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Fot. S. Szpilczak, J. KochañskiPodium szybowcowe.

Start "PW-6" za wyci¹gark¹!

"PW-6" nad Bezmiechow¹.

i start zwodników do BPP.Przygotowanie do startu... 

"Bekas" ju¿ w powietrzu.

BPP nad Smerkiem.

Podium paralotniowe.



Nr 12(156)–GRUDZIEN 2006 3
,

Miêdzynarodowe jury przyzna³o:
� trzy pierwsze nagrody w wyso-

koœci 5 000 euro autorom prac
z Austrii, Niemiec i Polski,

� trzy drugie nagrody w wysokoœci
3 000 euro autorom prac z Bu³ga-
rii, Niemiec i Polski,

� trzy trzecie nagrody w wysoko-
œci 1 500 euro autorom prac
z Czech, Irlandii i Wêgier.

Jedn¹ z trzech drugich nagród przy-
znano Micha³owi Marcinkowskiemu,
tegorocznemu absolwentowi III LO im.
A. Mickiewicza we Wroc³awiu, za pra-
cê nt. nowych w³asnoœci i zwi¹zków
miêdzy liniami w trójk¹cie, odkrytych
przez Eulera i Nagela. Rzeszowianin -
Tomasz Wdowik otrzyma³ tak¿e nagro-
dê honorow¹ w postaci udzia³u w Miê-
dzynarodowym Seminarium M³o-
dzie¿owym w Sztokholmie w grudniu
2006 r., a Micha³ Marcinkowski -
w Miêdzynarodowym Forum M³odych
Naukowców w Londynie.

W tegorocznych fina³ach europej-
skich zaprezentowano 70 prac 114 au-
torów z 30 krajów, w tym: z 21 krajów
Unii Europejskiej oraz Bia³orusi,
Bu³garii, Gruzji, Izraela, Norwegii, Ro-
sji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, a po-
nadto goœcinnie 5 prac laureatów
konkursów prac m³odych naukowców
z Chin, Japonii i USA, przy czym 46
prac mia³o 1 autora, 19 prac - 2 autorów
i 10 prac - 3 autorów. Wœród 75 prac
by³o 12 prac z biologii, 7 z chemii, 16
z fizyki, 10 z informatyki, 6 z matema-
tyki, 3 z medycyny, 9 z ekologii, 3 z na-
uk spo³ecznych, 1 z nauk o Ziemi i 11
z techniki. Uroczystoœæ odby³a siê
w Grand Hotelu, który co roku goœci
laureatów Nagrody Nobla.

Polacy uczestniczyli w tym najpo-
wa¿niejszym konkursie prac nauko-
wych m³odzie¿y europejskiej po raz
dwunasty. W poprzednich latach zdo-
byli 13 nagród g³ównych, w tym
2 pierwsze nagrody, 5 drugich i 6 trze-
cich oraz 3 nagrody specjalne.

Konkurs Prac M³odych Naukow-
ców Unii Europejskiej jest organizowa-
ny przez Komisjê Europejsk¹ od 1989 r.
Jego celem jest promocja zaintereso-
wañ naukowych wœród m³odzie¿y.
Obecnie jest czêœci¹ Programu Zwiê-
kszenia Ludzkiego Potencja³u Badaw-
czego (Improving Human Research
Potential - IHP) w ramach VI Programu
Ramowego Unii Europejskiej. Ocenia
siê, ¿e w konkursie uczestniczy co roku
ponad 30 tys. m³odych naukowców.
Konkurs obejmuje obecnie nauki œcis³e,

przyrodnicze, nauki spo³eczne, ekono-
miczne i technikê. Wymagane jest
przedstawienie wyników w³asnej pracy
badawczej czy technicznej. W konkur-
sie uczestniczyæ mog¹ uczniowie szkó³
œrednich i studenci I roku studiów.
Wiek autorów musi znajdowaæ siê
w przedziale 15-20 lat. Z jednego kraju
mo¿na zg³osiæ do fina³u europejskiego
maksimum 3 prace wy³onione w wyni-
ku konkursów krajowych.

Tomasz Wdowik jeszcze jako gi-
mnazjalista (z rekomendacji pani Ge-
nowefy Napiórkowskiej - jego nau-
czycielki chemii) pojawi³ siê na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Rze-
szowskiej w 2002 r., poszukuj¹c
mo¿liwoœci poszerzania swoich chemi-
cznych zainteresowañ. W ramach pro-
gramu wspó³pracy Rzeszowskiego

Sukces TOMKASukces TOMKA

W dniu 28 wrzeœnia br. na Wydzia³ Chemiczny naszej uczelni dotar³a informacja: "W œrodê 27 wrzeœnia 2006 r. odby³a siê w Sztokholmie
uroczystoœæ zakoñczenia i wrêczenia nagród XVIII Konkursu Prac M³odych Naukowców Unii Europejskiej. Uczestniczyli w niej przedsta-
wiciele w³adz pañstwowych Szwecji, Komisji Europejskiej i laureaci Nagrody Nobla". Jedn¹ z trzech pierwszych nagród przyznano
TOMASZOWI WDOWIKOWI, tegorocznemu absolwentowi IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Rzeszowie, za pracê do-
tycz¹c¹ syntezy zwi¹zku chemicznego, który jest potencjalnym lekiem z grupy beta-blokerów. Sukces laureata to tak¿e sukces naukow-
ców z Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.

to tak¿e nasz sukcesto tak¿e nasz sukces

Z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragnê ¿yczyæ

ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Rzeszowskiej
radosnych prze¿yæ w rodzinnej atmosferze,

wiele ciep³a oraz spe³nienia wszelkich marzeñ i nadziei.

Niech Nowy 2007 Rok bêdzie pe³en pokoju,
pomyœlnej realizacji planów, zamierzeñ

i przyniesie wiarê w lepsze dni.
Niechaj te Œwiêta natchn¹ nas wszystkich

radoœci¹ i pogod¹ ducha.

Rektor

prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak
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Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Che-
micznego ze szko³ami œrednimi roz-
pocz¹³ wy¿sz¹ edukacjê chemiczn¹.
Pierwszym etapem nauki by³o zg³êbia-
nie tajników chemii nieorganicznej
i analitycznej pod opiek¹ naukow¹ dr
Cecylii Heneczkowskiej. Nastêpnie
pod opiek¹ dr Renaty Lubczak pozna-
wa³ zawi³oœci chemii organicznej. Po
opanowaniu podstaw, zjawi³ siê w mo-
im laboratorium badawczym - po roz-
poznaniu jego zdolnoœci intelektual-
nych i manualnych powierzy³am mu
projekt badawczy pt. “Synteza 1-(7-
- m e t o k s y - 1 H - i n d o l - 4 - y l o k s y ) -
-3-[2-(2-metoksyfenoksy)etyloami-
no]propan-2-olu, potencjalnego anta-
gonisty receptorów ß-adrenergicz-
nych”. Prace eksperymentalne nad syn-

tez¹ wymienionego zwi¹zku rozpocz¹³
w lutym 2005 r. Ka¿d¹ chwilê woln¹ od
nauki, a tak¿e czas ferii poœwiêca³ pracy
w laboratorium. Badania ukoñczy³ we
wrzeœniu 2005 r., nastêpnie opracowa³
pisemnie wyniki i wys³a³ na Polskie Eli-
minacje Konkursu Prac M³odych Na-
ukowców Unii Europejskiej. Praca
w opinii recenzenta, prof. Janusza Jur-
czaka z Uniwersytetu Warszawskiego,
i szacownego jury, zosta³a wyró¿niona
pierwsz¹ nagrod¹ i otrzyma³a rekomen-

dacjê do reprezentowania Polski na
konkursie w Sztokholmie we wrzeœniu
br. Wynik konkursu ju¿ znamy! To-
masz Wdowik jest obecnie studentem
pierwszego roku Wydzia³u Chemicz-
nego Politechniki Warszawskiej.

Szersz¹ informacjê o konkursie mo-
¿na znaleŸæ na http://europa.eu.int/
comm/research/youngscientists i na
stronie szwedzkich fina³ów: www.eu-
contest.se.

Gra¿yna Groszek

Pod serdeczn¹ opiek¹ i czujnym okiem dr Gra¿yny Groszek, Tomek rozwija³ sw¹
pasjê.

Fot. M. Misiakiewicz

Gratulujemy Zwyciêzcy konkursu
i Pani dr in¿. Gra¿ynie Groszek - adiunkt
w Katedrze Technologii i Materia³o-
znawstwa Chemicznego Wydzia³u
Chemicznego PRz. To w³aœnie pod Jej
opiek¹ rzeszowianin - zdobywca I na-
grody XVIII Konkursu Prac M³odych
Naukowców Unii Europejskiej wy-
konywa³ swoj¹ pracê (o realizacji pracy
pisaliœmy w numerze 3/2006 GP).

Od Redakcji:

11 listopada 2006 r. obchodziliœmy
88. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê. W pamiêtnym listopadzie
1918 r. Rzeczpospolita powróci³a na
mapê œwiata jako niepodleg³e pañstwo.
Klêska i rozpad pañstw zaborczych
jako wynik I wojny œwiatowej przy-
nios³y Polakom dziejow¹ szansê od-

Kwiaty od Politechniki. Z prawej JM Rektor A. Sobkowiak z delegacj¹ “Po³onin”.
Fot. M. Misiakiewicz

Uroczystoœci w RzeszowieUroczystoœci w Rzeszowie
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zyskania niepodleg³oœci po 123 latach
niewoli.

Dorocznym zwyczajem pod pomni-
kiem p³k. Leopolda Lisa-Kuli na Placu
Farnym w Rzeszowie odby³y siê 11 li-
stopada br. wojewódzkie obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci, w których ucze-
stniczyli m.in. przedstawiciele Poli-
techniki Rzeszowskiej. Oficjalnie
uczelniê reprezentowa³ JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, który

w towarzystwie 3-osobowej delegacji
z “Po³onin” z³o¿y³ pod pomnikiem
bia³o-czerwon¹ wi¹zankê kwiatów.
Tym razem by³a to podwójna okazja,
jako ¿e ze Œwiêtem Niepodleg³oœci
zbieg³a siê 110. rocznica urodzin uwie-
cznionego na cokole bohatera walk
o Polskê.

Tê czêœæ uroczystoœci poprzedzi³a
msza œw. w intencji Ojczyzny odpra-
wiona pod przewodnictwem biskupa

Edwarda Bia³og³owskiego w koœciele
farnym. Po mszy delegacje i poczty
sztandarowe z towarzyszeniem w³adz
wojewódzkich i samorz¹dowych, kom-
panii honorowych wojska, policji i stra-
¿y po¿arnej, “Strzelca” oraz harcerzy
przesz³y pod pomnik p³k. Lisa-Kuli. Po
wys³uchaniu okolicznoœciowego prze-
mówienia wojewody podkarpackiego
pani Ewy Draus odczytano apel po-
leg³ych i oddano salwê honorow¹.

Marta Olejnik

PERSONALIA

Mgr in¿. Anna Szlachta,
zatrudniona na podstawie cy-
wilno-prawnej umowy o dzie-
³o na stanowisku wyk³adowcy
w Zak³adzie Metrologii i Sy-
stemów Pomiarowych na Wy-
dziale Elektrotechniki i In-
formatyki w naszej uczelni od
dnia 1 marca 2006 r., w okresie
finalizowania przewodu dok-
torskiego, uzyska³a stopieñ

naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny
elektrotechnika, nadany przez Radê Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w dniu 23 maja
2006 r. Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie warun-
kowego uœredniania wartoœci amplitudowych sygna³ów
w pomiarach k¹ta przesuniêcia fazowego. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Adam Kowalczyk,
profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ re-
cenzowali: prof. dr hab. in¿. Mykhaylo Dorozhovets z Poli-
techniki Rzeszowskiej i prof. dr hab. in¿. Jerzy Jakubiec z Po-
litechniki Œl¹skiej w Gliwicach.

Dr in¿. Stanis³aw Antas,
adiunkt w Katedrze Samolotów
i Silników Lotniczych na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotni-
ctwa, uzyska³ stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk
technicznych z zakresu dyscyp-
liny naukowej budowa i eksplo-
atacja maszyn, nadany przez
Radê Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej w dniu 15 listo-
pada 2006 r. Temat rozprawy
habilitacyjnej: Ocena wp³ywu

wybranych metod modyfikacji maszyn wirnikowych turbino-
wych silników œmig³owych i œmig³owcowych na zapas state-
cznej pracy sprê¿arki.

Stanis³aw Antas urodzi³ siê w 1951 r. w Rzeszowie. Stu-
dia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Mechanicznym Energety-
ki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, uzyskuj¹c
z wyró¿nieniem dyplom magistra in¿yniera mechanika

w specjalnoœci silniki lotnicze. W latach 1976-1979 by³ ucze-
stnikiem dziennych studiów doktoranckich w Politechnice
Warszawskiej. W paŸdzierniku 1979 r. podj¹³ pracê jako asy-
stent, a nastêpnie w paŸdzierniku 1980 r. jako starszy asystent
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej.
W tym czasie odby³ roczny sta¿ przemys³owy w WSK
PZL-Rzeszów. Od 1 paŸdziernika 1985 r. by³ zatrudniony na
stanowisku starszego konstruktora w Dziale Konstrukcji Lo-
tniczych Silników Turbinowych Oœrodka Badawczo-Roz-
wojowego WSK PZL-Rzeszów. W 1994 r. uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa
i eksploatacja maszyn, nadany przez Radê Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej na pod-
stawie rozprawy pt. Analityczna metoda wyznaczania
parametrów kinematycznych strumienia wzd³u¿ wysokoœci
³opatki osiowego poddŸwiêkowego stopnia sprê¿aj¹cego.
Promotorem w przewodzie doktorskim by³ prof. dr hab. in¿.
Jan Krysiñski z Politechniki £ódzkiej. Od lutego 2006 r. dr
hab. in¿. Stanis³aw Antas ponownie jest nauczycielem aka-
demickim w naszej uczelni.

HABILITACJE

DOKTORATY



6 GAZETA POLITECHNIKI

Mgr Dorota Bród, asysten-
tka w Katedrze Matematyki na
Wydziale Matematyki i Fizyki
Stosowanej, uzyska³a stopieñ
naukowy doktora nauk mate-
matycznych z zakresu dyscyp-
liny naukowej matematyka,
nadany przez Radê Wydzia³u
Matematyki Stosowanej Aka-
demii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w dniu 5 wrzeœnia
2006 r. Temat rozprawy dok-
torskiej: Charakteryzacje
drzew ekstremalnych ze wzglê-

du na dominowanie. Promotorem w przewodzie doktorskim
by³ prof. dr hab. Zdzis³aw Skupieñ, profesor zwyczajny Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowa-
li: prof. dr hab. Mieczys³aw Borowiecki, profesor zwyczajny
Uniwersytetu Zielonogórskiego i dr hab. Mariusz WoŸniak,
profesor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Mgr Katarzyna Chudy-
-Laskowska, asystentka w Za-
k³adzie Metod Iloœciowych
w Ekonomii na Wydziale
Zarz¹dzania i Marketingu, uzy-
ska³a stopieñ naukowy doktora
nauk ekonomicznych z zakresu
dyscypliny naukowej ekono-
mia, nadany przez Radê Na-
ukow¹ Kolegium Zarz¹dzania
i Finansów Szko³y G³ównej
Handlowej w Warszawie
w dniu 18 wrzeœnia 2006 r. Te-
mat rozprawy doktorskiej: Wy-

kluczenie spo³eczne w ujêciu regionalnym jako efekt zmian
administracyjno-gospodarczych (na przyk³adzie wojewódz-
twa podkarpackiego). Promotorem w przewodzie doktor-
skim by³a dr hab. Teresa S³aby, profesor Szko³y G³ównej
Handlowej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab.
in¿. Jan Adamczyk, profesor zwyczajny Politechniki Rze-

szowskiej i prof. dr hab. Alojzy
Zalewski ze Szko³y G³ównej
Handlowej.

Mgr in¿. Beata Paw³ow-
ska, asystentka w Katedrze
Przeróbki Plastycznej na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotni-
ctwa, uzyska³a stopieñ na-
ukowy doktora nauk technicz-
nych z zakresu dyscypliny na-
ukowej mechanika, nadany
przez Radê Wydzia³u Budowy

Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w dniu
11 paŸdziernika 2006 r. Temat rozprawy doktorskiej: Analiza
plastycznego p³yniêcia materia³u w procesie wyciskania
profili o z³o¿onej geometrii przekroju poprzecznego. Promo-
torem w przewodzie doktorskim by³a dr hab. in¿. Romana
Ewa Œliwa, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê
doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. in¿. Józef Zasadziñski,
profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie i dr hab. in¿. Krzysztof Kubiak, profesor Politechniki
Rzeszowskiej.

Mgr in¿. Irena Nowotyñ-
ska, asystentka w Katedrze
Przeróbki Plastycznej na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, uzyska³a stopieñ
naukowy doktora nauk techni-
cznych z zakresu dyscypliny
naukowej budowa i eksploata-
cja maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 11 paŸdzier-
nika 2006 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Wyciskanie kom-
pozytów warstwowych z zastosowaniem matryc o ró¿nej geo-
metrii. Promotorem w przewodzie doktorskim by³a dr hab.
in¿. Romana Ewa Œliwa, profesor Politechniki Rzeszo-
wskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. dr hab. in¿.
Feliks Stachowicz, profesor zwyczajny Politechniki Rzeszo-
wskiej i dr hab. in¿. Wojciech Libura, profesor Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Mgr in¿. Witold Habrat,
asystent w Katedrze Technik
Wytwarzania i Automatyzacji
na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa, uzyska³ stopieñ
naukowy doktora nauk techni-
cznych z zakresu dyscypliny
naukowej budowa i eksploata-
cja maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 11 paŸdzier-
nika 2006 r. Temat rozprawy
doktorskiej: Wp³yw zu¿ycia
obci¹gacza na chropowatoœæ obrabianych powierzchni
w szlifowaniu osiowym. Promotorem w przewodzie doktor-
skim by³ dr hab. in¿. Janusz Porzycki, profesor Politechniki
Rzeszowskiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali: prof. zw.
dr in¿. dr h. c. Kazimierz E. Oczoœ, profesor zwyczajny Poli-
techniki Rzeszowskiej i prof. dr hab. in¿. Andrzej Go³¹bczak
z Politechniki £ódzkiej.
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JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
� prof. dr. hab. Dova Bronis³awa Wajnryba w Katedrze

Matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej
z dniem 1 wrzeœnia 2006 r. na okres 5 lat,

� dr hab. Mariê Kwaœnik w Katedrze Matematyki na Wy-
dziale Matematyki i Fizyki Stosowanej z dniem 1 paŸdzier-
nika 2006 r. na okres 5 lat.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Dov Bronis³aw Wajnryb Maria Kwaœnik

Obradom posiedzenia Senatu 21 wrzeœnia 2006 r. prze-
wodniczy³ JM Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak.
Na wstêpie obrad JM Rektor przedstawi³ zebranym nowego
cz³onka Senatu - dr hab. in¿. Jana Górskiego, profesora Poli-
techniki Rzeszowskiej, wybranego na miejsce œp. prof.
W³adys³awa £akoty, oraz poinformowa³ o objêciu przez
dr. in¿. Aleksandra Starakiewicza funkcji prodziekana
ds. nauczania Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska.

Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie
wniosków o mianowanie:

� prof. dr hab. El¿biety Wa³ajtys-Rode na stanowisko
profesora zwyczajnego,

� dr. hab. in¿. Dariusza Pogockiego na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego na okres 5 lat.

Ponadto Senat:
� zatwierdzi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci uczelni za rok

2005,
� przyj¹³ ramowy plan posiedzeñ Senatu na rok akademi-

cki 2006/2007,
� podj¹³ uchwa³ê w sprawie zwiêkszenia limitu przyjêæ

w roku akademickim 2006/2007 na studia stacjonarne
2. stopnia na kierunku zarz¹dzanie i marketing na Wy-
dziale Zarz¹dzania i Marketingu do 350 osób,

� popar³ wniosek o zmianê nazwy Zak³adu Zaopatrzenia
w Wodê i Odprowadzania Œcieków na Katedrê Za-
opatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków
w zwi¹zku z otrzymaniem tytu³u naukowego profesora
przez dr. hab. in¿. Janusza Raka,

� powo³a³ Katedrê Infrastruktury i Ekorozwoju oraz Wy-
dzia³owe Laboratorium Badañ Konstrukcji Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska,

� zatwierdzi³ zmianê nazwy Zak³adu Termodynamiki na
Katedrê Termodynamiki w zwi¹zku z uzyskaniem
tytu³u naukowego profesora przez dr. hab. in¿. Bogu-
mi³a Bieniasza,

� popar³ wniosek o zmianê nazwy Zak³adu Chemii Fizy-
cznej na Katedrê Chemii Fizycznej w zwi¹zku z uzy-
skaniem tytu³u naukowego profesora przez dr. hab. in¿.
Andrzeja Sobkowiaka.

W dalszej kolejnoœci JM Rektor poinformowa³:
� o podpisaniu umowy o utworzeniu konsorcjum miêdzy

Politechnik¹ Rzeszowsk¹ a uczelniami lubelskimi, ma-
j¹cej na celu stworzenie nowoczesnej bazy naukowo-
-badawczej dziêki wspólnemu opracowaniu wniosku
do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 w ramach priorytetu 2: Infrastruktura sfery
badawczo-rozwojowej,

� o przyznaniu uczelni dotacji w wysokoœci 10 mln z³ na
zabezpieczenia przeciwpo¿arowe i termoizolacjê bu-
dynku “L”,

� o nastêpuj¹cych zmianach w przeprowadzonej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego kate-
goryzacji jednostek naukowych Politechniki Rze-
szowskiej:

� WBiIŒ oraz WCh - z kategorii III do II,
� WZiM - z kategorii III do IV,
� WBMiL - z kategorii II do III.

Koñcz¹c posiedzenie Senatu, JM Rektor zaprosi³ zebra-
nych na uroczystoœæ inauguracji roku akademickiego
po³¹czon¹ z otwarciem nowej hali sportowej Politechniki
Rzeszowskiej. Relacje z posiedzenia Senatu w listopadzie
i grudniu zamieszczone zostan¹ w nastêpnym numerze GP.

Agnieszka Pikor

Z OBRAD SENATU
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Wyposa¿enie i uruchomienie Centrum Biotechnologicznego
Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej

Powo³any w roku akademickim
2006/2007 kierunek biotechnologia na
Wydziale Chemicznym PRz dotyczy
oczyszczania i analizy produktów bio-
technologicznych. W celu sprostania
wymienionym za³o¿eniom niezbêdne
sta³o siê uzyskanie nowoczesnego par-
ku aparaturowego, umo¿liwiaj¹cego
kszta³cenie kadr oraz rozwój badañ na
poziomie wymaganym w Unii Europej-
skiej.

Przedmiotem projektu by³o wyposa-
¿enie przystosowanych do nowych wy-
mogów pomieszczeñ w budynku
laboratoryjnym w Albigowej w apara-
turê i sprzêt pozwalaj¹cy na stworzenie
nowoczesnego kompleksu badawcze-
go, który obejmuje: Laboratorium
Hodowli Komórek i Tkanek oraz Labo-
ratorium Immunologiczne (umo¿li-
wiaj¹ce uzyskiwanie przeciwcia³ mo-
noklonalnych, a tak¿e szeroki zakres
analiz metodami immunologicznymi),

Laboratorium Oczyszczania i Analizy
Bia³ek, Laboratorium Wdra¿ania Pro-
cesów i Analizy Produktów Biotech-
nologicznych oraz Laboratorium Bio-
informatyczne, o ³¹cznej powierzchni
195,4 m2. Realizacja projektu zabezpie-
czy³a warsztat pozwalaj¹cy na pracê
naukow¹, na stosowanie szerokiego za-
kresu wymaganych metod i technologii
oraz zapewni³a wykonanie prac magi-
sterskich i doktoratów w ramach kie-
runku biotechnologia na Wydziale
Chemicznym Politechniki Rzeszow-
skiej.

Ponadto stworzono warunki do wy-
konywania prac us³ugowych do-
tycz¹cych: badania biokompaty-
bilnoœci ró¿nego rodzaju materia³ów
(polimery), cytotoksycznoœci prepara-
tów farmaceutycznych (antybiotyki),
oznaczania aktywnoœci biologicznej re-
kombinowanych bia³ek i peptydów sto-
sowanych w terapii (np. interferony,
hormon wzrostu, czynniki wzrostu), ba-
dania immunogennoœci, alergogenno-
œci, czy w³aœciwoœci immunosupre-
syjnych ró¿nych substancji, a tak¿e
analizy produktów biotechnologicz-
nych nowoczesnymi metodami oraz
programowania procesów biotechnolo-
gicznych.

Stworzenie warunków umo¿li-
wiaj¹cych wprowadzanie najnowszych
technologii badawczych do kszta³cenia
studentów i doktorantów oraz do prac
badawczych zaowocuje w przysz³oœci
rozwojem innowacyjnoœci i wdro¿enia-
mi oraz œcis³¹ wspó³prac¹ z takimi dzie-
dzinami przemys³u, jak produkcja
polimerów i biopolimerów, przemys³
farmakologiczny oraz kosmetyczny,
produkcja ¿ywnoœci. Jako konsekwen-
cje tych dzia³añ rozwin¹ siê te¿ nowe
metody ochrony œrodowiska z zastoso-
waniem technik opartych na metodach
biotechnologicznych (biosensory, uty-
lizacja odpadów). Jest to niezwykle wa-
¿ne dla rejonu Podkarpacia, uwa¿anego
dotychczas za jeden z najubo¿szych
i najbardziej zaniedbanych regionów
pod wzglêdem dostêpu do informacji
naukowo-technicznej. Bardzo istotna
jest te¿ planowana wspó³praca z innymi
oœrodkami krajowymi oraz zagranicz-
nymi oraz dzia³ania w kierunku integra-
cji i wymiany na poziomie pracow-
ników naukowych, doktorantów i stu-
dentów w ramach programów Marii
Curie, Erasmus-Sokrates-Leonardo
DaVinci oraz wymiany personalnej.

El¿bieta Wa³ajtys-Rode

Inwestycja jest wspó³finansowana przez
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego, oraz bud¿et pañstwa. Zakoñczono
zakup aparatury naukowej do ww. Centrum wg
projektu nr Z/2.18/I/1.3.1/ 12/05.

Modernizacja Laboratorium Obróbki Mechanicznej
Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb

Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET”
Wœród wielu podmiotów maj¹cych

wp³yw na wzrost gospodarczy znajduj¹
siê szko³y wy¿sze, które odgrywaj¹
rolê szczególnie istotn¹. Jest to
zwi¹zane z ich tradycyjnie dwutorow¹

dzia³alnoœci¹, tj. dydaktyk¹ i prac¹
naukow¹, z ich rosn¹cym wk³adem
w proces innowacyjnoœci gospodarki,
jak równie¿ w rozwój konkurencyjno-
œci gospodarczej i spójnoœci spo³ecz-

Inwestycja jest wspó³finansowana przez
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego, oraz bud¿et pañstwa.
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nej. W zwi¹zku z realizacj¹ programu
lizboñskiego, Unia Europejska podjê³a
szereg dzia³añ oraz inicjatyw w dziedzi-
nie badañ naukowych i edukacji.

Równie¿ w Polsce nastêpuje wyraŸ-
ny prze³om, polegaj¹cy na dostrze¿eniu
potrzeby stworzenia gospodarki opartej
na wiedzy, w której nastêpuje transfer
osi¹gniêæ szkó³ wy¿szych bezpoœred-
nio do przemys³u. St¹d te¿ Politechnika
Rzeszowska powo³a³a do ¿ycia Cen-
trum Zaawansowanych Technologii
“AERONET - Dolina Lotnicza”, w któ-
rym przewiduje siê uruchomienie no-
woczesnych laboratoriów badawczych.

W sk³ad konsorcjum wchodz¹: Poli-
technika Rzeszowska, Politechnika
Œl¹ska, Politechnika Lubelska, Polite-
chnika £ódzka, Politechnika Warsza-
wska, Uniwersytet Rzeszowski oraz
Stowarzyszenie Grupy Przedsiêbior-
ców Przemys³u Lotniczego “Dolina
Lotnicza”. Nowoczesne laboratoria ba-
dawcze œwiadcz¹ o skali i stopniu no-
woczesnoœci oraz oryginalnoœci opra-
cowañ technicznych i technologicz-
nych, powstaj¹ w nich patenty i licen-
cje. Taka dzia³alnoœæ wymaga jednak
znacznie wiêkszych nak³adów ni¿ pro-
wadzenie samych badañ naukowych,
których wyniki podlegaj¹ tylko opubli-
kowaniu. Czynnikiem mog¹cym to
zmieniæ bêdzie zaanga¿owanie siê
uczelni i jej pracowników naukowych
we wzrost innowacyjnoœci, przez pro-
wadzenie badañ naukowych, których
efekty bêd¹ bezpoœrednio wdra¿ane
w przedsiêbiorstwach.

W wymienione ramy wpisuje siê
projekt Politechniki Rzeszowskiej,
zgodny ze Strategi¹ Województwa
Podkarpackiego na lata 2003-2006 oraz
Regionaln¹ Strategi¹ Innowacji Woje-
wództwa. Celem przedstawianego pro-
jektu jest wzmocnienie roli Politechniki
Rzeszowskiej i przygotowanie jej do
odegrania kluczowej roli w procesie
tworzenia konkurencyjnej gospodarki
przez modernizacjê Laboratorium Ob-
róbki Mechanicznej dla potrzeb Cen-
trum Zaawansowanych Technologii
Obróbki Ubytkowej.

Podjête przez Politechnikê Rze-
szowsk¹ dzia³ania doprowadzi³y do
powstania nowoczesnego Laborato-
rium Obróbki Mechanicznej, które bê-

dzie wspó³dzia³a³o z Centrum Za-
awansowanych Technologii. Laborato-
rium to zostanie tak¿e przystosowane
do funkcjonowania w Europejskiej
Przestrzeni Badawczej, gdzie istnieje
mo¿liwoœæ prowadzenia na szerok¹
skalê specjalistycznych badañ nauko-
wych, wdra¿anych nastêpnie do prze-
mys³u lotniczego rozwiniêtego na
terenie Podkarpacia, a docelowo tak¿e
w Europie. Poprzez badania naukowe

powstan¹ nowe technologie, które bê-
dzie mo¿na wda¿aæ w przedsiêbiors-
twach. Z kolei przedsiêbiorstwa przy
wdra¿aniu tych technologii stworz¹
nowe miejsca pracy. Wszystko to bê-
dzie determinowaæ wartoœæ dodan¹
projektu oraz bêdzie siê przyczyniaæ do
wype³nienia celów okreœlonych w Stra-
tegii Lizboñskiej.

Janusz Bury,
Wojciech Chwa³a

W dniu 20 wrzeœnia 2006 r. zosta³a
podpisana w Lublinie umowa o utwo-
rzeniu konsorcjum, którego sygnata-
riuszami s¹ w³adze jedenastu uczelni
i instytutów naukowo-badawczych,
w tym Politechniki Rzeszowskiej.

W sk³ad konsorcjum wchodz¹:
� Akademia Medyczna w Lublinie,
� Akademia Rolnicza w Lublinie,
� Instytut Agrofizyki PAN w Lubli-

nie,
� Instytut Medycyny Wsi w Lubli-

nie,
� Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gle-

boznawstwa w Pu³awach,
� Instytut Nawozów Sztucznych

w Pu³awach,
� Katolicki Uniwersytet Lubelski,
� Politechnika Lubelska,
� Politechnika Rzeszowska,
� Uniwersytet Marii Curie-Sk³o-

dowskiej w Lublinie,
� Uniwersytet Rzeszowski.

“Strony, kieruj¹c siê intencj¹
stworzenia nowoczesnej bazy nauko-
wo-badawczej, umo¿liwiaj¹cej
wspólne wykorzystanie potencja³u
badawczego i intelektualnego insty-
tucji badawczych Polski Wschodniej,
zobowi¹zuj¹ siê do wspólnego przy-
gotowania wniosku do Programu
Operacyjengo Innowacyjna Gospo-
darka 2007-2013 w ramach Priorytetu
2: Infrastruktura sfery B+R, i jego
wykonania w przypadku przyznania
œrodków. Dla osi¹gniêcia tego celu
Strony zawieraj¹ Umowê nastêpuj¹-

cej treœci...” - czytamy w preambule
umowy.

Integracja œrodowiska naukowego
regionu po³udniowo-wschodniej Pol-
ski to niew¹tpliwie szansa na szybszy
rozwój regionu. Przedmiotem umo-
wy jest okreœlenie zasad wspó³pracy
w przygotowaniu i z³o¿eniu wniosku
og³oszonego 28 lipca 2006 r. przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go. Koordynatorem przedsiêwziêcia
jest UMCS w Lublinie, przy czym na
mocy porozumienia stron mo¿e na-
st¹piæ zmiana koordynatora, w szcze-
gólnoœci zwi¹zana z realizacj¹ kolej-
nego etapu prac.

Kierownicy stron wchodz¹cych
w sk³ad konsorcjum tworz¹ Komitet
Steruj¹cy, do którego zadañ nale¿eæ
bêdzie nadzorowanie przebiegu reali-
zacji przedsiêwziêcia oraz ocena jego
realizacji, a tak¿e ocena pracy dyrek-
tora zarz¹dzaj¹cego i Biura Konsor-
cjum.

Œrodki, o które w³adze wymienio-
nych instytucji bêd¹ siê staraæ w Unii
Europejskiej, mog¹ wynosiæ w latach
2007-2013 ok. 80 mln. euro (jak
poda³ Dziennik Wschodni z 21.09.
2006 r.) i przeznaczone zostan¹ g³ów-
nie na aparaturê oraz infrastrukturê
budowlan¹. Politechnika Rzeszo-
wska stawia na rozwój biotechnologii
i poszerzenie wspó³pracy z Politech-
nik¹ Lubelsk¹ w zakresie ochrony
œrodowiska.

Marta Olejnik

-----> Razem ³atwiej <----------> Razem ³atwiej <-----
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Pocz¹tkow¹ funkcj¹ zarz¹dzania
jest planowanie strategiczne, na podsta-
wie którego realizowane s¹ dalsze
przedsiêwziêcia. W zwi¹zku z tym,
podstaw¹ wszystkich dzia³añ instytucji
¿ycia publicznego s¹ dokumenty strate-
gicznego znaczenia.

W Europie tworzenie d³ugookreso-
wych planów rozwoju poprzedza zwy-
kle ogólnoeuropejska diagnoza sytu-
acji, bêd¹ca wstêpem do przygotowa-
nia propozycji strategicznych kierun-
ków w perspektywie kilkanastu lat.
Tego rodzaju aktywnoœæ obejmuje
wszystkie sektory gospodarki Wspól-
noty. Sektor rolno-¿ywnoœciowy jest
jednym z obszarów, dla których tworzy
siê wielokierunkowe zapisy strategicz-
ne. D³ugookresowe planowanie ma
czêsto charakter europejskich proje-
któw anga¿uj¹cych wiêkszoœæ pañstw
cz³onkowskich. Obecnie w ramach
strategicznego planowania rozwoju se-
ktora rolno-¿ywnoœciowego prowadzo-
ne s¹ prace dotycz¹ce wizji wy-
korzystania inteligentnych technologii.
Zagadnienie to stanowi element miê-
dzynarodowego zainteresowania w ra-
mach projektu pod nazw¹ “Rozwój
d³ugofalowej wspólnej wizji inteligent-
nych technologii dla sieci sektora rol-
no-¿ywnoœciowego” (w skrócie
AMI@Netfood). W przedsiêwziêciu
tym bior¹ udzia³ partnerzy z 14 krajów
Unii Europejskiej, wspó³pracuj¹cy
w ramach konsorcjum. Koordynatorem
prowadzonych prac s¹ przedstawiciele
Hiszpanii, którzy wspó³dzia³aj¹ z pozo-
sta³ymi cz³onkami projektu, tj.: Au-
stri¹, Czechami, Cyprem, Finlandi¹,

Francj¹, Grecj¹, Irlandi¹, Islandi¹, Nie-
mcami, Polsk¹, Portugali¹, Turcj¹, Wê-
grami, W³ochami. Prowadzone badania
maj¹ wieloraki charakter i sprowadzaj¹
siê do czterech celów przewodnich, ja-
kimi s¹:
� stworzenie i udoskonalenie propo-

zycji Strategicznego Programu Ba-
dawczego (SRA), w wyniku dziele-
nia siê wiedz¹ podczas organizowa-
nych warsztatów/seminariów pre-
zentacyjnch,

� zaprojektowanie modelu wdro¿enia
SRA zaakceptowanego przez wiê-
kszoœæ krajów/krajów UE,

� kreowanie, implementacja i prowa-
dzenie trwa³ej sieci bêd¹cej plat-
form¹ wspó³pracy w trakcie wdra¿a-
nia dzia³añ w przysz³oœci,

� wykorzystanie projektu jako œrodka
u³atwiaj¹cego wymianê i zastoso-
wanie wiedzy stworzonej w wyniku
wspó³pracy badawczej w zakresie
wspó³dzia³ania z tematycznie podo-
bnymi projektami.
W ramach realizacji postawionych

celów przeprowadzono seriê badañ
z przedstawicielami ka¿dego uczest-
nicz¹cego kraju. Stworzone ramy za-
gadnienia dotyczy³y przede wszystkim:
� diagnozy sytuacji i identyfikacji po-

trzeb instytucji zwi¹zanych z sekto-
rem rolno-¿ywnoœciowym, wyko-
rzystuj¹cych technologie zewnêtrz-
nej inteligencji (okreœlane równie¿
jako technologie informacyjno-ko-
munikacyjne),

� sformu³owania szeœciu wyzwañ
stoj¹cych przed sektorem rolno-
-¿ywnoœciowym,

� okreœlenia propozycji badawczo-te-
chnologicznego rozwoju (na które
sk³adaj¹ siê cztery propozycje po-
tencjalnych dzia³añ ogólnych po-
dzielonych na kilka szczegó³o-
wych).
Wszystkie z przedstawionych zadañ

stanowi¹ podstawê w budowaniu Stra-
tegicznego Obszaru Badawczego
w dziedzinie wykorzystania technolo-
gii zewnêtrznej inteligencji dla sektora
rolno-¿ywnoœciowego.

