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Nowe samoloty 
Nowe samoloty 

Pierwszy lot dla JM Rektora A. Sobkowiaka. Liberty XL-2 l¹duje w Jasionce.

Obecne w czasie przylotu w³adze uczelni i OKL-u na czele z JM Rektorem.
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Od21wrze�niabr.O�rodekKszta³cenia
Lotniczego PRz jest bogatszy o piêæ no-
wych samolotówLibertyXL-2. Przylotem
dwóch ostatnich egzemplarzy, o znakach
SP-TZAiSP-TZE,zakoñczy³asiê dostawa,
realizowana przez firmê JB Investments
z podwarszawskiego Konstancina. Zamó-
wienie obejmowa³o nie tylko samoloty, ale
równie¿ specjalistyczne wyposa¿enie kon-
trolno-pomiarowe, narzêdzia oraz prze-
szkolenie personelu lataj¹cego i technicz-
nego. Ca³o�æ inwestycji jest finansowana
ze �rodków wspólnotowych, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej - projekt "Rozbudowa i dopo-
sa¿enie O�rodka Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
£ukasiewicza".

Samolot Liberty Aerospace XL-2 jest
jednosilnikowym dolnop³atem o klasycz-

nym usterzeniu i sta³ym, trójpodporowym
podwoziu z ko³em przednim. Napêd stano-
wi 125-konny silnik Continental, którego
pracê kontroluje system FADEC (Full Au-
thority Digital Engine Control) oraz dwu-
³opatowe �mig³o o sta³ym skoku. Kad³ub,
maj¹cy strukturê kompozytow¹, zawiera
dwumiejscow¹ kabinê za³ogi z miejscami
obok siebie oraz zbiornik paliwa pojemno-
�ci ponad 110 litrów, zapewniaj¹cy piêcio-
godzinny lot na odleg³o�æ co najmniej 500
mil morskich. Skrzyd³a i p³ytowe usterze-
nie poziome s¹ konstrukcji metalowej,
pó³skorupowej. Samolot jest wyposa¿ony
w elektroniczne, zintegrowane przyrz¹dy
pilota¿owo-nawigacyjne oraz dubluj¹ce je
przyrz¹dy klasyczne.

W chwili obecnej trwaj¹ procedury ad-
ministracyjne zezwalaj¹ce na u¿ytkowanie
samolotów w szkoleniu lotniczym studen-

tów oraz ich obs³ugê przez w³asn¹ stacjê
obs³ugow¹OKL-u. Samoloty, dziêki szero-
kiemu zakresowi przepisów wykonywania
lotów, do jakich s¹ dopuszczone (dzieñ,
noc, VFR, IFR), bêd¹ wykorzystywane
w ca³ym procesie szkolenia studentów spe-
cjalno�ci pilota¿owej, od lotów podstawo-
wych, po zaawansowan¹nawigacjêwed³ug
wskazañ przyrz¹dów. Dla studentów po-
zosta³ych specjalno�ci kierunku lotnictwo
i kosmonautyka, zdobywaj¹cych w OKL-u
licencje mechanika obs³ugi, stanowiæ bêd¹
doskona³ykontakt zewspó³czesn¹ technik¹
lotnicz¹, z uwagi na zastosowane w nich
nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne
i zaawansowan¹ awionikê.

Jerzy Bakunowicz

Wraz z nowym rokiem akademickim
2010/2011 rusza w Krakowie Narodowe
Centrum Nauki - w pe³ni niezale¿na agen-
cja, zarz¹dzaj¹ca funduszami publicznymi
na badania naukowe. Po raz pierwszyw hi-
storii polski rz¹d zdecydowa³ siê uloko-
waæ instytucjê tej rangi poza stolic¹. NCN
jest jednym z filarów przyjêtej przez Sejm
reformy nauki, pierwszej po 1989 r. pró-
by szeroko zakrojonych kompleksowych
zmian w sektorze badawczym.

Zgodnie z duchem reformy, finansowa-
nie badañ zostanie wy³¹czone z kompeten-
cji ministra ds. nauki, daj¹c autonomiê fi-
nansow¹ �rodowisku polskich uczonych.
Najwa¿niejszym organem NCN bêdzie

24-osobowa Rada z³o¿ona z wybitnych
uczonych oraz naukowych autorytetów. To
naukowcyokre�l¹, jakie projektybadawcze
dadz¹ Polsce najwiêksze szanse w wy�cigu
o naukowy sukces.

NCN opracuje strategiê badawcz¹ dla
kraju w obszarze badañ podstawowych
i wyznaczy priorytetowe dyscypliny na-
ukowe, warunkuj¹ce cywilizacyjny rozwój
Polski. Bêdzie te¿ rozdzielaæ, w drodze
otwartych konkursów, publiczne �rodki na
realizacjê ambitnych pionierskich projek-
tów badawczych. O granty NCN bêd¹ siê
mog³y ubiegaæ zarówno instytuty nauko-
we, zespo³ybadawcze, jak i osoby fizyczne.
NCN wesprze te¿ wybitne m³ode talenty,

przeznaczaj¹c minimum 20% rocznego
bud¿etu na sfinansowanie ich badañ. Pol-
ska, jako pierwszy kraj w Unii Europej-
skiej, zdecydowa³a siê na tego rodzaju
systemowe wsparcie m³odego pokolenia
uczonych.

NCN jest wzorowane na European Re-
search Council (Europejskiej Radzie Ba-
dañ). Nale¿y oczekiwaæ, ¿e jego dzia³al-
no�æ pozwoli wprowadziæ w Polsce naj-
nowocze�niejsze standardy zarz¹dzania fi-
nansami na naukê i u³atwi polskim bada-
czom w³¹czanie siê do presti¿owych, miê-
dzynarodowych zespo³ów badawczych.

Marta Olejnik

Nowe samoloty w OKL-u

Wdniu 18marca 2010 r. Sejm przyj¹³ ustawêpowo³uj¹c¹do ¿ycia instytucjê rozdzielaj¹c¹bud¿etowepieni¹dzena
badania naukowe: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Wymienione Centrum wraz z NarodowymCentrum Badañ
i Rozwoju w Warszawie to dwa filary reformy polskiej nauki, które mimo du¿ego potencja³u stoj¹ daleko za krajami
wysoko rozwiniêtymi. Winny jest temu m.in. przestarza³y system finansowania. Po wdro¿eniu reformy NCN bêdzie
przydziela³ �rodki na badania podstawowe, stanowi¹ce pierwszy etap poszukiwañ naukowych.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
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Nasi Goœcie

Minister Barbara Kudrycka
z kolejn¹ wizyt¹ w Politechnice

W dniu 30 czerwca 2010 r. minister na-
uki i szkolnictwa wy¿szego profesor Barba-
ra Kudrycka spotka³a siê ze studentami
i pracownikami naszej uczelni. W spotka-
niu uczestniczyli m.in. pos³owie na Sejm
RP w osobach Krystyny Skowroñskiej i To-
masza Kuleszy, wicewojewoda Ma³gorzata
Chomycz, wicemarsza³ek województwa
podkarpackiego prof. nadzw. Jan Burek
oraz wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wo-
licki. Honory gospodarza pe³ni³ JM Rektor
prof. Andrzej Sobkowiak.

Pani minister zapowiedzia³a zmiany
w systemie szkolnictwa wy¿szego, maj¹ce
w przysz³oœci u³atwiæ nie tylko absolwen-
tom, ale i studentom start na rynku pracy
oraz funkcjonowanie w sferze biznesu. –
Najwa¿niejsze, by szkolnictwo wy¿sze od-
powiada³o na potrzeby lokalnych rynków
pracy. Reforma szkolnictwa wy¿szego
znacz¹co u³atwi wspó³pracê szkó³ wy¿-
szych z sektorem gospodarczym – powie-
dzia³a minister. Wœród najistotniejszych
zmian przewiduje siê zaanga¿owanie pra-
codawców w tworzenie programów kszta³-
cenia oraz w dydaktykê. Pañstwowa Komi-
sja Akredytacyjna w procedurze oceniania
uczelni uwzglêdni ich powi¹zanie z przed-
siêbiorcami, wszystkie wy¿sze szko³y bêd¹
te¿ ustawowo zobowi¹zane do monitoro-
wania losów zawodowych swoich absol-
wentów oraz modyfikowania programów
studiów, w celu jak najlepszego przygoto-
wania studentów do pracy zawodowej.

Obecnie Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego jest na etapie ponoszenia
kosztów ogromnych inwestycji. Finanso-
wane s¹ kierunki zamawiane i wiele pro-

jektów z zakresu dydaktyki. Dla politech-
nik otworzy³y siê du¿e mo¿liwoœci inwes-
tycyjne, szczególnie dla kadry politech-
nicznej otwartej na przygotowywanie krea-
tywnych projektów i uzyskiwanie finan-
sowania ze œrodków strukturalnych.

Nowelizacja ustawy jest w opracowa-
niu. Pani minister zapowiedzia³a te¿
zwiêkszenie liczby praktyk studenckich,
gdy¿ kryterium zatrudnienia stanowiæ bê-
dzie w przysz³oœci nie tylko zdobyta wie-
dza, ale i doœwiadczenie oraz umiejêtnoœci
osi¹gniête podczas wspomnianych praktyk.
Takie zmiany zbli¿¹ - zdaniem Pani mini-
ster - przemys³ i biznes do œrodowiska aka-
demickiego. Z tego te¿ powodu MNiSzW
dopuszcza mo¿liwoœæ wp³ywania przez

przedsiêbiorców na program studiów (m.in.
prowadzenie zajêæ na uczelni przez profe-
sjonalistów). W wymienionych dzia³aniach
resort upatruje szansy na zmniejszenie bez-
robocia, którego struktura zmienia siê na
przestrzeni ostatnich lat.

Spotkanie z minister Barbar¹ Kudryck¹
przybra³o ostatecznie charakter debaty,
której uczestnicy mieli okazjê do zadawa-
nia pytañ oraz wymiany spostrze¿eñ nt.
zmian dokonanych w szkolnictwie wy¿-
szym. Na zakoñczenie minister Kudrycka
przypomnia³a, ¿e szeœæ ustaw tworz¹cych
now¹ konstytucjê nauki zosta³o przyjêtych
przez parlament.

Marta Olejnik

Od lewej: JM Rektor, B. Kudrycka, M. Chomycz, T. Kulesza, K. Skowroñska.
Fot. M. Misiakiewicz

PERSONALIA

Dr in¿. Krzysztof Tereszkie-
wicz, adiunkt w Zak³adzie Syste-
mów Zarz¹dzania i Logistyki na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketin-
gu uzyska³ w dniu 28 maja 2010 r.
stopieñ naukowy doktora habilito-
wanego nauk rolniczych z zakresu
dyscypliny naukowej zootechni-
ka, specjalnoœæ: ocena jakoœci su-
rowców pochodzenia zwierzêce-
go, nadany przez Radê Wydzia³u

Biologii i Hodowli Zwierz¹t Uniwersytetu Przyrodniczego w Lub-
linie. Temat rozprawy habilitacyjnej: Przebieg i uwarunkowania
wykrwawienia ubojowego tuczników.

Pan Krzysztof Tereszkiewicz urodzi³ siê w 1965 r. w Tyczynie.
Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie (Wydzia³ Eko-
nomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie). Stopieñ nauko-
wy doktora nauk rolniczych z zakresu dyscypliny naukowej
zootechnika uzyska³ w 1998 r. na Wydziale Hodowli i Biologii
Zwierz¹t Akademii Rolniczej w Krakowie, na podstawie rozprawy
pt. Wartoœæ poubojowa technologiczna i handlowa tuszy tuczników

HABILITACJE
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produkowanych w rejonie Rzeszowa i Dêbicy. Promotorem w prze-
wodzie by³a prof. dr hab. in¿. Maria Ruda.

Pracê w Politechnice Rzeszowskiej podj¹³ w 2006 r. Wczeœniej
by³ nauczycielem akademickim Akademii Rolniczej w Krakowie
i Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pracy naukowo-badawczej zaj-
muje siê jakoœci¹ miêsa, ze szczególnym uwzglêdnieniem czynni-
ków kszta³tuj¹cych jego w³aœciwoœci technologiczne, funkcjo-

nalne oraz wartoœæ handlow¹. Jest autorem 90 publikacji nau-
kowych oraz 29 komunikatów i doniesieñ konferencyjnych. Jego
prace by³y publikowane m.in. w Animal Science, Meat Science,
Journal Central European Agriculture, Polish Journal of Food and
Nutrition Sciences, Annales of Animal Science.

Bronis³aw Œwider

Z  OBRAD  SENATU
Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobko-

wiak, otwieraj¹c przedwakacyjne posie-
dzenie Senatu w dniu 24 czerwca br.,
rozpocz¹³ obrady od wrêczenia nominacji:
= prof. dr. hab. in¿. Kazimierzowi Bucz-

kowi (WEiI) na stanowisko profesora
zwyczajnego,

= dr. hab. in¿. Januszowi Porzyckiemu
(WBMiL) na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na czas nieokreœlony.

JM Rektor poda³ tak¿e do wiadomoœci
informacjê o wyborze pana Damiana Pro-
chonia (WBiIŒ) na przewodnicz¹cego Sa-
morz¹du Studenckiego Politechniki Rze-
szowskiej.

Nastêpnie Senat:
= zatwierdzi³ roczne sprawozdanie

z dzia³alnoœci uczelni za rok 2009,
= wys³ucha³ sprawozdania pani kierow-

nik Oficyny Wydawniczej PRz z dzia-

³alnoœci wydawniczej i poligraficznej
w 2009 r.,

= zaaprobowa³ wniosek o likwidacjê Ka-
tedry Gospodarki ¯ywnoœciowej i To-
waroznawstwa Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu.
Sk³adaj¹c ¿yczenia udanych wakacji,

prof. A. Sobkowiak podziêkowa³ zebranym
za pracê na rzecz Politechniki i zakoñczy³
posiedzenie Senatu.

Agnieszka Zawora

Z ¿a³obnej karty

WSPOMNIENIE

prof. dr hab. in¿. JACEK JE¯OWSKI
(1950-2010)

W ostatnim dniu lipca 2010 r. po¿eg-
naliœmy Profesora Jacka Je¿owskiego,
wieloletniego nauczyciela akademic-
kiego w Katedrze In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej Wydzia³u Chemicznego Po-
litechniki Rzeszowskiej. Odszed³ wczeœ-
nie, przerywaj¹c niespodziewanie swoj¹
b³yskotliw¹ karierê i ambitne plany na-
ukowe. Pozosta³a o Nim pamiêæ i wielki
dorobek, na którym bêdziemy mogli siê
wzorowaæ i z którego bêd¹ mogli korzy-
staæ spadkobiercy jego myœli naukowej,
doktoranci i studenci.

By³ jednym z budowniczych obecnej
pozycji Katedry In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej, nale¿¹cej do grupy najprê¿-
niej rozwijaj¹cych siê krajowych oœrod-
ków badawczych w tej dziedzinie nauki.
Dobry i ceniony przez studentów dydak-
tyk, ¿yczliwy i bezinteresowny, wysoko
oceniany w ankietach studenckich. Nie-

zwykle pracowity, zawsze pe³en inicjaty-
wy i dociekliwoœci naukowej, niestrudzo-
ny w rozwijaniu i rozpowszechnianiu
swojej dziedziny wiedzy: matematyczne-
go opisu optymalnych sposobów roz-
wi¹zañ w procesach technologii che-
micznej.

Przede wszystkim jednak pozostanie
w nasze j pamiêci jako jeden z tych nie-
licznych dzisiaj, którzy potrafi¹ wyró¿niæ
siê odwag¹ cywiln¹, bezkompromisow¹
postaw¹ i niezale¿nym os¹dem. Nie szu-
ka³ popularnoœci i ³atwego sukcesu, choæ
przysparza³o Mu to nie tylko przyjació³.
Wytrwale budowa³ pozycjê naukow¹
swoj¹ i Katedry, dla której pracowa³, nie
szczêdz¹c trudu podczas osobistych pre-
zentacji na zagranicznych konferencjach,
udzia³u w krajowych i zagranicznych gre-
miach naukowych i przybli¿ania wiedzy
swoim studentom w kolejnych publika-
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cjach, monografiach i podrêcznikach aka-
demickich.

