna Szko³a
by³a drug¹ organizowan¹ przez Poli-
technikê Rzeszowsk¹. SSPCM07 spon-
sorowa³y dwie instytucje naukowe: Ni-
cholas C. Metropolis Mathematics
Foundation (USA) oraz European Phy-
sical Society.

Tematyka tego spotkania skupia³a
siê na trzech problemach:

� Informatyka i komputery kwan-
towe,

� Skoñczenie wymiarowe prze-
strzenie Gilberta,

� Funkcje tworz¹ce i modele œciœle
rozwi¹zalne.
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£¹cznie wyg³oszono ok. 50 refera-
tów. Materia³y Szko³y bêd¹ publikowa-
ne, podobnie jak poprzednio, przez
angielskie renomowane wydawnictwo
naukowe IOP (The Institute of Physics)
w Bristolu, jako odrêbny tom Journal
of Physics. Organizacja tej serii Szkó³
stanowi wk³ad naszej uczelni do podjê-
cia, byæ mo¿e ju¿ w niedalekiej przy-

sz³oœci , wyzwania zwi¹zanego
z kolejnym skokiem cywilizacyjnym -
realizacj¹ i wdra¿aniem komputerów
kwantowych. Przyjdzie wówczas czas
na bardziej powszechne, a nie tylko eli-
tarne, akademickie zastosowanie wie-
dzy fizyków o wspó³czesnej mechanice
kwantowej, wiedzy matematyków
o kombinatoryce i analizie spektralnej,

jak te¿ wiedzy informatyków o teorii
i praktyce przetwarzania informacji.
Nasza uczelnia zawiera potencjalnie
dobrych specjalistów z tych dziedzin.
Mo¿e warto pomyœleæ o jakimœ przej-
œciu do kinetyki tego trendu, np. specja-
lizacji czy prac dyplomowych z in-
formatyki kwantowej?

Tadeusz Lulek

Konferencja

Doktoranci Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
z sukcesem prezentuj¹ swoje osi¹gniêcia

Doktoranci Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
z sukcesem prezentuj¹ swoje osi¹gniêcia

W dniach 17-19 wrzeœnia br. w Poli-
technice Rzeszowskiej odby³a siê
V Konferencja Awioniki. Organizowa-
na co 3 lata konferencja skupia naukow-
ców i praktyków zajmuj¹cych siê
problematyk¹ awioniki, a wiêc projek-
towaniem i badaniami wyposa¿enia
pok³adowego statków lataj¹cych, stero-
waniem samolotów, systemami pomia-
rowymi i symulacj¹ lotu. Tradycj¹ tej
konferencji jest honorowanie wyró¿-
niaj¹cych siê naukowców m³odszego
pokolenia nagrod¹ "Z³otego Pióra" za
najlepiej przygotowany i wyg³oszony
podczas konferencji referat. Brana jest
pod uwagê recenzja artyku³u wykonana
przed zakwalifikowaniem referatu do
wyg³oszenia, a tak¿e sposób i komuni-
katywnoœæ prezentacji, któr¹ ocenia
prowadz¹cy sesjê pracownik naukowy.
Ostateczn¹ decyzjê podjê³o Jury repre-
zentuj¹ce Komitet Naukowy Konferen-
cji. Tym razem nagrodê "Z³otego
Pióra" otrzyma³a mgr in¿. Fatina Li-
liana Basmadji za referat "Rozmyty
system ekspertowy wnioskuj¹cy decy-

zjê pilota". Mgr F.L. Basmadji jest
obecnie uczestniczk¹ III roku studiów
doktoranckich, a opiekê naukow¹ spra-
wuje prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki,
kierownik Katedry Awioniki i Sterowa-
nia PRz. Wœród wyró¿nionych m³o-

dych uczestników konferencji znaleŸli
siê równie¿ dwaj doktoranci I roku stu-
diów doktoranckich: mgr in¿. Piotr
Grzybowski oraz mgr in¿. Damian Kor-
dos.

Andrzej Tomczyk

Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego prof. J. Gruszecki wrêcza mgr in¿. F.L. Ba-
smadji dyplom i "Z³ote Pióro". W œrodku prof. R. Vogt, cz³onek Jury.

Fot. w³asna

XXIII Sympozjon PKMXXIII Sympozjon PKM

W dniach 17-21 wrzeœnia br. odby³
siê XXIII Sympozjon Podstaw Kon-
strukcji Maszyn. Jest to cykliczna kon-
ferencja naukowa, organizowana co
2 lata, ka¿dorazowo przez inny oœrodek
akademicki. Konferencja skupia ca³e
œrodowisko PKM, co umo¿liwia wy-

mianê doœwiadczeñ oraz informacji
o prowadzonych pracach badawczych,
jak te¿ podejmowanie wspó³pracy
naukowej. Na czas konferencji po-
wo³ywany jest Komitet Naukowy, któ-
ry m.in. w imieniu œrodowiska PKM
wyznacza organizatorów przysz³ych

spotkañ w ramach Sympozjonu oraz
zajmuje siê bie¿¹cymi ustaleniami
w sprawach naukowych.

Zaszczyt organizacji tegorocznego
Sympozjonu przypad³ Katedrze Kon-
strukcji Maszyn Politechniki Rzeszow-
skiej. Wyj¹tkowo du¿y rozmiar impre-



26 GAZETA POLITECHNIKI

zy oraz koniecznoœæ zapewnienia odpo-
wiedniego zaplecza logistycznego
spowodowa³y, ¿e przygotowania roz-
poczê³y siê ju¿ 2 lata temu, bezpoœred-
nio po zakoñczeniu XXII Sympozjonu.
Konferencja, zorganizowana w hotelu
"Gromada" w Przemyœlu, by³a czêœcio-
wo finansowana z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu S¹siedztwa "Polska -
Bia³oruœ - Ukraina" IN-TERREG
IIIA/TACIS CBC 2004-2006, przy
wspó³dzia³aniu Stowarzyszenia Euro-
region Karpacki Polska w Rzeszowie.
Przewodnicz¹cym XXIII Sympozjonu
by³ prof. dr hab. in¿. Tadeusz Markow-
ski.

Spotkanie to, o wyj¹tkowym cha-
rakterze, zgromadzi³o uczestników
z wiêkszoœci oœrodków akademickich
w Polsce, a liczba zarejestrowanych go-
œci przekroczy³a 200 osób. Reprezento-
wane by³y Politechniki: £ódzka,
Warszawska, Krakowska, Poznañska,
Wroc³awska, Gdañska, Opolska,
Œl¹ska, Czêstochowska, Œwiêtokrzyska
w Kielcach, Lubelska, Bia³ostocka
i Rzeszowska oraz inne uczelnie: Aka-
demia Rolnicza w Krakowie, Uniwer-
sytet Zielonogórski, PWSZ w Kaliszu,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Akademia Rolnicza
w Poznaniu, Wojskowa Akademia
Techniczna w Warszawie, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Byd-
goszczy, Akademia Techniczno-Hu-

manistyczna w Bielsku-Bia³ej, Aka-
demia Morska w Szczecinie, Akademia
Morska w Gdyni, Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie. Goœciliœmy
tak¿e uczestników z Instytutu Maszyn
Przep³ywowych PAN w Gdañsku
i Centrum Mechanizacji Górnictwa
KOMAG w Gliwicach.

Uroczyste otwarcie Sympozjonu
nast¹pi³o we wtorek rano, po czym
przewodnicz¹cy otworzy³ sesjê ple-
narn¹. Jako pierwsze przedstawiono re-
feraty dotycz¹ce postaci szczególnie
zas³u¿onych dla nauki o podstawach
konstrukcji maszyn. W tym roku wspo-
minano prof. Zbigniewa Osiñskiego
(autora 35 zasad konstrukcji), prof. Ja-

nusza Dietrycha (inicjatora powo³ania
Katedr Konstrukcji Maszyn) i prof.
Zdzis³awa Wójcika (pioniera polskiej
nauki o przek³adniach sto¿kowych i hi-
poidalnych). Nastêpnym punktem pro-
gramu by³y spotkania w sesjach te-
matycznych, które podzielono na:
� ³o¿yskowanie, uszczelnienia, tarcie

i smarowanie,
� napêdy, przek³adnie zêbate, ciêgno-

we, sprzêg³a,
� projektowanie maszyn,
� materia³y konstrukcyjne.