Dziêki wypracowaniu na etapie pro-
jektu wizji technologii informacyjno-
-komunikacyjnych mo¿liwe staje siê
jednoczesne przygotowanie propozycji
przysz³ej polityki badawczo-rozwojo-
wej Unii Europejskiej w zakresie anali-
zowanego sektora. Uosobieniem tego
bêd¹ propozycje Strategicznego Obsza-
ru Badawczego, które prowadz¹ do
osi¹gniêcia celów okreœlonych dla Eu-
ropejskiego Obszaru Badawczego
w zakresie technologii spo³eczeñstwa
informacyjnego.

Projekt ten przez stworzenie wizji
wyznacza swego rodzaju œcie¿kê postê-
powania w obszarze badañ i rozwoju te-
chnologii informacyjno-komunika-
cyjnych dla przedstawionego sektora
gospodarki. W planowaniu rozwoju wi-
zja jest nieodzownym warunkiem
w³aœciwego postêpowania, a tak¿e sku-
tecznego dzia³ania. Znaczenie wizji
trafnie sformu³owa³ prof. Stefan
Koz³owski w pierwszym dniu konfe-
rencji poœwiêconej zrównowa¿onemu
rozwojowi, która odby³a w Lublinie br.
Przywo³a³ on przyk³ad Karpat, uznawa-
nych od d³u¿szego czasu w Unii Euro-
pejskiej za “zielone serce Europy”.
Podsumowuj¹c, stwierdzi³, ¿e ze
wzglêdu na brak wizji gospodarowania
nie podjêto na tym terenie ¿adnych wiê-
kszych inicjatyw.

Jednym z wielu rezultatów wygene-
rowanych podczas realizacji prac jest
platforma stworzona w celu wymiany
informacji o projekcie. Za³o¿ono, ¿e
uzyskane wyniki bêd¹ przydatne

Kreowanie wizji
technologii informacyjno-komunikacyjnych

w sektorze rolno-¿ywnoœciowym

Kreowanie wizji
technologii informacyjno-komunikacyjnych

w sektorze rolno-¿ywnoœciowym
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ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom
z sektora rolno-¿ywnoœciowego. Doty-
czy to takich elementów, jak:
� innowacyjnie poszerzone produkty

i us³ugi,
� rozwój obszarów wiejskich,
� generowanie efektywnej wiedzy,
� system wielodostêpny i wykorzy-

stywanie go przez wspólne dzia³ania
anga¿uj¹ce indywidualnego i mo-
bilnego u¿ytkownika, pracownika.
Ostateczny efekt projektu, w postaci

Stretegicznego Obszaru Badawczego,
zak³ada osi¹gniêcie przez Europê pozy-
cji lidera w sektorze rolno-¿ywnoœcio-
wym. Sposobem dochodzenia do tego
celu jest poprawa konkurencyjnoœci se-
ktora, a zarazem wsparcie rozwoju ob-
szarów wiejskich. Podniesienie zdol-
noœci konkurencyjnej mo¿na osi¹gn¹æ
przez uzyskanie bezpiecznych i zdro-
wych produktów ¿ywnoœciowych, wy-
twarzanych przy wsparciu p³yn¹cym ze
strony technologii zewnêtrznej inteli-
gencji. W przypadku rozwoju obsza-
rów wiejskich Strategiczny Obszar
Badawczy zaprezentuje rekomendacjê
œrodków u³atwiaj¹cych wprowadzenie
rozwi¹zañ technologii informacyjno-

-komunikacyjnych. Przedstawione za-
dania realizowane bêd¹ m.in. przez
stworzenie czterech potencjalnych
wspólnych dzia³añ w Europejskim Ob-
szarze Badawczym oraz organizacjê
Platformy Technologicznej.

Przeprowadzone w czternastu kra-
jach seminaria informacyjne pozwoli³y
na wypracowanie konsensusu w obrê-
bie nastêpuj¹cych czterech wspólnych
dzia³añ:
� projekt pilota¿owy rozwijania roz-

wi¹zañ monitorowania dla prze-
mys³u rolno-¿ywnoœciowego z za-
kresu przetwórstwa miêsa,

� projekt pilota¿owy wprowadzenia
karty e-Health na obszarach wiej-
skich w celu polepszenia jakoœci ¿y-
cia mieszkañców,

� projekt pilota¿owy w postaci
dzia³añ szkoleniowych zmie-
rzaj¹cych do zwiêkszenia konku-
rencyjnoœci biznesowej obszarów
wiejskich przez u¿ycie infrastruktu-
ry szerokiego pasma,

� projekt pilota¿owy implementacji
infrastruktury technicznej w celu
wsparcia podejmowania decyzji
w przypadku katastrof naturalnych.

Projekt kszta³tuj¹cy wizjê wykorzy-
stania inteligentnych technologii w se-
ktorze rolno-¿ywnoœciowym prowa-
dzony jest od 2005 r. w ramach Szóste-
go Programu Ramowego Unii Europej-
skiej, w priorytecie Spo³eczeñstwo
Informacyjne, w grupie pod nazw¹:
Dzia³ania Wspomagaj¹ce (Specific
Support Actions). Ze strony Polski part-
nerem projektu jest Politechnika Rze-
szowska reprezentowana przez Katedrê
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Eko-
innowacyjnoœci pod kierownictwem
profesora Leszka WoŸniaka. Utworzo-
na polska wersja strony internetowej
informuje o najwa¿niejszych elemen-
tach projektu i dostêpna jest na stronie
g³ównej Politechniki Rzeszowskiej pod
adresem http://www.prz.rzeszow.pl
/aminetfood. W zakresie dzia³añ infor-
macyjnych projektu, którego zakoñcze-
nie zaplanowano na 1 grudnia br.,
przewidziane jest wydanie ogólnodo-
stêpnych materia³ów podsumowu-
j¹cych przeprowadzone prace oraz
przedstawiaj¹cych uzyskane wyniki.

Leszek WoŸniak
Bo¿ydar Zió³kowski

Sylwia Dziedzic

Po raz kolejny, 22 wrzeœnia br. odby³o siê w naszej uczelni
IX ju¿ Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci zorganizowane przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego, Politechnikê
Rzeszowsk¹ i Rzeszowsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e rektor naszej uczelni prof. Andrzej Sobkowiak by³
g³ównym wykonawc¹ regionalnej strategii innowacji województwa
podkarpackiego. Tematem wiod¹cym ostatniego Forum by³y za-
gadnienia metodyki i znaczenia projektów foresight dla gospodarki
opartej na wiedzy. Za³o¿enia Narodowego Programu Foresight
“Polska 2020” (NPF) przedstawi³ uczestnikom ekspert w tej mie-
rze, prof. Andrzej Matczewski z Katedry Organizacji i Zarz¹dzania
Uniwersytetu Jagielloñskiego, przewodnicz¹cy tego¿ programu
i przedstawiciel Komitetu Steruj¹cego przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego.

W ówczesnym Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (obecnie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego) zrealizowany zosta³
do koñca czerwca 2005 r. Pilota¿owy Projekt Foresight w polu ba-
dawczym Zdrowie i ¯ycie, bêd¹cy I etapem Narodowego Programu
Foresight. Od stycznia br. realizowany jest II etap programu, obej-

muj¹cy dzia³ania w zakresie trzech pól badawczych, do których
nale¿¹:

– Zrównowa¿ony Rozwój Polski,
– Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne,
– Bezpieczeñstwo.
Wymieniony program ma s³u¿yæ dostosowaniu kierunków ba-

dañ i rozwoju, zawartych w Krajowym Programie Ramowym, do
zmieniaj¹cych siê realiów w sferze spo³eczno-gospodarczej i na-
ukowej w Polsce. NPF realizowany jest ze œrodków Unii Europej-
skiej w formie przedsiêwziêcia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 paŸ-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

Kontynuacjê zagadnienia w skali makroregionu podj¹³ prorek-
tor prof. Leszek WoŸniak - kierownik Katedry Przedsiêbiorczoœci
Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci na Wydziale Zarz¹dzania i Marke-
tingu (zarazem ekspert Podkarpackiego Urzêdu Marsza³kowskiego
w zakresie zagospodarowania odpadów) w zamieszczonym dalej
referacie, którego celem by³o przybli¿enie s³uchaczom metodyki
i znaczenia realizowanego projektu dla regionu.

Marta Olejnik

Forum Innowacyjnoœci

w Politechnice Rzeszowskiej

Forum Innowacyjnoœci

w Politechnice Rzeszowskiej
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Celem projektu badawczego jest wska-
zanie i ocena przysz³ych potrzeb, szans i za-
gro¿eñ zwi¹zanych z rozwojem gospodar-
czym oraz przedstawienie koncepcji odpo-
wiednich dzia³añ wyprzedzaj¹cych z dzie-
dziny nauki i techniki. Projekt jest nie tylko
spojrzeniem w przysz³oœæ, ale pozwala
okreœliæ mo¿liwoœci wp³ywu na bieg wyda-
rzeñ oraz umo¿liwia wyznaczenie optymal-
nych kierunków wsparcia rozwoju techni-
czno-technologicznego regionu.

Cel projektu zostanie zrealizowany
przez opracowanie dla województwa pod-
karpackiego wewnêtrznej prognozy rozwo-
ju technologii, uwzglêdniaj¹cej kluczowe
zagadnienia zrównowa¿onego rozwoju re-
gionu (odpowiedni poziom ¿ycia spo³e-
czeñstwa, zrównowa¿one zasoby energety-
czne, zagadnienia ekologiczne, technologie
na rzecz ochrony œrodowiska - ekoinnowa-
cje, wykorzystanie zasobów wewnêtrznych
Podkarpacia, nowe materia³y i technologie,
np. biotechnologia, odpowiednia infrastru-
ktura), gwarantuj¹cego trwa³y wzrost go-
spodarczy zmierzaj¹cy w kierunku po¿¹da-
nym i optymalnym dla spo³eczeñstwa re-
gionu.

Wyznaczenie wiod¹cych technologii
pozwoli równie¿ na okreœlenie kierunków
zas³uguj¹cych na szczególne wsparcie ze
strony pañstwa, w³adz samorz¹dowych
oraz nauki. Bêdzie to mia³o wp³yw na uzy-

skanie szybszego tempa rozwoju przedsiê-
biorstw, które wykorzystuj¹ te technologie.

Projekt bêdzie realizowany w trzech
etapach.

I. IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH
BRAN¯ REGIONU

� opracowanie szczegó³owej metodyki
badañ,

� przeprowadzenie 3-4-krotnych badañ
z wykorzystaniem metody delfickiej
przy pomocy ankiety internetowej
wype³nianej online (liczba ankietowa-
nych ekspertów: min. 100 osób),

� ekspertyzy opracowane przez Partne-
rów Projektu - dotycz¹ce perspektyw
rozwoju wybranych /reprezentowanych
bran¿.
Efektem bêdzie: Raport Kluczowych

Bran¿ Regionu.

II. IDENTYFIKACJA
PERSPEKTYWICZNYCH TECHNOLOGII

W BRAN¯ACH
� badania panelowe - ok. 7 grup po

15 osób; panele organizowane przez
Partnerów Projektu; przewidywane s¹
po 4 spotkania ka¿dego panelu,

� badania socjometryczne maj¹ce na celu
ustalenie relacji w grupach ekspertów w
celu uzyskania danych pozwalaj¹cych
na okreœlenie t³a obrad oraz wyjaœnienie
wyników.

Efektem bêdzie: Raport Perspektywi-
cznych Technologii w Bran¿y, wy³onienie
wiod¹cych technologii dla Podkarpacia.

III. IDENTYFIKACJA WIOD¥CYCH
TECHNOLOGII REGIONU

� opracowanie wstêpnej wersji Raportu
Wiod¹cych Technologii dla Regionu
przez Panel Programowy podczas trzy-
dniowej konferencji z udzia³em przed-
stawicieli realizatorów projektów re-
gionalnych foresight z terenu trzech wo-
jewództw: podkarpackiego, lubelskiego
i œwiêtokrzyskiego,

� konsultacje spo³eczne wstêpnej wersji
Raportu z wykorzystaniem badañ an-
kietowych (min. 100 ekspertów) oraz
wywiadów zogniskowanych (Focus
Group Interviews), opracowanie Rapor-
tu z Konsultacji Spo³ecznych,

� opracowanie ostatecznej wersji Rapor-
tu Foresight Wiod¹cych Technologii
Województwa Podkarpackiego przez
Panel Programowy podczas dwudnio-
wej konferencji z udzia³em przedstawi-
cieli realizatorów projektów regional-
nych foresight z terenu trzech woje-
wództw: podkarpackiego, lubelskiego
i œwiêtokrzyskiego.
Efektem ostatecznym projektu bêdzie:

Raport Foresight Wiod¹cych Technologii
Województwa Podkarpackiego.

Leszek WoŸniak

Priorytetowe technologie dla zrównowa¿onego
rozwoju województwa podkarpackiego

Priorytetowe technologie dla zrównowa¿onego
rozwoju województwa podkarpackiego

W dniu 20 paŸdziernika 2006 r. na Wy-
dziale Elektrotechniki i Informatyki rozpo-
czê³a siê kolejna edycja kursu pn. “Systemy
Operacyjne Komputerów IBM”. Kursy
w³¹czone s¹ w program nauczania na tym
Wydziale na podstawie porozumienia
o wspó³pracy pomiêdzy IBM a Politechnik¹
Rzeszowsk¹. Przyst¹pienie do programu
IBM Academic Initiative umo¿liwia uczel-
niom korzystanie z oprogramowania, sprzê-
tu i technologii rozwijanych przez IBM,
o czym pisaliœmy w numerze 6-8/2006 GP.
W kursie bierze udzia³ dwudziestu studentów
i dwóch pracowników WEiI. Chêtnych do
udzia³u w kursie by³o jednak ponad 60 osób.

Zasad¹ jest, ¿e co najmniej 40% grupy
powinni stanowiæ studenci pi¹tego roku stu-

Przedstawiciel IBM K. R¹czkiewicz w rozmowie z prorektorem J. Klusk¹ i pro-
dziekanem WEiI J. Rodziñskim.

Fot. M. Misiakiewicz
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Ostatnie lata przynosz¹ nam ci¹g³¹ re-
wolucjê w programach nauczania. Istny ka-
lejdoskop zmieniaj¹cych siê nazw przed-
miotów, ich kolejnoœci w toku studiów oraz
minimów programowych. Zw³aszcza te
ostatnie staj¹ siê - jak na minima przysta³o -
coraz bardziej minimalne. Nadto kandydaci
na studia przybywaj¹ ze s³abym przygoto-
waniem ze szkó³ œrednich. Na tym tle rysuje
siê sylwetka przysz³ego absolwenta, który
bêdzie mia³ aspiracjê szukania pracy w za-
wodzie, nie tylko w kraju, ale raczej na
ogólnodostêpnym rynku europejskim. Wy-
maga to od uczelni stworzenia bazy dydak-
tycznej uwzglêdniaj¹cej oprócz najnow-
szych osi¹gniêæ nauki, równie¿ dobre przy-
gotowanie w naukach podstawowych.

Studia in¿ynierskie s¹ jednymi z naj-
bardziej kosztownych pod tym wzglêdem,
gdy¿ nie mog¹ siê obyæ bez obszernej gamy
laboratoriów, praktyk przemys³owych
i pracy z rzeczywistymi obiektami techni-
cznymi. Do tego rodzaju kierunków stu-
diów nale¿y te¿ lotnictwo, z którym od za-
wsze jest kojarzona nasza uczelnia. Jako
kierunek unikalny, z jedyn¹ w kraju specja-
lnoœci¹ pilota¿ow¹, powinien stanowiæ
przedmiot szczególnej troski, jak ma to
miejsce na wszystkich renomowanych
uczelniach œwiata. Lotnictwo, jako ga³¹Ÿ
przemys³u maszynowego stoj¹ca na naj-
wy¿szej pó³ce i generuj¹ca rozwój pozosta-
³ych, wymaga od in¿yniera erudycji prakty-
cznie w ka¿dej dziedzinie. Stawia to nas,
wyk³adowców przedmiotów lotniczych,
w k³opotliwej sytuacji przekazania tej wie-
dzy przy coraz mniejszej iloœci godzin do
dyspozycji i bezpowrotnym znikaniu pew-
nych przedmiotów, co jest wynikiem wspo-
mnianych wy¿ej zmian. Jednym ze sposo-
bów jest wyjœcie poza schemat dydaktyki

w murach uczelni i stworzenie zajêæ inter-
dyscyplinarnych w wyspecjalizowanych
obiektach.

Taki cel przyœwieca³ uruchomionym
po raz pierwszy w bie¿¹cym semestrze za-
jêciom dla studentów specjalnoœci lotni-
czych w Miêdzyuczelnianym Wielofunk-
cyjnym Lotniczym Laboratorium Nauko-
wo-Badawczym w Bezmiechowej. W ra-
mach istniej¹cych zasobów godzin z ró¿-
nych przedmiotów, na ró¿nych latach stwo-
rzono program æwiczeñ laboratoryjnych

i projektowych powi¹zanych w logiczn¹
ca³oœæ. Jednoczeœnie treœci tych æwiczeñ
stanowi³y nowoœæ w porównaniu z dotych-
czas realizowanymi w ramach uczelni,
gdy¿ brakowa³o odpowiedniej bazy sprzê-
towej. Pozwoli³ dopiero na to tworzony
i wyposa¿any przez kilka lat wspólnie przez
pracowników WBMiL oraz Wydzia³u
MEiL Politechniki Warszawskiej zespó³
pracowni w Laboratorium w Bezmiecho-
wej. Podstawowym za³o¿eniem przygoto-
wanego programu by³o wykorzystanie,

Interdyscyplinarne laboratoria
dla studentów specjalnoœci lotniczych

Interdyscyplinarne laboratoria
dla studentów specjalnoœci lotniczych

diów, a co najwy¿ej 20% pracownicy uczelni.
Zajêcia zak³adaj¹ pewne doœwiadczenie
w programowaniu aplikacji internetowych,
ale w ¿aden sposób nie zawê¿aj¹ spektrum
s³uchaczy jedynie do studentów nauk
œcis³ych.

Uczestnicy kursu uzyskaj¹ certyfikaty
wydane przez Centrum Edukacyjne IBM (cer-
tifikaty ES10, ES07 oraz ZV05) po pozytyw-
nym zaliczeniu testu koñcz¹cego semestr.
Najlepsze wyniki IBM premiuje nagrodami
rzeczowymi.