Profesor J. Je¿owski urodzi³ siê 28 lu-
tego 1950 r. w Krakowie. W wieku 17 lat
zda³ egzamin maturalny w LO w Ja-
ros³awiu, a nastêpnie podj¹³ studia na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Wroc-
³awskiej, specjalizuj¹c siê w zakresie in-
¿ynierii chemicznej. Po ich ukoñczeniu
rozpocz¹³ studia doktoranckie w Instytu-
cie In¿ynierii Chemicznej i Urz¹dzeñ
Cieplnych tej uczelni. Po obronie pracy
doktorskiej pt. Projektowanie optymal-
nych wymienników ciep³a przy pomo-
cy elektronowych maszyn cyfrowych
w 1976 r. zosta³ zatrudniony na etacie a-
diunkta w tym samym Instytucie. W 1991
roku uzyska³ stopieñ doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dyscyplinie in-
¿ynieria chemiczna, na podstawie roz-
prawy pt. Projektowanie optymalnych
sieci wymienników ciep³a.

Pracuj¹c w Politechnice Wroc³aw-
skiej, aktywnie uczestniczy³ w pracach
organizacyjnych uczelni. W latach
1976-1993 pe³ni³ w Instytucie In¿ynierii
Chemicznej i Urz¹dzeñ Cieplnych funk-
cje: kierownika laboratorium kompute-
rowego, pe³nomocnika rektora ds. stu-
denckich, zastêpcy dyrektora Instytutu
ds. Studenckich i zastêpcy dyrektora In-
stytutu ds. Dydaktyki i Rozwoju Kadry
Naukowej. W latach osiemdziesi¹tych
odby³ dwa sta¿e naukowe: najpierw trzy-
miesiêczny jako stypendysta DAAD
w Institut für Technische Thermodyna-
mik und Wärmetechnik Uniwersytetu
w Stuttgarcie, nastêpnie pó³roczny sta¿
badawczy w Wêgierskiej Akademii
Nauk, Oddzia³ Veszprem.

W 1993 roku Profesor Je¿owski po-
wróci³ w rodzinne strony i rozpocz¹³ pra-
cê w Politechnice Rzeszowskiej na Wy-
dziale Chemicznym, na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego. Swoj¹ dzia³alno-
œci¹ naukow¹, pocz¹tkowo w Zak³adzie
In¿ynierii i Sterowania Procesami Che-
micznymi, a nastêpnie w Katedrze In¿y-
nierii Chemicznej i Procesowej, przyczy-
ni³ siê istotnie do ukszta³towania obecne-
go profilu naukowego jednostki - oblicze-
niowej in¿ynierii procesowej, w której
pozostawa³ niekwestionowanym autory-
tetem. Po przeprowadzonym przewodzie
profesorskim na Wydziale Chemicznym
Politechniki Wroc³awskiej, 4 kwietnia
2005 r. uzyska³ tytu³ naukowy profesora
nauk technicznych.

W 2008 roku JM Rektor Politechniki
Rzeszowskiej uhonorowa³ Go najwy¿sz¹
godnoœci¹ w karierze nauczyciela akade-
mickiego - stanowiskiem profesora zwy-
czajnego. Profesor Jacek Je¿owski bra³
aktywny udzia³ w pracach organizacyj-
nych uczelni. Przez dwie kadencje by³
cz³onkiem Senatu PRz, przewodniczy³
Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds.
Nauczycieli Akademickich oraz uczestni-
czy³ w pracach Senackiej Komisji ds. Na-
uki. Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem
z wielokrotnego udzia³u w najbardziej re-
nomowanych œwiatowych konferencjach
i sympozjach naukowych wspomaga³
Wydzia³ i Katedrê w organizowaniu ko-
lejnych krajowych i zagranicznych pro-
jektów rozwojowych i konferencji na-
ukowych: Centrum Doskona³oœci CO-
MODEC w latach 2002-2005, XLII Zjaz-
du Naukowego PTChem i SITPChem
w 2003 r. oraz miêdzynarodowego sym-
pozjum "Process Integration and Mode-
lling Chromatography Processes" w Bo-
guchwale w 2004 r. Wspó³organizowa³
i kierowa³, na szczeblach Komitetu Orga-
nizacyjnego i Komitetu Naukowego, pra-
cami XIX Ogólnopolskiej Konferencji
In¿ynierii Chemicznej i Procesowej
w Rzeszowie w 2007 r., a tak¿e miêdzyna-
rodowej, cyklicznej konferencji (Sympo-
sium on Computer Aided Process En-
gineering) ESCAPE 19 w 2009 r. By³ te¿
kierownikiem projektu "Podkarpacka
Platforma Chemiczna" w latach 2006-
-2008.

Profesor Je¿owski by³ wybitnym spe-
cjalist¹ z zakresu in¿ynierii chemicznej
i procesowej, znanym w kraju i za granic¹.
Jego zainteresowania badawcze skupione
by³y na:
= integracji energii cieplnej, a szczegól-

nie na algorytmicznych metodach pro-
jektowania optymalnych sieci wy-
mienników ciep³a,

= integracji wymienników masy, w tym
szczególnie na projektowaniu opty-
malnych sieci wody procesowej i uk³a-
dów jej oczyszczania,

= niedeterministycznych metodach opty-
malizacji,

= zastosowaniu optymalizacji matema-
tycznej w in¿ynierii procesowej,

= zastosowaniu integracji procesów
w ekologii przemys³owej,

= przep³ywie informacji w badaniach na-
ukowych.

Posiada³ bardzo du¿y dorobek nauko-
wy w tej dziedzinie. By³ wspó³autorem
wydanej niedawno przez ELSEVIER pu-
blikacji pt. Energy optimization in pro-
cess systems, autorem lub wspó³autorem
3 monografii w jêzyku polskim, 10 roz-
dzia³ów w monografiach, 96 publikacji
naukowych, 66 wyst¹pieñ na konferen-
cjach zagranicznych i 53 na konferen-
cjach krajowych oraz 6 skryptów uczel-
nianych.

Równolegle z prac¹ naukow¹ prowa-
dzi³ dzia³alnoœæ redakcyjn¹. By³ cz³on-
kiem Rady Redakcyjnej czasopisma
naukowego Hungarian Journal of Indu-
strial Chemistry (do 1999 r.) oraz cz³on-
kiem Grupy Roboczej "Environmental
Protection" Europejskiej Federacji In¿y-
nierii Chemicznej w latach 2003-2005.
Uczestniczy³ w pracach Grupy Roboczej
"Computer Aided Chemical Engineering"
Europejskiej Federacji In¿ynierii Che-
micznej (od kwietnia 2005 r.) oraz Miê-
dzynarodowej Sieci OptiNet, finanso-
wanej przez DAAD (Niemcy) od 2002 r.

Wypromowa³ 3 doktorów, z których
dwaj: dr in¿. Roman Bochenek i dr in¿.
Grzegorz Poplewski, s¹ pracownikami
Katedry In¿ynierii Chemicznej i Proceso-
wej. By³ recenzentem w przewodach dok-
torskich, habilitacyjnych i profesorskich.
Prowadzi³ wyk³ady z termodynamiki
technicznej i chemicznej, projektowania
technologicznego i optymalizacji w in¿y-
nierii procesowej. Wypromowa³ ponad
60 magistrów in¿ynierów i in¿ynierów.
Prowadzi³ wyk³ady na zaproszenie wielu
uczelni zagranicznych, m.in. w Oviedo
(Hiszpania), Berlinie, Singapurze, Kijo-
wie, Wiedniu, Salonikach (Grecja), Gent
(Belgia), Lappenrancie (Finlandia). By³
wielokrotnie nagradzany przez rektora
Politechniki Rzeszowskiej za dzia³alnoœæ
naukow¹. Zosta³ odznaczony Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi.

Profesor Jacek Je¿owski by³ wielkiej
klasy naukowcem, przyjacielem i ¿yczli-
wym koleg¹, oddanym m³odzie¿y na-
uczycielem akademickim i wzorem dla
m³odej kadry naukowej. Bêd¹c ju¿ ciê¿ko
chorym, wspólnie z ¿on¹ Alin¹ napisa³
trzy skrypty na temat optymalizacji.

Odszed³ zbyt wczeœnie. Hartem ducha
i si³¹ woli, które mia³ do koñca, móg³ jesz-
cze wiele dokonaæ.

Ireneusz Opaliñski
Roman Petrus
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WSPOMNIENIE

mgr MARIAN CIEŒLAK
(1943-2010)

W dniu 6 sierpnia 2010 r. zmar³ nasz
powszechnie lubiany Kolega, wieloletni
nauczyciel akademicki w Katedrze Fizyki
naszej uczelni, mgr Marian Cieœlak. Za-
pamiêtamy Go jako cz³owieka wyró¿nia-
j¹cego siê dystynkcj¹ i taktem, którego
wiedzê i umiejêtnoœci wysoko ceniliœmy.

Studia na kierunku fizyka ukoñczy³ na
Uniwersytecie Marii Sk³odowskiej-Curie
w Lublinie, pracê w Politechnice Rze-
szowskiej rozpocz¹³ 1 wrzeœnia 1967 r.
W czasie 41 lat pracy w Politechnice Rze-
szowskiej prowadzi³ zajêcia w I pracow-
ni fizycznej, æwiczenia audytoryjne i wy-
k³ady dla kilku tysiêcy studentów.

W 1975 roku by³am studentk¹ I roku
budownictwa – wspomina pani W³a-
dys³awa Jodko, obecnie ceniony in¿ynier
firmy Skanska w Rzeszowie – nale¿a³am
do grupy, z któr¹ zajêcia w I pracowni
fizycznej prowadzi³ mgr Marian Cieœ-
lak. Zawsze mia³ czas dla studentów. We-
so³y i uœmiechniêty, wprowadza³ bardzo
mi³¹ atmosferê. By³ wymagaj¹cy, ale
¿yczliwy. Jestem pewna, ¿e nikt nie doz-
na³ od niego ¿adnej krzywdy. Ze wzglêdu
na swój wyraŸnie lubelski akcent i czêsto
u¿ywane s³owo otrzyma³ od nas ksywê
"Czyly".

Marian Cieœlak bra³ udzia³ w wielu
pracach aplikacyjnych dla przemys³u
z zakresu wyciszania ha³asu w halach
produkcyjnych - niektóre z nich zakoñ-
czy³y siê patentami. Bra³ te¿ udzia³ w wie-
lu pracach badawczych dotycz¹cych

ciek³ych kryszta³ów i propagacji ultra-
dŸwiêku w ró¿nych oœrodkach. Zawsze
aktywnie uczestniczy³ w pracach zwi¹za-
nych z unowoczeœnianiem programów
zajêæ z fizyki.

Od 1967 do 2008 r. koordynowa³ kur-
sy przygotowawcze z fizyki. Wielokrot-
nie bra³ udzia³ w akcji rekrutacyjnej.
Zaprojektowa³ i ustawi³ wiele æwiczeñ
w I pracowni fizycznej, organizowa³ tak-
¿e II pracowniê - przygotowa³ æwiczenia
poœwiêcone fizyce j¹drowej oraz nowa-
torskie æwiczenie, maj¹ce za zadanie za-
poznanie studentów z zastosowaniem
ciek³ych kryszta³ów do termografii.

Mgr Marian Cieœlak przez 4 lata by³
cz³onkiem zespo³u ankietuj¹cego studen-
tów pierwszych lat z zakresu fizyki,

w tym okresie uczestniczy³ w opracowy-
waniu ponad 1000 ankiet. Miêdzy innymi
dziêki Jego pracy uzyskano dok³adne in-
formacje o stanie wiedzy studentów roz-
poczynaj¹cych studia. Mgr Cieœlak re-
prezentowa³ nasz¹ uczelniê w komisjach
egzaminacyjnych w rzeszowskich lice-
ach, prowadzi³ zajêcia edukacyjne dla na-
uczycieli szkó³ œrednich nt. alternatyw-
nych Ÿróde³ energii. Jest autorem 24 pu-
blikacji naukowych dotycz¹cych fizyki
ciek³ych kryszta³ów, alternatywnych Ÿró-
de³ energii i dydaktyki.

Marian Cieœlak uczestniczy³ w pra-
cach komisji mieszkaniowej ZNP i by³
opiekunem sekcji pi³ki no¿nej Politechni-
ki Rzeszowskiej. W tym okresie zespó³
naszej uczelni zdoby³ ogólnopolskie aka-
demickie mistrzostwo politechnik.

W 2008 roku przeszed³ na emeryturê.
Systematycznie jeŸdzi³ na rowerze, kon-
tynuuj¹c sportowy styl ¿ycia, który za-
wsze by³ mu bliski - w czasie studiów by³
pi³karzem Motoru Lublin. Jego nag³a
œmieræ zaskoczy³a nas wszystkich. Bê-
dziemy Ciê pamiêtaæ Kolego Marianie.

Kole¿anki i Koledzy
z Katedry Fizyki

Z ¿a³obnej karty

Doktorant WBMiL laureatem konkursu
fundacji Czes³awa M. Rodkiewicza

Corocznie CZES£AW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUN-
DATION organizuje konkurs na dofinansowanie polskich studen-
tów - doktorantów,w celu wsparcia realizacji przez nich rozprawy
doktorskiej i u³atwienia kontynuowania studiów. Konkurs obej-
muje problematykê badañ z zakresu nauk technicznych, która
musi byæ powi¹zana z naukamimedycznymi.Wszystkie fundusze
Fundacji pochodz¹ od prof. Czes³awa Rodkiewicza, a funkcje
zrzeszonych cz³onków Fundacji s¹ pe³nione spo³ecznie.

W roku 2010 laureatami konkursu zostali:
u mgr in¿. Marek Jan Rojczyk z Politechniki Œl¹skiej, za

pracê pt. Eksperymentalno-numeryczne badania pro-
cesów cieplno-przep³ywowych w otwartym inkubato-
rze dla niemowl¹t,

u mgr in¿. Jacek Stanis³aw Tutak z Politechniki Rze-
szowskiej, za pracê pt. Manipulator do rehabilitacji
koñczyny górnej.

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,

¿e w czasie przygotowywania GP do

druku zmar³ dr Henryk Herba, rów-

nie¿ z Katedry Fizyki.
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Mgr in¿. Jacek Tutak jest studentem
studiów doktoranckich na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rze-
szowskiej. Realizacjê rozprawy doktorskiej
rozpocz¹³ pod kierunkiem znanego profe-
sora, doktora honoris causa naszej uczelni,

prof. dr. hab. in¿. Józefa Giergiela, a pro-
motorem w przewodzie doktorskim otwar-
tym na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa w 2009 r. jest dr hab. in¿. prof. nadzw.
PRz £ukasz N. Wêsierski. Cel rozprawy to
opracowanie manipulatora do rehabilitacji
koñczyny górnej wykorzystywanego sa-

modzielnie przez pacjenta, przy jednoczes-
nej kontroli postêpu rehabilitacji. Mani-
pulator ma byæ wiêc urz¹dzeniem sprzê¿o-
nym ze sterowaniem, do którego pacjent
bêdzie mia³ ograniczony dostêp, rehabili-
tant zaœ bêdzie móg³ programowaæ proces

zaawansowania rehabilitacji. Innowacyj-
noœæ opracowywanego rozwi¹zania wi¹¿e
siê z konstrukcj¹ umo¿liwiaj¹c¹ rehabili-
tacjê ca³ej koñczyny, z uwzglêdnieniem
spastycznoœci d³oni, i z mo¿liwoœci¹ samo-
dzielnego wykorzystania przez pacjenta.
W manipulatorze zastosowane bêd¹ nowo-

czesne napêdy elektryczne i pneumatyczne,
wymuszaj¹ce ruchy "zastêpuj¹ce" rehabili-
tanta, czujniki si³y i momentu oraz sterowa-
nie mikroprocesorowe nadzoruj¹ce jego
pracê. Temat ma charakter interdyscypli-
narny, gdy¿ ³¹czy ze sob¹ elementy me-
chaniki, elektroniki, informatyki, ukazuj¹c
ich zastosowanie w medycynie. Rozprawa
jest realizowana we wspó³pracy ze specjali-
stami - lekarzami rehabilitacji. W koñco-
wym efekcie, po przetestowaniu klinicz-
nym, ma zaowocowaæ wprowadzeniem ma-
nipulatora na rynek.

Produkcji czêœci mechanicznej manipu-
latora mo¿e siê podj¹æ zak³ad o odpowied-
nim poziomie technologicznym, wyko-
rzystuj¹c typowe elementy, natomiast ele-
mentu elastycznego do rehabilitacji spas-
tycznoœci - zak³ad specjalistyczny wyrobów
gumowych. Podjêto ju¿ rozmowy z zainte-
resowanymi zak³adami z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego.