Przewidziano tak¿e odrêbn¹ sesjê
dla goœci z Ukrainy, na której prelegen-
ci z zagranicy prezentowali swoje prace
i osi¹gniêcia badawcze. Umo¿liwi³o to
polskim uczonym zapoznanie siê z za-
gadnieniami podejmowanymi przez
oœrodki naukowe Ukrainy oraz stwo-
rzy³o dodatkow¹ mo¿liwoœæ nawi¹za-
nia wspó³pracy. Ka¿dego dnia obrad
odbywa³a siê sesja plakatowa. W przer-
wach miêdzy obradami mo¿na by³o ku-
piæ u autorów niskonak³adowe publi-
kacje, które trudno znaleŸæ w ksiêgar-
niach.

Tradycj¹ Sympozjonu jest fakt, ¿e
równie du¿o uwagi co wyst¹pieniom
naukowym poœwiêca siê wymianie do-
œwiadczeñ, pogl¹dów, nawi¹zywaniu
kontaktów i wspó³pracy badawczej.
Dlatego ka¿dego dnia przewidziano od-
powiedni¹ iloœæ czasu na integracjê
uczestników. S³u¿y³y temu w szczegól-
noœci bankiet, piknik na œwie¿ym po-
wietrzu oraz ca³odniowa wycieczka do

Wspomnienie prof. Z. Wójcika na sesji plenarnej.
Fot. w³asna

Szwejk rozdaje nagrody.
Fot. w³asna
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Lwowa. Lokalnym akcentem pikniku
by³a obecnoœæ kuchni wojaka Szwejka,
oferuj¹cej ziemniaki w mundurkach
z mas³em i sol¹ jako przeciwwagê dla
niezdrowych - jak twierdzi³ Szwejk -
dañ grillowanych, przyrz¹dzanych
przez obs³ugê hotelu. Niekrêpuj¹ca at-
mosfera przy ognisku sta³a siê jeszcze
bardziej swobodna, gdy Komitet Hono-
rowy uda³ siê na swoje drugie posiedze-
nie, które oprócz powa¿nych obrad
zawiera³o tak¿e taki punkt, jak zawody
w paleniu fajki na czas (oczywiœcie
po¿¹dany by³ czas jak najd³u¿szy). Pro-
fesorowie te¿ umiej¹ siê bawiæ.

W czwartek odby³a siê wycieczka
do Lwowa wraz z bogatym programem
zwiedzania miasta, który obejmowa³
m.in. cmentarz £yczakowski i cmen-
tarz Orl¹t, zabytki i koœcio³y Starego
Miasta, Wysoki Zamek i inne. Jako
przedstawiciele œrodowiska akademic-
kiego odwiedziliœmy tak¿e miejsce roz-
strzelania (podczas II wojny œwiatowej)
profesorów Politechniki Lwowskiej.
Przerw¹ w intensywnym zwiedzaniu
by³ obiad w restauracji, podany w stylu
ukraiñskim, tj. z litrem wódki na stolik
6-osobowy. Alkohol w rozs¹dnej iloœci
dostarczy³ uczestnikom nowych si³ do

zwiedzania, które by³o kontynuowane
do póŸnego popo³udnia, po czym
nast¹pi³a kolacja (bezalkoholowa)
i droga powrotna. Po emocjach zwi¹za-
nych z przekraczaniem granicy uczest-
nicy udali siê na zas³u¿ony odpo-
czynek. Nastêpnego dnia po œniadaniu
oficjalnie zakoñczono konferencjê.

Organizacjê XXIV Sympozjonu
PKM w 2009 r. powierzono Katedrze
Budowy i Eksploatacji Maszyn Poli-
techniki Bia³ostockiej, a przewodni-
cz¹cym przysz³ego Komitetu Organi-
zacyjnego zosta³ wybrany prof. dr hab.
in¿. Jerzy Nachimowicz.

Mieczys³aw P³ocica

SEMINARIASEMINARIA
Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej

Rok akademicki 2007/2008, semestr zimowy
Poniedzia³ek, godz. 16:30, sala D109, ul. W. Pola 2

� 8.10.2007 r. - Seminarium organizacyjne, Executable
form of IEC 61131-3 ST language programs in CPDev en-
vironment, mgr in¿. Jan Sadolewski, KIA Politechnika
Rzeszowska

� 22.10.2007 r. - Modelowanie i sterowanie robotem kra-
townicowym, mgr in¿. Bogumi³ Ho³ota

� 5.11.2007 r. - Standardy kszta³cenia - dyskusja, UAM
w Poznaniu - spostrze¿enia z wizyty, mgr in¿. Bartosz Jê-
drzejec, KIA Politechnika Rzeszowska, dr in¿. Ryszard
Leniowski, KIA Politechnika Rzeszowska

� 19.11.2007 r. - Modelowanie i analiza interaktywnych sy-
stemów internetowych realizuj¹cych obs³ugê szybko-
zmiennych ofert, mgr in¿. Tomasz Rak, KIA Politechnika
Rzeszowska

� 3.12.2007 r. - Aktywne t³umienie wibracji w lekkich robo-
tach - algorytmy sterowania, dr in¿. Ryszard Leniowski,
KIA Politechnika Rzeszowska

� 17.12.2007 r. - Epokowo-inkrementacyjne algorytmy
uczenia ze wzmocnieniem, dr in¿. Roman Zajdel, KIA Po-
litechnika Rzeszowska

� 7.01.2008 r. - Oszczêdzanie energii elektrycznej w inteli-
gentnym budynku wspierane przez zastosowanie techno-
logii agentowej, mgr in¿. Wojciech Szyde³ko, KIA Poli-
technika Rzeszowska

� 21.01.2008 r. - Symulacja aplikacji rozproszonych, mgr
in¿. Wojciech Rz¹sa, KIA Politechnika Rzeszowska

� 4.02.2008 r. - Zastosowanie rozmytego systemu eksperto-
wego do automatycznego strojenia wydajnoœci bazy da-
nych Oracle, dr in¿. Grzegorz Dec, KIA Politechnika
Rzeszowska

Polemiki

Maria Salomea

SK£ODOWSKA-CURIE
Introdukcja. Bez widocznego po-

wodu "rocznicowego" na krajowym
rynku wydawniczym znalaz³y siê
w 2006 r. dwie obszerne publikacje po-
œwiêcone naszej s³ynnej rodaczce. Oto
wydawnictwo Amber publikuje The

Curies A Biography of the Most Con-
troversial Family in Science w postaci:
Rodzina Curie - Nigdy nie opowiedzia-
na historia ¿ycia prywatnego i pracy
najbardziej kontrowersyjnej rodziny
w dziejach nauki. Autor: Denis Brian -

431 stron, liczne czarno-bia³e ilustracje,
obszerna bibliografia, wyczerpuj¹ce
przypisy i po¿yteczny Indeks. Wydaw-
nictwo Dolnoœl¹skie wydaje zaœ Obses-
sive Genius. The Inner World of Marie
Curie jako: Geniusz i obsesja. We-
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wnêtrzny œwiat Marii Curie. Autorka:
Barbara Goldsmith - 246 stron, kilka
ilustracji, bogaty materia³ bibliografi-
czny, obszerne przypisy - ale bez Inde-
ksu. Nied³ugo po nich Magdalena Bajer
pisze dwustronicowy tekst - Ród Nobli-
stów, na ³amach Forum Akademickiego
(kwiecieñ 2007). Ten materia³ swym
"bezkrwistym" charakterem co prawda
odpowiada linii tego miesiêczni-
ka - lecz ja odczuwam, ¿e jego
autorka, uciekaj¹c od wszystkie-
go co konkretne i co nadawa³oby
siê do dyskusji, pobudza we mnie
chêæ, aby jednak wejœæ w te same
szranki.

Oto zwi¹zek ma³¿eñski Piotra
i Marii, zwi¹zek pary naukow-
ców - czy nie warto siê nad nim
choæby chwilê zastanowiæ? Bo
choæby to, czy mimo wcale ju¿
niem³odego wieku byli oni oboje
przygotowani do pe³nienia fun-
kcji rodzicielskich - skoro pier-
wsza ci¹¿a Marii zakoñczy³a siê
poronieniem i œmierci¹ ich dzie-
cka?! Tymczasem dla p. Bajer by³
to idealny model zwi¹zku partne-
rskiego. Nie mówi¹c o tym, ¿e
fraza ta sama w sobie stanowi
prowokuj¹cy manifest liberalny.
S¹dzê wiêc, ¿e nale¿y siê Czytel-
nikom naszej Gazety jakieœ anti-
dotum!