Jolanta PlewakoF
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jako obiektów badañ, rzeczywistych stat-
ków powietrznych. Student, uczestnicz¹c
czynnie, powinien siê zaznajomiæ ze wszy-
stkimi etapami zwi¹zanymi z projektowa-
niem, budow¹ oraz eksploatacj¹ naziemn¹
i w locie nowego statku powietrznego, jak
równie¿ produkowanego seryjnie. Tak
kompleksowe podejœcie mo¿liwe jest dziê-
ki obecnoœci w Bezmiechowej egzempla-
rzy szybowców rodziny PW konstrukcji ze-
spo³u dr. in¿. Romana Œwitkiewicza,
bêd¹cych obecnie w³asnoœci¹ Politechniki
Rzeszowskiej. Ponadto w Laboratorium
zosta³a skompletowana dokumentacja kon-
strukcyjna i eksploatacyjna tych statków
powietrznych.

Tegoroczna edycja zajêæ odby³a siê
dwuetapowo. W lipcu, w ramach praktyk
dyplomowych, Bezmiechow¹ odwiedzi³a
grupa studentów z Politechniki Warszaw-
skiej pod opiek¹ dr. in¿. Wojciecha Fr¹cz-
ka i dr. in¿. Romana Œwitkiewicza. Celem
tych zajêæ by³o zaprojektowanie i zbudo-
wanie makiety funkcjonalnej nowego stat-
ku powietrznego. Poza tym, odby³o siê kil-
ka æwiczeñ z technologii i eksploatacji sa-
molotu.

Ekipa z Politechniki Rzeszowskiej wy-
ruszy³a na zajêcia wczesnym sobotnim ran-
kiem, 14 paŸdziernika br. Pomimo nie-
zwyk³ej pory dnia, jak i tygodnia, która teo-
retycznie powinna byæ wolna od zajêæ,
frekwencja dopisa³a. Spiritus movens im-
prezy stanowi³ mgr in¿. Zdzis³aw Siekierda
- kierownik Laboratorium w Bezmiecho-
wej, którego osobiste zaanga¿owanie po-
zwoli³o zapi¹æ wszystko na ostatni guzik.
Os³onê dydaktyczn¹ zapewniali pracowni-
cy katedr lotniczych: dr in¿. Józef Grzy-
bowski, dr in¿. Andrzej Majka, dr in¿. Ma-
rek Szumski, dr in¿. Zbigniew Zajdel oraz
pisz¹cy te s³owa. Studenci reprezentowali
specjalnoœci lotnicze od roku trzeciego

wzwy¿. Czuj¹c siê nieco jak pionierzy, wy-
ruszyliœmy w nieznane.

Po szybkim zakwaterowaniu i chwili
odpoczynku rozpoczêliœmy realizacjê za-
planowanych zadañ. Zosta³y one podzielo-
ne na kilka grup tematycznych zwi¹zanych
z budow¹ i eksploatacj¹ p³atowca, próbami
w locie, osi¹gami oraz metodami pomiaro-
wymi, a tak¿e rejestracj¹ danych. Do g³ów-
nych æwiczeñ nale¿¹:
� Niwelacja oraz wywa¿enie p³atowca -

naziemne czynnoœci obs³ugowe istotne
przed rozpoczêciem lotów na ka¿dym
nowo zbudowanym lub wprowadzanym
do eksploatacji po d³u¿szej przerwie eg-
zemplarzu statku powietrznego. Pod-
czas æwiczenia wykorzystano dokumen-
tacjê egzemplarza seryjnego, a tak¿e za-
symulowano badania nowego prototy-
pu. Æwiczenie by³o okazj¹ do bli¿szego
zaznajomienia siê z finezj¹ rozwi¹zañ
stosowanych w lotniczych strukturach
z polimerowych kompozytów zbrojo-
nych w³óknem.

� Wizualizacja op³ywu p³atowca -
skrzyd³o szybowca zosta³o oklejone nit-
kami, które w trakcie lotu uk³adaj¹ siê
wzd³u¿ strug powietrza. Rejestracjê pro-
wadzi³ za pomoc¹ kamery pasa¿er
lec¹cy w tylnej kabinie.

� Analiza startu szybowca ze zbocza - na
przygotowanym specjalnie pasie starto-
wym, o znanej geometrii, przy pomocy
kamery rejestrowano start szybowca
grawitacyjny, z lin gumowych oraz za
wyci¹gark¹. Te dwa zadania umo¿liwi³y
zakosztowanie przez wielu lotu szybow-
cem.

� Rejestracja parametrów lotu - wszystkie
loty, oprócz dokumentacji fotograficz-
nej, zosta³y zarejestrowane przy pomocy
wielokana³owego rejestratora, dostar-
czaj¹c danych na temat prêdkoœci i przy-

spieszeñ. Powi¹zanie tych danych z ma-
teria³em filmowym stanowi³o podstawê
do dalszej analizy poszczególnych faz
lotu.

Ka¿dy etap poprzedzono wprowadze-
niem teoretycznym, a zakoñczono podsu-
mowaniem. Oprócz bie¿¹cej dzia³alnoœci
sprawozdawczej starano siê dzieliæ uwaga-
mi nt. mo¿liwoœci usprawnienia lub mody-
fikacji realizacji danego zagadnienia
w przysz³ych edycjach laboratorium. Po-
nadto zgromadzone dane w wielu wypad-
kach stanowi³y punkt wyjœcia do zagad-
nieñ realizowanych ju¿ w zaciszu uczelnia-
nych murów.

Pomiêdzy dwoma dniami intensywnej
pracy znalaz³ siê czas na wieczorek integra-
cyjny przy ognisku. Wbrew ró¿nym prze-
ciwnoœciom i niesprzyjaj¹cej aurze zapla-
nowany program zosta³ zrealizowany.
Zgromadzone doœwiadczenie pozwoli na
przeprowadzenie kolejnych edycji labora-
torium, z których najbli¿sza planowana jest
w semestrze letnim. Jednak bazowanie na
przypadkowych egzemplarzach statków
powietrznych stwarza ograniczenia w sta-
wianiu zadañ badawczych, gdy¿ g³ówn¹
przeszkod¹ jest brak mo¿liwoœci ingerowa-
nia w p³atowiec bez zgody odpowiednich
organów nadzoru, jak i samego eksploata-
tora, który nie zawsze mo¿e byæ tym zainte-
resowany. Wynika st¹d potrzeba stworze-
nia wyspecjalizowanej platformy badaw-
czej, jak¹ dysponuje wiele uczelni na œwie-
cie - statku powietrznego dostosowanego
do potrzeb Laboratorium Naukowo-Ba-
dawczego i specyficznych warunków lotni-
ska, na którym ma on operowaæ. Przyczyn-
kiem do tego by³a tematyka zajêæ realizo-
wanych przez Politechnikê Warszawsk¹
i najprawdopodobniej bêdzie to stanowi³o
g³ówny nurt dalszych edycji laboratorium.

Jerzy Bakunowicz

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

W dniach 4-8 wrzeœnia 2006 r.
odby³a siê w Zakopanem XX Miêdzy-
narodowa Konferencja Naukowo-Te-
chniczna pt. “Ekologiczne i energo-
oszczêdne budownictwo - EKOMILI-
TARIS 2006” zorganizowana przez
Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ przy

wspó³pracy Wy¿szej Szko³y Ekologii
i Zarz¹dzania w Warszawie oraz Polite-
chniki Bia³ostockiej. Honorowy patro-
nat nad spotkaniem, wpisanym
w obchody jubileuszu 55-lecia WAT,
sprawowa³ minister budownictwa dr
Antoni Jaszczak.

Organizacjê ogólnopolskich konfe-
rencji naukowo-technicznych do-
tycz¹cych tematyki instalacyjno-
-budowlanej, kierowanych g³ównie do
personelu in¿ynieryjno-technicznego
armii, rozpoczêto z inicjatywy Akade-
mii w 1986 r. Okolicznoœci¹ sprzy-

EKOMILITARIS 2006
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Mechanika w medycynie

jaj¹c¹ rozszerzaniu tematyki kon-
ferencji oraz liczby uczestników jest
fakt, ¿e armia dzia³a na terenie ca³ego
kraju.

Obecnie w konferencjach z cyklu
EKOMILITARIS czynny udzia³ bior¹
przedstawiciele kilkunastu renomowa-
nych szkó³ wy¿szych, w tym Politech-
niki Rzeszowskiej. Dyskusje i wy-
miana pogl¹dów pomiêdzy autorami
referatów a doœwiadczonymi w sztuce
in¿ynierskiej praktykami oraz admini-
stratorami budownictwa pozwala³y jak
dot¹d wypracowywaæ rzeczowe wnio-
ski i postulaty, kierowane nastêpnie do
odpowiednich resortów i instytucji.

Wiod¹cymi tematami ostatniej kon-
ferencji by³y: ekologiczne i energoosz-
czêdne rozwi¹zania w budownictwie;
techniki badawcze w in¿ynierii œrodo-

wiska oraz monitoring zagro¿eñ; tech-
nika grzewcza, wentylacyjna i klima-
tyzacyjna; ochrona przed uci¹¿liwo-
œciami techniki cywilizacyjnej i zagro-
¿eniami nadzwyczajnymi; problemy
architektoniczno-budowlane wystê-
puj¹ce przy konserwacji budowli zaby-
tkowych. Równolegle do obrad toczy³
siê specjalistyczny kurs pt. “Ochrona
œrodowiska przed uci¹¿liwoœciami
techniki cywilizacyjnej zwi¹zanymi
z eksploatacj¹ infrastruktury technicz-
no-budowlanej”, na którym wyk³adow-
cami byli naukowcy z ró¿nych uczelni
technicznych. Podczas konferencji za-
prezentowa³em czteroczêœciowy refe-
rat nt. “Rozwój teoretycznych kon-
cepcji kszta³towania samodzielnie
sztywnych uk³adów prêtowo-ciêgno-
wych”.

W konferencji wziê³o udzia³ 130
osób, dla których 60 referatów przygo-
towali naukowcy z kilkunastu oœrod-
ków (12 krajowych i 4 zagranicznych).
Komitetowi Naukowemu sk³adaj¹-
cemu siê z 17 osób przewodniczy³ p³k
dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk, prof.
WAT, komitet organizacyjny konfe-
rencji dzia³a³ zaœ pod przewodnictwem
p³k. rez. dr. in¿. Jaros³awa Wasilczuka z
WAT.

W przerwach miêdzy obradami,
które odbywa³y siê w budynku WZW
Zakopane-Koœcielisko, uczestnicy
mieli okazjê podziwiaæ tatrzañskie
krajobrazy. Mi³¹ atrakcj¹ przygoto-
wan¹ przez organizatorów by³a wycie-
czka do s³owackiego zamku Oravsky
Hrad.

Zbigniew Bieniek

Uczestnicy konferencji przed budynkiem WZW Zakopane-Koœcielisko.
Fot. w³asna

Kolejne, VIII Seminarium Nauko-
we “Mechanika w Medycynie” odby³o
siê w dniach 8-9 wrzeœnia 2006 r.
w Oœrodku Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale k. Rzeszowa. Spotkania
te wyró¿niaj¹ siê udzia³em zarówno in-
¿ynierów, jak i lekarzy, którzy przed-
stawiaj¹ zagadnienia naukowe z po-

granicza dziedzin medycznych i in¿y-
nierskich.

Seminarium organizowane jest
w cyklu dwuletnim przez Wydzia³ Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki
Rzeszowskiej, przy wspó³udziale: Ko-
misji In¿ynierii Rehabilitacyjnej Komi-
tetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej

i Integracji Spo³ecznej PAN, Wydzia³u
Wychowania Fizycznego Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, Sekcji Mechanika
w Medycynie Oddzia³u Rzeszowskiego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
oraz Towarzystwa Walki z Kalectwem
w Rzeszowie.

Seminarium
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Radzie Programowej przewodni-
czy³ prof. zw. dr hab. in¿. dr h. c. Sta-
nis³aw Pytko z Akademii Górniczo-

-Hutniczej w Krakowie, a pracami ko-
mitetu organizacyjnego kierowali dr
hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñski, profe-

sor Politechniki Rzeszowskiej oraz
dr n. med. Janusz Cwanek z Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego.

Na Seminarium zaprezentowano re-
feraty w nastêpuj¹cych sesjach tematy-
cznych:

�biotribologia stawów,
�zu¿ycie sztucznych stawów

i wszczepów œródkostnych,
�in¿ynieria stomatologiczna,
�biomechanika,
�in¿ynieria medyczna.
W Seminarium wziê³o udzia³ oko³o

100 uczestników z ponad 20 krajowych
oœrodków technicznych i medycznych
oraz z Bia³orusi, Litwy, Rosji, Ukrainy
i z Niemiec.

Seminarium posiada w³asn¹ wi-
trynê internetow¹: http://www.prz.rze-
szow.pl/mech/konferencje/Mechanika
w Medycynie/1strona/indwx.htm,
na której prezentowane s¹ aktualnoœci
i historia Seminarium, wyg³oszone re-
feraty, zdjêcia itp.

Barbara Dul-Korzyñska

Od lewej prof. PRz Mieczys³aw Korzyñski, prof. zw. Stanis³aw Pytko i dr n. med.
Janusz Cwanek.

Fot. w³asna

Ju¿ po raz trzeci grupa pracowników
Katedry Marketingu naszej uczelni
uczestniczy³a w Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej pt. “Instytucjo-
nalne przekszta³cenia w spo³eczeñ-
stwie...”, zorganizowanej w dalekim
Melitopolu. Miasto to jest po³o¿one
w po³udniowo-wschodniej czêœci
Ukrainy w obwodzie zaporoskim,
w odleg³oœci ok. 1300 km od Rzeszowa.
Pod wzglêdem wielkoœci oraz liczby
mieszkañców jest ono zbli¿one do stoli-
cy województwa podkarpackiego.

Organizatorem konferencji, która
odby³a siê w dniach 8-10 wrzeœnia br.,
by³ Melitopolski Instytut Pañstwowego
i Lokalnego Zarz¹dzania "Zidmu",
zwi¹zany z Uniwersytetem Humanisty-

cznym w Zaporo¿u. W pierwszym dniu
spotkania przedstawicieli œwiata nauki
z Polski oraz Ukrainy odby³a siê sesja
plenarna oraz obrady w sekcjach. Jed-
nej z nich przewodniczy³a dr Hanna

Hall, adiunkt w Katedrze Marketingu.
Nastêpnie zaproszeni goœcie zostali
przewiezieni do oœrodka w Kiry³owce
nad Morzem Azowskim, gdzie konty-
nuowano obrady i dyskusje.

Konferencja

Z kolejn¹
wizyt¹

na Ukrainie

Z kolejn¹
wizyt¹

na Ukrainie

Wyst¹pienie prof. dr. hab. Aleksandra Gugnina z Katedry Marketingu podczas se-
sji planarnej konferencji. Obok (po prawej) prorektor ukraiñskiej uczelni prof. dr
hab. Anatolij Tkacz.

Fot. M. Gêbarowski

8-10 wrzeœnia 2006 r.
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Udzia³ w konferencji by³ kolejnym
spotkaniem wynikaj¹cym ze wspó³pra-
cy nawi¹zanej przed trzema laty pomiê-
dzy Katedr¹ Marketingu a Instytutem
“Zidmu”. Wówczas to kierownicy obu
jednostek (prof. dr hab. in¿. Jan Adam-
czyk oraz prof. dr hab. Anatolij Tkacz)
podpisali umowê precyzuj¹c¹ zakres

wspólnych dzia³añ. Zgodnie z poczy-
nionymi ustaleniami corocznie docho-
dzi do bilateralnych spotkañ, zarówno
na Ukrainie, jak i w Polsce (m.in. w ma-
ju br. przedstawiciele partnerskiej ucze-
lni uczestniczyli w Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej nt. “Przemiany
rynkowe w procesie integracji europej-

skiej”, zorganizowanej w Krynicy Gór-
skiej przez Katedrê Marketingu).
Ponadto wydawane s¹ wspólne publi-
kacje w ramach zeszytów naukowych,
odbywane s¹ sta¿e oraz nastêpuje wy-
miana doœwiadczeñ dotycz¹cych reali-
zacji procesu dydaktycznego.

Marcin Gêbarowski

Kraków powita³ uczestników konfe-
rencji naukowej “Dydaktyka jêzyków
obcych na pocz¹tku XXI w.”, zorgani-
zowanej przez Polskie Towarzystwo
Neofilologiczne, Instytut Filologii An-
gielskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego
oraz Instytut Neofilologii Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie, piêkn¹ po-
god¹, przyjazn¹ atmosfer¹ oraz wielo-
jêzycznoœci¹, która wpisa³a siê ju¿ na
sta³e w klimat tego coraz piêkniejszego
miasta. 145 nauczycieli akademickich
jêzyków obcych oraz pracowników
naukowych reprezentuj¹cych ca³¹
gamê specjalnoœci jêzykowych, wziê³o
udzia³ w kilkudziesiêciu wyk³adach.

TEMATY WIOD¥CE
� Dwujêzycznoœæ i wielojêzycznoœæ

w edukacji.
� Modele integracji kszta³cenia jêzy-

kowego z kszta³ceniem ogólnym
i zawodowym.

� Ewaluacja programów, materia³ów
do nauczania i oceniania oraz
osi¹gniêæ uczniów.

� Wielotorowoœæ w kszta³ceniu na-
uczycieli jêzyków obcych.

� Organizacja procesu dydaktyczne-
go w kszta³ceniu dwujêzycznym,
wielojêzycznym i zintegrowanym.

� Aspekty socjolingwistyczne i psy-
cholingwistyczne dwujêzycznoœci,
wielojêzycznoœci i kszta³cenia zin-
tegrowanego.

� Ocena i samoocena jako Ÿród³o wie-
dzy i formowania samego siebie
w procesie nauki jêzyka obcego.
Rola samooceny w kszta³towaniu
autonomii ucznia.

� Kryteria i formy oceny wypowiedzi
ustnych i pisemnych.

� Modele kompetencji jêzykowej, ko-
munikacyjnej i interkulturowej
a problematyka ewaluacji.

� Nowe technologie w ewaluacji
w dydaktyce jêzyka obcego.
Edukacja do wielojêzycznoœci to

podstawowe cele polityki jêzykowej
Rady Europy, odzwierciedlaj¹ce siê
w procesie boloñskim i strategii lizboñ-
skiej, a tym samym jeden z podstawo-
wych filarów podwy¿szania poziomu
edukacji w Polsce. Ta strategiczna rola
wielojêzycznoœci w edukacji europej-
skiej i polskiej zawarta zosta³a w stano-
wisku Zarz¹du G³ównego Polskiego
Towarzystwa Neofilologicznego
w sprawie kszta³cenia w zakresie jêzy-
ków obcych, dn. 20 lutego 2006 r., któ-
rego fragment przytaczam:

“Rada Europy i wiele aktów UE za-
lecaj¹, by wszyscy Europejczycy opa-
nowali przynajmniej dwa jêzyki
obce. I tak, m.in. Dyrektoriat General-
ny ds. Edukacji i Kultury Komisji Euro-
pejskiej w dokumencie: Edukacja
w Europie: ró¿ne systemy kszta³cenia
i szkolenia - wspólne cele do roku 2010.
Program prac dotycz¹cych przysz³ych
celów systemów edukacji (http:/
/www.men.gov.pl / wspolpraca/
/unia_europejska/ed_europ.php) jasno
precyzuje Strategiê Lizboñsk¹ i ustalo-
ne cele dotycz¹ce systemów edukacji:
� Cel 3.3.: Poprawa sytuacji w zakre-

sie nauki jêzyków obcych. Ró¿no-
rodnoœæ Europy przejawia siê w bo-
gactwie jej jêzyków. Obywatele Eu-
ropy mog¹ czerpaæ korzyœci z tej

ró¿norodnoœci jedynie wtedy, gdy
potrafi¹ porozumiewaæ siê miêdzy
sob¹ bez barier jêzykowych, a tym
samym poznawaæ ró¿ne kultury,
uczyæ siê tolerancji i wzajemnego
szacunku. Dlatego ka¿dy Europej-
czyk powinien pos³ugiwaæ siê przy-
najmniej dwoma jêzykami obcymi.