Marta Olejnik

Mgr in¿. Jacek Tutak (z prawej) odbiera dyplom z r¹k przedstawiciela Fundacji pana
Wojciecha Kality. Fot. J. Tutak

Prof. Czes³aw M. Rodkiewicz
(1918-2010) zmar³ w Kanadzie 10 wrzeœ-
nia br. Inicjator utworzenia w 1999 r. Fun-
dacji, której celem jest przyznawanie
dwóch jednorazowych nagród - stypen-
diów in¿ynierom narodowoœci polskiej,
doktoryzuj¹cym siê w Polsce i tu zamiesz-
ka³ym na sta³e. Nagroda jest przyznawa-
na w dziedzinie powi¹zania techniki in¿y-
nieryjnej z naukami medycznymi.

f

Konferencje-Sympozja-Seminaria

PO£¥CZENIA MONTA¯OWE
W dniach 25-28 maja 2010 r. w Bu-

kowcu nad Solink¹ odby³a siê II Ogól-
nopolska Konferencja Naukowo-
-Techniczna nt. "Po³¹czenia Monta¿o-
we". Jej g³ówni organizatorzy to: Wy-
dzia³ Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej, w imieniu
którego ca³o�æ spraw organizacyj-
nych prowadzi³a Katedra Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji, oraz
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego.

Konferencja realizowana by³a przy
wspó³pracy Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Politechniki Poznañskiej,
Wojskowej Akademii Technicznej w War-
szawie, ITE Radom, Akademii In¿ynier-
skiej w Polsce, IZTW Kraków, Politechniki
Lubelskiej oraz Politechniki Czêstochow-
skiej. Patronat medialny objê³y redakcje
miesiêcznika "Przegl¹d Mechaniczny" oraz
kwartalnika "Technologia i Automatyzacja
Monta¿u".

W konferencji wziêli udzia³ pracownicy
naukowi uczelni i instytutów przemys³o-
wych z Polski (m.in. prof. M. Styp-Re-
kowski, prof. A. Streubel, prof. J. Godzi-
mirski), Rosji (prof. M. Kristal, prof. V. Ni-
kolajev) i Ukrainy (prof. I. Oborski) oraz
S³owacji (prof. M. Hajduk).

Celem konferencji by³o przedstawienie
i omówienie szczególnie wa¿nych kwestii
zwi¹zanych z po³¹czeniami monta¿owymi.

PM-2010
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Recenzowane referaty prezentowa-
ne na konferencji zosta³y (lub bêd¹)
opublikowane w kwartalniku "Techno-
logia i Automatyzacja Monta¿u", nr 2, 3
i 4 z 2010 r.

W przerwach miêdzy obradami
uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ elek-
trowniê szczytowo-pompow¹ na Soli-
nie oraz uczestniczyæ w rejsie statkiem
po Jeziorze Soliñskim.

Uczestnicy konferencji okazali za-
dowolenie z mo¿liwoœci spotkania
i wymiany pogl¹dów oraz doœwiad-
czeñ. Wiêkszoœæ z nich wyrazi³a rów-
nie¿ chêæ udzia³u w kolejnych spot-
kaniach poœwiêconych problemom po-
³¹czeñ monta¿owych, podkreœlaj¹c po-
trzebê organizowania konferencji z te-
go zakresu.

Dorota Stadnicka

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Uczestnicy konferencji przed Elektrowni¹ Wodn¹ w Solinie. Fot. w³asna

RODOS AD 2010
"Nie mo¿na wejœæ dwa razy do tej samej

rzeki (...) - ci¹gle przep³ywa inna". V Inter-
national Conference on Computational Sto-
chastic Mechanics odby³a siê w czerwcu
2006 r. na wyspie Rodos. Obecna, a wiêc
szósta z rzêdu CSM stanowi³a pod tym
wzglêdem kopiê poprzedniej, ale pomyliæ
ich ze sob¹ nie mo¿na w ¿aden sposób. Jed-
no z ubocznych hase³ lansowanych przez
spiritus movens tych lukratywnych spotkañ
w basenie Morza Œródziemnego, coraz nob-
liwiej prezentuj¹cego siê profesora Rice
University Pola D. Spanosa, brzmi: "zero
stress conference". Chodzi o to, aby m³odzi
ludzie, którzy stanowi¹ ka¿dorazowo wi-
doczn¹ frakcjê uczestników - z akcentem na
uczestników z W³och, nieco "rozcieñczo-
nych" tymi z Grecji, tym razem "doprawio-
nych" urocz¹ Xiu-Xiu z Chin i jej rówieœni-
kami z Korei - spotkali siê w tym œro-
dowisku z przyjaznym przyjêciem. Tym ra-
zem do³¹czy³ do tego grona uczestnik
z Polski mgr in¿. Jacek Bro¿yna, asystent
w Katedrze Metod Iloœciowych w Ekono-
mii (WZ PRz), który przedstawi³ referat za-
tytu³owany Counterbalanced Scatter Study
of Wing Divergence Speed. Przewodni-
cz¹cy konferencji referatem tym otworzy³
trzeci¹ sesjê CSM6. Pan Jacek prezentowa³
nasz wspólny referat, a pisz¹cy te s³owa
przewodniczy³ tej w³aœnie sesji.

Dominuj¹c¹ tematykê stanowi³y prob-
lemy ewokowane trzêsieniami ziemi

w szczególnoœci "health monitoring" niez-
liczonej liczby mostów i wiaduktów, "wi-
sz¹cych" odcinków dróg na ca³ym œwiecie.
Podczas CSM6 przedstawiono oko³o 70 re-
feratów. Wszystkie sesje mia³y podobny
charakter, innymi s³owy by³a to konferen-
cja oparta na schemacie jednej sesji. W ten
sposób ka¿dy uczestnik móg³ wys³uchaæ
wszystkich referatów.

Na konferencji wœród seniorów znaleŸli
siê: profesor Arvid Naess z norweskiego
uniwersytetu, profesorowie M. Grigoriu
i S. Baxter z uniwersytetów amerykañskich
oraz profesor O'Brien z Irlandii. Najlicz-
niejsz¹ grupê stanowi³o œrednie pokolenie,
a grupa "zamykaj¹ca" to wspominani ju¿
najm³odsi uczestnicy. Przewodnicz¹cymi
byli jak zawsze Pol D. Spanos (Rice Uni-
versity) oraz George Deodatis (Columbia

Prof. L. Laudañski i prof. Chung-Bien o poranku drugiego dnia obrad.
Fot. w³asna
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University), do których do³¹czy³ Mario Di
Paola z Palermo oraz bêd¹cy z nami po raz
pierwszy kolega z Korei profesor Chung-
-Bien. Obecnoœæ leciwego seniora, wielce

zas³u¿onego dla stochastycznej mechaniki
profesora  Masanobu  Shinozuka  przyda³a
tej konferencji dodatkowej rangi i malow-
niczoœci. Rozstawano siê z nadziej¹, ¿e za

kolejne cztery lata spotkamy siê ponownie.
Taktownie przemilczaj¹c nieustanne za-
krz¹tanie Charona.

Ludomir M. Laudañski

W dniach 16-18 czerwca 2010 r. w Aka-
demickim Oœrodku Szybowcowym Poli-
techniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej
odby³a siê II Konferencja Rozwój Aplikacji
na Platformach IBM, poœwiêcona rozwojo-
wi oprogramowania i wdro¿eniom roz-
wi¹zañ opieraj¹cych siê na platformach
sprzêtowych IBM. By³a ona organizowana
przez Wydzia³ Elektrotechniki i Informaty-
ki Politechniki Rzeszowskiej oraz firmê
IBM Polska Sp. z o.o.

Honorowy patronat nad konferencj¹ ob-
jêli: Anna Sieñko - dyrektor generalny IBM
Polska Sp. z o.o oraz prof. dr hab. in¿. Kazi-
mierz Buczek - dziekan Wydzia³u Elektro-

techniki i Informatyki Politechniki Rze-
szowskiej. Konferencja stanowi kontynua-
cjê wspó³pracy Politechniki Rzeszowskiej
i firmy IBM Polska Sp. z o.o. w dziedzinie
edukacji, trwaj¹cej od 2005 r. Przewod-
nicz¹cym komitetu naukowego zosta³ dr
hab. in¿. Tomasz Nowicki, pracuj¹cy
w IBM Watson Research Center. W konfe-
rencji uczestniczy³o prawie 40 osób, w tym
z firm: IBM, jPalio, Scott Tiger, 10110.biz,
Compfort Meridian, PKO BP, BRE Bank,

Raiffeisen Bank, PZU. Wyg³oszono 17
referatów,  które  zostan¹  opublikowane.

Dziêki finansowemu wsparciu kilku
firm, uczestnicy nie ponosili ¿adnych ko-
sztów. S³oneczna pogoda sprzyja³a tak¿e
nieformalnym rozmowom w plenerze. Za-
anga¿owanie siê Politechniki Rzeszowskiej
w organizacjê konferencji i wybór jej miejs-
ca w Bezmiechowej oznacza³y tak¿e mi³¹
i niepowtarzaln¹ atrakcjê dla uczestników
w postaci przelotu szybowcem.

Marek Œnie¿ek

Dziekan Kazimierz Buczek otwiera konfe-
rencjê. Fot. K. Szyszkowski

Rozwój Aplikacji na Platformach IBM

Uczestnicy konferencji.
Fot. K. Szyszkowski

WIEDZA - INNOWACYJNOŒÆ - ROZWÓJ

Udzia³ pracowników Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju
w III Wystawie Innowacji WIPRO 2010

W dniach 16 i 17 czerwca 2010 r.
w Bydgoszczy na terenie kampusu Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodnicze-
go mia³a miejsce III Wystawa Innowacji
WIPRO 2010, która odbywa³a siê pod
has³em Wiedza - Innowacyjnoœæ - Rozwój.
Jest to najwiêksza impreza wystawowa
w Polsce, która stwarza mo¿liwoœci ze-

spo³om badawczym publicznych jednostek
naukowych o profilu technicznym, przy-
rodniczym i medycznym z ca³ego kraju do
zaprezentowania wyników badañ nauko-
wych, maj¹cych aspekt aplikacyjny i decy-
duj¹cych o rozwoju innowacyjnej gos-
podarki. Ta wystawa by³a cykliczn¹ im-
prez¹ zorganizowan¹ przez UTP w ramach

projektu finansowanego przez Europejski
Fundusz Spójnoœci i z bud¿etu pañstwa, ce-
lem transferu osi¹gniêæ i wiedzy naukow-
ców do jednostek gospodarczych i praktyki
oraz wdra¿ania innowacji.

Znacz¹cym wyró¿nieniem osi¹gniêæ in-
nowacyjnych Politechniki Rzeszowskiej
by³a decyzja Komitetu Organizacyjnego
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o zakwalifikowaniu rozwi¹zañ patento-
wych pracowników Katedry Infrastruktury
i Ekorozwoju do ich prezentacji na Wysta-
wie WIPRO 2010. Za³o¿eniem organizato-
rów by³o zaprezentowanie najwartoœciow-
szych wyników badañ naukowych i prac
rozwojowych o innowacyjnym charakte-
rze.

Podstawowy czynnik, który znacz¹co
wp³ywa na rozwój i postêp gospodarczy
w œwiecie, to zdolnoœæ do innowacji, czyli
najkrócej mówi¹c, umiejêtnoœæ szybkiego
przyswajania i efektywnego wykorzystania
nowej wiedzy twórczej. Nowoczesne gos-
podarki charakteryzuj¹ siê tym, ¿e coraz
wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ w nich innowacyj-
ne firmy, tworzone z wykorzystaniem ba-
dañ prowadzonych przez naukowców.
Niestety Polska nadal odbiega, i to zdecy-
dowanie, od krajów przoduj¹cych w tej
dziedzinie. Nale¿y zatem bardzo pozytyw-
nie odnieœæ siê do dzia³añ UTP, który za-
pewni³ uczestnikom wystawy WIPRO
2010 warunki do nawi¹zywania bezpoœred-
nich kontaktów i wymiany doœwiadczeñ
pomiêdzy przedstawicielami œrodowisk
naukowych i gospodarczych, a tak¿e -
wspierania znaczenia osi¹ganych wyni-
ków badañ naukowych i prac rozwojowych
w kierunku ich wdra¿ania i zwiêkszania in-
nowacyjnoœci polskiej gospodarki.

Wystawie towarzyszy³y prezentacje
wybranych oœrodków w ramach prowadzo-
nych na ¿ywo audycji radiowych. Mia³em
okazjê przedstawienia uczelni, wydzia³u

i Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju pod
k¹tem osi¹gniêæ w dzia³alnoœci twórczej
i badawczej oraz rozwi¹zañ patentowych,
szczególnie tych zwi¹zanych z ochron¹
przeciwpowodziow¹, jakimi s¹ g³ównie in-
nowacyjne zbiorniki do retencjonowania
wód opadowych w zlewni.

Zakres tematyczny wystawy przedsta-
wiono w specjalnie przygotowanym Ka-
talogu Wystawców zawieraj¹cym dane
o wystawcach i opis prezentowanych inno-

wacji pod k¹tem ich praktycznej przy-
datnoœci.

Odbywaj¹ca siê w Bydgoszczy wysta-
wa WIPRO 2010 by³a kolejnym miej-
scem prezentacji innowacyjnych rozwi¹-
zañ Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju
w 2010 r., s³u¿¹cych do odwadniania tere-
nów zagro¿onych zjawiskami powodzio-
wymi, które tak czêsto pojawiaj¹ siê os-
tatnio w Polsce.

Józef Dziopak

Kadra Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju na stoisku Politechniki Rzeszowskiej.
Fot. D. S³y�

Przedsiêbiorczoœæ, Innowacyjnoœæ, Foresight

W dniach 9-10 wrzeœnia 2010 r. odby³a
siê IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
nt. "Przedsiêbiorczoœæ, Innowacyjnoœæ, Fo-
resight. Aspekty Ekonomiczne, Spo³eczne
i Ekologiczne", zorganizowana przez Kate-
drê Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Eko-
innowacyjnoœci z Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.
Konferencjê obj¹³ honorowym patronatem
JM Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobko-
wiak.

Celem konferencji by³a wymiana po-
gl¹dów oraz doœwiadczeñ dotycz¹cych

Otwarcie konferencji przez prorektora PRz prof. L. WoŸniaka (z lewej) w towarzystwie
prof. J. ZwoŸdziaka z Politechniki Wroc³awskiej i dr. T. Norka z Uniwersytetu
Szczeciñskiego. Fot. K. Kud

Aspekty Ekonomiczne,
Spo³eczne i Ekologiczne
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wspó³czesnych aspektów przedsiêbiorczo-
œci, innowacyjnoœci i foresight, z uwzglêd-
nieniem czynników zrównowa¿onego roz-
woju przedsiêbiorstw i regionu - a wiêc
w wymiarach: ekonomicznym, technolo-
gicznym, spo³ecznym i ekologicznym. Te-
matyka konferencji obejmowa³a zatem za-
gadnienia zarz¹dzania strategicznego,
g³ównie z zakresu uwarunkowañ rozwoju
przedsiêbiorczoœci, problematyki innowa-
cji, innowacyjnoœci, klastrów i foresight.

Miejscem dyskusji naukowych by³a
sala konferencyjna w Winnicy Maria Anna
w Wy¿nem k. Czudca. Wziê³o w niej udzia³
48 uczestników - g³ównie z Politechniki

Rzeszowskiej, Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wroc³awiu, Politechniki Wroc-
³awskiej, Politechniki Bia³ostockiej oraz
Uniwersytetu Szczeciñskiego.

Otwarcia konferencji dokona³ prof. dr
hab. in¿. Leszek WoŸniak, który przewod-
niczy³ pierwszej sesji. Drug¹ sesjê popro-
wadzi³ prof. dr hab. in¿. Jerzy ZwoŸdziak
z Politechniki Wroc³awskiej. Trzecia sesja,
której przewodniczy³a prof. dr hab. Krysty-
na Moszkowicz z Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc³awiu, nosi³a tytu³
"Praktycy biznesu - praktyczna przedsiê-
biorczoœæ i innowacyjnoœæ".

Ka¿da sesja by³a zakoñczona intere-
suj¹c¹, dynamiczn¹ dyskusj¹ dotycz¹c¹
prezentowanych kwestii. W drugim dniu
konferencji sesji przewodniczy³ prof. dr
hab. Andrzej Kaleta z Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc³awiu.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
uczestnikom oraz sponsorom - przedstawi-
cielom firm: Zak³ad Miêsny SMAK GÓR-
NO Sp. z o.o., Van Pur S.A. i SANDECO
Sp. z o.o., oraz zapraszaj¹ do udzia³u w ko-
lejnej konferencji, która odbêdzie siê za
dwa lata.

Marzena
Jankowska-Mihu³owicz

Wdniach 26-29maja 2010 r. odby³o siê V Seminarium"Aeronautica Integra", po�wiêconeproblematycebadawczej
i dydaktycznej katedr i zak³adów szkó³ wy¿szych oraz instytutów naukowo-badawczycho profilu lotniczym. Zorgani-
zowane zosta³o przezKatedrêSamolotów i SilnikówLotniczychnaWydzialeBudowyMaszyn i LotnictwaPRz, pod pa-
tronatem Centrum Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Miejscem obrad by³a tradycyjnie "�wiêta góra
szybowników",czyli AkademickiO�rodekSzybowcowyPRzwBezmiechowej, z którymod pocz¹tku zwi¹zane jest se-
minarium i którego walory podkre�laj¹ wszyscy uczestnicy.