W sukurs przychodzi tekst od-
czytu wybitnego fizyka rówieœ-
nego Marii Curie-Sk³odowskiej,
nieod¿a³owanej pamiêci Mariana Smo-
luchowskiego (1872-1917) - odczytu
na forum Zwi¹zku Naukowo-Literac-
kiego we Lwowie z 1912 r., opubliko-
wany w 3. tomie Pism Mariana Smo-
luchowskiego - PAU, Kraków 1928.
Wspomniany odczyt nosi³ tytu³ Kobie-
ty w naukach œcis³ych i omawia³ doro-
bek trzech wybitnych kobiet, a naj-
wa¿niejsz¹ z nich by³a Maria Curie. Pa-
miêæ autora odczytu odœwie¿a cenna
publikacja PWN z 1986 i 1999 r.: Ma-
rian Smoluchowski, His Life and Scien-
tific Work. Sto stron w ostatniej pu-
blikacji zajmuj¹ dwie prace Smolu-
chowskiego (dwujêzyczne - niemiecki
i angielski), towarzysz¹ im trzy krótkie
teksty naukowców USA: R. Smolu-
chowskiego, S. Chandrasekhara

i M. Kaca. Syn Smoluchowskiego
poda³ garœæ rodzinnych informacji bio-
graficznych, pozostali dwaj pisali
o wk³adzie tego fizyka do konkretnych
dyscyplin fizykalnych. Dodam, ¿e
M. Kac (1914-1984), wybitny matema-
tyk, interesuj¹co podj¹³ aspekty proba-
bilistyczne dorobku M. Smoluchow-
skiego.

Odczyt. Pocz¹tek odczytu Smolu-
chowskiego poœwiêcony dokonaniom
Sk³odowskiej zaczyna siê od nastê-
puj¹cego b³yskotliwie podanego akapi-
tu (zachowana pisownia orygina³u): Co
do szczegó³ów osobistych, wspomnê, ¿e
Marja Sk³odowska urodzi³a siê w War-
szawie w 1867 r., studjowa³a w mieœcie
rodzinnem, póŸniej w Pary¿u, pracuj¹c
w Sorbonie; pozna³a tam pana Pierre
Curie, wówczas ju¿ wybitnego, znane-
go uczonego, który jednak tylko powoli
w karjerze postêpowa³. By³ wówczas
asystentem w Sorbonie i równoczeœnie
Charge de Course (tj. docentem p³at-
nym) w miejskiej szkole techniczno-
-przemys³owej Ecole de Physique et
Chimie Industrielle. W roku 1895 zosta³
profesorem i o¿eni³ siê z pann¹ Sk³o-
dowsk¹. (...) Odkrycie promieni

Röntgena (1895), o cudownych, niespo-
dziewanych w³aœciwoœciach, wstrz¹-
snê³o by³o wówczas œwiatem nauko-
wym; w œlad za niem posz³o odkrycie
Becquerela (1896) promieni wydawa-
nych przez uran. Wydawa³o siê ono je-
szcze dziwniejszem (...) Kwestjami temi
zajê³a siê p. Curie (...) Pomiary dokona-
ne przez pani¹ Curie dowiod³y, ¿e ze

znanych wówczas pierwiastków
chemicznych jedynie uran i tor
(metal odkryty niegdyœ przez Be-
rzeliusa) oraz wszystkie zwi¹zki
chemiczne tych pierwiastków po-
siadaj¹ w³aœciwoœæ promienio-
twórczoœci w dostrzegalnym
stopniu. (...) Co jednak by³o naj-
dziwniejsze: pokaza³o siê, ¿e rudy
uranowe, np. blenda smolna z Jo-
achimstal w Czechach, posiadaj¹
promieniotwórczoœæ trzykrotnie
wy¿sz¹ od promieniotwórczoœci
uranu czystego. Nie da³o siê to
inaczej wyt³umaczyæ, jak tylko w
ten sposób, ¿e w owej rudzie
oprócz uranu jest zawarta jeszcze
inna, dotychczas nieznana sub-
stancja promieniotwórcza; pani
Curie postawi³a sobie za zadanie
znaleŸæ tê nieznan¹ substancjê;
do tego badania przy³¹czy³ siê ta-
k¿e Piotr Curie, porzucaj¹c daw-
niejsze poszukiwania z zakresu
magnetyzmu.

W dalszej czêœci odczytu
Smoluchowski wyjaœni³ po-

gl¹dowo na interesuj¹cym przyk³adzie
istotê trudnoœci, jak¹ mia³a do pokona-
nia badaczka. Oto jego s³owa: Chodzi³o
teraz o to, ¿eby wyodrêbniæ wiêksze ilo-
œci tych substancji i bli¿ej poznaæ ich
w³aœciwoœci. (...) Jakie trudnoœci zada-
nie przedstawia, to bêdzie zrozumia³e,
gdy powiem, ¿e iloœæ radu zawarta
w 1000 kg rudy wynosi mniej wiêcej
jedn¹ dziesi¹t¹ czêœæ grama. Woda rze-
czna, woda morska, zawiera œlad z³ota
mniej wiêcej w podobnym stosunku.
Nikt jednak z³ota nie wydobywa z wody
morskiej; tymczasem wydobycie radu
z rudy uranowej jest zadaniem jeszcze
trudniejszem, gdy¿ rad tak jest podobny
chemicznie do baru, tak stale mu towa-
rzyszy we wszystkich reakcjach, ¿e ich
oddzielenie jest procesem nadzwyczaj-
nie mozolnym i trudnym.(...) To oczysz-
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czenie radu, a potem te¿ polonu, by³o
dzie³em pani Curie. Postawi³a sobie za
zadanie: znalezienie sposobem czysto
chemicznym ciê¿aru atomowego radu
(...) Pani Curie zajmowa³a siê przez
dziewiêæ lat tym problemem i podejmo-
wa³a wci¹¿ nowe próby z coraz rosn¹c¹
precyzj¹, a¿ wreszcie w r. 1907 jako
ciê¿ar atomowy radu otrzyma³a liczbê
226.45 [obecnie 226.025].

Wreszcie przytoczê akapit mówi¹cy
- bardzo interesuj¹co - jak mniemam,
o typie naukowca, jaki zdaniem Smolu-
chowskiego prezentowa³a Curie-
-Sk³odowska: Chc¹c scharakteryzo-
waæ typ umys³owy pracy pani Cu-
rie-Sk³odowskiej wed³ug trafnego
podzia³u Ostwalda, s¹dzê, ¿e jest ona
(podobnie jak jej m¹¿) wybitn¹ przed-
stawicielk¹ typu klasycznego. Œcis³e lo-
giczne rozumowanie, praca meto-
dyczna, wytrwa³a, w kierunku jasno wy-
tkniêtym, zadowolenie w precyzyjnym
wykañczaniu badañ, ostro¿noœæ w for-
mu³owaniu hypotez i wniosków, s¹ to
cechy nadzwyczaj charakterystyczne,
odró¿niaj¹ce j¹ np. od Sir. J.J. Thomso-
na, Sir E. Rutherfroda, Sir Williama
Ramsaya, typowych romantyków.

Natomiast - nie bez zainteresowania
przeczytamy i dzisiaj, jak Smoluchow-
ski charakteryzowa³ mêsk¹ po³owê
ludzkiego rodzaju pod k¹tem talentów
badawczych. Uwaga Koledzy: Wresz-
cie, gdy mowa o kobietach, które maj¹
upodobanie do nauki i które poœwiêcaj¹
siê jej ca³kowicie, to przecie¿ nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e mê¿czyŸni zazwyczaj
odznaczaj¹ siê wiêksz¹ inicjatyw¹ i sa-
modzielnoœci¹. Jest to raczej w³aœci-
woœæ charakteru ni¿ umys³u; ale w³a-
œciwoœæ ta istnieje i odgrywa rolê nad-
zwyczaj wa¿n¹ w samodzielnej twór-
czoœci naukowej. Sk³adaj¹ siê na ni¹
ró¿ne cechy: pewna awanturniczoœæ,
odwaga w wypowiadaniu zdania, upór
i zaufanie do siebie samego, pewne za-
cietrzewienie w swych przedsiêwziê-
ciach - w ogóle cechy charakteru, które
obserwujemy u ch³opców bij¹cych siê
na ulicy. One by³y Ÿród³em powodzenia
u Kolumba i one te¿ daj¹ natchnienie
uczonym badaczom do odkrywania no-
wych dróg badania naukowego; one s¹

Ÿród³em tego co nazywamy genjalno-
œci¹.