� Wspólnota Europejska, ju¿ od d³u¿-
szego czasu, k³adzie nacisk na naukê
jêzyków obcych. Znajomoœæ jêzy-
ków nabiera kluczowego znaczenia
w edukacji, kulturze i w ¿yciu spo-
³ecznym, staje siê tak¿e warunkiem
zatrudnienia.

� Uznano jako kluczowe zagadnienia
zachêcanie wszystkich do nauki
dwóch lub, gdzie jest to mo¿liwe,
wiêkszej liczby jêzyków obcych oraz
uœwiadamianie znaczenia nauki jê-
zyków w ka¿dym wieku.

� Rada i Komisja Europejska stwier-
dzi³y, ¿e bêd¹ monitorowaæ postêp
w umiejêtnoœciach pos³ugiwania siê
jêzykami obcymi, stosuj¹c wskaŸ-
nik odsetek uczniów i studentów,
którzy opanowali na danym pozio-
mie dwa jêzyki obce.”
Europejski system kszta³cenia jêzy-

kowego, na którym wspiera siê dydak-
tyka jêzyków obcych w naszej uczelni,
oraz Europejskie Portfolio Jêzykowe
wytyczaj¹ zarówno praktyczne, jak
i teoretyczne tory dzia³ania glottody-
daktycznego XXI w. Dokumentowanie
rozwoju w³asnych umiejêtnoœci po-
zwala na szeroki rozwój autonomii
u ucz¹cych siê, co wyra¿a siê w samo-
dzielnym okreœlaniu celów dalszej na-
uki, podejmowaniu decyzji dotycz¹-

Konferencja

Dydaktyka jêzyków obcych
na pocz¹tku XXI w.

Dydaktyka jêzyków obcych
na pocz¹tku XXI w.

Kraków, 11-13 wrzeœnia 2006 r.
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cych doboru metod, treœci i œrodków,
monitorowaniu w³asnej pracy i auto-
ewaluacji, czyli oceny postêpów i efe-
ktywnoœci w³asnej pracy. Wdra¿anie do
sta³ej autodiagnozy ma sk³aniaæ do re-
fleksji nad w³asnym procesem uczenia
siê, a tym samym do bardziej œwiado-
mego rozwijania sprawnoœci jêzyko-
wych i komunikacyjnych.

Jednym z najwa¿niejszych czynni-
ków maj¹cych wp³yw na edukacjê jêzy-
kow¹ s¹ prace programowe, które
odwo³uj¹ siê do dokumentów komisji
europejskiej, w szczególnoœci do Euro-
pejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia
Jêzykowego oraz do Podstawy progra-
mowej kszta³cenia ogólnego, i zmie-
rzaj¹ w kierunku nauczania zintegro-
wanego, wi¹¿¹cego treœci pozajêzyko-
we z nauczaniem form jêzykowych.
Ponadto rozwijanie samodzielnoœci
u ucz¹cego siê, zwi¹zane œciœle z jego
aktywizacj¹ w procesie dydaktycznym,
sta³o siê jednym z najwa¿niejszych ce-
lów formu³owanych w dydaktyce jêzy-
ków obcych.

Aktywizowanie ucz¹cych siê w pro-
cesie dydaktycznym oraz ich zdolnoœæ
do samooceny zale¿¹ w ogromnej mie-
rze od nauczaj¹cych. Wypracowany na
podstawie filozofii pozytywistycznej
transmisyjny model nauczania prze¿y-
wa w dydaktyce jêzyków obcych kry-
zys. Odwo³anie siê glottodydaktyki do
kognitywnej interpretacji procesu ucze-
nia siê i interpretacji procesu poznania
przez konstruktywizm stanowi alterna-
tywê dla pozytywistycznych koncepcji
edukacji. Filozofia konstruktywistycz-
na nie wypracowa³a wprawdzie spójne-
go modelu kszta³cenia, ale promuje
praktyczne rozwi¹zania, jak autonomi-
zowanie ucznia, po³o¿enie nacisku na
proces uczenia siê itd. Powstaje jednak
pytanie, czy nauczyciel wychowany
w modelu pozytywistycznym, wzmoc-
niony nie tak odleg³ymi doœwiadcze-
niami ustroju totalitarnego i byæ mo¿e
paternalistycznym modelem rodziny,
jest w stanie przyznaæ uczniowi prawo
do autonomii i tê autonomiê wspieraæ.
Rodzi siê wiêc potrzeba poszukiwania
nowych, aktywizuj¹cych form kszta³-
cenia nauczycieli, gdzie dotychczaso-
we miejsce “tradycyjnego” nauczyciela
powinien zaj¹æ nauczyciel animator,

który bêdzie inspirowa³ ucznia do
aktywnego wspó³tworzenia procesu
dydaktycznego, bêdzie potrafi³ go mo-
tywowaæ i wspieraæ w drodze do
osi¹gania samodzielnoœci. Nauczyciel
XXI w. bêdzie równie¿ zobowi¹zany
poszerzaæ swoje kompetencje z zakresu
techniki informacyjnej, wykorzysty-
waæ nowe technologie, typu Internet,
grupy dyskusyjne, czaty, strony www,
oraz tworzyæ zajêcia interaktywne.
Wokó³ konstruowania tej oferty dyda-
ktycznej powsta³o wiele nieporozu-
mieñ. Dotycz¹ one celu zajêæ, sposobu
ich tworzenia oraz zasad oceniania pra-
cy studentów. Nie jest wystarczaj¹ce
umieszczenie materia³ów w sieci, na-
wet na specjalnie przystosowanej do
tego platformie. Mo¿e byæ tu mowa je-
dynie o nauczaniu wspomaganym kom-
puterowo. Jednak sam fakt dostêpnoœci
w sieci materia³u dydaktycznego, nie
przes¹dza ani o nowatorskim podejœciu
nauczyciela, ani o jego nowoczesnych
treœciach. W jednym z wyk³adów prof.
dr hab. Haliny Wid³y z Uniwersytetu
Œl¹skiego przedstawione zosta³y zasa-
dy konstruowania wyk³adów i æwiczeñ
z przyk³adami, formy pracy nadaj¹ce

siê na platformie, ewaluacja postêpów
studentów oraz zasady i kryteria oce-
niania ich pracy.

Niezwyk³a atmosfera konferencji
stworzona przez organizatorów i wielu
wybitnych naukowców, jak prof. dr
hab. Anna Michoñska-Stadnik z Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, prof. dr hab.
W³adys³aw Miodunka z Uniwersytetu
Jagielloñskiego, prof. dr hab. Kazimie-
ra Myczko z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab.
Anna Ni¿egorodcew z Uniwersytetu
Jagielloñskiego, prof. dr hab. Teresa
Siek-Piskozub z Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr
hab. Halina Wid³a z Uniwersytetu
Œl¹skiego, prof. dr hab. El¿bieta Zawa-
dzka-Bartnik z Uniwersytetu Warsza-
wskiego oraz przewodnicz¹ca Pol-
skiego Towarzystwa Neofilologiczne-
go prof. dr hab. Weronika Wilczyñska
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, sprzyja³a o¿ywionym
dyskusjom nad poruszan¹ na
wyk³adach tematyk¹, wymianie do-
œwiadczeñ i analizie nowych koncepcji
w glottodydaktyce.

Ma³gorzata Pomorska

52. Konferencja Naukowa Komite-
tu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN
oraz Komitetu Nauki PZITB odby³a siê
w dniach 11-16 wrzeœnia 2006 r.
w Krynicy-Zdroju. Organizatorem
konferencji by³ Wydzia³ In¿ynierii
L¹dowej i Œrodowiska Politechniki
Gdañskiej, a Komitet Organizacyjny
pracowa³ pod przewodnictwem prof.
dr. hab. in¿. Jerzego Zió³ki.

Konferencja sk³ada³a siê tradycyj-
nie z dwóch czêœci: problemowej
i ogólnej. Tematyka artyku³ów tegoro-
cznej sesji problemowej w du¿ym stop-
niu stanowi³a kontynuacjê problemów
in¿ynierii œrodowiska, rozwoju gospo-
darczego i przemys³u poruszanych
na poprzedniej konferencji, kie-
ruj¹cych zainteresowanie na problema-

tykê hydrotechniczn¹. W ramach tej se-
sji wyg³oszono 26 referatów, w tym
8 z biur projektów i przedsiêbiorstw
wykonawczych oraz 2 z zagranicy
(z Holandii i Ukrainy). W czêœci ogól-
nej, zatytu³owanej “Problemy nauko-
wo-badawcze budownictwa” wyg³o-
szono 91 referatów zakwalifikowanych
przez Komitet Naukowy Konferencji,
a wczeœniej ocenionych przez Komisje
Nauki przy oddzia³ach PZITB. Zakwa-
lifikowane i wyg³oszone referaty zo-
sta³y wydrukowane w czterech tomach
Zeszytów Naukowych Politechniki
Gdañskiej i nagrane na p³ycie CD.

Pocz¹tków Konferencji Krynickich
nale¿y szukaæ w pierwszych latach po-
wojennej odbudowy ¿ycia naukowego.
W tym czasie odby³o siê kilka kursów,

Konferencja

Problemy in¿ynierii œrodowiska
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wakacyjnych konferencji naukowych.
W 1953 r. za spraw¹ tak wybitnych po-
staci, jak prof. Witold Nowacki,
Wac³aw Olszak, Wac³aw ¯enczyko-
wski narodzi³a siê myœl corocznych
spotkañ konferencyjnych. Pierwsze
odby³o siê w Karpaczu (1953), kolejne
w Miêdzyzdrojach (1955) i wreszcie
w 1956 r. po raz pierwszy w Krynicy.

Dopisali nie tylko liczni uczestnicy
konferencji, reprezentuj¹cy uczelnie,
oœrodki naukowe i firmy zwi¹zane
z praktyk¹ budowlan¹, ale równie¿ po-
goda. Piêkna, s³oneczna aura sprzyja³a
korzystaniu z programu turystycznego
zaproponowanego przez organizato-
rów, jak równie¿ indywidualnym wy-
prawom na Górê Parkow¹, czy na
Jaworzynê Krynick¹. Podczas trwania
konferencji odby³o siê wiele ciekawych
spotkañ i dyskusji. W opinii uczestni-
ków konferencja ta spe³nia wa¿n¹ rolê
forum wymiany myœli i daje mo¿liwoœæ
poznania siê i spotkania ludzi z ró¿nych
œrodowisk zwi¹zanych z budownic-
twem.

Jak co roku, nie zabrak³o równie¿
uczestników reprezentuj¹cych Polite-
chnikê Rzeszowsk¹. Swoje referaty
przedstawili: dr hab. in¿. Szczepan Wo-

liñski, prof. PRz, dr hab. in¿. Aleksan-
der Koz³owski, prof. PRz, dr in¿. Jerzy
Kerste, dr in¿. Izabela Skrzypczak, mgr
in¿. Andrzej Wojnar oraz mgr in¿. Lidia
Buda-O¿óg.

Otwieraj¹c 50. Jubileuszow¹ Kon-
ferencjê w Krynicy, profesor Stanis³aw
Kajfasz powiedzia³ o twórcach tych
konferencji, ¿e maj¹ w najlepszym ra-

zie w³osy przyprószone siwizn¹, a wielu
z nich jest ju¿ cieniami po drugiej stro-
nie kalendarza.

Szkoda, ¿e do tych cieni do³¹czy³
równie¿ coroczny uczestnik i orêdow-
nik Konferencji Krynickich dr hab.
in¿. W³adys³aw £akota , prof. PRz,
wspó³autor jednego z wyg³oszonych re-
feratów.

Lidia Buda-O¿óg

Referat wyg³asza prof. PRz Szczepan Woliñski - prodziekan WBiIŒ.
Fot. w³asna

W dniach 29-30 wrzeœnia 2006 r.
w Oœrodku Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Czudcu, odby-
³y siê warsztaty matematyczne dla na-
uczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego. War-
sztaty zorganizowane zosta³y przez Od-
dzia³ Rzeszowski Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego przy wspó³-
pracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli
Matematyki, w ramach projektu “Praca
z uczniem zdolnym”, dofinansowanego
przez Departament Edukacji i Kultury
Urzêdu Marsza³kowskiego.

Warsztaty rozpoczê³y siê odczytem
dr Renaty Jurasiñskiej (Instytut Mate-
matyki Uniwersytetu Rzeszowskiego)
pt. “Nierównoœci miêdzy œrednimi licz-
bowymi i ich zastosowania”. Kolejny-

mi wyk³adowcami byli dr Janusz Dron-
ka oraz dr Pawe³ Witowicz z Katedry
Matematyki Wydzia³u Matematyki i
Fizyki Stosowanej Politechniki Rze-
szowskiej, którzy poprowadzili zajêcia
pt. “Wielomiany i równania funkcyjne”
oraz “Wybrane zagadnienia geometrii
p³aszczyzny”. Zajêcia przeprowadzone
zosta³y w formie warsztatów - pro-
wadz¹cy najpierw przedstawiali tema-
tykê, pojêcia i mo¿liwoœci zasto-
sowania, a nastêpnie uczestnicy roz-
wi¹zywali przygotowane zadania sa-
modzielnie lub z pomoc¹ prowa-
dz¹cego. Wyk³adowcy prezentowali
g³ównie problemy wystêpuj¹ce na
olimpiadach matematycznych krajo-
wych i œwiatowych oraz proste metody
prowadz¹ce do rozwi¹zania.

Podjêta inicjatywa jest pierwsz¹
tego rodzaju akcj¹ na Podkarpaciu i od
razu zosta³a entuzjastycznie przyjêta
przez nauczycieli. Na warsztaty zg³o-
si³o siê tak wielu chêtnych, ¿e koniecz-
noœci¹ by³o ograniczenie liczby zg³o-
szeñ. Ostatecznie wziê³o w nich udzia³
40 osób. W kuluarowych dyskusjach
oraz podczas kolacji i zakoñczenia war-
sztatów nauczyciele wyrazili ¿al, ¿e nie
ma tradycji organizowania tego typu
spotkañ na Podkarpaciu. Wyrazili po-
trzebê uczestniczenia w takich impre-
zach oraz nadziejê, ¿e podobne war-
sztaty bêd¹ organizowane w przy-
sz³oœci i stan¹ siê sta³ym punktem do-
skonalenia zawodowego.

Warto przy okazji wspomnieæ, ¿e
wszyscy wymienieni wczeœniej wyk³a-

Warsztaty matematyczne w Czudcu
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dowcy zostali w poprzednim roku
powo³ani do Komitetu Okrêgowego
Olimpiady Matematycznej w Lublinie,
prof. Politechniki Rzeszowskiej Ja-
ros³aw Górnicki (WMiFS) zaœ zosta³
jego wiceprzewodnicz¹cym z okrêgu
rzeszowskiego. Fakt powo³ania osób
z Podkarpacia do komitetu olimpiady,
uwieñczy³ starania moje i poprzednich
prezesów OR PTM (prof. Jana Stankie-
wicza i prof. Antoniego Parda³y) pro-
wadzone w kierunku powo³ania
odrêbnego komitetu w województwie
podkarpackim.

W œrodowisku Podkarpacia istnieje
ogromna potrzeba organizowania do-
skonalenia zawodowego w zakresie
pracy z uczniem zdolnym, gdy¿ w³aœnie
to województwo przez wiele kolejnych
lat wyró¿nia siê na tle innych iloœci¹ oli-
mpijczyków w dziedzinie nauk mate-
matycznych. WskaŸnikiem zaintere-
sowania nauczycieli i m³odzie¿y mo¿e
byæ równie¿ fakt czynnego uczestnic-
twa w wyk³adach popularno-nauko-
wych organizowanych w Politechnice
Rzeszowskiej (o wyk³adach tych
pisa³am numerze 9-10/2006 GP), na
które zapraszani s¹ równie¿ matematy-
cy z zewn¹trz.

Padaj¹ jednak zarzuty co do sensow-
noœci prowadzonych dzia³añ, co do sen-
sownoœci organizowania wspom-
nianych wyk³adów. Sceptycy twierdz¹,

¿e w ten sposób kszta³cimy, owszem
znakomicie, ale studentów innych, bar-
dziej renomowanych uczelni, ¿e nasza
m³odzie¿ ucieka do pracy w innych
miastach, a nawet za granicê. Trudno
tym pogl¹dom czêœciowo nie przyznaæ
racji. Byæ mo¿e czêœæ m³odzie¿y wyje-
dzie studiowaæ w AGH, b¹dŸ w Uni-
wersytecie Warszawskim, byæ mo¿e
podejmie pracê poza regionem. Jednak-
¿e œrodowisko akademickie Podkarpa-
cia jest œrodowiskiem stosunkowo
m³odym i musi dopiero wypracowywaæ

sobie odpowiedni¹ rangê w Polsce
(w ostatnich latach równie¿ w³adze wo-
jewództwa staraj¹ siê na wiele sposo-
bów podnieœæ rangê miasta i regionu).
Dziêki wyk³adom zaproszeni goœcie
maj¹ okazjê poznaæ nasz¹ uczelniê
i przekazaæ dobre (b¹dŸ z³e) wyobra¿e-
nie o niej do swoich œrodowisk. Tego
typu akcje pozwalaj¹ umocniæ nasz¹
pozycjê. Nasze œrodowisko akademic-
kie jest postrzegane jako m³ode, ale
aktywnie dzia³aj¹ce na ró¿nych polach.
Ponadto m³odzie¿ Podkarpacia bêdzie
przez takie akcje bardziej “oswojona”
z naszymi uczelniami i znaj¹c je, bêdzie
podejmowaæ tu studia. Niestety nie jest
to proces, którego efekty mog¹ byæ wi-
doczne od razu. Jak ka¿dy proces
kszta³cenia i wychowania potrzebuje
wiele czasu, si³ i œrodków, aby przy-
nieœæ wymierne korzyœci. Ponadto ani
uczelnia, ani tym bardziej jej pracowni-
cy nie s¹ w stanie zagwarantowaæ
miejsc pracy przysz³ym absolwentom,
a to przede wszystkim jest magnesem
œci¹gaj¹cym zdoln¹ m³odzie¿. Mo¿emy
jednak podejmowaæ takie dzia³ania, na
które nas w danej chwili staæ, a opisane
warsztaty s¹ jednym z tego typu
dzia³añ. Wydaje siê, ¿e przeznaczone
na ten cel œrodki naprawdê nie s¹ zbyt
du¿e w stosunku do korzyœci, które
przynios¹ w przysz³oœci.