Aeronautica Integra
W seminarium wziê³o udzia³ ok. 50

osób reprezentuj¹cych prawie wszystkie
polskie oœrodki naukowe dzia³aj¹ce w ob-
szarze lotnictwa oraz przedstawiciele Pol-
skiej Agencji ¯eglugi Powietrznej i STAR
Polska. Podczas dwóch dni obrad przedsta-
wiono 25 referatów, które wzbudza³y du¿e
zainteresowanie, a czêsto równie¿ burzliwe
dyskusje.

Podczas tegorocznego seminarium
szczególn¹ uwagê poœwiêcono problematy-
ce bezpieczeñstwa w lotnictwie. Zorgani-
zowany w tym celu panel dyskusyjny, do
którego wprowadzenie wyg³osi³ doc. dr in¿.
Bohdan Jancelewicz z Politechniki War-
szawskiej, cieszy³ siê ogromnym zaintere-
sowaniem. Dyskusja, która póŸniej na-
st¹pi³a, wskazywa³a na istotê uwzglêdnie-
nia aspektów bezpieczeñstwa w projekto-
waniu, wytwarzaniu i eksploatacji techniki
lotniczej. Podkreœlono, ¿e nale¿y zwracaæ
na to uwagê ju¿ na etapie przygotowywania
przysz³ego adepta lotnictwa, czyli w czasie
studiów. Tymczasem - jak wynika³o z ana-
lizy programów studiów przedstawionej
przez doc. B. Jancelewicza - kwestie bez-
pieczeñstwa pojawiaj¹ siê w nich stosunko-
wo rzadko. Do dyskusji sk³ania³a równie¿
katastrofa prezydenckiego samolotu pod
Smoleñskiem, która po raz kolejny poka-
za³a tragizm wypadków lotniczych.

Ustalono, ¿e nale¿y doprowadziæ do
spotkania z udzia³em dziekanów odpowie-
dzialnych za kierunki lotnicze, celem pod-
jêcia próby znowelizowania planów stu-
diów, ujednolicenia ich we wszystkich
uczelniach oraz uwzglêdnienia w nich
problemów bezpieczeñstwa.

Uczestnikom tym razem dopisa³a pogo-
da, mogli wiêc doceniæ wspania³e walory
Bezmiechowej. Z po³o¿onego na górze
Oœrodka mo¿na podziwiaæ piêkne widoki
dalekich po³onin oraz lataj¹cych nad zbo-
czem paralotniarzy. Najodwa¿niejszym za-
proponowano mo¿liwoœæ przelotu szy-
bowcem. Na wszystkich, którzy z tego sko-
rzystali, lot wywar³ olbrzymie wra¿enie -
nieporównywalne z przelotem samolotem
pasa¿erskim. Uczestnicy z sentymentem
po¿egnali Bezmiechow¹ i obiecali wróciæ
tu za rok, na kolejne seminarium "Aeronau-
tica Integra".

Robert Jakubowski

Profesor Krzysztof Sibilski (Politechnika
Wroc³awska) wyg³osi³ referat na temat
kszta³cenia i osi¹gniêæ w dziedzinie lotnic-
twa Politechniki Wroc³awskiej.

Fot. M. Orkisz

Prezes PA¯P Krzysztof Banaszek wyg³osi³
referat dotycz¹cy wp³ywu rozwoju nawiga-
cji satelitarnej na przepustowoœæ lotnisk.

Fot. M. Orkisz
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W dniu 21 czerwca 2010 r. zorganizo-
wano jedno z takich seminariów, poœwiêco-
ne problematyce zarz¹dzania rozwojem
lokalnym i regionalnym. By³o to pierwsze
z planowanego cyklu spotkañ na temat
kszta³tu polskiej samorz¹dnoœci oraz wyz-
wañ stoj¹cych przed œrodowiskami lokal-
nymi w globalizuj¹cym siê otoczeniu. Jest
ona szczególnie aktualna przy okazji zbli-
¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wzmaga siê pro-
ces konkurowania systemów terytorial-
nych, w tym gmin, powiatów i woje-
wództw, na globalnym rynku kapita³u mo-
bilnego - przede wszystkim ludzi i kapita³u
inwestycyjnego. Regiony takie jak Podkar-
pacie dotkniête s¹ procesem migracji miê-
dzyregionalnej oraz zagranicznej, a skala

tego zjawiska, widoczna szczególnie na
poziomie gmin czy niewielkich miast, po-
zwala stwierdziæ, ¿e konkurencja o wspo-
mniany kapita³ nie jest zjawiskiem istnie-
j¹cym wy³¹cznie w teorii. To fakt, z którym
nale¿y siê zmierzyæ poprzez odpowiednie
programowanie rozwoju lokalnego, budo-
wanie lokalnego potencja³u przedsiêbior-
czego oraz odpowiedni¹ organizacjê pracy
urzêdów.

Podczas czerwcowego spotkania cz³on-
kowie PTE oraz zaproszeni goœcie zainicjo-
wali rozwa¿ania na wspomniane wczeœniej
tematy, uczestnicz¹c w prelekcji trzech re-
feratów oraz dyskusji. Pierwsze wyst¹pie-
nie przygotowane zosta³o przez dr Krystynê
Leœniak-Moczuk, przewodnicz¹c¹ Podkar-
packiego Oddzia³u PTE. Przedstawi³a ona
za³o¿enia funkcjonowania organizacji
w najbli¿szej przysz³oœci. Poruszony temat
rozwinê³a dr Teresa Pasterz, wicedyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzêdzie Marsza³kowskim.

Ostatni referat, przygotowany przez dr.
W³adys³awa Tabasza, odnosi³ siê bezpo-
œrednio do zbli¿aj¹cych siê wyborów sa-
morz¹dowych. Autor podj¹³ trafn¹ próbê
skategoryzowania i opisania cech, które po-
winien posiadaæ samorz¹dowiec.

Przedstawione referaty stanowi¹ g³os
w dyskusji, jak¹ trzeba kontynuowaæ
w miesi¹cach przedwyborczych. Koniecz-

ne jest jednak, aby samorz¹dowcy nowej
kadencji, prócz debat na temat programów
rozwoju na nastêpne kilka lat, podjêli szyb-
kie dzia³ania w tym zakresie. Nale¿y tego
wymagaæ równie¿ od naukowców, m.in.
skupionych wokó³ PTE. Ekonomia oraz na-
uki j¹ uzupe³niaj¹ce, jak zarz¹dzanie, socjo-
logia czy psychologia, potrzebuj¹ do roz-
woju nie tylko dyskursu naukowego, ale te¿
zaanga¿owania w realne procesy, zwi¹zane
z przygotowaniem strategii rozwoju, analiz
poprzedzaj¹cych decyzje inwestycyjne,
a nawet nadzorowania realizacji dzia³añ.
Nowelizacja ustaw stanowi¹cych trzon
polskiego systemu nauki i szkolnictwa
wy¿szego daje takie mo¿liwoœci.

Podkarpacie nale¿y do regionów bied-
nych i, mimo podejmowanych od wielu lat
wysi³ków, wci¹¿ toczy pasjonuj¹c¹ rywali-
zacjê o miano przedostatniego w kraju pod
wzglêdem zamo¿noœci obywateli. Procesy
rozwojowe, mimo ¿e widoczne, nie maj¹
wystarczaj¹cego tempa, by dogoniæ regio-
ny lepiej rozwiniête, a nawet utrzymaæ do-
tychczasowy dystans rozwojowy. PTE, po-
przez spotkania oraz indywidualn¹ aktyw-
noœæ swoich cz³onków, powinno przyczy-
niaæ siê do realizacji inicjatyw, które na
przestrzeni kilku nastêpnych lat pozwo-
li³yby podnieœæ pozycjê konkurencyjn¹ re-
gionu na tle kraju.

Jacek Strojny

Spotkanie PTE

W minionym roku akademickim
Wydzia³ Elektrotechniki i Informa-
tyki naszej uczelni kontynuowa³
wspó³pracê ze szko³ami ponadgim-
nazjalnymi. W szko³ach z klasami
politechnicznymi prowadzono do-
datkowe lekcje z przedmiotów za-
wodowych. Organizowano te¿ wy-
k³ady i zajêcia laboratoryjne w ka-
tedrach i zak³adach WEiI dla ucz-
niów szkó³ �rednich.

WSPÓ£PRACA WEiI
ze szko³ami ponadgimnazjalnymi

W roku szkolnym i akademickim
2009/2010 klasy politechniczne zorganizo-
wano w: I Liceum Ogólnokszta³cym w Dê-
bicy (klasy o profilach fizyczno-chemicz-
nym i matematyczno-informatyczno-fi-
zycznym); Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Ropczycach (klasa o profilu matema-
tyczno-informatycznym); Zespole Szkó³
nr 2 w Dêbicy (LO - klasa o profilu informa-
tycznym, technikum - klasa o profilu infor-
matycznym); Zespole Szkó³ Energetycz-
nych w Rzeszowie (technikum - klasa
o profilu elektronicznym); Zespole Szkó³

Zawodowych w Sêdziszowie M³p. (tech-
nikum - klasy o profilach elektronicznym
i informatycznym).

Zajêcia by³y prowadzone tak¿e dla: Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³-
c¹cych w Jaros³awiu, Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w PilŸnie, Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Kroœnie, Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Le¿ajsku, Zespo³u
Szkó³ Energetycznych w Rzeszowie, I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w £añcucie, Ze-
spo³u Szkó³ Agrotechnicznych w Rop-
czycach, II Liceum Ogólnokszta³c¹cego

Jednym z podstawowych celów
dzia³alno�ci Polskiego Towarzys-
twa Ekonomicznego jest upow-
szechnianie wiedzy ekonomicznej
w spo³eczeñstwie. W³¹czaj¹c siê
w jego realizacjê, dzia³aj¹ce przy
Wydziale Zarz¹dzania PRz Ko³o
PTE podejmuje siê organizacji
spotkañ, seminariów oraz konfe-
rencji po�wiêconych zjawiskom
wp³ywaj¹cym obecnie na rozwój
spo³eczno-gospodarczy kraju czy
regionu.
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w Dêbicy, Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Soko³owie M³p., Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Rzeszowie, Zespo³u Szkó³
Elektronicznych w Rzeszowie.

Zakres tematyczny wyk³adów i labora-
toriów obejmowa³: matematykê, systemy
operacyjne, sieci komputerowe, bazy da-
nych, grafikê komputerow¹, programowa-
nie w C i C++, in¿ynieriê informatyki,
technikê cyfrow¹, energoelektronikê, bez-
pieczeñstwo u¿ytkowania urz¹dzeñ elek-
trycznych, elektrotechnikê.

W roku akademickim 2010/2011 zapo-
wiadamy kontynuacjê tych dzia³añ i now¹
ofertê przedmiotów zawodowych dla ucz-
niów szkó³ ponadgimnazjalnych. Ucznio-
wie nadal bêd¹ mogli korzystaæ z mery-
torycznej pomocy pracowników WEiI,
a tak¿e uczestniczyæ w projektach nauko-
wych i pracy oœmiu kó³ naukowych dzia-
³aj¹cych na wydziale. Klasy politechniczne
maj¹ zachêcaæ do podjêcia studiów w Poli-
technice Rzeszowskiej.

Pe³nomocnikiem dziekana i koordyna-
torem ds. wspó³pracy ze szko³ami ponad-
gimnazjalnymi jest dr in¿. Dominik Strza³-
ka, adiunkt w Zak³adzie Systemów Rozpro-
szonych. Dziêki jego osobistemu zaanga¿o-
waniu coraz wiêcej szkó³ jest zaintere-
sowanych tak¹ form¹ wspó³pracy. Du¿y
wk³ad w tego typu dzia³ania mieli równie¿:

dr in¿. Danuta Pliœ (Katedra Elektrodyna-
miki i Uk³adów Elektromaszynowych), dr
in¿. Mieczys³aw Grad, dr in¿. Ma³gorzata
£atka, dr in¿. Wies³awa Malska i dr in¿. Da-
riusz Sobczyñski (Katedra Energoelektro-
niki i Elektroenergetyki), dr in¿. Marek
Bolanowski, dr in¿. Pawe³ Dymora, dr in¿.
Miros³aw Mazurek oraz dr in¿. Andrzej Pa-
szkiewicz (Zak³ad Systemów Rozproszo-
nych). We wspó³pracy uczestnicz¹ tak¿e

studenci z kó³ naukowych: Tomasz Dyrak,
Barbara Strza³ka i Piotr Szczerba.

Wyra¿amy nadziejê, ¿e grono nauczy-
cieli akademickich i studentów z kó³ nauko-
wych, chêtnych do wspó³pracy ze szko³a-
mi ponadgimnazjalnymi siê powiêkszy.
Dzia³ania te przynios¹ z pewnoœci¹ okreœlo-
ne korzyœci m³odzie¿y zainteresowanej t¹
form¹ nauczania.

Wies³awa Malska

Dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych podczas spotkania z dziekanem prof. K. Buczkiem
i pe³nomocnikiem ds. wspó³pracy ze szko³ami dr. D. Strza³k¹. Fot. D. Strza³ka

Wyjazd studyjny studentów
Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej

Uczestnicy wyjazdu studyjnego przed budynkiem Gie³dy Papierów Wartoœciowych
w Warszawie. Fot. w³asna

W dniu 11 czerwca 2010 r. studenci
pierwszego roku kierunku matematyka
wziêli udzia³ w wyjeŸdzie studyjnym na
Gie³dê Papierów Wartoœciowych w War-
szawie. S³uchacze studiów I stopnia u-
czestnicz¹ w projekcie Zwiêkszenie liczby
absolwentów na kierunkach informatyka
oraz matematyka, wspó³finansowanym ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dziê-
ki temu s¹ organizowane dodatkowe za-
jêcia oraz wyjazdy studyjne, maj¹ce na ce-
lu zwiêkszenie atrakcyjnoœci studiów. Wy-
jazd zosta³ zorganizowany przez Biuro
Podró¿y Gromada. W trakcie zwiedzania
Gie³dy studenci zapoznali siê ze struktur¹
i dzia³alnoœci¹ tej instytucji finansowej, co
mo¿e siê okazaæ cennym doœwiadczeniem
w przysz³ej pracy zawodowej.

Agnieszka Koz³owska-Bogusz
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Z wizyt¹ na Expo 2010

Kartka z podró¿y

Wydzia³ Zarz¹dzania PRz, jako jedna
z niewielu jednostek, zaanga¿owany jest
w prowadzenie edukacji targowej. Potwier-
dza to wydawany corocznie Raport Pol-
skiej Izby Przemys³u Targowego, pt. "Targi
w Polsce". Wed³ug tego opracowania jedy-
nie dziewiêæ uczelni w kraju naucza o tar-
gach, a tylko piêæ z nich (w tym równie¿
nasza) ma oddzielny przedmiot poœwiêco-
ny wydarzeniom wystawienniczym.

W ramach specjalnoœci prowadzonej
przez Katedrê Marketingu, w wymiarze 45
godzin, prowadzone s¹ zajêcia z przedmio-
tu "Targi i wystawy gospodarcze". W cza-
sie trwania zajêæ studenci maj¹ okazjê
poznaæ m.in. historiê targów, ró¿nice miê-
dzy targami i wystawami gospodarczymi,
jak równie¿ w szczegó³owym ujêciu proces
planowania oraz realizacji wyst¹pienia tar-
gowego. Podczas wyk³adów wykorzysty-
wane s¹ setki filmów i zdjêæ wykonanych
na targach. Dlatego, w kontekœcie groma-
dzenia materia³u dydaktycznego, szczegól-
nie ciekawa wydawa³a siê wizyta na tego-
rocznym Expo w Szanghaju - najwiêkszym
i najdro¿szym wydarzeniu wystawienni-
czym, jakie kiedykolwiek mia³o miejsce.
Na jego przygotowanie w³adze chiñskie
wyda³y dwa razy wiêcej œrodków finanso-
wych ni¿ na olimpiadê w Pekinie.