Dedukcje. We w³asnej refleksji nad
umys³owoœci¹ wielu filozofów i myœli-
cieli przesz³oœci zawsze niezwykle mo-
cno uderza³ mnie fakt, ¿e znakomita ich
frakcja widzia³a w tle swych rozwa¿añ
bosk¹ Istotê. Równie uderzaj¹cym jest
fakt, jak wielu naukowców, których
pocz¹tkowo nie mo¿na by³o nieomal
wydzieliæ z frakcji filozofów, praco-
wa³o nad poznawaniem Œwiata - nieled-
wie w postaci aktu czci oddawanej
Stwórcy. Myœlê, ¿e nie s¹ to jakieœ
wyj¹tkowe spostrze¿enia - rzecz jest
ca³kiem oczywista bez przywo³ywania
nazwisk. Jednak od pewnego momentu
coœ siê tu jednak zaczê³o zmieniaæ; na-
uka i filozofia poczê³y siê oddalaæ,
a wraz z tym zaczêto mówiæ o oddziele-
niu religii od filozofii i nauki. Wspo-
mnê, ¿e w bogatej spuœciŸnie Jana
Paw³a II znajdujemy encyklikê Fides et
Ratio. Trudno tu mówiæ o jakimœ kryty-
cyzmie, ale nie kryjê krztyny zawodu.
Gdzieœ na dnie mojej duszy - umys³u -
jaŸni - nie przestaje siê czaiæ przekona-
nie o wy¿szoœci tej refleksji nad Œwia-
tem, która idzie œcie¿k¹ rozpoznawania
dzie³ Stwórcy. Myœlê wiêc, ¿e nasza
s³awna rodaczka cechowa³a siê tu swoi-
stym defektem, którego Ÿróde³ upatrujê
w biegu procesu jej wychowania i wy-
darzeniach, które temu towarzyszy³y.
Nie mogê oprzeæ siê temu intuicyjnemu
przekonaniu, ¿e gruŸlica matki, jej
rych³a œmieræ, nieudana pierwsza
mi³oœæ i ogólnie bieg jej m³odego ¿ycia
- odsuwaj¹c uroki kszta³cenia, rozwoju
umys³u i osobowoœci ku dojrza³ym la-
tom - powodowa³y, ¿e wtedy kiedy TO
powinno nast¹piæ, powsta³a w niej psy-
chologiczna bariera dla ufnej wiary
w Osobowego Boga. PóŸniej - gdy zna-
laz³a siê w Pary¿u, jej postawa sta³a siê
te¿ odbiciem typowych postaw wœród
ludzi uniwersyteckich krêgów, wresz-
cie i wobec agnostycyzmu Piotra: tego
czego sam nie mia³ - nie móg³ i on jej
daæ! Walcz¹c o pozycjê w mocno kon-
kurencyjnych szrankach ze œwiatem
zdominowanym przez mê¿czyzn,
mog³a intuicyjnie lêkaæ siê nietypowo-
œci, jak¹ by nios³a postawa religijna.

Wszystko to powodowa³o szereg nieko-
rzystnych dla niej konsekwencji: choæ-
by owe g³êbokie depresje, w jakie
wpada³a, czy skrajna rozpacz, jaka by³a
jej udzia³em po brutalnie tragicznej
œmierci mê¿a. Postawa religijna praw-
dopodobnie by j¹ te¿ ustrzeg³a od owe-
go niegodnego jej skandalu, jakim sta³
siê beznadziejny romans z P. Langevi-
nem. Ten romans - jeœli bierzemy do
oceny wy³¹cznie etyczn¹ stronê zagad-
nienia - rzeczywiœcie stawia nasz¹
s³awn¹ rodaczkê w sytuacji, która po-
winna byæ uwa¿ana za powa¿n¹ prze-
strogê adresowan¹ do m³odych ludzi
poszukuj¹cych swej drogi ¿yciowej.
Bra³a udzia³ w d³ugim ci¹gu odkryæ na-
ukowych zapocz¹tkowanych odkrycia-
mi Rõntgena i Becquerela, z których
rodzi³ siê zupe³nie nowy obraz Mikro-
kosmosu. By³a to pasjonuj¹ca przygoda
naukowa, lecz zabrak³o w niej owej
spontanicznej radoœci, jakiej Ÿród³em
mog³aby byæ postawa religijna. Moje
rozczarowanie dotyczy równie¿ sporej
liczby jej wspó³czesnych, ale jednak nie
wszystkich. Wspomnê Alexisa Carrela
(1873-1944), noblistê z roku 1912, któ-
ry koñczy³ bogate ¿ycie cz³owieka na-
uki na ³onie chrzeœcijañstwa, czym
sprawi³ niema³¹ niespodziankê wielu
swym profesjonalnym kolegom. Ko-
niunkturalne wzglêdy zatar³y mo¿li-
woœæ odczytania roku wydania przez
rodzimego wydawcê z lat II RP - g³oœ-
nego dzie³a Cz³owiek istota nieznana,
bêd¹cego zachêt¹ do prowadzenia na
szerok¹ skalê badañ poœwiêconych
cz³owiekowi, maj¹cych byæ syntez¹
faktów i symboli - empirii i dociekañ.
D³ugie dekady smutnej perli sprzyja³y
równie¿ i nad Wis³¹ szerzeniu agnosty-
cyzmu, a nawet ateizmu, ale jednak my,
¿yj¹cy w tej specyficznej przestrzeni -
nie byliœmy pozbawieni owego Œwiat³a,
jakie emanowa³o z postaci Prymasa
Tysi¹clecia, a które nied³ugo póŸniej
zajaœnia³o blaskiem ogromnym i nie-
oczekiwanym podczas papieskiej po-
s³ugi Jana Paw³a II - na ca³y nasz Glob -
eksponuj¹c œwiat ludzkiego ducha
w jego odwiecznej inklinacji ku Praw-
dzie.

Ludomir M. Laudañski
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Wyst¹pienie przewodnicz¹cego
Samorz¹du Studenckiego PRz Piotra MARKA

na inauguracji roku akademickiego 2007/2008

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

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie, Szanowni Goœcie,
a szczególnie Wy Drodzy Studenci!

W imieniu Samorz¹du Studenckie-
go Politechniki Rzeszowskiej serdecz-
nie witam wszystkich zgromadzonych
na uroczystej inauguracji nowego roku
akademickiego.

Szczególne s³owa powitania kieru-
jê do studentów pierwszego roku. Roz-
poczynacie swoje studia na naszej
uczelni, by zdobywaæ wiedzê, odkry-
waæ prawdê o otaczaj¹cym Was œwie-
cie. Politechnika Rzeszowska jest
uczelni¹ du¿¹, siln¹, pozwalaj¹c¹ nam -
studentom z wiar¹, ufnoœci¹ i optymiz-
mem patrzeæ w przysz³oœæ. Podejmuj¹c
studia, macie przed sob¹ nieograniczo-
ne mo¿liwoœci rozwoju swoich umiejêt-
noœci, w zale¿noœci od osobistego talen-
tu, pracowitoœci i zaanga¿owania. Nau-
ka nie zna granic - wszyscy z was nosz¹
w sobie ogromny potencja³, umo¿li-
wiaj¹cy rozszerzenie tych granic po-
znania, które s¹ przypisane wspó³czes-
nemu poziomowi wiedzy. Potraktujcie

studiowanie jako punkt wyjœcia do roz-
wijania w³asnych inicjatyw, wprowa-
dzania innowacji technicznych, opraco-
wywania nowych technologii i wyna-
lazków. ¯yczê wam nade wszystko roz-
s¹dnego godzenia praw m³odoœci z wy-
nikami w nauce, a tym samym z inwes-
towaniem we w³asne kwalifikacje,
abyœcie poprzez rzetelne zdobywanie
wiedzy budowali przysz³oœæ naszego
kraju.