Stanis³awa Kanas
Uczestnicy warsztatów na sali wyk³adowej.

Fot. w³asna
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W dniach 20-23 wrzeœnia 2006 r.
odby³a siê XVII Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowa SAKON'06 nt.
“Metody obliczeniowe i badawcze
w rozwoju pojazdów samochodowych
i maszyn roboczych samojezdnych.
Zarz¹dzanie i marketing w motoryza-
cji”. Od 1990 r. konferencja jest organi-
zowana cyklicznie przez Zak³ad
Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych Politechniki Rzeszow-
skiej we wspó³pracy z Narodowym
Uniwersytetem Transportu w Kijowie
oraz Akademi¹ Transportu Ukrainy -
Zachodnim Centrum we Lwowie.

Podobnie jak w ostatnich latach, ob-
rady konferencji odby³y siê w przepiêk-
nej scenerii zamku w Przec³awiu
k. Mielca. Uczestnikami byli naukowcy
oraz praktycy z kraju i z Ukrainy, o mo-
toryzacyjnym profilu zainteresowañ.
Podczas 2-dniowych obrad wyg³oszo-
no 31 referatów dotycz¹cych zagadnieñ
zarówno teoretycznych, jak i ekspery-
mentalnych, realizowanych w jednost-
kach naukowych i zak³adach prze-
mys³owych obejmuj¹cych zakresem

dzia³alnoœci zagadnienia motoryzacyj-
ne. Przebieg konferencji potwierdzi³
potrzebê jej organizacji z uwagi na wy-
mianê myœli naukowej i zapoznanie siê
z praktycznymi rozwi¹zaniami stoso-
wanymi w obu krajach. Poniewa¿ w ra-
mach Euroregionu Karpackiego

istniej¹ jeszcze niewykorzystane mo¿-
liwoœci rozszerzenia wspó³pracy i wy-
miany naukowej, dlatego organizo-
wana konferencja stanowi szczególn¹
formê realizacji tych zagadnieñ.

Przedstawiciele strony ukraiñskiej
w swoich wypowiedziach zwracali
uwagê na koniecznoœæ nawi¹zania œci-
œlejszych kontaktów naukowych i go-
spodarczych zwi¹zanych z bran¿¹
motoryzacyjn¹ (dotyczy to g³ównie sil-
ników wysokoprê¿nych i autobusów)
oraz z zasilaniem gazowym i z wyko-
rzystaniem biopaliw. Podkreœlono, ¿e
organizowanie konferencji w takiej for-
mie znakomicie u³atwia wspó³pracê po-
miêdzy jednostkami naukowymi
w Polsce i na Ukrainie. Uœciœlony zosta³
tak¿e merytoryczny zakres zagadnieñ
transportu, które bêd¹ prezentowane na
konferencji SAKON'07.

Wydane materia³y konferencyjne
zawieraj¹ce 36 artyku³ów s¹ istotnym
dorobkiem konferencji. Publikacje
obejmuj¹ wiele ciekawych prac o cha-
rakterze obliczeniowym oraz wyniki
realizowanych badañ podstawowych
i rozwojowych. Szczególny nacisk zo-

Konferencja

Czêœæ uczestników konferencji SAKON'06 na tle zamku w Przec³awiu.
Fot. w³asna

Podczas obrad w sali konferencyjnej.
Fot. w³asna
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IN¯YNIERIA i OCHRONA ŒRODOWISKA
W dniach 23-25 wrzeœnia 2006 r.

w Bystrem k. Baligrodu po raz kolejny
odby³o siê spotkanie naukowców oraz
praktyków zajmuj¹cych siê in¿ynie-
ri¹ i ochron¹ œrodowiska w ramach
IV Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wo-Technicznej “Postêp w In¿ynierii
Œrodowiska”. Organizatorem konfe-
rencji by³ Zak³ad In¿ynierii i Chemii
Œrodowiska Politechniki Rzeszow-
skiej. Patronat honorowy objêli Komi-
tet In¿ynierii Œrodowiska PAN, Woje-
woda Podkarpacki oraz Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego.

Uroczystego otwarcia konferencji
dokona³ dr hab. in¿. Janusz A. Toma-
szek, prof. PRz - przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Organizacyjnego. Wyk³ad
inauguracyjny pt. “Nowe kierunki roz-
budowy i modernizacji miejskich oczy-
szczalni œcieków” wyg³osi³ prof. dr
hab. in¿. Zbigniew Heidrich z Politech-

niki Warszawskiej. Uczestnicy z uwag¹
wys³uchali tak¿e referatu plenarnego
prof. dr hab. in¿. Czes³awy Rosik-Du-
lewskiej z IPIŒ PAN pt. “Zasady gospo-
darowania odpadami”.

W konferencji wziê³o udzia³ 60
osób, wœród nich naukowcy z 19 uczel-
ni pañstwowych oraz 4 placówek PAN.
Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli
firm prywatnych zajmuj¹cych siê pro-
blematyk¹ in¿ynierii œrodowiska oraz
instytucji pañstwowych i samorz¹do-
wych.

Dyskusje prowadzono w czterech
sesjach tematycznych (podane w kolej-
noœci obrad): oczyszczanie œcieków,
gospodarka odpadami i osadami œcie-
kowymi, uzdatnianie wody oraz ochro-
na œrodowiska. W czasie dwudniowych
spotkañ wyg³oszono ogó³em 34 refera-
ty. Zaprezentowano prace o tematyce
obejmuj¹cej szeroko rozumian¹ in¿y-

nieriê oraz ochronê œrodowiska. Przed-
stawiono m.in. nowoczesne technolo-
gie w oczyszczaniu œcieków, utylizacji
osadów, jak równie¿ ekonomiczne
i prawne aspekty w ochronie œrodowi-
ska. Nie zabrak³o tak¿e tematów
zwi¹zanych z ochron¹ wód powierzch-
niowych. Wszystkie prace zg³oszone na
konferencjê, po akceptacji Komitetu
Naukowego, zosta³y wydane przez Ofi-
cynê Wydawnicz¹ Politechniki Rze-
szowskiej jako materia³y konferen-
cyjne.

Podobnie jak w poprzednich latach
artyku³y wyró¿niaj¹ce siê treœci¹ po-
znawcz¹ zostan¹ po pozytywnej recen-
zji opublikowane w jêzyku angielskim
w Environment Protection Enginee-
ring, czasopiœmie z listy Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wyda-
wanym przez Politechnikê Wroc³aw-
sk¹. Publikowane tam prace s¹ zna-
cz¹ce w indywidualnym dorobku auto-
rów. Realizacja tego przedsiêwziêcia
nast¹pi w 2007 r.

Konferencja przebiega³a w mi³ej
i przyjaznej atmosferze kuluarowych
rozmów na tematy bêd¹ce treœci¹ ob-
rad. Jej zwieñczeniem by³o wspólne
zdobywanie Po³oniny Wetliñskiej i po-
dziwianie wspania³ych widoków w naj-
piêkniejszym w Bieszczadach okresie
ciep³ej jesieni. Przebieg konferencji
“Postêp w In¿ynierii Œrodowiska” po-
twierdzi³ jej ci¹g³y rozwój i wzrost po-
ziomu zarówno naukowego, jak
i organizacyjnego oraz udowodni³ po-
trzebê jej organizowania.

Organizatorzy konferencji dziêkuj¹
w tym miejscu sponsorowi, jakim jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie, za dofinansowanie imprezy.

Piotr Koszelnik

Konferencja

Prowadz¹cy obrady Sesji I dr hab. in¿. Janusz A. Tomaszek, prof. PRz oraz dr hab.
in¿. Maria ¯ygad³o, prof. PŒw.

Fot. w³asna

sta³ po³o¿ony na poziom referatów, któ-
re by³y recenzowane przez cz³onków
Komitetu Naukowego.

Organizatorzy konferencji pragn¹
podziêkowaæ za jej dofinansowanie,

w tym szczególnie Zak³adowi
“Mielec-Diesel” GAZ Spó³ka z o. o.
oraz Wytwórni Silników “PZL-Mie-
lec” Spó³ka z o. o. Udzielona pomoc
finansowa pozwoli³a w znacznym

stopniu pokryæ koszty organizacyjne
i wydania materia³ów konferencyj-
nych.

Hubert Kuszewski
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NANOSTRUKTURY

I NANOTECHNOLOGIE

NANOSTRUKTURY

I NANOTECHNOLOGIE

Seminarium

W dniach 6-8 paŸdziernika 2006 r.
odby³o siê seminarium naukowe nt.
“Nanostruktury i nanotechnologie”, or-
ganizowane przez Katedrê Podstaw
Elektroniki na Wydziale Elektrotech-
niki i Informatyki Politechniki Rzeszo-
wskiej wspólnie z Oddzia³em Rze-
szowskim Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej oraz Zak³adem Fizyki i Techno-
logii Struktur Niskowymiarowych
Instytutu Technologii Elektronowej
w Warszawie. Przebieg seminarium
nadzorowa³ Komitet Organizacyjny
w sk³adzie: dr in¿. Mariusz M¹czka -
przewodnicz¹cy, prof. dr hab. Maciej
Bugajski, dr hab. in¿. Andrzej Kolek,
dr Tomasz Przes³awski - edytor.

Tematyk¹ seminarium by³y aktual-
ne zagadnienia nano- i mikroelektroni-
ki. Wyst¹pienia uczestników semi-
narium mia³y na celu prezentacjê bie-
¿¹cych badañ naukowych prowadzo-
nych w wy¿ej wspomnianych oœrod-
kach naukowych, wymianê informacji
i doœwiadczeñ, a tak¿e nakreœlenie
kszta³tu i charakteru wzajemnej wspó³-
pracy.

Seminarium odbywa³o siê w dwóch
miejscach. Pierwsza czêœæ przeprowa-
dzona zosta³a w pomieszczeniach Ka-
tedry Podstaw Elektroniki, gdzie dr in¿.
Krzysztof Mleczko przedstawi³ uczest-
nikom wyposa¿enie i mo¿liwoœci po-
miarowe Laboratorium Kriomagne-
tycznego.

Druga, plenarna czêœæ odby³a siê
w sobotê 7 paŸdziernika w Akademic-
kim Oœrodku Szybowcowym Politech-
niki Rzeszowskiej w Bezmiechowej.
Przedstawiono referaty poœwiêcone
problematyce technologii i projektowa-
nia wytwarzanych w ITE laserów: VE-
CSEL (Vertical External Cavity Sur-
face Emitting Laser), QCL (Quantum
Cascade Laser) oraz lasera Nd:YAG.
Kolejny blok tematyczny seminarium
tworzy³y prezentacje symulacji kwan-
towych przyrz¹dów pó³przewodniko-
wych realizowane w Katedrze Podstaw
Elektroniki.

Dzieñ pe³en ciekawych naukowych
przemyœleñ, wniosków oraz dyskusji

zwieñczony zosta³ niezwykle ekscy-
tuj¹cymi doznaniami, jakie by³y
udzia³em seminarzystów, którzy zde-
cydowali siê na lot szybowcem pilo-
towanym przez dyrektora Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego mgr. Mie-
czys³awa Góraka. Uroczysta wieczor-
na kolacja utwierdzi³a uczestników
w przekonaniu o wyj¹tkowym charak-
terze seminarium, jak i samego miejsca,

staj¹c siê w opiniach niektórych “pun-
ktem odniesienia do liczenia czasu”.

W trzecim dniu seminarium poru-
szono temat dziedzin naukowych, które
mog³yby byæ realizowane wspólnie
przez obydwa oœrodki. Dotyczy³o to
w szczególnoœci laserów QCL oraz ba-
dañ dwuwymiarowego gazu elektrono-
wego w strukturach HEMT.

Mariusz M¹czka

Prof. Maciej Bugajski wyg³asza referat pt. “Pompowane optycznie lasery VEC-
SEL”.

Fot. w³asna

Od trzech lat studenci nale¿¹cy do
Studenckiego Ko³a Naukowego Komu-
nikacji Marketingowej, uczestnicz¹
w wydarzeniach wystawienniczych or-
ganizowanych przez Miêdzynarodowe
Targi Poznañskie. Jesieni¹ tego roku
by³y to: Miêdzynarodowy Salon Tury-
styczny “Tour Salon” oraz Wystawa
Produktów i Us³ug dla Hotelarstwa
i Gastronomii “Gastro-Invest-Hotel”.
Celem wyjazdu by³o zwiedzenie eks-
pozycji oraz obserwacja dzia³añ podej-

mowanych przez wystawców w ra-
mach ró¿nych obszarów marketingu
wystawienniczego.

Osoby reprezentuj¹ce nasz¹ uczel-
niê uczestniczy³y ponadto w dwóch
prezentacjach towarzysz¹cych Tar-
gom. Temat jednej z nich to: “W jaki
sposób wyszukiwarki internetowe
mog¹ pomóc w zdobywaniu nowych
klientów?” (zorganizowa³o j¹ Google
Polska), druga zaœ odby³a siê pod has-
³em: “Targi - nowoczesne narzêdzie

Studenci WZiM
na Targach Poznañskich
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marketingowe. Znaczenie targów tury-
styki biznesowej dla wystawców i od-
wiedzaj¹cych” (przedstawi³ j¹ w jêzyku
angielskim Paul Flackett, dyrektor wy-
konawczy najwiêkszych targów tury-
styki biznesowej IMEX we Frank-
furcie).

Wyjazd do Poznania po³¹czony zo-
sta³ ze zwiedzaniem browaru LECH
Wielkopolski nale¿¹cego do Kompanii

Piwowarskiej. Podmiot ten jest liderem
na rynku piwnym w Polsce, z roczn¹
sprzeda¿¹ przekraczaj¹c¹ 11 mln hl
piwa. Podczas wizyty w browarze stu-
denci zobaczyli proces warzenia napoju
oraz zapoznali siê za³o¿eniami dzia³añ
promocyjnych realizowanych m.in. dla
marek: Lech, Tyskie, Redd’s, ¯ubr,
Dog in the Fog, Dêbowe Mocne.

Osoby bior¹ce udzia³ w pracach Stu-
denckiego Ko³a Naukowego Komuni-

kacji Marketingowej dzia³aj¹cego na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
dwukrotnie w ci¹gu roku wyje¿d¿aj¹ do
stolicy Wielkopolski. W przysz³orocz-
nych planach jest udzia³ w kwietnio-
wych Miêdzynarodowych Targach
Artyku³ów i Us³ug Reklamowych “Eu-
ro-Reklama OutdoorExpo”. £¹cznie
w zorganizowanych ju¿ wyjazdach
uczestniczy³o ok. 40 osób.

Marcin Gêbarowski

Na tle holu wejœciowego Targów
Poznañskich.

Fot. J. Wia¿ewicz

W czasie zwiedzania browaru.
Fot. w³asna

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

Od 2005 r. Ko³o Naukowe Studentów
“Euroavia” jest pe³noprawnym cz³onkiem
miêdzynarodowego stowarzyszenia o na-
zwie EUROAVIA, zrzeszaj¹cego studen-
tów lotnictwa i kosmonautyki z 17 krajów.
W stosunkowo nied³ugim czasie uda³o siê
nam zrealizowaæ wiele celów promuj¹cych
zarówno nas, dzia³aj¹cych w Kole, jak
i Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
oraz Politechnikê Rzeszowsk¹. Dziêki nie-
ustaj¹cemu zapa³owi i pracy cz³onków

Ko³a stajemy siê coraz bardziej rozpozna-
wani i doceniani tak w kraju, jak i za gra-
nic¹.

Rok 2005 dla EUROAVII Rzeszów to
przede wszystkim zorganizowanie w Pol-
sce spotkania studentów o nazwie Fly-In,
bêd¹cego przepustk¹ do pe³noprawnego
cz³onkostwa w ww. stowarzyszeniu. Po
jednog³oœnym przyjêciu nas w poczet tej
organizacji nadszed³ kolejny etap pracy.
Staraliœmy siê - jak siê okaza³o, z sukcesem

- zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ w Polsce i poza
jej granicami. Postanowiliœmy nie zmarno-
waæ danego nam kredytu zaufania. W roku
2005 byliœmy obecni zarówno na miêdzy-
narodowych warsztatach in¿ynierskich De-
sign Workshop’2005 w Milano (Agusta
Westland), jak i dorocznym kongresie EU-
ROAVII w Zagrzebiu. Podkreœlenia wy-
maga fakt, ¿e EUROAVIA Rzeszów prze-
¿ywa ci¹g³y rozwój i mo¿e poszczyciæ siê
kolejnymi osi¹gniêciami.

EUROAVIARzeszów –EUROAVIARzeszów – ko³o dla ambitnych
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III Ma³opolski Piknik Lotniczy

Maj i czerwiec 2006 r. by³ to okres intensywnych przygoto-
wañ do III Ma³opolskiego Pikniku Lotniczego (III MPL). Do
pomocy w organizacji tego przedsiêwziêcia, ju¿ mocno wpisa-
nego w kalendarz imprez lotniczych, zaprosi³ nas dyrektor Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego - pan Krzysztof Radwan. Dziêki jego
uprzejmoœci i uznaniu dla dzia³alnoœci naszego Ko³a oraz
trwaj¹cej od d³u¿szego czasu wspó³pracy mogliœmy zaprezen-
towaæ w miêdzynarodowym gronie zarówno Ko³o, Wydzia³ Bu-
dowy Maszyn i Lotnictwa, jak i Politechnikê wraz z Oœrodkiem
Kszta³cenia Lotniczego w Jasionce. To wydarzenie pozwoli³o
nam dotrzeæ do przedstawicieli firm z bran¿y lotniczej,
nawi¹zaæ wspó³pracê z mediami, spotkaæ siê z absolwentami
Politechniki Rzeszowskiej, a tak¿e przedstawiæ walory uczelni
tegorocznym absolwentom szkó³ œrednich. Zainteresowanie zo-
rganizowanym przez nas stoiskiem wykazywa³o du¿o m³odych
osób pragn¹cych podj¹æ studia w Politechnice Rzeszowskiej.
My te¿ staraliœmy siê ich przekonaæ, ¿e warto to uczyniæ. Dodat-
kowo uwagê kandydatów przykuwa³ 4-miejscowy TB-9 Tam-
pico z OKL, u¿yczony nam na czas pikniku dziêki uprzejmoœci
dyrektora OKL pana Mieczys³awa Góraka.