Historia wystaw œwiatowych zosta³a
zapocz¹tkowana Wielk¹ Wystaw¹ Prze-
mys³u Wszystkich Narodów w 1851 r., któ-
ra odby³a siê w londyñskim Hyde Parku.
Od tego momentu, co kilka lat prezentowa-
no w ró¿nych krajach ekspozycje poœwiê-
cone przegl¹dowi œwiatowych osi¹gniêæ.
Nazywano je wystawami powszechnymi
lub uniwersalnymi i organizowano w miarê
regularnie, zapraszaj¹c do uczestnictwa
wszystkie pañstwa. Historia udzia³u Polski
w wystawach œwiatowych nie jest zbyt bo-
gata. Od samego pocz¹tku organizowania
tego typu wydarzeñ przyjêto zasadê o dopu-
szczaniu do eksponowania siê jedynie re-
prezentacji pañstwowych i konsekwentnie
jej przestrzegano. Z tego wzglêdu do I woj-
ny œwiatowej polscy artyœci i wytwórcy
uczestniczyli w wystawach pod flagami in-
nych pañstw, albo udzia³ naszego kraju by³
marginalny. Z kolei miêdzy 1945 a 1989 r.
czynniki polityczno-ekonomiczne wp³y-
nê³y na absencjê Polski w wielu imprezach

œwiatowych (m.in. w Brukseli, Montrealu,
Osace, Brisbane).

Wystawy œwiatowe to nie tylko wysta-
wy uniwersalne, ale równie¿ przedsiê-
wziêcia tematyczne (tzw. "ma³e Expo"),
o których rzadziej donosi siê w mediach.
Na przestrzeni ponad pó³tora wieku odby³o
siê wiele wydarzeñ o ró¿nym znaczeniu.
Do tej pory zorganizowano 69 wystaw
œwiatowych, g³ównie w krajach europej-
skich oraz w Stanach Zjednoczonych.
Warto dodaæ, ¿e dopiero od 1958 r. do ich
okreœlania u¿ywa siê skrótu "Expo" wraz
z dodaniem roku.

Tegoroczna wystawa rozpoczê³a siê
w zat³oczonej 19-milionowej metropolii
z pocz¹tkiem maja i potrwa do koñca paŸ-
dziernika 2010 r. W tym okresie ekspozycje
ma obejrzeæ ok. 70 mln osób (w tym 3,5
mln spoza Chin) - przeciêtnie 400 tys.
dziennie. W ramach Expo 2010 na po-
wierzchni ok. 5,3 km2 prezentuje siê rekor-
dowa liczba blisko 250 pañstw i organizacji
miêdzynarodowych. Tereny wystawowe
zlokalizowano nad rzek¹ Huangpu, po jej
dwóch stronach - w dzielnicach Pudong
i Puxi. W ramach obszaru zajmowanego
przez Expo kursuj¹ specjalnie oznaczone
busy, promy, a nawet w³asne metro. Has-

³em przewodnim tegorocznego wydarzenia
jest: "Lepsze miasto, lepsze ¿ycie" (Better
City, Better Life).

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ na Expo
2010 ciesz¹ siê pawilony europejskie,
a zw³aszcza brytyjski, szwajcarski, francu-
ski, duñski, hiszpañski oraz polski. W ra-
mach ekspozycji Danii mo¿na ogl¹daæ
basen z oryginalnym pomnikiem kopenha-
skiej Ma³ej Syrenki. W futurystycznej bryle
pawilonu Szwajcarii uruchomiono kolejkê
górsk¹, a Francja pokazuje dzie³a wybit-
nych europejskich artystów. Spoza krajów
Europy szczególne uznanie zwiedzaj¹cych
zdoby³y: Chiny, Tajlandia, Japonia oraz
Arabia Saudyjska.

Podczas ostatnich edycji wystaw œwia-
towych polskie ekspozycje nale¿a³y do jed-
nych z najchêtniej odwiedzanych. Po-
dobnie jest i w tym roku, za spraw¹ z daleka
rzucaj¹cego siê w oczy pawilonu. Jego cha-
rakterystyczny wygl¹d wynika z elewacji,
która nawi¹zuje do tradycyjnej, ludowej
wycinanki (w nocy podœwietlona elewacja
przypomina wzorzysty lampion). Polski
pawilon, osadzony na planie prostok¹ta,
przypomina wielokrotnie zgiêt¹ kartkê pa-
pieru lub kartonowe, a¿urowe pude³ko.
Taka aran¿acja jest bliska chiñskiej estety-

Na zdjêciu - polski pawilon. Fot. w³asna
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ce, gdy¿ w kulturze Pañstwa Œrodka two-
rzenie wycinanek z papieru znane jest od
wieków. Intryguj¹cy dla Chiñczyków wy-
gl¹d przyczyni³ siê do du¿ego zaintereso-
wania ekspozycj¹. Szacuje siê, ¿e ka¿dego
dnia odwiedza j¹ ok. 50 tys. osób. Przed
rozpoczêciem wystawy zak³adano, ¿e nasz
pawilon odwiedzi milion goœci. Jednak ju¿
na pocz¹tku lipca liczba zwiedzaj¹cych siê-
gnê³a 2 milionów.

Wewn¹trz pawilon wygl¹da nieco
mniej atrakcyjnie. Przy wejœciu znajduje
siê strefa informacyjna. W jej obrêbie goœci
witaj¹ dwie chiñskie hostessy, ubrane
w stroje z naniesion¹ symbolik¹ odwo³u-
j¹c¹ siê do "wycinanek" z elewacji. Dalej,
id¹c korytarzem, w a¿urowych œcianach
mo¿na zobaczyæ zainstalowane monitory,
na których wyœwietlane s¹ prezentacje do-
tycz¹ce naszego kraju. W dalszej czêœci
obiektu znajduje siê sala audytoryjna do
prezentacji na du¿ym ekranie, a zaraz za ni¹
wydzielona czeœæ restauracyjna, w której
mo¿na odp³atnie spróbowaæ dañ z Polski
(m.in. bigosu, pierogów, go³¹bków), a tak-
¿e polskich alkoholi. W pawilonie znajduje
siê równie¿ sklep, a w nim do nabycia wy-
roby jubilerskie z bursztynu. Na piêtrze na-
tomiast zlokalizowano galeriê plakatu.
Du¿ym zainteresowaniem wœród zwie-
dzaj¹cych cieszy siê pokaz trójwymiarowe-
go filmu pt. "Historia Polski", który mo¿na
by³o zobaczyæ w wydzielonej sali. Ta 8-mi-
nutowa animacja stworzona zosta³a na po-
trzeby Expo przez Tomasza Bagiñskiego -
re¿ysera nominowanego do Oscara.

Warto wspomnieæ, ¿e polski pawilon,
dziêki oryginalnej bryle, sta³ siê jednym
z najbardziej rozpoznawanych symboli
Expo 2010. Jego zdjêcie pojawia³o siê na
plakatach promuj¹cych wystawê, które
rozwieszono w metrze, na lotniskach oraz

na ulicach Szanghaju. Wizerunek naszego
"kartonowego" pawilonu mo¿na by³o rów-
nie¿ zobaczyæ w prasie i innych mediach.

W t³umie zwiedzaj¹cych niewielu by³o
Europejczyków. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ
(liczon¹ w dziesi¹tkach tysiêcy) stanowi³a
ludnoœæ autochtoniczna. Chiñskie w³adze
uwa¿aj¹ bowiem, ¿e dla obywateli Pañstwa
Œrodka wizyta na Expo 2010 to rodzaj pa-
triotycznego obowi¹zku. Jednak niektóre
europejskie media zaczê³y donosiæ o pro-
blemach z frekwencj¹ podczas wystawy.
Bilet w dni powszednie kosztuje 160 jua-
nów (ok. 80 z³otych), czyli sporo, jak na
mo¿liwoœci finansowe przeciêtnego miesz-
kañca Chin. Podobno w obawie przed
s³abym zainteresowaniem wejœciówki na
wystawê w Szanghaju zaczêto sprzedawaæ
w sklepach spo¿ywczych oraz supermarke-
tach. W³adze Szanghaju, pos¹dzone o przy-
muszanie do odwiedzenia wystawy ucz-
niów szkó³ podstawowych i œrednich oraz
studentów, zdementowa³y tê informacjê.
Jednak zwiedzaj¹c tereny wystawowe i ob-
serwuj¹c nieprzebrane t³umy dzieci oraz
m³odzie¿y, trudno by³o odnieœæ inne wra¿e-
nie.

Wizyta w Szanghaju pozwoli³a z bliska
zobaczyæ najwiêksze w historii przedsiê-
wziêcie wystawiennicze, które jest tylko
jednym z przyk³adów inwestycji realizo-
wanych z ogromnym rozmachem w Pañ-
stwie Œrodka. Zwiedzanie wystawy umo¿-
liwi³o tak¿e odniesienie siê do zarzutów,
wysuwanych wobec Expo przez specjali-
stów od lat zajmuj¹cych siê marketingiem
targowym. Niekiedy nawet podwa¿a siê
sens ich organizowania. Na przestrzeni
dziesiêcioleci wystawy zmienia³y bowiem
swoj¹ formu³ê, zatracaj¹c w efekcie nie-
mal ca³kowicie swój pierwotny charakter.
Przede wszystkim ewoluowa³a ich tematy-

ka. Pocz¹tkowo wystawy poœwiêcone by³y
wynalazkom oraz osi¹gniêciom techniki.
Z czasem przekszta³ci³y siê w ekspozycje
dotycz¹ce problemów wspó³czesnej cy-
wilizacji, pe³ni¹ce zarazem wa¿ne funkcje
dydaktyczne. Jednak w dobie powszechne-
go Internetu funkcje te przestaj¹ siê liczyæ.
Dla wielu m³odych osób to globalna sieæ
komputerowa stanowi g³ówne Ÿród³o pozy-
skiwania informacji o poszczególnych kra-
jach. Ponadto Expo utraci³o sw¹ dawn¹,
konkursow¹ formu³ê. Udzia³ w nich ma
obecnie s³u¿yæ przede wszystkim budowa-
niu wizerunku poszczególnych pañstw
i generowaniu w ten sposób przyjazdów
turystycznych oraz inwestycji. Poniewa¿
ekspozycjê zwiedzaj¹ g³ównie mieszkañcy
Chin, którzy byæ mo¿e nigdy nie wyjad¹ ze
swojego kraju, cel wydaje siê w¹tpliwym
do zrealizowania. Przygotowanie i obs³uga
pó³rocznych prezentacji, czêsto w wysubli-
mowanych architektonicznie pawilonach,
poci¹gaj¹ za sob¹ bardzo wysokie koszty,
pokrywane w wiêkszoœci przypadków
z pieniêdzy podatników (np. przygotowa-
nie najdro¿szego obiektu na Expo - Arabii
Saudyjskiej - kosztowa³o blisko 150 mln
USD). To równie¿ budzi zastrze¿enia wielu
osób.

Niemniej jednak udzia³ w tegorocznej
wystawie œwiatowej dostarczy³ wielu pozy-
tywnych wra¿eñ oraz umo¿liwi³ zrobienie
interesuj¹cych zdjêæ. Uda³o siê tak¿e po-
rozmawiaæ z cz³onkami delegacji obs³u-
guj¹cej nasz pawilon. Dziêki temu by³o
mo¿liwe poznanie kulis przygotowañ naro-
dowej ekspozycji, jak równie¿ jej funkcjo-
nowania. Podczas zajêæ z przedmiotu
"Targi i wystawy gospodarcze" bêdzie za-
tem mo¿na przekazaæ studentom szcze-
gó³ow¹ relacjê z Expo.

Marcin Gêbarowski

Norweskie Trondheim
w soczewce programu Erasmus

Z pocz¹tkiem czerwca br. goœci³em
z wyk³adem w Norweskim Uniwersyte-
cie Nauki i Technologii (The Norwegian
University of Science and Technology -
NTNU) w Trondheim na zaproszenie Insty-
tutu Geografii tamtejszej uczelni. Jest to
jedna z najwiêkszych uczelni wy¿szych,
w której kszta³ci siê ok. 20 tys. studen-
tów.

W ramach programu Erasmus mia³em
przyjemnoœæ wyg³osiæ kilkugodzinny wy-
k³ad, pt. "Foresight researches in creation
of sustainable development - the role, signi-
ficance, methodology and results at the
example of Podkarpacie Province in Po-
land". Mia³em wiêc okazjê do zaprezento-
wania doœwiadczeñ z naszego regionu oraz
dyskusji i wymiany pogl¹dów z pracowni-

kami nauki zainteresowanymi tym tema-
tem. Uczestnicy audytorium mogli zada-
waæ pytania o istotê i ewentualnoœæ im-
plementacji zaprezentowanych badañ fore-
sight w innych krajach.

Podczas pobytu w NTNU pozna³em ze-
spó³ Instytutu, studentów, zasady organiza-
cji pracy jednostki oraz charakter i zakres
prowadzonej edukacji. Wizyta w Trond-
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heim by³a okazj¹ do zebrania wielu cieka-
wych doœwiadczeñ nie tylko naukowych,
ale i kulturowych. W trakcie kilkudniowej
wizyty moj¹ szczególn¹ uwagê przykuwa³y
metody ochrony œrodowiska oraz infra-
struktura naukowo-badawcza, w tym bi-
blioteczna.

Po przyjeŸdzie do kampusu Dragvoll,
gdzie znajduje siê jeden z dwóch kom-
pleksów uniwersyteckich, zetkn¹³em siê
z interesuj¹cym projektem budowlanym.
Gmach uczelni wygl¹dem przypomina
szklarniê, gdy¿ wszystkie œciany zewnêtrz-
ne korytarzy oraz ich dachy wykonane s¹ ze
szk³a na stalowej konstrukcji. Dziêki takie-
mu rozwi¹zaniu du¿e iloœci ciep³a i œwiat³a
s³onecznego przenikaj¹ do budynków,
ogrzewaj¹c je równoczeœnie darmow¹ ener-
gi¹. Oczywiœcie w dni pochmurne koniecz-
ne jest dogrzewanie pomieszczeñ. Jednak
przy ogromnych zasobach energii z elek-
trowni wodnych ceny pr¹du nie s¹ wyko-
rzystywane jako ekonomiczny instrument
podnoszenia efektywnoœci energetycznej.
Kwestia zu¿ycia i oszczêdnoœci energii nie
stanowi wiêc przedmiotu wiêkszego zainte-
resowania mieszkañców tego kraju. Rów-
nie¿ wnêtrze budynków uniwersyteckich
w Dragvoll uderza charakterystyczn¹
i przemyœlan¹ kompozycj¹ w duchu eko-
rozwoju. Œciany wewnêtrzne oplecione s¹
bluszczem lub ozdobione innymi gatunka-
mi roœlin, co sprawia wra¿enie udanego ko-
la¿u elementów przyrody ze sztuk¹ archi-
tektoniczn¹.

W wystroju wielu budynków uczelnia-
nych zauwa¿alne jest praktyczne podejœcie
do dekoracji przegród wewnêtrznych.
Uwagê przykuwaj¹ równie¿ punkty biblio-

teczne i czytelnie, wyposa¿one w liczne sta-
nowiska komputerowe z dostêpem do Inter-
netu, nie tylko dla miejscowych studentów,
ale tak¿e odwiedzaj¹cych goœci. Równie¿,
bez wzglêdu na status, ka¿dy zainteresowa-
ny eksploracj¹ uniwersyteckich bibliotek
otrzymuje na miejscu w³asn¹ kartê, upraw-
niaj¹c¹ do korzystania z wszystkich tego ro-
dzaju placówek w mieœcie. System bramek
elektronicznych i samodzielnego skanowa-
nia wypo¿yczonych i zwracanych ksi¹¿ek
przyspiesza proces obs³ugi.

Fenomenalnym rozwi¹zaniem jest u-
czelniana sto³ówka, w której znajduj¹ siê
du¿e drewniane sto³y i d³ugie ³awy z rzê-
dami pojedynczych stanowisk do studio-
wania, indywidualnie oœwietlonych. Wi-
doczne s¹ tam równie¿ rega³y z ksi¹¿ka-
mi dostêpnymi dla ka¿dego i pomys³owo
wkomponowane przewody wentylacyjne.

Kompleks uniwersytecki posiada sie-
dem wydzia³ów, a w obrêbie dwóch g³ów-
nych lokalizacji kursuj¹, zwykle w odstê-
pach kilkunastominutowych, autobusy
miejskie. Przejazd z Dragvoll do ni¿ej
po³o¿onego kompleksu Gloshaugen zajmu-
je ok. 10 minut, natomiast pieszo prawie go-
dzinê. Zielone wzgórza Uniwersytetu za-
budowane s¹ typowymi w Norwegii dom-
kami zamieszkiwanymi przez studentów
i pracowników naukowych.