Jako student V roku Politechniki
Rzeszowskiej mogê powiedzieæ, ¿e wy-
bór tej uczelni przeze mnie by³ jak naj-
bardziej trafny. Ta uczelnia da Wam
bardzo wiele, jeœli chodzi o Wasz roz-
wój intelektualny, a tak¿e poszerzanie
horyzontów myœlenia. Lata studiów to
najlepszy czas uczenia siê samodziel-
noœci i wspó³decydowania o wszystkich
aspektach naszego ¿ycia. Ze swego do-
œwiadczenia wiem, ¿e na pocz¹tku stu-
diów trudno jest myœleæ, jaki mo¿emy
mieæ wp³yw na uczelniê, w której stu-
diujemy. Jednak po krótkim przystoso-
waniu siê do nowych warunków nale¿y
œmia³o siê rozejrzeæ, co by mo¿na zmie-

niæ na lepsze i gdzie popróbowaæ swo-
ich si³. W pojedynkê jednak mo¿na nie-
wiele zdzia³aæ – o wiele lepiej wst¹piæ
do jednej z wielu w naszej uczelni orga-
nizacji studenckich lub zebraæ g³osy po-
parcia wœród znajomych i wystartowaæ
w wyborach do Samorz¹du Studentów,
które ju¿ niebawem bêd¹ organizowa-
ne. Samorz¹d Studentów jest dla Was
miejscem, które pozwoli zdobyæ nowe
i niesamowite doœwiadczenia, a swój
czas i pracê bêdziecie mogli ofiarowaæ
reszcie spo³ecznoœci akademickiej.

Przedstawiciele studentów obecni
s¹ bowiem na prawie ka¿dym spotkaniu
dotycz¹cym spraw studenckich. Nasi
przedstawiciele zasiadaj¹ w komisjach
dydaktycznych, radach wydzia³ów, se-
nacie PRz, a tak¿e we w³adzach statuto-
wych Parlamentu Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

To My, Studenci, rozdzielamy
œrodki na pomoc materialn¹, wspó³de-
cydujemy o remontach i cenach akade-
mików, opiniujemy programy studiów -
maj¹c w wielu sprawach g³os równo-
rzêdny profesorom. Tak wiele ró¿no-
rodnych problemów, w rozwi¹zywaniu
których uczestniczy Samorz¹d Studen-
cki, pozwala na zdobycie doœwiadczeñ
i umiejêtnoœci - dodatkowych atutów
w walce o pracê.

Choæ praca w takiej organizacji
poch³ania mnóstwo czasu, to jest to cie-
kawe hobby. Robimy to, by móc siê
rozwijaæ, mieæ wp³yw na to, co nas do-
tyczy, uczestniczyæ w rozwoju naszej
uczelni. Naszym zadaniem jest, by tej
szansy nie zaprzepaœciæ.

Warto te¿ wspomnieæ, ¿e nasza
uczelnia jest jedyn¹ w Polsce, która po-
siada w³asne radio, telewizjê i prasê
akademick¹. Od 1994 roku Akademic-
kie Radio Centrum realizuje dla studen-
tów Politechniki Rzeszowskiej prakty-
ki dydaktyczno-zawodowe:Do m³odych...

Fot. M. Misiakiewicz
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– w zakresie przygotowywania
materia³ów dziennikarskich,

– w zakresie technicznej obs³ugi
profesjonalnych urz¹dzeñ radiowych
i monta¿u materia³ów dŸwiêkowych.

Akademickie Radio Centrum
oprócz oferowania aktywnych form

spêdzania wolnego czasu gwarantuje
mo¿liwoœæ zdobycia drugiego zawodu.
Podobne mo¿liwoœci stwarza równie¿
dzia³aj¹ca od czerwca 2004 r. Akade-
micka Telewizja Centrum Politechniki
Rzeszowskiej.

Koñcz¹c swoj¹ wypowiedŸ, zachê-
cam do anga¿owania siê w dzia³alnoœæ
Samorz¹du Studenckiego oraz ¿yczê
wszystkim, aby odwa¿nie wkroczyli
w ten nowy etap swego doros³ego ¿ycia.

Powodzenia!

W dniach 19-26 sierpnia 2007 r.
cz³onkowie Ko³a Naukowego Geode-
tów "GL�B" uczestniczyli w obozie
naukowym zorganizowanym w Bez-
miechowej Górnej. Grupa liczy³a 9 stu-
dentów reprezentuj¹cych Wydzia³ Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska Po-
litechniki Rzeszowskiej. Byli to: Pawe³
Tokarz, Aleksandra Scelina, Anna Ka-
raœ, £ukasz Szarek, Anna Lorenc, Ewa
Kamycka, Katarzyna Ryœ, Ma³gorzata
Starêga i Marek Popielarz. Meryto-
ryczn¹ opiekê nad obozem sprawowa³
p. Jerzy Gajdek z Katedry Geodezji im.
Kaspra Weigla. Miejscem naszego obo-
zu by³a s³ynna Bezmiechowa, gdzie
dzia³a Akademicki Oœrodek Szybow-
cowy im. Tadeusza Góry. Patron
Oœrodka (ur. 19 stycznia 1918 r. w Kra-
kowie) - polski szybownik i pilot woj-
skowy, dziœ jest genera³em brygady.
Przypomnieæ siê godzi, ¿e jako pierw-
szy pilot na œwiecie zosta³ nagrodzony
Medalem Lilienthala za rekordowy
przelot 18 maja 1938 r. na szybowcu
PWS-101 odcinka 577,8 km z Bezmie-
chowej k. Leska do Solecznik Ma³ych
niedaleko Wilna. Dnia 15 sierpnia
2007 r. zosta³ awansowany na stopieñ
genera³a brygady w stanie spoczynku.

W Bezmiechowej dzia³a te¿ Aero-
klub Politechniki Rzeszowskiej po-
wsta³y w lutym 2005 r. - mieœci siê
w Akademickim Oœrodku Szybowco-
wym. Oœrodek posiada zarejestrowane
l¹dowisko, hangar z pe³nym zaple-
czem warsztatowym, budynek Miêdzy-
uczelnianego Lotniczego Laboratorium
Naukowo-Badawczego, Dom Pilota
oraz ca³¹ infrastrukturê niezbêdn¹ do
ca³orocznego funkcjonowania.

Po przyjeŸdzie do AOS i zakwate-
rowaniu w pokojach przyjêliœmy wy-
kaz zadañ, które prawie uda³o siê nam
zrealizowaæ. By³y one nastêpuj¹ce:
� przeprowadzenie eksperymentu po-

legaj¹cego na zbadaniu mo¿liwoœci

wykorzystania odbiornika sateli-
tarnego HiPerPro do wyznaczania
osi konstrukcyjno-monta¿owych
na powtarzalnych kondygnacjach
w obiektach kubaturowych (plano-
wany recenzowany art. w Prze-
gl¹dzie Geodezyjnym),

� przeprowadzenie eksperymentu po-
legaj¹cego na zbadaniu mo¿liwoœci
wyznaczania osi konstrukcyjnych
bezpoœrednio na ³awach ciesielskich
(drutowych) (planowany art. w In-
¿ynierze Budownictwa),

� przeprowadzenie eksperymentu po-
legaj¹cego na zbadaniu stosowania
dok³adnoœci ci¹gów jednostronnie
nawi¹zanych, konstrukcji pomiaro-
wych stosowanych czêsto w budow-
nictwie - po wykonaniu dodatko-
wych pomiarów w 2008 r. (plano-
wany art. w miesiêczniku Geodeta),

� wznowienie czêœci znaków granicz-
nych na stoku po³udniowym Oœrod-
ka w Bezmiechowej (zastabilizowa-
no 23 nowe graniczniki i odnalezio-

no 9 istniej¹cych znaków granicz-
nych - orientacyjny koszt wykona-
nych czynnoœci 3000 z³).
Ka¿dego dnia odbywa³y siê nasze

spotkania z opiekunem, podczas któ-
rych omawiano plany na kolejny dzieñ,
ustosunkowywano siê do zrealizowa-
nych zadañ i pracowano nad analiz¹
wyników badañ, które stanowiæ bêd¹
podstawê do przygotowania artyku³ów
naukowych. Oczywiœcie by³ równie¿
czas wolny spêdzany przy wspólnych
posi³kach, ogniskach, spacerach, na od-
poczynku… Pozwoli³o nam to poznaæ
siê z innej strony i w innych okoliczno-
œciach ni¿ podczas zajêæ na uczelni.

Zorganizowany po raz czwarty
obóz naukowy dostarczy³ uczestnikom
wielu niezapomnianych wra¿eñ. Po-
znaliœmy okolice Bieszczad, zauro-
czy³o nas piêkno tego terenu. By³a to
nie tylko wspania³a przygoda czy pow-
tórka z rozrywki, ale i lekcja organizacji
pracy: trzeba by³o bowiem dostosowaæ
siê do harmonogramu dnia i wzi¹æ na

Kolejny granicznik zakopany.
Fot. w³asna
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siebie czêœæ obowi¹zków. Poznanie za-
sad funkcjonowania sprzêtu geodezyj-
nego najnowszej generacji (niwelatora
kodowego oraz odbiornika satelitarne-
go HiPerPro) da³o nam niew¹tpliwie
mo¿liwoœæ konfrontacji zdobytej wie-
dzy teoretycznej z praktyk¹.