Po dwóch gor¹cych weekendowych dniach mogliœmy
stwierdziæ, ¿e zainteresowanie tym, co przygotowaliœmy
przesz³o nasze oczekiwania. Nawi¹zaliœmy wiele nowych kon-
taktów, odpowiedzieliœmy na mnóstwo pytañ. Wyra¿amy na-

dziejê, ¿e bêdziemy mogli byæ obecni na innych podobnych wy-
darzeniach, a propozycje ju¿ otrzymaliœmy. W okresie, kiedy
trwa³y przygotowania do III MPL, niektórzy z nas byli jeszcze
za granic¹ na konferencji lotniczej Aeronautics Days w Wied-
niu, inni z kolei intensywnie przygotowywali prace kwalifika-
cyjne do warsztatów in¿ynierskich DeWo 2006 w Noordwijk.

AERONAUTICS DAYS 2006

Konferencja odby³a siê w dniach 19-21.06.2006 r.
z udzia³em przedstawicieli firm lotniczych z ca³ego œwiata.
W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ ponad 1000 prelegentów,
wystawców, naukowców oraz studentów z wielu europejskich
uczelni. Wœród uczestników obecni byli reprezentanci uczelni
polskich, firm lotniczych oraz przedstawiciele Rz¹du RP. Poli-
technikê Rzeszowsk¹ reprezentowali: dr hab. in¿. Romana
Œliwa, prof. PRz, mgr in¿. Fatina Liliana Basmadji - doktorantka
na WBMiL z Syrii oraz cz³onkowie naszego Ko³a: £ukasz
Kozik, Mateusz Owierczuk i Bart³omiej Pikul. Ich referaty zna-
laz³y siê wœród 54 zakwalifikowanych na konferencjê prac, spo-
œród 150 zg³oszonych ogó³em.

Design Workshop DeWo 2006

Tegoroczne Warsztaty zorganizowane zosta³y przez Euro-
pean Space Agency (ESA). Przez 3 tygodnie uczestnicy praco-

wali wspólnie z in¿ynierami ESA
nad stworzeniem statku kosmiczne-
go mog¹cego operowaæ w atmosfe-
rze Marsa. Wzorem roku poprze-
dniego jeden z cz³onków naszego
Ko³a, jako jedyny student z Polski
i jedna z 25 osób z ca³ej Europy, za-
kwalifikowa³ siê do tego wydarze-
nia. Praca Szymona Cyrana znalaz³a

siê wœród najlepszych, a dodaæ nale¿y, ¿e by³y one oceniane
przez specjalistów z ESA. Godny podkreœlenia jest fakt, ¿e za-
równo na warsztaty DeWo 2005, DeWo 2006, jak i na konferen-
cjê AERONAUTICS DAYS 2006 studenci z naszego Ko³a za-
kwalifikowali siê jako jedyni z Polski.

Na nasze dotychczasowe sukcesy nie zapracowaliœmy
sami. Wiele z nich nie by³oby mo¿liwych do zrealizowania bez
wsparcia naszego opiekuna naukowego mgr. in¿. Grzegorza
Kopeckiego, zawsze przychylnych w³adz Wydzia³u i Uczelni
oraz kadry naukowej.

Edwin Forgiel

Reprezentaci z Polski
na Aeronautics Days 2006.
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Uczelnie ³¹-
cz¹ si³y. Wspól-
ny projekt na-

ukowców z Lubelszczyzny i Podkarpacia
- donosi DP z 21 wrzeœnia 2006 r. “W³adze
11 uczelni i instytutów naukowo-badaw-
czych z Lublina, Pu³aw i Rzeszowa podpi-
sa³y wczoraj umowê o utworzeniu wspól-
nego konsorcjum. Bêd¹ razem staraæ siê
o unijne œrodki na aparaturê i infrastrukturê
budowlan¹” - czytamy. O podpisaniu poro-
zumienia piszemy na str. 9.

DeVry University
(USA) - w czasopiœmie
akademickim wymie-
nionego uniwersytetu

odnotowane zosta³o wiosn¹ br. jedno z cy-
klicznych spotkañ naukowych organizowa-
nych przez dziekana WEiI PRz, Zak³ad
Energoelektroniki i Elektroenergetyki oraz
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teo-
retycznej i Stosowanej. W dniu 1 grudnia
2005 r. odby³o siê seminarium, w ramach
którego referat pt. “Bifurkacje nielinio-
wych syngularnych uk³adów ró¿niczkowo-
-algebraicznych z parametrem” wyg³osi³
prof. dr hab. in¿. Wies³aw Marsza³ek, prof.
DeVry University (USA), visiting profes-
sor z Politechniki Warszawskiej.

Pierœcieñ
Zas³ugi dla
prof. W. Ka-
lity - czytamy

w wydaniu wrzeœniowym FA. “Dr hab. in¿.
W³odzimierz Kalita, prof. PRz, zosta³ uho-
norowany przez Fachhoschule Südwest-
falen, Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Pierœcieniem Zas³ugi za wybitne
osi¹gniêcia w partnerskiej wspó³pracy miê-
dzy oddzia³em niemieckiej uczelni w Soest
i Politechnik¹ Rzeszowsk¹”.

* * *
Spektrometr dla chemików - donosi FA

w tym samym numerze. “Wydzia³ Chemi-
czny Politechniki Rzeszowskiej zakupi³
za 3 mln. z³ spektrometr j¹drowego rezo-
nansu magnetycznego (NMR) Bruker
AvanceII 500”.

* * *
Nowy wydzia³ - informuje FA w nume-

rze 9/2006. “22 czerwca Senat Politechniki
Rzeszowskiej podj¹³ uchwa³ê w sprawie
utworzenia Wydzia³u Matematyki i Fizyki
Stosowanej. Rozpocznie on dzia³alnoœæ od
1 wrzeœnia”. O tym i ww. wydarzeniach pi-
saliœmy w poprzednim wydaniu GP.

Pol i technika
zamknê³a nabór -
informuje GW
z 20 wrzeœnia

2006 r. “Mimo wczeœniejszych zapowiedzi
wczoraj Politechnika Rzeszowska zdecy-
dowa³a o zamkniêciu rekrutacji na wiêk-
szoœci kierunków, na których prowadzi³a
uzupe³niaj¹cy nabór. Na studia dzienne po-
dania na tej uczelni przyjmowane s¹ tylko
na kierunek technologia chemiczna. Doku-
menty mo¿na sk³adaæ do 29 wrzeœnia”. Da-
lej GW poinformowa³a, ¿e bez zmian
do 29 wrzeœnia br. prowadzona jest rekruta-
cja na studia niestacjonarne. Wyj¹tkiem jest
zarz¹dzanie i marketing, gdzie dokumenty
przyjmowane s¹ do 16 paŸdziernika.

* * *
Nowe legitymacje studenckie - czytamy

w GW z 26 wrzeœnia 2006 r. “Wczoraj
nowo przyjêci studenci Politechniki Rze-
szowskiej po raz pierwszy odebrali - za-
miast tradycyjnych - elektroniczne legity-
macje”. 25 wrzeœnia br. (w czasie dni adap-
tacyjnych) zainicjowane zosta³o w uczelni
uroczyste wrêczenie nowych legitymacji,
które w pierwszej kolejnoœci odebrali stu-
denci I roku WEiI. PRz to pierwsza pañ-
stwowa uczelnia w Rzeszowie, która wpro-
wadzi³a elektroniczne legitymacje. Podob-
ne informacje zamieœci³ dziennik “Super
Nowoœci”.

* * *
In¿ynierowie wracaj¹ do szko³y - infor-

muje GW z 28 wrzeœnia 2006 r. “Politech-
nika Rzeszowska przygotowa³a warsztaty
i seminaria, na których uzupe³niaæ swoj¹
wiedzê bêd¹ in¿ynierowie, którzy ukoñczy-
li swoje studia wiele lat temu” - czytamy.
Wiedza zdobyta na studiach wiele lat temu
nie nad¹¿a ju¿ za rozwojem nowych tech-
nologii, a potrzeby przemys³u rosn¹. W ra-
mach realizacji projektu Podkarpacka Plat-
forma Chemiczna uczestnicy tego projektu
wezm¹ udzia³ w wyk³adach, seminariach
i warsztatach chemicznych, o czym pisali-
œmy w poprzednim numerze GP.

* * *
Sukces Tomka Wdowika w Sztokhol-

mie - donosi GW z 29 wrzeœnia 2006 r.
“Rzeszowianin zdoby³ pierwsz¹ nagrodê
w konkursie prac m³odych naukowców
Unii Europejskiej w Sztokholmie”. O bada-
niach naukowych wykonywanych na Wy-
dziale Chemicznym PRz pod opiek¹ dr
Gra¿yny Groszek piszemy na str. 3. Zdarze-
nie odnotowa³y te¿ “nowiny” i TVP.

* * *

S z y b o w i e c
rozbi³ siê o drze-
wa - informuj¹
“nowiny” z 11

wrzeœnia 2006 r. “W pobli¿u górskiego lot-
niska w Bezmiechowej run¹³ wczoraj szy-
bowiec. Pilot prze¿y³, ale jest po³amany.
Z leœnej gêstwiny, do szpitala w Kroœnie
zabra³ go œmig³owiec”. Temat kontynuo-
wano w artykule pt. “Wstrzymane loty”
z 13 wrzeœnia br. O zdarzeniu pisaliœmy
w poprzednim numerze GP.

* * *
Maturzyœci z amnestii szukaj¹ miejsc -

donosz¹ “nowiny” z 25 wrzeœnia 2006 r.
“Na palcach jednej rêki mo¿na policzyæ
kierunki studiów, jakie im zosta³y na rze-
szowskich uczelniach”. PRz zaoferowa³a
wspomnianym maturzystom tylko studia na
kierunku technologia chemiczna oraz mate-
matyka ze specjalnoœci¹ zastosowanie ma-
tematyki w ekonomii. Podania na studia
stacjonarne przyjmowano do 29 wrzeœnia
br.

* * *
Wymienili papier na plastik - informuj¹

“nowiny” z 26 wrzeœnia 2006 r. o wrêcze-
niu nowych elektronicznych legitymacji
studenckich, jakie w pierwszej kolejnoœci
otrzymali studenci WEiI. “Oko³o 2 tys. stu-
dentów pierwszego roku Politechniki Rze-
szowskiej dostanie legitymacje elektroni-
czne” - czytamy.

* * *
W akademikach zacz¹³ siê ruch - czyta-

my w “nowinach” z 27 wrzeœnia 2006 r.
“Wielu studentów liczy na miejsce w domu
studenckim. Bo taniej i bli¿ej uczelni”. PRz
przygotowa³a w akademikach ok. 2,5 tys.
miejsc. Mieszkañcy DS maj¹ dostêp do te-
lefonu i internetu oraz si³owni, funkcjonuje
pralnia i sklepiki. Op³ata za miejsce w aka-
demiku waha siê od 200 z³ w “Aviacie” do
290 z³ w komfortowym “Alchemiku”. Tego
samego dnia w artykule Czas zaœpiewaæ
“Gaudeamus” gazeta poinformowa³a
o terminie inauguracji roku akademickiego
w PRz.

* * *
Na europejskim poziomie - donosz¹

“nowiny” z 9 paŸdziernika 2006 r. “Œlubu-
jemy sumiennie zdobywaæ wiedzê, zacho-
waniem godnie reprezentowaæ uczelniê,
byæ uczciwym, ¿yczliwym i tolerancyjnym.
Tak w pi¹tek podczas 56. inauguracji roku
akademickiego na politechnice obiecywali
najlepiej zapowiadaj¹cy siê ¿acy pierwsze-
go roku”. Informacja nt. inauguracji roku
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akademickiego odnotowana zosta³a rów-
nie¿ przez GW i Super Nowoœci.

* * *
W koszykówkê zagramy w nowej hali -

czytamy w “nowinach” z 10 paŸdziernika
2006 r. “Ju¿ za kilka dni studenci Politech-
niki Rzeszowskiej bêd¹ mogli æwiczyæ
w nowej hali sportowej. Z nowoczesn¹
aren¹, na której mo¿na graæ w siatkówkê,
koszykówkê, pi³kê rêczn¹ i tenis ziemny”.
Wybudowana ze œrodków w³asnych uczel-
ni, UE oraz dotacji Ministerstwa Sportu ma
1800 m2 powierzchni, o czym pisaliœmy
w poprzednim numerze GP.

* * *
Marzy nam siê architektura - czytamy

w “nowinach” z 11 paŸdziernika 2006 r. JM
Rektor na ³amach dziennika udzieli³ wy-
wiadu nt. aktualnej sytuacji uczelni i per-
spektyw jej rozwoju.

Sylwetki - prof. Tade-
usz Markowski - czyta-
my w ND z 25 wrzeœnia
2006 r. “Profesor Tadeusz

Markowski podkreœla, ¿e o metropolitarnej
funkcji Rzeszowa w ogromnej mierze de-
cyduje oœrodek akademicki: - Bez tej inte-
lektualnej si³y przebicia nie zrobimy kroku
do przodu. Wizerunek wszystkich uczelni
w Rzeszowie trzeba poprawiæ i trzeba im
pomagaæ dla zysku obopólnego”. ND pre-
zentuje sylwetkê profesora, podkreœlaj¹c
jego by³e i obecne zas³ugi na rzecz rozwoju
miasta i uczelni, wp³yw na jej awans zna-
czony lotnictwem oraz nieustann¹ dzia³al-
noœæ na niwie sportowej i spo³ecznej.

Wolne miejs-
ca na uczel-
niach - prze-
kazuj¹ SN

z 7 wrzeœnia 2006 r. “Do 15 wrzeœnia trwa
dodatkowy nabór na studia dzienne. Do wy-
boru jest 10 kierunków: in¿ynieria œrodowi-
ska, automatyka i robotyka, fizyka techni-
czna, mechanika i budowa maszyn (w Rze-
szowie oraz Zamiejscowym Oœrodku Dy-
daktycznym PRz w Stalowej Woli),
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji, in¿ynie-
ria materia³owa, technologia chemiczna,
matematyka, zarz¹dzanie i marketing,
elektrotechnika” - czytamy w SN.

* * *
Maturzysta z amnesti¹ - czytamy w SN

z 7 wrzeœnia 2006 r. “Na wiêkszoœci uczelni
koñcz¹ siê terminy rekrutacji. Tymczasem
maturzyœci, którzy oblali jeden przedmiot,
nie dostali jeszcze œwiadectw, mimo za-
pewnieñ ministra edukacji Romana Gierty-
cha. Czy maturzyœci z amnesti¹ zd¹¿¹ jesz-
cze w tym roku rozpocz¹æ studia?”. W PRz
dodatkow¹ rekrutacjê na studia stacjonarne
zakoñczono 15 wrzeœnia br., z wyj¹tkiem
kierunku technologia chemiczna oraz kie-
runku matematyka, specjalnoœæ zastosowa-
nia matematyki w ekonomii - na tych kie-
runkach rekrutacjê przed³u¿ono do 29
wrzeœnia br. W przypadku studiów niesta-
cjonarnych termin rekrutacji mija z dniem
29 wrzeœnia, z wyj¹tkiem kierunku za-
rz¹dzanie i marketing (16 paŸdziernika).
Mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e “amnestionowa-
ni” maturzyœci nie zwiêksz¹ znacz¹co licz-
by studentów naszej uczelni.

* * *

Studenci na start - informuj¹ SN
z 28 wrzeœnia 2006 r. “PaŸdziernik tu¿ -
tu¿, a wraz z nim przyjêcie w rzesze stu-
diuj¹cych ¿aków”. Na ³amach SN poinfor-
mowano m.in. o terminie i miejscu inaugu-
racji roku akademickiego w PRz.

* * *
Wiêcej wynalazków chemicznych -

czytamy w SN z 28 wrzeœnia 2006 r. “Wy-
dzia³ Chemiczny Politechniki Rzeszow-
skiej chce podzieliæ siê swoim potencja³em
naukowym z przedsiêbiorcami. W tym
celu nawi¹zano wspó³pracê z firmami
i powo³ano do ¿ycia Podkarpack¹ Plat-
formê Chemiczn¹. Dziêki niej wzroœnie
konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw naszego
regionu”.

Góra ze Œwiê-
tej Góry - in-
formuje TL
z 26 lipca 2006 r.

“Tadeusz Góra, pierwszy w dziejach szy-
bownictwa zdobywca Medalu Lilienthala
dla Polski. Jego imieniem nazwany zosta³
Akademicki Oœrodek Szybowcowy Poli-
techniki Rzeszowskiej, wybudowany na
miejscu przedwojennej Akademii Szybow-
cowej w Bezmiechowej”. Mieszkaj¹cy
w Toronto autor przedstawia “gwiazdê”
polskiego lotnictwa w obszernym artykule,
wracaj¹c wspomnieniami do rodzinnych
stron i uroczystoœci otwarcia AOS w 2004 r.
O górskim lotnisku w Bezmiechowej znów
w œwiecie g³oœno.

Opracowanie:
Marta Olejnik

Tradycyjnie ju¿, z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej Sekcja ds. Socjalnych
i Bytowych zorganizowa³a spotkanie
kierownictwa PRz z by³ymi pracowni-
kami przebywaj¹cymi obecnie na eme-
ryturze lub rencie.

10 paŸdziernika 2006 r. JM Rektor
prof. Andrzej Sobkowiak spotka³ siê
w sali Senatu z by³ymi nauczycielami
akademickimi, zapozna³ ich z obecn¹
sytuacj¹ uczelni i odpowiada³ na pyta-
nia zainteresowanych dzia³alnoœci¹
PRz. W spotkaniu wziê³y udzia³ 74 oso-
by. Dnia 12 paŸdziernika goœcie uczest-
niczyli w zorganizowanej dla nich
wycieczce do Bóbrki, Odrzykonia
i ¯arnowca.

Z kolei dnia 15 paŸdziernika 2006 r.
w gronie a¿ 399 osób odby³o siê
w sto³ówce studenckiej doroczne spot-
kanie by³ych pracowników in¿ynieryj-

Spotkanie w sali Senatu...
Fot. M. Misiakiewicz
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MONITOR "GP"

no-technicznych, administracji i ob-
s³ugi z udzia³em JM Rektora i kanclerza
mgr. in¿. Wac³awa Gaw³a oraz przed-
stawicieli zwi¹zków zawodowych.
W czasie spotkania wyst¹pi³ Zespó³
Pieœni i Tañca PRz “Po³oniny”.

W imieniu zebranych, za zorganizo-
wanie spotkania i pamiêæ o nich podziê-
kowali: by³y dyrektor administracyjny
mgr Franciszek Œwider i pan Stanis³aw
Sitek, ¿ycz¹c kierownictwu uczelni po-
myœlnoœci w pracy zawodowej i w ¿y-
ciu osobistym. Dla uczestników tego
spotkania równie¿ zorganizowano,
w dniach 19-21 i 24-26 paŸdziernika,
wycieczki do Krynicy i okolic.

Wspomniane uroczystoœci s¹ tak¿e
okazj¹ do poinformowania by³ych pra-
cowników o formach korzystania

z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ
Socjalnych, którego cz¹stkê otrzymali

w³aœnie w czasie wymienionych
spotkañ. Do zobaczenia za rok.