Dla Polaków odwiedzaj¹cych Trond-
heim pewnym zaskoczeniem mo¿e byæ d³u-
goœæ dnia i nocy. W okresach zimowych
przez ca³¹ dobê panuj¹ zupe³ne ciemnoœci.
Z kolei latem jest jasno, niezale¿nie od po-
ry dnia. Atrakcjê tego miasta stanowi du¿a

liczba rowerzystów. Przy niemal ka¿dym
budynku administracji samorz¹dowej znaj-
duj¹ siê wieszaki lub stojaki na rowery. Nie-
kiedy s¹ one tak doskonale wkomponowane
w krajobraz miejski, ¿e s³u¿¹ niejednokrot-
nie jako bariery lub ogrodzenia ci¹gn¹ce siê
wiele metrów. Z powodu du¿ej liczby rowe-
rzystów i braku œcie¿ek rowerowych, cykli-
œci w ka¿dym wieku przemieszczaj¹ siê
miejskimi chodnikami, a tam gdzie ich bra-
kuje - równie¿ ulicami. Jest to bezpieczne,
gdy¿ wœród wszystkich u¿ytkowników
dróg publicznych panuje wysoka kultura
jazdy, a w³aœciciele dwuœladów traktowani
s¹ priorytetowo.

Za poœrednictwem miejskiego punktu
informacji turystycznej mo¿na, za drobn¹
op³at¹, wypo¿yczyæ rower w jednym z kilku
punktów miasta i po podró¿y odstawiæ go
na drugim koñcu. Równie ciekawym po-
mys³em jest winda rowerowa, pierwsza
i prawdopodobnie jedyna tego typu na
œwiecie. W zamyœle twórców mia³a ona po-
magaæ rowerzystom przy podjeŸdzie pod
strome wzniesienie.

Tradycyjn¹ zabudowê widaæ na ka¿dym
kroku. W przypadku wielu drewnianych
domów stoj¹cych na brzegu uchodz¹cej do
fiordów rzeki Nidelva funkcjê fundamen-
tów spe³niaj¹ bale, czêsto ju¿ bardzo stare,
próchniej¹ce i poroœniête mchem. Inn¹
atrakcj¹ turystyczn¹ s¹ pozosta³oœci mecha-
nizmu zwodzonego mostu Gamble Bybro.
Turyœci mog¹ równie¿ zwiedzaæ i pozna-
waæ historiê wyspy Munkholmen, do której
dop³ywa wycieczkowy statek. Ogromne
wra¿enie robi zabytkowa, gotycka katedra

Autor na tle tradycyjnej zabudowy Trond-
heim przy rzece Nidelva.

Fot. w³asna

Wejœcie g³ówne do kompleksu uniwersyteckiego NTNU w Dragvoll. Fot. w³asna
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Nidaros - narodowe sanktuarium Norwegii.
Jest to najstarszy obiekt œredniowieczny
kraju (z 1152 r.), który stanowi³ jedno z piê-
ciu miejsc najczêœciej odwiedzanych przez
europejskich pielgrzymów.

Podró¿ autobusem komunikacji miej-
skiej z centrum Trondheim do Dragvoll zaj-
muje pó³ godziny. Przy okazji, gdy pojazd
wspina siê serpentynami na wzgórze, mo¿-
na podziwiaæ panoramê miasta, licz¹cego
(podobnie jak Rzeszów) ok. 170 tys. oby-
wateli. Dachy niektórych domów pokryte
s¹ zielonymi trawnikami i dla turystów
mog¹ stanowiæ niema³¹ atrakcjê. Niestety
nie by³o mi dane obserwowaæ, praktykowa-
nego w tych rejonach, wykorzystania kóz
hodowlanych w roli tzw. "kosiarek".

Ciekawym zjawiskiem turystycznym
i spo³ecznym, z jakim siê zetkn¹³em, by³
strajk prowadzony przez pracowników ad-

ministracji samorz¹dowej. W godzinach
pracy przed wieloma instytucjami spotyka-
li siê ludzie ubrani w ¿ó³te, odblaskowe ka-
mizelki (z napisem strajk). O zaplanowa-
nej godzinie przeszli oni na plac rynkowy
Torvet. Tam, w s¹siedztwie kolumny króla
Wikingów Olava Tryggvasona (za³o¿yciela
miasta), wyst¹pi³ zaproszony zespó³ mu-
zyczny, przy którym bawili siê nie tylko
strajkuj¹cy, ale równie¿ mieszkañcy i tu-
ryœci.

Trondheim to bardzo przyjazne miejs-
ce, z otwartymi na goœci ¿yczliwymi miesz-
kañcami, którzy w urzêdach, sklepach i na
ulicach pos³uguj¹ siê równie¿ powszechnie
znanym jêzykiem angielskim. Jad¹c auto-
busem z lotniska, przeje¿d¿a siê d³ugimi
tunelami wydr¹¿onymi w masywach gór-
skich. Wszêdzie daje siê zauwa¿yæ nieprze-
brane pok³ady materia³u skalnego. Okazuje

siê jednak, ¿e dostêpnoœæ kruszywa wcale
nie obni¿a kosztów budowy dróg i mostów,
gdy¿ za spraw¹ wysokiej ceny zasobów
pracy inwestycje infrastrukturalne s¹ o wie-
le bardziej ryzykowne ekonomicznie ni¿
w wiêkszoœci regionów Europy.

Pobyt w tym uroczym mieœcie uniwer-
syteckim wzbogaci³ moje doœwiadczenie
badawcze i dydaktyczne, pozwoli³ zdobyæ
wiele praktycznych spostrze¿eñ, rozbu-
dzaj¹c równoczeœnie wyobraŸniê o przysz-
³ych kierunkach doskonalenia. By³a to
jednak zbyt krótka wizyta, aby dok³adnie
poznaæ wszystkie rozwi¹zania systemowe
i udogodnienia, jakie stworzono naukow-
com i studentom. Po powrocie z Trondheim
otrzyma³em odwzajemnione podziêkowa-
nie ze strony gospodarzy. Byæ mo¿e jest to
zapowiedŸ dalszej ewolucji zapocz¹tkowa-
nych spotkañ.

Bo¿ydar Zió³kowski

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

W dniu 8 czerwca 2010 r. odby³y siê
wybory do rad wydzia³owych Samorz¹du
Studenckiego, których sk³ad na najbli¿sz¹
kadencjê przedstawia siê nastêpuj¹co:

Samorz¹d Studencki na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

= Pawe³ Kopeæ - przewodnicz¹cy
=Anna Tokarczyk - zastêpca przewod-

nicz¹cego
= cz³onkowie: Józef Bondyra, Marek Ko-

peæ, Piotr Mazur, Damian Pochroñ, Piotr
Warcho³, Ewa Wiatr, Agnieszka ¯uraw

Samorz¹d Studencki na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa

=Mariusz Zwierzchowski - przewodni-
cz¹cy

=Katarzyna Olejnik - zastêpca przewod-
nicz¹cego

= cz³onkowie: Paulina Be³zak, £ukasz Bu-
gaj, Wiktor Guzik, Aneta Ho³ub, Marcin
Koziñski

Samorz¹d Studencki
na Wydziale Chemicznym

=Mariusz Materna - przewodnicz¹cy
= Pawe³ Osika - zastêpca przewodni-

cz¹cego
= cz³onkowie: Natalia Chojnacka, Alek-

sandra Groba, Grzegorz Student, To-
masz Worek, Karol Wójtowicz

Samorz¹d Studencki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki

= Piotr Kasprzyk - przewodnicz¹cy
=Marcin Koziarz - zastêpca przewod-

nicz¹cego
= cz³onkowie: Wojciech Goclon, Mi-

ros³aw Juda, S³awomir Kafel, Agnieszka
Kêpa, Andrzej Kie³basa, Jacek Koco³,
Pawe³ Leñ, Sylwester £ojek

Samorz¹d Studencki na Wydziale
Matematyki i Fizyki Stosowanej

=Marcin Misztal - przewodnicz¹cy
=Katarzyna Popardowska - zastêpca prze-

wodnicz¹cego
= Piotr Sztur

Samorz¹d Studencki
na Wydziale Zarz¹dzania

=Micha³ Minda - przewodnicz¹cy
=Angelika Banaœ - zastêpca przewod-

nicz¹cego
= cz³onkowie: Robert Jaworski, Ma³gorza-

ta Kie³tyka, Paulina Polewczak

Ka¿da Rada Wydzia³owa wybra³a swo-
ich reprezentantów do 17-osobowej Rady
Uczelnianej, spoœród których zosta³ wybra-
ny nowy Zarz¹d Samorz¹du Studenc-
kiego Politechniki Rzeszowskiej w sk³a-
dzie:
=Damian Pochroñ - przewodnicz¹cy Sa-

morz¹du Studenckiego PRz (WBiIŒ),
= Jacek Koco³ (WEiI) - zastêpca przewod-

nicz¹cego,
= cz³onkowie: Katarzyna Olejnik

(WBMiL), Wojciech Goclon (WEiI),
Aneta Ho³ub (WBMiL), Piotr Mazur
(WBiIŒ), Micha³ Minda (WZ).

Katarzyna Olejnik

Samorz¹d Studencki w nowym sk³adzie
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Studenci Politechniki Rzeszowskiej: Marcin Piecuch i Arkadiusz Cygan, w barwach SZiK Martombike ESKA
TEAM po raz drugi stanêli do rywalizacji w najs³ynniejszym w �wiecie etapowym wy�cigu w kolarstwie górskim
Craft Bike Transalp 2010, w którym wziê³o udzia³ ponad 550 teamów z 40 krajów. W klasyfikacji generalnej zajêli
14. miejsce, poprawiaj¹c swój wynik z 2009 r. o 11 miejsc. Pokonali 598 km i 19 685 m w pionie w czasie 30:17:41,8.
O swojej pasji opowiada Marcin Piecuch, student czwartego roku budownictwa.

Z Marcinem Piecuchem

rozmawia Marta Olejnik

studentem IV roku Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

0 Od kiedy jeŸdzisz na rowerze i œcigasz
siê w maratonach MTB?

Sport zaszczepili we mnie rodzice,
z którymi od dziecka spêdza³em du¿o czasu
na ró¿nego rodzaju aktywnoœci fizycznej.
Rower polubi³em najbardziej. Na pierw-
szych w ¿yciu zawodach MTB wystarto-
wa³em w 2003 r. w Przemyœlu, potem
z przyjació³mi pojecha³em na pierwszy ma-
raton w kolarstwie górskim do Krakowa.
Poczu³em, ¿e d³ugi dystans to coœ dla mnie.
Wiele nauczy³em siê od kolegi Rafa³a Wil-
ka, który zabiera³ mnie na zawody w kraju
i Europie. W Politechnice pozna³em Magdê
Balanê, startuj¹c¹ w barwach Politechniki.
Razem z innymi znajomymi z uczelni jeŸ-
dziliœmy na zawody.

0 Twój pierwszy sukces?

Przyszed³ doœæ szybko i niespodzie-
wanie. By³y to Amatorskie Mistrzostwa
Œwiata MTB w Saalbach-Hinterglemm
w austriackich Alpach w 2004 r. By³em
wówczas ostatnim rocznikiem juniora,
a dystans 85 km i 3500 m w pionie pokony-
wa³em ponad 5 godz. Wygra³em i zdo-
by³em z³oty medal.

0 Jak wygl¹da³y Twoje treningi, czêsto
bra³eœ udzia³ w zawodach?

Od 2004 roku moje treningi nadzoruje
specjalny zegarek, z którego dane zgrywam
do komputera i analizujê. To daje mi mo¿li-
woœæ szczegó³owej obserwacji postêpów
i przek³adania tego na dalsze treningi. Od
2006 roku regularnie startowa³em w mara-
tonach MTB. W latach 2008-2009 bra³em
udzia³ w ok. 30 wyœcigach rowerowych
rocznie. Wybiera³em coraz trudniejsze, naj-
d³u¿sze dystanse. Wtedy zacz¹³em myœleæ
o wyœcigach etapowych, a marzeniem sta³
siê legendarny wyœcig Transalp.

0 Transalp to wyœcig trwaj¹cy 8 dni,
przygotowania logistyczne musia³y byæ
wiêc równie dok³adne co treningi.

Chcieliœmy wystartowaæ na bardzo lek-
kich rowerach Cannondale Flash Team.
W ubieg³ym roku te rowery siê sprawdzi³y,
a na ten rok przygotowano prawdziwe cuda
wa¿¹ce 7,9 kg! Rowerowe ubrania na ka¿d¹
pogodê uszy³a firma Martombike. Oddy-
chalnoœæ materia³ów, odpowiednia ¿elowa
wk³adka w spodenkach oraz akcesoria, ta-
kie jak rêkawki i nogawki by³y niezbêdne.
W zwi¹zku z tym szukaliœmy sponsorów
w regionie.

0 Sk¹d nazwa Transalp?

Od 13 lat kolarze staj¹ na starcie, by
przejechaæ ca³e Alpy - st¹d nazwa Transalp.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa jedzie siê
w dwuosobowych teamach.

Trasa wyœcigu prowadzi z pó³nocy na
po³udnie Alp. Co roku jest 8 etapów, ale tra-
sa siê zmienia.

0 Przygody, które zapad³y w pamiêci?

Transalp to przygoda, któr¹ na d³ugo siê
pamiêta. Ka¿dy etap jest inny i zaskakuje
czymœ nowym. Teraz najczêœciej wspomi-
nam etap czwarty. Urozmaicona trasa: pra-
wie w ca³oœci po œcie¿kach i szutrach

Na wysokoœciach nie ma specjalnie przygotowanych rowerowych œcie¿ek. Pod³o¿e jest
bardzo luŸne, a zjazdy po nich dostarczaj¹ naprawdê mocnych wra¿eñ. Fot. w³asna
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przebiegaj¹cych w okolicach 2000 m
n.p.m. Na tym etapie prze¿y³em najmocniej
sportow¹ rywalizacjê, ale tak¿e wspó³pra-
cê z innymi teamami, z którymi stanowili-
œmy zgrany zespó³ walcz¹cy z trudami tra-
sy, maj¹c równoczeœnie œwiadomoœæ, ¿e
ka¿dy z nas szuka najodpowiedniejszego
momentu na atak. Uda³o siê taktycznie
rozegraæ tê walkê z rywalami i samym sob¹,
by nie zaatakowaæ zbyt wczeœnie. Zdobyli-
œmy wtedy 16. miejsce. Nasze przygody
z ka¿dego etapu zamieœciliœmy na stronie
www.transalp.rzeszow.pl.

0 Co zdecydowa³o o Waszym sukcesie,
najlepszym wyniku Polaków w historii
tego wyœcigu?

Przede wszystkim regularne treningi
ze starannie zrealizowanym planem. Za-
procentowa³o te¿ doœwiadczenie zdobyte
w ubieg³ym roku. Na pewno myœl, ¿e wielu
Polaków obserwuje nasze zmagania i nam
kibicuje, by³a dla nas olbrzymi¹ moty-
wacj¹.

Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim
sponsorom: SZiK - czêœci samochodowe,
Martombike, Radio Eska, Miasto Rzeszów,

Greinplast, Weron, Fan Sport, Bikeman,
7Anna, Yellowtrip, CoolGym, CSTR,
TPM. Bez nich na pewno nie osi¹gnêliby-
œmy takiego wyniku. Podziêkowania kieru-
jemy równie¿ do naszej obs³ugi, rodzin,
kibiców i wszystkich, którzy przyczynili siê
do tego sukcesu. Podziêkowania sk³adamy
tak¿e firmie Sportograf, która udostêpni³a
nam profesjonalne zdjêcia z wyœcigu. Zain-
teresowanych zapraszam na nasz¹ stronê:
www.transalp.rzeszow.pl i moj¹ prywatn¹:
www.marcinpiecuch.rzeszow.pl.

0 ¯ycz¹c kolejnych sukcesów, dziêkujê
za rozmowê.