Podsumowuj¹c opis miejsc i zda-
rzeñ, sk³adam najserdeczniejsze po-

dziêkowania naszemu opiekunowi st.
wyk³adowcy Jerzemu GAJDKOWI za
pomoc w zorganizowaniu obozu i za-
chêcanie nas do pracy. Dziêkujê te¿ na-
szym m³odszym kolegom z pierwszego
roku budownictwa za pomoc przy stabi-
lizacji graniczników - bez Was nie dali-
byœmy sobie rady - mam nadziejê, ¿e
zasilicie szeregi naszego Ko³a. Wszyst-

kim uczestnikom obozu dziêkujê za
wspólnie spêdzone niezapomniane
chwile. Do zobaczenia za rok…

PS
Na poprzedniej stronie kontur gra-

nic terenów PRz w Bezmiechowej.

Aleksandra Scelina

Wielki sukces "Gacka"
W poprzednim numerze GP zamieœciliœmy wywiad z grup¹ studentów specjalnoœci lotnictwo, któ-
rzy samodzielnie zaprojektowali i zbudowali bezza³ogowy samolot lataj¹cy PR2 "Gacek",
a w dniach 12-16 wrzeœnia 2007 r. wziêli udzia³ w Miêdzyuczelnianych In¿ynierskich Warsztatach
Lotniczych w Bezmiechowej. Wœród szeœciu zespo³ów zajêli II miejsce, przegrywaj¹c jedynie jed-
nym punktem z zespo³em Politechniki Warszawskiej. Grupê tê stanowi¹: Sebastian Majewski
(V MDL), Grzegorz £obodziñski (III MDL), Szymon Cyran (V MDL), Maciej Roga (III MDL), B³a¿ej Mo-
rawski (II MDLiK), Maciej Dubiel (II MDLiK). Wszyscy s¹ cz³onkami Studenckiego Ko³a Naukowego
Lotników oraz Ko³a Naukowego Euroavia - Rzeszów. Poni¿ej zamieszczono ich reminiscencje nie
tylko z samych Warsztatów, lecz równie¿ kulisy powstania zwyciêskiego samolotu.

Przygotowania naszego zespo³u do
tegorocznej edycji Warsztatów trwa³y in-
tensywnie przez ca³y rok. Na poprzed-
nich Warsztatach wystawiliœmy egzem-
plarz PR1, gotowy jedynie w 30%. Jako
jedyny zespó³ nie przeprowadziliœmy
lotu, co sprawi³o, ¿e zajêliœmy dopiero
trzecie miejsce. Powodem tego by³y œrod-
ki finansowe Ko³a Naukowego Lotni-
ków, w których nie przewidziano tak roz-
budowanego projektu. Uniemo¿liwi³o to
ukoñczenie konstrukcji i wyposa¿enie jej
w niezbêdne elementy umo¿liwiaj¹ce lot.

Dziêki olbrzymiemu zaanga¿owaniu
i wytê¿onej pracy, a niekiedy i uporowi,
w tym roku otrzymaliœmy wiêksze œrodki
finansowe. Mo¿liwoœæ rozwoju projektu
oraz profesjonalne wykonanie sta³y siê
podstawowym argumentem w ich pozy-
skaniu. Prace nad rozwojem konstrukcji
PR1 mog³y byæ wiêc kontynuowane bez
przeszkód. Zakupiono kosztowne mate-
ria³y, narzêdzia, silniki, baterie oraz wy-
posa¿enie elektroniczne. Zakoñczono
budowê p³atowca i w maju br. wykonano
pierwszy lot, który wypad³ bardzo do-
brze. Samolot œwietnie prezentowa³ siê
w powietrzu, by³ bardzo stateczny, ³atwy
w pilota¿u, a po wy³¹czeniu silników spo-
kojnie szybowa³. Trochê problemów
pocz¹tkowo sprawia³o l¹dowanie. Jednak
i z tym nasz pilot Maciek Dubiel da³ sobie
radê. Pierwszy lot sta³ siê momentem
prze³omowym w tegorocznych pracach,
gdy¿ potwierdzi³ przyjête w projekcie

za³o¿enia. By³ to impuls, który doda³ nam
wiary we w³asne si³y, a zarazem zmusi³
do jeszcze bardziej wytê¿onej pracy.

Oczywiœcie, nie wszystko uk³ada³o
siê zawsze po naszej myœli. Napotykali-
œmy na kolejne trudnoœci. Jedne wynika³y
z ograniczeñ finansowych i czasowych.
Inne by³y zupe³nie niespodziewane, jak
np. remont instalacji ciep³owniczej w na-
szej modelarni lub zalanie wod¹ du¿ej
czêœci pomieszczenia warsztatowego.
Nie uniknêliœmy tak¿e problemów z do-
stawcami zamówionego sprzêtu (np. ka-
mery pok³adowej, odbiornika wideo).

W czerwcu br. rozpoczêliœmy prace
nad kolejnym projektem, stanowi¹cym
gruntown¹ modyfikacjê poprzedniego.
Samolot nazwany PR2 "Gacek" zosta³
przygotowany specjalnie na tegoroczn¹
edycjê Warsztatów. W projekcie dokona-
no skoku jakoœciowego w zakresie metod
projektowania, zastosowanych mate-
ria³ów oraz technologii wykonania. Na
szerok¹ skalê wykorzystaliœmy struktury
na bazie polimerowych kompozytów
zbrojonych w³óknem szklanym oraz wê-
glowym, a tak¿e struktury przek³adkowe.
Zrealizowaliœmy kompletny proces tech-
nologiczny wytwarzania elementów
kompozytowych. Poczynaj¹c od tworze-
nia modelu, poprzez wykonanie formy na
kad³ub, gondole silnikowe i dziób, po rea-
lizacjê w³aœciwej kompozytowej kon-
strukcji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e œcis³e re¿i-
my dok³adnoœci i zachowanie powtarzal-

noœci procesów maj¹ kluczowe znacze-
nie. Nie zniechêci³o nas, i¿ nie posiadali-
œmy doœwiadczenia w takich pracach
i wszystkiego musieliœmy siê uczyæ od
podstaw. Poœwiêciliœmy na to wiele czasu
podczas czerwcowej sesji, a tak¿e waka-
cji.

Czas ucieka³, a koniec prac by³ jesz-
cze bardzo odleg³y. Musieliœmy siê spie-
szyæ, choæ poœpiech przy budowie takiej
maszyny jak samolot jest niewskazany.
Na wszystko nak³ada³y siê dodatkowo ry-
gory sesji egzaminacyjnej. W modelarni
spêdziliœmy nie tylko wiele dni, lecz rów-
nie¿ noce, których nikt nie zliczy. Dosz³y
do tego setki godzin spêdzonych przed
komputerem podczas tworzenia projektu
i analizy konstrukcji w systemie in¿ynier-
skim CATIA. Gdy nagle pozosta³ tylko
tydzieñ do Warsztatów, pojawi³y siê oba-
wy, ¿e mo¿emy nie zd¹¿yæ i znów poja-
wiæ siê w Bezmiechowej z nieukoñczon¹
konstrukcj¹. Przez ostatnie dni modelar-
nia sta³a siê dla nas drugim domem. Stres
i zmêczenie ros³y, a dzieñ konkursu,
pi¹tek 14 wrzeœnia 2007 r., zbli¿a³ siê
wielkimi krokami. Ostatni¹ noc poprze-
dzaj¹c¹ wyjazd spêdziliœmy na pracach
wykoñczeniowych, takich jak malowanie
kad³uba, oklejanie skrzyde³, montowanie
wyposa¿enia elektronicznego. Niestety
nie zd¹¿yliœmy wczeœniej oblataæ nasze-
go "Gacka".