W³odzimierz Ptak

....i w sto³ówce akademickiej.
Fot. M. Misiakiewicz

W okresie od 26 maja do 24 listopada 2006 r. ukaza³y siê nastê-
puj¹ce wewnêtrzne akty normatywne Rektora Politechniki Rze-
szowskiej:
� Zarz¹dzenie nr 12/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w spr. zmian

w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Chemicznego,
� Zarz¹dzenie nr 13/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w spr. wpro-

wadzenia w ¿ycie Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Igna-
cego £ukasiewicza,

� Zarz¹dzenie nr 14/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w spr. utwo-
rzenia Klubu Pracownika Politechniki Rzeszowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 15/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. w spr. okre-
œlenia wysokoœci op³at wnoszonych przez osoby ubiegaj¹ce siê
o przyjêcie na studia wy¿sze oraz na studia doktoranckie na Po-
litechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2006/2007,

� Zarz¹dzenie nr 16/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 5/2006 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 4 kwietnia 2006 r., w spr. powo³ania komisji rekrutacyj-
nych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów wy¿szych
oraz na studia doktoranckie w roku akademickim 2006/2007,

� Zarz¹dzenie nr 17/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w spr. utwo-
rzenia Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej,

� Zarz¹dzenie nr 18/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w spr. wyso-
koœci op³at za zajêcia dydaktyczne na studiach wy¿szych oraz
na studiach doktoranckich w roku akademickim 2006/2007,

� Zarz¹dzenie nr 19/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. w spr. zmian
w strukturze Wydzia³u Chemicznego,

� Zarz¹dzenie nr 20/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 5/2006 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 4 kwietnia 2006 r., w spr. powo³ania komisji rekrutacyj-
nych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów wy¿szych
oraz na studia doktoranckie w roku akademickim 2006/2007,

� Zarz¹dzenie nr 21/2006 z dnia 5 sierpnia 2006 r. w spr. przejêcia
do eksploatacji i zarz¹dzania Rzeszowskiej Miejskiej Bezprze-
wodowej Sieci Komputerowej (RMSK),

� Zarz¹dzenie nr 22/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w spr.
powo³ania i dzia³ania Komisji do przeprowadzenia przetargu
dla zadania “Budowa Centrum Informacyjnego Politechniki
Rzeszowskiej”,

� Zarz¹dzenie nr 23/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. w spr. legity-
macji s³u¿bowych nauczycieli akademickich,

� Zarz¹dzenie nr 24/2006 z dnia 1 wrzeœnia 2006 r. w spr. czynno-
œci zwi¹zanych z zakwaterowaniem doraŸnym w domach stu-
denckich w Politechnice Rzeszowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 25/2006 z dnia 7 wrzeœnia 2006 r. w spr. wpro-
wadzenia Regulaminu Domu Asystenta Politechniki Rze-
szowskiej,

� Zarz¹dzenie nr 26/2006 z dnia 20 wrzeœnia 2006 r. w spr. zasad
tworzenia i funkcjonowania studiów podyplomowych i kursów
dokszta³caj¹cych prowadzonych przez Politechnikê Rze-
szowsk¹,

� Zarz¹dzenie nr 27/2006 z dnia 25 wrzeœnia 2006 r. w spr. zmian
w strukturze organizacyjnej Uczelni,

� Zarz¹dzenie nr 28/2006 z dnia 25 wrzeœnia 2006 r. w spr. za-
sad, form oraz trybu przeprowadzania kontroli finansowej
w Uczelni,

� Zarz¹dzenie nr 29/2006 z dnia 3 paŸdziernika 2006 r., zmie-
niaj¹ce zarz¹dzenie nr 5/2006 Rektora Politechniki Rze-
szowskiej z dnia 4 kwietnia 2006 r., w spr. powo³ania komisji
rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów
wy¿szych oraz na studia doktoranckie w roku akademickim
2006/2007,

� Zarz¹dzenie nr 30/2006 z dnia 31 paŸdziernika 2006 r. w spr.
kosztów przewodów doktorskich uczestników studiów dokto-
ranckich prowadzonych przez Politechnikê Rzeszowsk¹,

� Zarz¹dzenie nr 31/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. w spr.
wszczêcia prac przygotowawczych do uzyskania przez Polite-
chnikê Rzeszowsk¹ - Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego w Ja-
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W dniach 28-29 paŸdziernika
2006 r. w Aeroklubie Politechniki Rze-
szowskiej w Bezmiechowej odby³o siê
oficjalne zakoñczenie sezonu szybow-
cowego i paralotniowego po³¹czone
z zawodami na celnoœæ l¹dowania.
W konkurencji szybowcowej wziê³o
udzia³ 10 pilotów, a zawody odbywa³y
siê w prawdziwie sportowej atmosfe-
rze. Oficjalne zakoñczenie zawodów na
celnoœæ l¹dowania mia³o miejsce w nie-
dzielê 29 paŸdziernika br. i po³¹czone
zosta³o z zakoñczeniem imprezy pn.
Bieszczadzki Puchar Paralotniowy,
zorganizowanej przez Sekcjê Paralot-
niow¹ APRz. Nagrody zwyciêzcom
wrêczyli: dyrektor Aeroklubu PRz
instr. pil. mgr Mieczys³aw Górak i sta-
rosta powiatowy Leska Marek Scelina.
Konkurencja paralotniowa z powodu
z³ych warunków atmosferycznych
prze³o¿ona zosta³a na inny termin.

Rozpoczêty przed siedmioma mie-
si¹cami wyœcig, w którym wziê³o
udzia³ 26 pilotów paralotniowych
z ca³ej Polski, dobieg³ koñca. Wiele go-
dzin spêdzonych w powietrzu oraz

dziesi¹tki przebytych po bieszczadz-
kich bezdro¿ach kilometrów da³y siê
pilotom we znaki. Pogoda panuj¹ca
w tym roku nie by³a dla nas ³askawa
i czêsto zmusza³a zawodników do
zmiany decyzji, a to z kolei przek³ada³o
siê na wiele przebytych kilometrów
z wa¿¹cym ponad 25 kg sprzêtem. Aby
osi¹gn¹æ lepsze rezultaty, niektórzy

byli zdolni przejœæ ponad 17 km w po-
szukiwaniu odpowiedniego miejsca do
startu.

Wyniki osi¹gniête na pocz¹tku se-
zonu, jak siê okaza³o, zdecydowa³y
o miejscach w rankingu. Piloci, którzy
zaplanowali starty w okresie wakacyj-
nym, nie zdo³ali nadrobiæ zaleg³oœci.
Piêkna pogoda w maju 2006 r. stwa-

Zakoñczenie sezonu 2006 w naszym AeroklubieZakoñczenie sezonu 2006 w naszym Aeroklubie

L¹dowanie “Bekasa”.
Fot. J. Kochañski

sionce cerytfikacji do prowadzenia
szkoleñ mechaników lotniczych,

� Zarz¹dzenie nr 32/2006 z dnia 24 listo-
pada 2006 r. w spr. procedur do-
tycz¹cych procesów zwi¹zanych z gro-
madzeniem i rozdysponowaniem œrod-
ków publicznych oraz gospodarowa-
niem mieniem w Politechnice Rze-
szowskiej,

� Pismo okólne nr 3/2006 z dnia
30 czerwca 2006 r. w spr. zawierania
umów zleceñ i umów o dzie³o w Poli-
technice Rzeszowskiej.

W nastêpnym numerze

W dniu 6 listopada br. odby³o siê
w Lublinie spotkanie w sprawie
Wschodniego Trójk¹ta Innowacji
i Wiedzy, natomiast 7 listopada br.
przebywa³ w PRz Marsza³ek Sejmu RP
Marek Jurek. Relacje z tych wydarzeñ
przeczytaj¹ Pañstwo w styczniowym
wydaniu GP.

�mgr in¿. Marek GO£ÊBIOWSKI, dr
in¿. Janina RZ¥SA, dr in¿. Stanis³aw
WYDERKA (WEiI - bud. B)
EUROPEAN EMTP-ATP MEETING
2006, 25-27.09.2006 r. Drezno (Niem-
cy), www.eeug.org/eeug/eeug06.htm
Materia³ami nt. konferencji dysponuj¹:
– mgr in¿. Marek Go³êbiowski, Zak³ad
Podstaw Elektrotechniki i Informatyki,
pok. 209, tel. wew. 1431, e-mail: ma-
rekg@prz.rzeszow.pl
– dr in¿. Janina Rz¹sa, Zak³ad Energo-
elektroniki i Elektroenergetyki, pok.
20A, tel. wew. 1976, e-mail: jrza-
sa@prz.rzeszow.pl
– dr in¿. Stanis³aw Wyderka, Zak³ad
Energoelektroniki i Elektroenergetyki,
pok. 20B, tel. wew. 1773, e-mail: swy-
derka@prz.rzeszow.pl
� dr in¿. Bogus³aw DO£ÊGA, dr in¿. To-

masz ROGALSKI, dr in¿. Pawe³ RZU-
CID£O (WBMiL - bud. L)

7th International Seminar on RECENT
RESEARCH and DESIGN PRO-
GRESS in AERONAUTICAL EN-
GINEERING and ITS INFLUENCE
on EDUCATION, 11-12.10.2006 r.,
Tallin (Estonia), www.tac.ee/semi-
nar2006
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Pawe³ Rzucid³o, Katedra Awio-
niki i Sterowania, pok. 408, tel. wew.
1835, e-mail: pawelrz@prz.edu.pl

� dr hab. in¿. Jan JAREMSKI, prof. PRz
(WBiIŒ - bud. P)
THE 22nd ANNUAL INTERNATIO-
NAL CONFERENCE ON SOILS, SE-
DIMENTS AND WATER, 16-19.10.
2006 r., Amherst (USA), www.Umass-
Soils.com
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr hab. in¿. Jan Jaremski, prof. PRz,
Zak³ad Geotechniki i Hydrotechniki,
pok. 414, tel. wew. 1342, e-mail: jja-
remsk@prz.rzeszow.pl

UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych
UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz
w konferencjach zagranicznych
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rza³a warunki do latania na wysokoœci
ponad 3000 m n.p.m., umo¿liwiaj¹c pi-
lotom pokonywanie du¿ych odleg³oœci.
Czêsto zdarza³o siê tak, ¿e z powodu ni-
skiej temperatury na tej wysokoœci
(-5oC) nie wytrzymywa³ sprzêt, tym sa-
mym utrudniaj¹c pilotom nawigacjê,
i powoduj¹c w paru przypadkach nieza-
liczenie wyniku. Du¿y wp³yw na osta-
teczne wyniki mia³ silny wiatr, który
w Bieszczadach nie jest rzadkoœci¹.

Umiejêtnoœæ startu oraz l¹dowania
w takich warunkach to “najwy¿sza
szko³a jazdy”. Niektórzy nie podejmo-
wali ryzyka, pozostaj¹c na ziemi. Wielu

zawodników zdecydowa³o siê na start
w drugiej po³owie okresu trwania za-
wodów, co niestety by³o niewystar-
czaj¹ce do zdobycia odpowiedniej
iloœci punktów. W zawodach tego typu
wytrwa³oœæ, umiejêtnoœæ przewidywa-
nia pogody oraz pokora to recepta na
dobry wynik. Doœwiadczenie, jakie
ka¿dy zawodnik ju¿ zdoby³, na pewno
zaprocentuje w przysz³ym sezonie
i przyczyni siê do osi¹gniêcia lepszych
rezultatów.

W 2007 r. zawody zostan¹ rozsze-
rzone o miejsca startu na terenie Ukrai-
ny oraz S³owacji, umo¿liwiaj¹c pilo-

tom z zagranicy uczestnictwo w za-
wodach. Nagroda specjalna dla pilota,
który jako pierwszy pokona w Biesz-
czadach magiczny dystans 100 km,
w tym roku nie zosta³a przyznana.
¯aden pilot nie zdo³a³ przebyæ tego dys-
tansu. Oczywiœcie w przysz³ym roku
piloci ponownie stan¹ na bieszczadz-
kich stokach w pogoni za pierwsz¹
setk¹. Mamy nadziejê, ¿e pogoda bê-
dzie ³askawsza dla zawodników i ofia-
ruje pilotom jak najwiêcej lotnych dni,
a wyrozumia³oœæ urzêdników pozwoli
na bezpieczne wykorzystanie warun-
ków, jakie panuj¹ w najwy¿szej czêœci
Bieszczadów. Paralotniarstwo górskie
to nie tylko sport, ale w du¿ej mierze
sztuka, któr¹ pilot doskonali przez ca³e
¿ycie.

“Paralotniarz, który zdolny jest do
lotu w chmurach dziêki unosz¹cemu go
ciep³emu powietrzu jest niczym ptak,
który bez ruchu skrzyde³ mo¿e pokonaæ
du¿e odleg³oœci i w ¿aden sposób nie
jest zagro¿eniem dla œrodowiska” -
tymi s³owami zakoñczyliœmy tegorocz-
ny BPP, ¿ywi¹c przekonanie, ¿e uspo-
koiliœmy wszystkich zajmuj¹cych siê
ochron¹ niezwyk³ej bieszczadzkiej
przyrody.

Pawe³ Grzybowski
Wac³aw Kuz³o

Wyniki II Szybowcowych
Zawodów na Celnoœæ L¹dowania

(cz³onkowie Aeroklubu PRz)

1) Zbigniew Paw³owski
2) Bart³omiej Czerwiñski
3) Paulina Duplaga
4) Jakub Kochañski
5) El¿bieta Nycz
6) Stanis³aw Maciejewski
7) Arkadiusz Bulanda
8) Artur Kowal
9) Pawe³ Grzybowski

Klasyfikacja generalna
pierwszego BPP 2006

(zawody ogólnopolskie)

1) Wac³aw Kuz³o - Lesko
2) Mariusz Witlañski - Lesko
3) Andrzej Walczak - Kraków
4) Szymon Górski - Gorzów Wlk.
5) Zbigniew Gotkiewicz - Koñskie
6) Piotr Filipowicz - Bykowce k. Sanoka

“Bieszczadzkie anio³y”.
Fot. S. Szpilczak

Jest w moim kraju zwyczaj
¿e w dzieñ wigilijny
Przy wzejœciu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie
Ludzie gniazda wspólnego
³ami¹ chleb biblijny
Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia
W tym chlebie...

Cyprian Kamil Norwid

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêœliwego Nowego Roku

Czytelnikom GP ¿yczy
Redakcja



Fot. M. Misiakiewicz
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Centrum Biotechnologiczne PRz w Albigowej.

Laboratorium Obróbki Mechanicznej PRz dla potrzeb Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET“ ”.
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oraz zmiany ich tytu³ów.

Tradycyjne zawody o Puchar Soliny, sk³adaj¹ce siê z cyklu 7 regat, zgroma-
dzi³y na starcie oko³o 100 jachtów. W tym licznym gronie znalaz³y siê dwie za³ogi 
z Politechniki Rzeszowskiej, które zajê³y miejsca na podium. Nasza regatowa omega, 
ze sternikiem Micha³em Markiewiczem (I FD), by³a poza zasiêgiem konkurentów 

i kolejny raz zdoby³a Pu- 
char Soliny w swojej klasie. 
Druga za³oga, ze sternikiem 
Marianem Markiewiczem 
(absolwent PRz), zajê³a 
III miejsce. Na wyró¿nienie 
zas³uguje IV miejsce w ka-
tegorii turystycznej za³ogi 
w sk³adzie: Anna Gil i Pa-
trycja Kaszuba (obie III 
SD).
   Na te wspania³e wyniki 
w sezonie 2006 pracowali 
pozostali ¿eglarze KU 
AZS: Wojtek Nycz - 
V MDM, Piotr Buchowski - 
IV MDL-C, £ukasz Panek - 
II BD i Agnieszka Nowak - 
pracownik PRz. Trenerem 
sekcji jest mgr Franciszek 
Gorczyca. 

250 osób - ¿eglarzy, dzia³aczy i sympatyków ¿eglarstwa wziê³o udzia³ w podsumowa-
niu sezonu ¿eglarskiego 2006 w oœrodku WZW Jawor w Solinie w dniach 14-15 paŸ- 
dziernika br. 

Stanis³aw Ko³odziej

Siedz¹ od lewej: Patrycja Koszuba - III SD, Anna Gil - III SD, Piotr 
Buchowski - IV MDL-C, Piotr Inglot - AZS. Stoj¹ od lewej: Wojtek 
Nycz - V MDM, Micha³ Markiewicz - II FD, Marian Markiewicz 
- absolwent Politechniki.

Bardzo dobrze spisali siê startuj¹cy 
po raz pierwszy w Miêdzyuczelnianych 
Mistrzostwach Polski w Paralotniach 
nasi reprezentanci: Pawe³ Grzybowski 
(V MDM), Marcin Jêdrzejek (V BD) 
i Sylwia Szpilczak (zawodniczka AZS 
i absolwentka PRz). W klasyfikacji 
dru¿ynowej zajêli II miejsce. Sylwia 
zajê³a równie¿ I miejsce wœród kobiet 
i III miejsce w klasyfikacji ogólnej, 
a Marcin Jêdrzejek zosta³ Akademickim 
Wicemistrzem Polski w klasyfikacji 
indywidualnej.

Ze z³otym medalem wróci³ z rozegranych w Kielcach (14.10.2006 r.) Mistrzostw 
Polski w Wyciskaniu Sztangi student II roku MDM Marek Hajduk. Jest to ju¿ trzeci z³oty 
medal Marka. Nasz najsilniejszy student jest obecnie akademickim rekordzist¹ Polski 
w wadze do 75 kg, z rezultatem 180 kg.

Udany sezon ¿eglarzy AZS PRz

Srebro paralotniarzy PRz

Silny na medal

Fot. P. Grzybowski
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Wicemistrzowie Polski w paralotniarstwie.

Autorzy tekstów

mgr in¿. Jerzy Bakunowicz - WBMiL

dr in¿. Zbigniew Bieniek - WBiIŒ

mgr in¿. Lidia Buda-O¿óg - WBiIŒ

mgr in¿. Janusz Bury
Zastêpca Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych

mgr in¿. Wojciech Chwa³a
Biuro Obs³ugi Funduszy Strukturalnych

dr in¿. Barbara Dul-Korzyñska - WBMiL

mgr in¿. Sylwia Dziedzic - WZiM

Edwin Forgiel
Student IV WBMiL, lotnictwo (MDM)

dr Marcin Gêbarowski - WZiM

dr in¿. Gra¿yna Groszek - WCh

Pawe³ Grzybowski
Student V WBMiL, lotnictwo (MDM-P)

dr Stanis³awa Kanas - WMiFS

mgr Stanis³aw Ko³odziej - SWFiS

dr in¿. Piotr Koszelnik - WBiIŒ

dr in¿. Hubert Kuszewski - WBMiL

Wac³aw Kuz³o
Przewodnicz¹cy Sekcji Paralotniowej Aeroklubu PRz

dr in¿. Mariusz M¹czka - WEiI

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

mgr Agnieszka Pikor
Sekretariat Rektora

dr in¿. Jolanta Plewako - WEiI

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Jêzyków Obcych

W³odzimierz Ptak
Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji

Rozwoju Kadry Naukowej

prof. dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode - WCh

prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
Prorektor ds. Nauczania

mgr in¿. Bo¿ydar Zió³kowski - WZiM
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