ŒWIÊTE �RÓDE£KA PODKARPACIA
Pierwsze doniesienia w literaturze fa-

chowej na temat tzw. œwiêtych - cudow-
nych Ÿróde³ek Podkarpacia pojawi³y siê
w 1998 r., a ich autorem by³ M.W. Wiœ-
niewski z Krakowa. Bieszczadzkie "œwiête
Ÿród³a", jako cenne obiekty krajobrazu kul-
turowego, zinwentaryzowa³ w 2005 r.
P. Pytka z Lublina. Badania terenowe zwi¹-
zane z wydajnoœci¹ i jakoœci¹ wody
w Ÿród³ach przeprowadzi³ w 2002 r. zespó³
Pañstwowego Instytutu Geologicznego
z Oddzia³u Krakowskiego pod kierunkiem
J. Chowañca. �róde³ka te s¹ zwi¹zane
g³ównie z miejscami sakralnymi i odgry-
waj¹ znacz¹c¹ rolê w ¿yciu okolicznych

mieszkañców. Dawniej stanowi³y podsta-
wê zaopatrzenia miejscowej ludnoœci
w wodê do spo¿ycia, jednak wraz z rozwo-
jem wiejskich systemów wodoci¹gowych
zmieni³a siê ich forma u¿ytkowania. Legen-
dy ludyczne i liczne ustne przekazy mówi¹
o ³askach, cudach i leczniczych mocach
wody z cudownych Ÿróde³ek.
n �róde³ku metanowemu "Be³kotka"

w Iwoniczu Zdroju przypisywano
w³aœciwoœci magiczne "pierwej ni¿ in-
nym zdrojom". Dojœcie do Ÿróde³ka sta-
nowi œcie¿ka spacerowo-przyrodnicza,
rozpoczynaj¹ca siê po prawej stronie od
muszli koncertowej. Z g³êbi "Be³kotki",

zaliczonej do pomników przyrody, wy-
dobywa siê metan, legenda g³osi zaœ, ¿e
charakterystyczny bulgot jest wywo³any
przez uwiêziony pod ziemi¹ piorun, któ-
ry niegdyœ uderzy³ w Ÿróde³ko. Obok
"Be³kotki" znajduje siê popiersie poety
Wincentego Pola.

n �róde³ko w Przylasku znajduje siê
w kompleksie leœnym ok. 400 m od drogi
biegn¹cej z Tyczyna w kierunku Herma-
nowej. �róde³ko ujête jest studni¹ z ka-
mienn¹ obudow¹ w drewnianej kaplicz-
ce odnowionej w 1994 r. Obecna kap-
liczka stanowi czwart¹ budowlê, poczy-
naj¹c od roku 1860, kiedy to powsta³a
pierwsza jej wersja. Ze Ÿróde³kiem
zwi¹zany jest kult Studziañskiej Panny
Maryi. Badania terenowe okreœli³y wy-
dajnoœæ Ÿród³a na 6 dm3/min (0,36 m3/h),
a odczyn pH wody wynosi 7,37.

n Cudowne Ÿróde³ko przy grocie Matki
Boskiej w Zwierzyniu k. Soliny jest
usytuowane na prawym brzegu Sanu,
ok. 1,2 km od mostu i ok. 1 km od ostat-
nich zabudowañ Zwierzynia. Historia
Ÿród³a wi¹¿e siê z krzy¿em limuzyjskim
z XIII w. Jest ono typu tarasowo-krawê-
dziowego. Ujête zosta³o w postaci bar-
dzo efektownej obudowy kamiennej,
a znajduje siê poni¿ej groty wybudowa-
nej w 1994 r. Badania terenowe okreœli³y
wydajnoœæ Ÿród³a na 6,6 dm3/min
(0,4 m3/h), a odczyn pH wynosi 7,89.
Ciekawostk¹ miejsca jest fakt, ¿e znale-
ziony tu krzy¿ wykonany by³ w Limoges
(Francja), b¹dŸ co b¹dŸ 1500 km od
Zwierzynia.�ród³o "Be³kotka" w Iwoniczu Zdroju. Fot. w³asna
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n Cudowne �róde³ko w Borku Starym
znajduje siê w niszy na zboczu góry (do-
jazd drog¹ asfaltow¹ prowadz¹c¹ do
Sanktuarium Matki Boskiej). �ród³o
ujête jest studni¹, z której wodê odpro-
wadza 6 kraników. Uformowane osady
z wody posiadaj¹ barwê seledynowo-
¿ó³t¹. Badania terenowe okre�li³y wy-
dajno�æ�ród³ana 20dm3/min (1,2m3/h),
a odczyn pH wody wynosi 6,22. Borek
Stary s³ynie równie¿ z bardzo dobrej ja-
ko�ci wód mineralnych.W najstarszych
dokumentach (z 1336 r.) dotycz¹cych
tegomiejsca czytamy, ¿e "nieopodal ko-
�ció³ka, w którym znajduje siê ³askami
s³yn¹cy, czcigodny Obraz Matki Bo¿ej,
wytrysnê³o �róde³ko z wod¹ uwa¿an¹
przezmiejscowychi pielgrzymówza cu-
down¹".

n Cudowne �róde³ko w Kalwarii Pa-
c³awskiej mo¿na odnale�æ w kapliczce
w pobli¿u miejscowego Sanktuarium,
10m od drogi biegn¹cej przez kompleks
le�ny. Ujête jest studni¹, która znajduje
siê w piwnicy kapliczki. Wodê pobiera
siê za pomoc¹ pompy rêcznej, a osady
uformowaneprzezwodê posiadaj¹ rdza-
we zabarwienie.Badania terenoweokre-
�li³y wydajno�æ �róde³ka na 50 dm3/min
(3 m3/h), a odczyn pH wody wynosi
7,33.

n Cudowne �róde³ko w Nowinach Ho-
rynieckich ujête jest studzienk¹ usytuo-
wan¹ w drewnianej kapliczce wybudo-
wanej w 2001 r., zlokalizowanej ok. 100

m na pó³noc od torów kolejowych.
W niewielkiej odleg³o�ci, ze zbocza
wzniesienia, pod figurk¹ Matki Boskiej
wyp³ywaj¹ kolejne dwa �róde³ka. Bada-
nia terenowe okre�li³ywydajno�æ �ród³a
na 13,2 dm3/min (0,8m3/h), a odczynpH
wody wynosi 4,68.

n Cudowne �róde³ko �w. Jana z Dukli
znajduje siê ok. 3 kmna po³udnie odDu-
kli, po prawej stronie drogi,w odleg³o�ci
15 m od jej pobocza. Obudowane �ró-
de³ko wyp³ywa bezpo�rednio w pobli-
¿u figurki sakralnej. Badania tereno-
we okre�li³y wydajno�æ �róde³ka na
6 dm3/min (0,36 m3/h), a odczyn pH
wody wynosi 7,37.

n Cudowne �róde³ko przy pustelni �w.
Jana z Dukli jest usytuowane w grocie
poni¿ej kaplicy. Zniszczon¹ przez osu-
wisko obudowê kamienn¹ �ród³a zre-
konstruowano w 2002 r. Ujêcie wody
stanowi¹ 3 samodzielne wyp³ywy. Ba-
dania terenowe okre�li³y wydajno�æ po-
szczególnych wyp³ywów na 3 dm3/min
(0,18 m3/h); 6 dm3/min (0,36 m3/h) i 3,6
dm3/min (0,22 m3/h), a odczyn pH wo-
dy wynosi odpowiednio: 8,15; 8,08
i 8,03.
Wymienionym �wiêtym �róde³kom

(znajduj¹ siê one na terenach zwi¹zanych
z obiektami kultu religijnego) przekazy lu-
dowe przypisuj¹ w³a�ciwo�ci lecznicze na
ró¿ne schorzenia. O �wiêtych �róde³kach
kr¹¿¹ ró¿ne legendy. Jedna z nich, do-
tycz¹ca Przylaska mówi, ¿e powracaj¹cy

z wojny zab³¹kany w borze rycerz raniony
zosta³ przez zwierza. Skupiona w pokornej
modlitwie pasterka us³ysza³a g³os wzy-
waj¹cy ratunku i odnalaz³a rycerza. Pad³a
nakolana i zawo³a³az ufno�ci¹ "MatkoNaj-
�wiêtsza ratuj go!" I oto z b³êkitnej jasno�ci
niebios zst¹pi³aMatka Bo¿a i wskazuj¹c na
pobliskie �róde³ko, powiedzia³a: "Umyj t¹
wod¹ rany rycerza, a ¿yæ bêdzie". I tak siê
sta³o� Tego rodzaju miejscowe legendy
dawa³y pocz¹tek szerzeniu siê s³awy cu-
downych �róde³ek. W miejscu owych zda-
rzeñ okoliczna ludno�æ w podziêce wzno-
si³a figurê Matki Bo¿ej £askawej.

Funkcjonuj¹ równie¿ przeciwstawne
przypowie�ci. �ród³a wód kwa�nych nazy-
wano dawniej zdrojami mineralnymi wul-
kanicznymi, zwanymi obecnie kwa�n¹
wod¹. Rusini nazywaj¹ je "szczawami",
Huculi zowi¹ je za� zwêgierska"borkut"od
bor = wino i kut = �ród³o. Przed laty miejs-
cowi wie�niacy opowiadali, ¿e przy³o¿yw-
szy ucho do ziemi, w niewielkiej odleg³o�-
ci od �ród³a s³ychaæ bardzo wyra�nie moc-
ne dudnienie. "Lud tej wodywcale nie u¿y-
wa, wyobra�nia gminna bowiem przy-
wi¹zuje do tego miejsca przes¹d, ¿e tu dia-
be³ma swoj¹ siedzibê i ¿ew tejwodzie chu-
sty pierze, a wskutek tego rozliczne cho-
roby z jej u¿ywaniapowstaæmog¹".Dzisiaj
wiemy, ¿e owo dudnienie jest spowodowa-
ne du¿¹ ilo�ci¹ dwutlenkuwêgla, a rdzawo-
czerwone osady wokó³ �ród³a pochodz¹ od
¿elaza zawartegowwodzie, a niemocy pie-
kielnych �ród³a.

Janusz Rak

BIBLIOTEKA informuje

W 2010 roku, w ramach licencji krajowych sfinansowanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Politechnika
Rzeszowska mo¿e korzystaæ z dostêpu do czasopism:
u NATURE

http://www.nature.com/nature/index.html,
u SCIENCE

http://www.sciencemag.org/magazine.dtl.
Licencja krajowa Nature pozwala na dostêp do rocznika

bie¿¹cego i 4 rocznikówarchiwalnych (tzn. w roku 2010 dostêp do
roczników 2006-2010, w roku 2011 dostêp do roczników 2007-
-2011 itd.), a roczniki od 2010 bêd¹ archiwizowane na serwerze
krajowym.W przysz³o�ci mo¿liwe jest tak¿e zakupienie starszych
archiwówNature. Licencja krajowa Science pozwala na dostêp do
rocznika bie¿¹cego i archiwów od 1997 r.

Szczegó³owe informacje znajd¹ Pañstwona stronieBiblioteki:
http://www.prz.edu.pl/biblio/ i na stronie ICM UW: http://
vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#nature.

Link: �ród³a elektroniczne - konsorcja, czasopisma elektro-
niczne.

U¿ytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej
maj¹ mo¿liwo�æ przetestowania OXFORD JOURNALS - obszer-
nej bazy pe³notekstowej, zawieraj¹cej artyku³y z ponad 220 czaso-
pism. S¹ to specjalistyczne czasopisma naukowe wydawnictwa
Oxford University Press. Tematyka bazy obejmujemedycynê, na-
uki biologiczne, nauki �cis³e (g³ówniematematykê i fizykê), nauki
humanistyczne i spo³eczne. Dostêp testowy do bazy OXFORD
JOURNALS jest mo¿liwy poprzez uczelniane numery IP, za po-
�rednictwem linku: http://www.oxfordjournals.org/.

Przewidywany termin zakoñczenia testu - 15 grudnia 2010 r.
Strona Biblioteki: http://biblio.prz.edu.pl/pl/zrodla-elektroni-
czne/konsorcja-czasopisma-elektronicz/test/.

* * *
Prosimyoprzestrzeganiezasadkorzystaniaz dostêpudo czaso-

pism elektronicznych, hurtowe pobieranie danych bêdzie skutko-
wa³o natychmiastow¹ blokad¹ dostêpu przez wydawcê.

Agnieszka Trawiñska
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BliŸniacza si³a
AZS-u - czytamy
w GW z 9 lipca
2010 r. "Pawe³

i Piotr Chmielowie przyjechali do Rzeszo-
wa w poprzednim sezonie i od razu pomo-
gli zdobyæ Politechnice Rzeszowskiej
br¹zowy medal mistrzostw Polski, pierw-
szy w historii tego klubu. Miniony rok by³
dla nich bardzo pracowity, choæ mo¿e nie
tak bogaty w sukcesy" - czytamy. Podo-
pieczni trenera Tadeusza Czu³ny, Piotr i Pa-
we³ Chmielowie, s¹ studentami naszej
uczelni - studiuj¹ na kierunku zarz¹dzanie
i marketing. O ich sukcesach na Akade-
mickich Mistrzostwach Europy pisaliœmy
w poprzednim wydaniu GP.

* * *
Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie - infor-

muje GW z 9 lipca 2010 r. "Samorz¹d Poli-
techniki Rzeszowskiej rozpocz¹³ akcjê
"Pokój dla ¿aka", z której mog¹ bezp³atnie
skorzystaæ studenci wszystkich rzeszow-
skich uczelni" - czytamy. Mowa oczywi-
œcie o Samorz¹dzie Studenckim PRz, który
po raz kolejny organizuje tego rodzaju
akcjê, wielce pomocn¹ w poszukiwaniu lo-
kum - g³ównie dla studentów pierwszego
roku studiów, którzy nie dostali miejsca
w akademiku. O akcji poinformowa³y te¿
Nowiny z 9 lipca w artykule pt. "Pomog¹
studentom znaleŸæ stancjê".

* * *
Politechnika zwiêkszy limity - informu-

je GW z 12 lipca 2010 r."Koniec rekrutacji

na publiczne uczelnie. Politechnika Rze-
szowska wraca do ³ask. W tym roku ma a¿
o 1,7 tys. kandydatów wiêcej ni¿ jeszcze
rok temu. Zdaniem w³adz uczelni to efekt
jej rosn¹cego presti¿u". Do wzrostu przy-
czyni³ siê m.in. Wydzia³ Zarz¹dzania, uru-
chamiaj¹c atrakcyjne kierunki i specjalno-
œci, których absolwenci z wiêkszym powo-
dzeniem znajd¹ siê na rynku pracy. Nie bez
znaczenia jest tak¿e wprowadzenie obo-
wi¹zkowego egzaminu z matematyki na
maturze, ale te¿ presti¿ uczelni na eduka-
cyjnej mapie Polski, o czym mówi³ na
³amach GW prorektor ds. kszta³cenia prof.
Leszek WoŸniak.

* * *
Ksi¹dz z dyplomem Politechniki. Pra-

wie jak mened¿er - czytamy w GW z 26
lipca 2010 r. "Nowy kierunek studiów po-
dyplomowych uruchamia od paŸdziernika
Politechnika Rzeszowska. Zarz¹dzanie pa-
rafi¹ to kierunek, na którym kszta³c¹ ju¿
m.in. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc-
³awiu, uniwersytety: Œl¹ski i Warszawski".
Dwusemestralne studia adresowane s¹ nie
tylko do ksiê¿y i zakonników, ale tak¿e do
osób œwieckich dzia³aj¹cych w radach para-
fialnych, instytucjach koœcielnych i stowa-
rzyszeniach o podobnym profilu. Do podjê-
cia tego rodzaju studiów przez ksiê¿y po-
trzebna jest zgoda biskupa. Pierwsza ich
edycja kosztuje 2,2 tys. z³.

* * *
Studia na powódŸ. Wójt pojedzie na

poligon - czytamy w GW z 29 lipca 2010 r.

"Po doœwiadczeniach ostatniej powodzi
Politechnika Rzeszowska zmienia program
prowadzonych przez siebie studiów podyp-
lomowych - zarz¹dzanie w sytuacjach kry-
zysowych". Studia adresowane s¹ g³ównie
do pracowników instytucji samorz¹do-
wych, w programie przewidziano m.in. za-
jêcia z jêzyka migowego oraz naukê syste-
mu sygnalizowania dla helikopterów.

* * *
Koniec z karami dla Politechniki - in-

formuje GW z 19 sierpnia 2010 r. "Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego z powro-
tem wyp³aca zaliczki na realizacjê dwóch
du¿ych inwestycji finansowanych ze œrod-
ków unijnych: budowê Regionalnego Cen-
trum Dydaktyczno-Konferencyjnego oraz
rozbudowê i doposa¿enie Oœrodka Kszta³-
cenia Lotniczego". O wstrzymaniu œrod-
ków na wymienione inwestycje informo-
waliœmy w poprzednich wydaniach GP,
przy czym Politechnika realizowa³a je, i na-
dal tak czyni, zgodnie z przyjêtym planem.