Jakby tego by³o ma³o, dwóch z nas
w tym dniu zdawa³o zaleg³e egzaminy.
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W tak zwanym miêdzyczasie, przez ca³y
dzieñ odbywa³y siê loty i prezentacje po-
szczególnych zespo³ów. Loty wykona³y
zespo³y z Warszawy i Wroc³awia. Nieco
póŸniej rozpoczê³y siê prezentacje. Prze-
bieg konkursu by³ dla nas wielk¹ niewia-
dom¹. Gdy dojechaliœmy, okaza³o siê, ¿e
nadesz³a nasza kolej. Musieliœmy natych-
miast przygotowaæ siê do prezentacji.
W piêtnaœcie minut "Gacek" i ca³y ze-
spó³ by³ gotowy, a uczestnicy konkursu,
jak i komisja oceniaj¹ca niecierpliwie
spogl¹dali na zegarki. Reprezentowa³ nas
Sebastian Majewski. Wyœwietlaj¹c na
rzutniku kolejne slajdy ze zdjêciami, opo-
wiada³ o za³o¿eniach, projekcie, budo-
wie, technologii wykonania, przeznacze-
niu i dzia³aniu poszczególnych elemen-
tów naszego samolotu. Chwilê póŸniej
prezentacjê na temat systemu transmisji
danych wyg³osi³ Szymon Cyran, który
by³ w naszym zespole odpowiedzialny za
tê dziedzinê. Jego profesjonalizm oraz
przygotowanie tematu zjedna³y mu wyra-
zy uznania zarówno od cz³onków komi-
sji, jak i naszych rywali z Warszawy
i Wroc³awia.

Wœród wielu rozwi¹zañ w naszym
samolocie najwiêksze zainteresowanie
wzbudzi³y: g³owica, na której umieœcili-
œmy obrotow¹ platformê kamery, otwie-
rane pokrywy na grzbiecie kad³uba, umo-
¿liwiaj¹ce swobodny dostêp do awioniki,
a tak¿e przezroczysta kopu³a na dziobie,
maj¹ca na celu zabezpieczanie kamery
oraz poszerzenie pola jej widzenia. Ko-
misja by³a tak¿e pod wra¿eniem wycinar-
ki CNC, która pos³u¿y³a nam do precy-
zyjnego wykonania kilku wa¿nych ele-
mentów. Urz¹dzenie zosta³o zaprojekto-
wane i wykonane od podstaw przez Grze-
gorza £obodziñskiego.

Tak wiêc zniecierpliwienie komisji
przerodzi³o siê w du¿e zainteresowanie
i pozytywne zaskoczenie "Gackiem",
który dumnie prezentowa³ siê na pierw-
szym planie. Po zakoñczeniu prezentacji
nasz zespó³ znalaz³ siê w krzy¿owym
ogniu pytañ obecnych na sali in¿ynierów,
studentów, konstruktorów i zaproszo-
nych goœci. Co warte podkreœlenia - ka¿-
de pytanie zadane przez s³uchaczy spoty-
ka³o siê z natychmiastow¹, precyzyjn¹
i rozbudowan¹ odpowiedzi¹ któregoœ
z cz³onków zespo³u konstruktorów PR2.

Jednak to nie koniec czekaj¹cych nas
emocji. W czasie gdy komisja i pozostali
s³uchacze udali siê na zas³u¿ony odpo-
czynek, zespó³ Politechniki Rzeszow-
skiej zaszy³ siê w modelarni, gdzie przez
ca³¹ noc przygotowywa³ "Gacka" do

pierwszego lotu, planowanego na nad-
chodz¹cy ranek. Podczas prac wyniknê³o
kilka problemów z pod³¹czeniem elektro-
niki, silnikami, a tak¿e wywa¿eniem
PR2. O 7:30 rano samolot by³ jednak go-
towy do lotu. W³aœnie mia³o siê okazaæ,
czy pó³ roku pracy nie posz³o na marne.
Za oknem na szczêœcie œwieci³o s³oñce
i wia³ niezbyt silny wiatr. Warunki do
pierwszego lotu wrêcz idealne. Po prze-
prowadzeniu wszystkich testów oraz do-
konaniu przygotowañ przedstartowych,
"Gacek" pofrun¹³ po raz pierwszy (o go-
dzinie 7.40). Pilot i reszta za³ogi ode-
tchnêli z ulg¹. PR2 lata³ zdecydowanie le-
piej ni¿ PR1. Podobnie jak poprzednik,
by³ bardzo stateczny i œwietnie szybowa³.
Lot trwa³ oko³o piêciu minut. Pierwszy
lot zaskoczy³ nas wszystkich, a najlepiej
opisuj¹ to s³owa pilota "lata jak po sznur-
ku...". Zadowoleni konstruktorzy udali
siê na œniadanie, po którym mia³ siê od-
byæ lot przed komisj¹.

Niestety pech chcia³, ¿e - jak to w gó-
rach bywa - pogoda uleg³a diametralnej
zmianie. Nad Bezmiechow¹ nadci¹gnê³y
gêste, deszczowe chmury, znacz¹co ogra-
niczaj¹ce widocznoœæ. Warunki pogodo-
we uniemo¿liwi³y wykonanie zadania.
Poniewa¿ niektórzy cz³onkowie komisji
planowali wczeœniejszy wyjazd, jako ma-
teria³ dowodowy przyjêto dokumentacjê
filmow¹ wykonan¹ przez nas podczas
pierwszego lotu. Dzia³anie systemu na-
wigacji GPS, kamery pok³adowej, a tak¿e
prezentacja mo¿liwoœci silników zosta³a
przeniesiona do sali audytoryjnej. Oczy-
wiœcie nie by³o to dobre rozwi¹zanie, ale
jedyne mo¿liwe przy takiej pogodzie.
Wszystko dzia³a³o bez zarzutu z wy-

j¹tkiem GPS, który potrzebuje otwartej
przestrzeni, aby odebraæ sygna³ z satelity.

Po kilku godzinach szczêœcie znów
uœmiechnê³o siê do naszego zespo³u. Po-
goda znacznie siê poprawi³a, co pozwo-
li³o zaprezentowaæ komisji "Gacka" w lo-
cie. PR2 wykona³ dwa kilkuminutowe
loty. Na laptopie widoczny by³ wyraŸny
obraz, bez wiêkszych zak³óceñ, transmi-
towany z kamery pok³adowej. Trudne
warunki (silny wiatr i du¿a wilgoæ) spra-
wi³y, ¿e nie zdecydowaliœmy siê na umie-
szczenie w kad³ubie komputera i GPS na
czas lotu. Niemo¿liwe by³o te¿ wykona-
nie zadania nawigacyjnego, gdy¿ wi¹za³o
siê z du¿ym ryzykiem utraty samolotu.
Obawy zosta³y potwierdzone przez
k³opoty podczas l¹dowania po drugim lo-
cie. Dziêki umiejêtnoœciom pilota "Ga-
cek" wyszed³ z nich jednak bez szwanku.
Obraz z kamery zosta³ zarejestrowany
w pamiêci komputera i po chwili odtwo-
rzony w sali wyk³adowej. Uwagi komisji
potwierdzi³y wysoki poziom zarówno
lotu, jak równie¿ jakoœci transmisji obra-
zu.

"Gacek" musia³ spe³niæ jeszcze kilka
wymagañ konkursowych. Samolot wpi-
sywa³ siê w kwadrat o bokach 1,5 m, a po
z³o¿eniu w skrzyni o wymiarach:
300x350x1000 mm i posiada³ masê star-
tow¹ nie wiêksz¹ ni¿ 5 kg. Mierzony by³
tak¿e czas wyci¹gniêcia ze skrzyni, mon-
ta¿u i pe³nego przygotowania do lotu. Nie
móg³ on przekraczaæ 5 min. Nam zajê³o to
4 min 30 s, a czas demonta¿u 2 min 50 s.
Nie spe³niliœmy wymagañ dotycz¹cych
systemu spadochronowego, który
w "Gacku" nie zosta³ jeszcze dopracowa-
ny. Natomiast wymagany autopilot by³

Zespó³ m³odych konstruktorów z dr. R. Œwitkiewiczem - konstruktorem PW-5.
Fot. Archiwum KNL i Euroavii
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dla nas, jak na ten rok, jeszcze zbyt du¿ym
wyzwaniem. Ekipa z Warszawy zapre-
zentowa³a system spadochronowy i wy-
kona³a zadania, co mog³o zawa¿yæ na
ostatecznym wyniku konkursu. Istotnym
elementem konkursu surowo ocenianym
by³a równie¿ dokumentacja techniczna
samolotu. Dokumentacja zosta³a ograni-
czona do 20 stron A4, co powodowa³o, ¿e
musieliœmy siê skupiæ na rzeczach istot-
nych i najbardziej ciekawych, aby uzy-
skaæ jak najwiêksz¹ liczbê punktów.

Wyniki zosta³y og³oszone w sobotni
wieczór. Zespó³ studentów PRz przegra³
1 pkt na 100 mo¿liwych z zespo³em war-
szawskim. Jest to jednak ogromny suk-
ces, poniewa¿ w porównaniu z poprzed-
ni¹ edycj¹ Warsztatów ekipa z Rzeszowa
zrobi³a ogromny postêp w dziedzinie

technologii wykonania i awioniki, co za-
owocowa³o doskona³¹ konstrukcj¹ PR2.
Trzeba tak¿e podkreœliæ, ¿e bezza³ogo-
wiec "Gacek" stanowi doskona³¹ platfor-
mê do dalszych prac nad bezza³ogowymi
aparatami lataj¹cymi. Konstrukcja oka-
za³a siê bardzo dobra i ma du¿e mo¿liwo-
œci rozwoju. Zapewnia to pojemny
kad³ub i poprawne w³aœciwoœci lotne.
Rok prac nad konstrukcj¹ PR2 da³ ze-
spo³owi ogromne doœwiadczenie, wiele
nowych pomys³ów, energii, a zajêcie
II miejsca w konkursie zaowocowa³o
chêci¹ dalszej wytê¿onej pracy.

"Gacek" zosta³ zaprezentowany,
wzbudzaj¹c spore zainteresowanie, na
Ogólnopolskiej Konferencji Awioników
w Rzeszowie - studentom naszego Wy-
dzia³u zosta³ zademonstrowany w trakcie

jesiennej tury zajêæ laboratoryjnych
w Miêdzyuczelnianym Wielofunkcyj-
nym Lotniczym Laboratorium Naukowo-
-Badawczym w Bezmiechowej.

Realizacja projektu nie by³aby mo¿-
liwa bez finansowego wsparcia w³adz
uczelni, Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa oraz Fundacji Rozwoju Poli-
techniki Rzeszowskiej. Korzystaj¹c
z okazji, chcemy równie¿ podziêkowaæ
wszystkim osobom wspieraj¹cym nasze
starania. W szczególnoœci dr. in¿. Jerze-
mu Bakunowiczowi, dr. in¿. Józefowi
Grzybowskiemu, dr. in¿. Grzegorzowi
Kopeckiemu, dr. in¿. Paw³owi Rzucidle
i mgr. in¿. Leszkowi Treli za wiarê w nasz
projekt i wsparcie w trudnych chwilach,
a tak¿e za cenne wskazówki oraz zawsze
otwarte dla nas drzwi ich gabinetów.

Maciej Roga

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008

dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Politechnice Rzeszowskiej

(na podstawie zarz¹dzenia rektora PRz nr 10/2007 z dnia 2 marca 2007 r.)

a) semestr zimowy * od 1.10.2007 do 17.02.20078

w tym:
- zajêcia dydaktyczne**

- ferie zimowe
- zajêcia dydaktyczne

od 1.10.2007
od 21.12.2007
od 3.01.2008

do 20.12.2007
do 2.01.2008

do 28.01.2008***

zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza**** od 29.01.2008 do 10.02.2008

zimowa sesja poprawkowa***** od 11.02.2008 do 17.02.2008

b) semestr letni od 18.02.2008 do 21.09.2008

w tym:
- zajêcia dydaktyczne
- ferie wiosenne
- zajêcia dydaktyczne

od 18.02.2008
od 19.03.2008
od 27.03.2008

do 18.03.2008
do 26.03.2008

do 15.06.2008***

letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza**** od 16.06.2008 do 29.06.2008

jesienna sesja poprawkowa od 8.09.2008 do 21.09.2008

Uwagi: * Rok akademicki 2007/2008 dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych rozpocz¹³ siê 24.09.2007 r. W terminie 24-28.09.2007 r. odby³y siê dni adapta-
cyjne studentów I roku, w tym zajêcia obowi¹zkowe z BHP. Szczegó³owy harmonogram zajêæ zosta³ podany do 17.09.2007 r. Termin realizacji zajêæ z BHP przez studen-
tów pierwszych lat studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydzia³u. ** Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wczeœniejszego rozpoczêcia zajêæ na studiach niestacjonarnych.
*** 28.01.2008 r. (poniedzia³ek) - zajêcia odbywaæ siê bêd¹ wg rozk³adu przewidzianego na pi¹tek, 9.06.2008 r. (poniedzia³ek) - zajêcia odbywaæ siê bêd¹ wg rozk³adu prze-
widzianego na czwartek, 10.06.2008 r. (wtorek) - zajêcia odbywaæ siê bêd¹ wg rozk³adu przewidzianego na pi¹tek. **** Terminy zaliczeñ i egzaminów ustalane s¹ wed³ug
planu wydzia³owego. Wpisów do obowi¹zuj¹cej dokumentacji dokonuje siê z dat¹ faktycznego zaliczenia lub zdawania egzaminu. ***** Sesja poprawkowa mo¿e zostaæ
przed³u¿ona do 24 lutego 2008 r. na podstawie decyzji dziekana uzgodnionej z wydzia³owymi samorz¹dami studentów i doktorantów.

Szczegó³ow¹ organizacjê roku akademickie-
go dla poszczególnych kierunków studiów niesta-
cjonarnych ustala dziekan wydzia³u, opieraj¹c siê
na obowi¹zuj¹cych planach i programach stu-
diów.

Dodatkowe dni wolne od zajêæ dydaktycz-
nych: 2 listopada 2007 r. (pi¹tek), 2 maja 2008 r.
(pi¹tek) i 23 maja 2008 r. (pi¹tek).

Inne dni wolne od zajêæ dydaktycznych mog¹
byæ ustanowione m.in. na wniosek Samorz¹du
Studenckiego i Samorz¹du Doktorantów, przy za-

chowaniu warunku realizacji planowanego na rok
akademicki 2007/2008 programu kszta³cenia.

Na podstawie rozporz¹dzenia Ministrów Pra-
cy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnieñ od
pracy lub nauki osób nale¿¹cych do koœcio³ów
i innych zwi¹zków wyznaniowych w celu obcho-
dzenia œwi¹t religijnych nie bêd¹cych dniami
ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. Nr 26, poz.
235), student mo¿e na w³asn¹ proœbê zg³oszon¹
na pocz¹tku roku akademickiego lub w toku na-

uki, nie póŸniej jednak ni¿ 7 dni przed dniem zwol-
nienia, uzyskaæ zgodê dziekana na zwolnienie od
zajêæ okreœlonych harmonogramem roku akade-
mickiego. Dziekan, udzielaj¹c zwolnienia, okreœla
sposób wyrównania zaleg³oœci dydaktycznych
spowodowanych zwolnieniem.

Okres od 22.09. do 30.09.2008 r. przeznaczo-
ny jest na za³atwienie spraw organizacyjnych
zwi¹zanych z zakoñczeniem roku akademickiego
2007/2008 i rozpoczêciem roku akademickiego
2008/2009.
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W sobotê 15 wrzeœnia br., na rozpoczêcie nowego sezonu w ekstraklasie, nasi tenisiœci 
sto³owi zafundowali licznie zgromadzonym w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PRz 
kibicom czterogodzinny horror, by po dramatycznej walce ulec 3:4 "Morlinom" 
z Ostródy.

W naszym zespole najlepiej zaprezentowa³ siê wystêpuj¹cy po raz pierwszy 
w barwach Politechniki Rzeszowskiej kadrowicz Tomasz Lewandowski, który wygra³ 
obie gry pojedyncze. Trzeci punkt "dorzuci³" Dariusz Kie³b. Bardzo bliski zwyciêstwa by³ 
Krzysztof Marcinowski, który stoczy³ zaciêty piêciosetowy pojedynek z Karolem 
Szarmachem. Równie pasjonuj¹cy pojedynek stoczy³a nasza para Lewandowski/Mar-
cinowski z braæmi Szarmachami, ulegaj¹c im jednak w piêciosetowym boju na przewagi. 
Pomimo pechowej pora¿ki nasz zespó³ zaprezentowa³ siê bardzo dobrze i na pewno tanio 
nie sprzeda skóry w kolejnych pojedynkach z najlepszymi polskimi dru¿ynami.

Sekcjê AZS wspieraj¹: Politechnika Rzeszowska, Baæ-Pol Cash&Carry, Zapel S.A., 
Res Motors - dealer Forda, In¿ynieria Rzeszów, Rem-Bud, Bruk-Bet.

Inauguracja sezonu 2007/2008. Pierwsza czwórka od lwej to zespó³ "Morliny" Ostróda,
 a dalej: T. Lawendowski, trener T. Czu³no, D. Kie³b, K. Marcinowski, sêdzia zawodów,
 prorektor prof. L. WoŸniak.

Tomasz Lawendowski w zwyciêskim pojedynku z P. Chojnowskim.

Autorzy tekstów

dr Jerzy Bakunowicz
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