Trzeci oddech
OKL - czytamy
w KPG nr 3-6/

/2010. "Szkol¹cy w Polsce najwy¿szej kla-
sy pilotów Oœrodek Kszta³cenia Lotnicze-
go w Jasionce k. Rzeszowa otrzyma³ potê¿-
ny zastrzyk finansowy. To 40 milionów
z³otych ze œrodków Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej. W Politech-
nice Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasie-
wicza mówi siê, ¿e dziêki tym pieni¹dzom
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W okresie od 1 lipca do 30 wrzeœnia 2010 r. ukaza³y siê nastê-
puj¹ce akty normatywne Rektora Politechniki Rzeszowskiej:
= Zarz¹dzenie nr 21/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniaj¹ce

zarz¹dzenie nr 17/2010 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie
powo³ania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru
na I rok studiów wy¿szych oraz studiów doktoranckich w roku
akademickim 2010/2011,

= Zarz¹dzenie nr 22/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,

= Zarz¹dzenie nr 23/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie
zmian w Regulaminie premiowania pracowników Politechniki
Rzeszowskiej niebêd¹cych nauczycielami akademickimi oraz
og³oszenia jednolitego tekstu Regulaminu,

= Zarz¹dzenie nr 24/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 17/2010 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie
powo³ania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru
na I rok studiów wy¿szych oraz studiów doktoranckich w roku
akademickim 2010/2011,

= Zarz¹dzenie nr 25/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 28/2008 z 16 wrzeœnia 2008 r. w sprawie ustale-
nia szczegó³owych zasad szkolenia studentów i doktorantów
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy,

= Zarz¹dzenie nr 26/2010 z dnia 7 wrzeœnia 2010 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni.

Marta Olejnik
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Oœrodek wykona od dawna oczekiwany
skok ku nowoczesnoœci w szkoleniu pilo-
tów". Dziêki pozyskanym œrodkom zaku-
piono ju¿ nowe 3 samoloty, na kolejne OKL
oczekuje. O innych korzyœciach zwi¹za-
nych z dofinansowaniem OKL-u informu-
jemy na str. 3. niniejszego wydania GP.

* * *
OKL a polityka - czytamy w tym samym

numerze KPG. "Politechnika Rzeszowska
i Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego musz¹ li-
czyæ ka¿d¹ z³otówkê. Dokumenty finanso-
we wykazuj¹ jasno, ¿e o ile w latach
1999-2008 inflacja wynios³a 48%, to œrod-
ki, które uczelnia otrzyma³a w tym czasie
z ministerstwa wzros³y raptem o 5%. Jeœli
wiêc OKL kszta³ci³ w roku 2008 tak¹ sam¹
liczbê pilotów jak w roku 1999, to znaczy,
¿e i Politechnika, i OKL musia³y poczyniæ
drastyczne oszczêdnoœci, by utrzymaæ po-
ziom iloœciowy, a nade wszystko jakoœcio-
wy kszta³conych na pilotów studentów" -
czytamy. O braku œrodków na kszta³cenie
pilotów pisaliœmy na ³amach GP nr 3/2010.
Przed dwoma laty dotacjê na ten cel zmniej-
szono o 600 tys. z³, w 2009 r. ju¿ o 1,6 mln
z³. Wszystko dlatego, ¿e z zaplanowanych
dla Politechniki œrodków sfinansowano
dzia³alnoœæ nowo utworzonej specjalizacji
w Wy¿szej Szkole Zawodowej w Che³mie.

Najbardziej
oblegane s¹ an-
glistyka i bu-
downictwo - in-

formuj¹ N z 14 lipca 2010 r. "Uczelnie ofe-
ruj¹ sporo nowych i ciekawych specjaliza-
cji oraz kierunków. Niezmiennym powo-
dzeniem ciesz¹ siê te¿ te stare i sprawdzo-
ne" - czytamy. W PRz pod wzglêdem zain-
teresowania kandydatów w czerwcowej
rekrutacji na pierwsze miejsca wysunê³y
siê: budownictwo, architektura i urbanisty-
ka, lotnictwo i kosmonautyka, biotechnolo-
gia, informatyka, logistyka, stosunki miê-
dzynarodowe oraz finanse i rachunkowoœæ.

* * *
Nie ma ju¿ wolnych miejsc w akademi-

kach - informuj¹ N z 14 lipca 2010 r.
Miejsc w akademikach jest zawsze mniej
ni¿ kandydatów. PRz dysponuje 2,5 tys.
miejsc, z czego 25% przypada dla studen-
tów pierwszego roku, reszta to miejsca za-
rezerwowane przez starsze roczniki. W po-
szukiwaniu lokum na czas studiowania po-
maga skutecznie Samorz¹d Studencki PRz
poprzez akcjê "Pokój dla ¿aka". Do tematu

powróci³y N 23 sierpnia w artykule "Pokoje
dla studentów coraz dro¿sze".

* * *
Skoñczy³eœ studia? Za³ó¿ firmê - radz¹

N z 28 lipca 2010 r. "Absolwent Politechni-
ki Rzeszowskiej kierunku informatyka
w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, Prze-
mys³aw Rzeszutek, za³o¿y³ firmê informa-
tyczn¹. Ma ona w ofercie przy³¹cza interne-
towe oraz us³ugi polegaj¹ce m.in. na obs³u-
dze firm oraz instalacji komputerów". Mi-
nê³y czasy, kiedy do podjêcia pracy wystar-
czy³ dyplom wy¿szej uczelni. Absolwenci
kierunków technicznych znacznie ³atwiej
znajduj¹ pracê, sprawdzaj¹ siê tak¿e w po-
dejmowaniu cennych inicjatyw gospodar-
czych.

* * *
Uczelnie czekaj¹ na studentów - infor-

muj¹ N z 3 sierpnia 2010 r. "Automatyka
i robotyka, elektronika i telekomunikacja,
elektrotechnika, in¿ynieria materia³owa,
technologia chemiczna, zarz¹dzanie i in¿y-
nieria produkcji (Rzeszów - Stalowa Wola)
- na te kierunki na Politechnice Rzeszow-
skiej prowadzony jest nadal nabór". Zakoñ-
czenie rekrutacji uzupe³niaj¹cej planowane
jest we wrzeœniu br.

* * *
Nowe samoloty dla studentów - infor-

muj¹ N z 18 sierpnia 2010 r. "Trzy z sied-
miu nowych samolotów przylecia³y do
Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego. Kolejne
cztery trafi¹ tu jeszcze w tym roku. Dziêki
temu studenci Politechniki Rzeszowskiej
bêd¹ siê uczyæ na nowych maszynach" -
czytamy. To wa¿na chwila w dzia³alnoœci
Oœrodka, bo to pierwszy od 30 lat zakup no-
wych samolotów. Wydarzenie odnotowa³y
m.in. GW z 17 sierpnia br. w artykule pt.
"Samoloty dla studentów", Telewizja i Ra-
dio Rzeszów oraz SN z 23 sierpnia infor-
macj¹ pt. "Samoloty dla studentów".

* * *
Politechnika ju¿ trenuje - informuj¹ N

z 18 sierpnia 2010 r. "Koszykarze AZS-u
Politechniki Rzeszowskiej rozpoczêli
przedsezonowe treningi". AZS wywalczy³
w tej dyscyplinie awans do drugiej ligii
pañstwowej, co jest niew¹tpliwie wielkim
sukcesem. Szerzej na ten temat w listopa-
dowym wydaniu GP.

* * *
Poszybuj¹ nad Bezmiechow¹ - infor-

muj¹ N z 24 sierpnia 2010 r. "W Akademic-
kim Oœrodku Szybowcowym w Bezmie-
chowej rozpoczynaj¹ siê dziœ konkurencje

Ogólnopolskich Zawodów Szybowcowych
o Puchar Rektora Politechniki Rzeszow-
skiej. W zmaganiach bierze udzia³ 10 pilo-
tów z licencjami, m.in. z PRz, Grudzi¹dza,
Szczecina, w wieku ok. 21-40 lat" - czyta-
my.

In¿ynieria
chemiczna
i procesowa
nie tyko dla

chemików - czytamy w SN z 8 lipca 2010 r.
"In¿ynieria chemiczna i procesowa znajdu-
je siê na liœcie kierunków priorytetowych.
Studia oferuj¹ dwie atrakcyjne specjalno-
œci: in¿ynieria produktu i procesów proeko-
logicznych oraz przetwórstwo tworzyw po-
limerowych" - mówi na ³amach SN dr in¿.
R. Bochenek, kierownik projektu UE "Roz-
szerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej
oraz poprawa jakoœci kszta³cenia na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Rzeszow-
skiej". O uruchomieniu tego kierunku stu-
diów informowaliœmy w nr. 6/2010 GP.

* * *
Jakie studia gwarantuj¹ sukces w biz-

nesie? - pytaj¹ SN z 16 lipca 2010 r. Od lat
najwiêksze problemy na rynku pracy maj¹
absolwenci studiów humanistycznych. Nie
mo¿na tego powiedzieæ o absolwentach Po-
litechniki Rzeszowskiej, na co wskazuje
coraz wiêksze zainteresowanie kandyda-
tów technicznymi kierunkami studiów.
W tym roku najbardziej oblegane by³y: bu-
downictwo, architektura i urbanistyka, lot-
nictwo i kosmonautyka, biotechnologia, in-
formatyka, logistyka oraz finanse i rachun-
kowoœæ.

* * *
Zostañ pilotem - radzi Poradnik matu-

rzysty - SN z 29 lipca 2010 r. "Cieszy siê
szacunkiem spo³eczeñstwa, a ich ciekawy,
lecz nie ca³kiem bezpieczny zawód jest
przedmiotem marzeñ m³odych ludzi. Ma-
rzeñ, które mo¿na spe³niæ na Politechnice
Rzeszowskiej, jedynej uczelni w Polsce
kszta³c¹cej pilotów lotnictwa cywilnego" -
czytamy. Studenci pilota¿u uzyskuj¹ licen-
cjê pilota zawodowego CPL z uprawnienia-
mi do wykonywania lotów wed³ug wska-
zañ przyrz¹dów oraz na samolotach wielo-
silnikowych (ME).

* * *
Boom na Politechnice - informuj¹ SN

z 29 lipca 2010 r. "A¿ 1093 kandydatów
ubiega³o siê o 275 miejsc na kierunku bu-
downictwo na Politechnice Rzeszowskiej.
Na uczelni w³aœnie zakoñczy³a siê rekru-
tacja podstawowa na studia stacjonarne
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I stopnia". W tym roku najwiêcej kandyda-
tów zainteresowanych by³o studiowaniem
w³aœnie na budownictwie.

* * *

£owca piorunów radzi - pod takim in-
tryguj¹cym tytu³em na ³amach SN 18 sierp-
nia 2010 r. dr in¿. G. Mas³owski z Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki radzi, jak
unikaæ pora¿enia piorunem. "Zaintereso-
wania zagadnieniami elektrotechniki do-

tycz¹cymi ochrony odgromowej stawiaj¹
go w w¹skim gronie kilkudziesiêciu osób
na ca³ym œwiecie, powa¿nie zajmuj¹cych
siê badaniami wy³adowañ atmosferycz-
nych".

Opracowanie Marta Olejnik

Politechnika Rzeszowska wspiera³a
w przygotowaniach i w konkurencji studen-
ta IV roku MDL - B³a¿eja Morawskiego.
B³a¿ej, jak na dobry pocz¹tek przysta³o, la-
taj¹c wyczynowym szybowcem SZD-59
Acro, zdoby³ br¹zowy medal mistrzostw
w klasie Advanced (akrobacja wy¿sza).
Kierownikiem sportowym by³ Micha³ Om-
bach, trener kadry narodowej w akrobacji
szybowcowej, równie¿ zwi¹zany z nasz¹

uczelni¹. Mgr in¿. M. Ombach - absolwent
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz - jest pracownikiem Oœrodka Kszta³ce-
nia Lotniczego w Jasionce, gdzie kieruje
Dzia³em Techniki Lotniczej.

Akrobacja szybowcowa to bardzo wy-
rafinowana dyscyplina lotnicza. W Polsce
uprawia j¹ zaledwie kilkanaœcie osób, co
wynika m.in. z ograniczonej dostêpnoœci
sprzêtu oraz sporych kosztów. Nie ka¿dy

z pilotów kwalifikuje siê do podo³ania
tak ekstremalnym ewolucjom, szybowce
osi¹gaj¹ bowiem prêdkoœci do 300 km/h,
przyspieszenia w typowym locie akroba-
cyjnym oscyluj¹ zaœ wokó³ +7/-5 g.

Zakoñczenie mistrzostw by³o po³¹czo-
ne z piknikiem lotniczym, który ogl¹da³o
kilka tysiêcy osób. Organizatorzy przygo-
towali blok atrakcji, a podniebny spektakl
trwa³ nieprzerwanie przez kilka godzin. Za-
prezentowali siê najlepsi zawodnicy z Pol-

ski, Austrii i Wielkiej Brytanii, wykonuj¹c
na swoich szybowcach zrêczne i trudne
uk³ady figur. Pokaz latania zespo³owego
da³a Gupa Akrobacyjna "¯elazny" z Pozna-
nia, w powietrzu prezentowa³y siê TB-9
z Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego, Orka,
Piper Saratoga, Jungmann, ultralekkie sa-
moloty SkyLeader, œmig³owce i wiele in-
nych. Ca³oœæ pokazów wspaniale komen-
towa³ in¿. Edward Margañski, twórca naj-
lepszych w œwiecie wyczynowych szybow-
ców akrobacyjnych Swift i Fox.

Wrêczenia medali dokona³ m.in. profe-
sor Marek Orkisz - prorektor ds. rozwoju
Politechniki Rzeszowskiej, który wraz
z dyrektorem OKL-u dr. in¿. Jerzym Baku-
nowiczem by³ honorowym goœciem zawo-
dów.

Wiêcej informacji o mistrzostwach mo-
¿na znaleŸæ na stronach: www.mistrzost-
wapolski.eu i www.aph.org.pl.

Marta Olejnik

M. Ombach - trener kadry narodowej
w akrobacji szybowcowej.

Fot. w³asna

In¿. E. Margañski i prof. M. Orkisz na lotnisku w £ososinie. Fot. w³asna

W dniach 30 czerwca-4 lipca 2010 r. na lotnisku Aeroklubu
Podhalañskiego w £ososinie k. Nowego S¹cza zosta³y rozegrane
XV MiêdzynarodoweMistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej.

Politechnika na mistrzostwach

w akrobacji szybowcowej
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W Bezmiechowej rozegrano

Krajowe Zawody Szybowcowe

Istnieje w Polsce szybowisko magiczne
dla ka¿dego pilota bez wyj¹tku. To oczywi-
œcie Bezmiechowa - przedwojenna, stara
szko³a latania bezsilnikowego, po³o¿ona
u przedgórza Bieszczadów, w paœmie S³on-
nego.

W tym roku Bezmiechowa szczególnie
têtni ¿yciem. Na stanie Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego PRz znajduje siê
ju¿ 9 szybowców. Stacjonuje tutaj i lata tak-
¿e kilka szybowców prywatnych. Najlepsi
konstruktorzy z Politechniki Warszawskiej
wspólnie z in¿ynierami i studentami z Rze-
szowa pracuj¹ nad projektem nowej maszy-
ny, która ju¿ w przysz³ym roku powinna
trafiæ do AOS-u. Zatem, jeœli na szybowce -
to w³aœnie w Bieszczady!

Pragn¹c pokazaæ, ¿e w Bezmiechowej
mo¿na lataæ wyczynowo, AOS wyst¹pi³ do
Aeroklubu Polskiego o przyznanie prawa
organizacji Krajowych Zawodów Szybow-
cowych. W dniach 24-31 sierpnia br. dzie-
siêciu œmia³ków rywalizowa³o ze sob¹
o Puchar Rektora Politechniki Rzeszow-
skiej. Imprezê wsparli: marsza³ek woje-
wództwa podkarpackiego oraz wójt gmi-
ny Lesko.

Zgodnie z definicj¹ zawodów rozgry-
wano je w tzw. klasie Klub B na stosunko-
wo prostych szybowcach (szkolno-trenin-
gowych), bez balastu wodnego czy z³o¿onej
mechanizacji skrzyde³. Zaprezentowa³y siê
leciwe Piraty, lekkie PW-5, bardziej dostoj-
ne, ale równie zwinne PW-6 oraz rodzynek
zawodów - niemiecki szybowiec Phoebus.
Ten ostatni cechowa³ siê zdecydowanie
wy¿sz¹ doskona³oœci¹ aerodynamiczn¹
i wypad³ najlepiej, ostatecznie wygrywaj¹c.

Rola dyrektora zawodów przypad³a dr.
in¿. Tomaszowi Rogalskiemu, adiunktowi
w Katedrze Awioniki i Sterowania WBMiL
i jednoczeœnie dyrektorowi AOS-u. Kie-
rownikiem sportowym, którego zadaniem
by³o m.in. wyznaczanie konkurencji, zo-
sta³ Dariusz Cisek z Wa³brzycha. Pogodê
prognozowa³a Iwona Lel¹tko z IMGW
w Krakowie, a nad zapleczem technicznym
czuwali Cezary Zdrójkowski oraz Arka-
diusz Bulanda.

Ju¿ pierwszy dzieñ pobytu w Bezmie-
chowej obfitowa³ w niespodzianki. Silny
po³udniowy wiatr uniemo¿liwi³ wzloty za
wyci¹gark¹, wymuszaj¹c starty wy³¹cznie

ze szczytu góry. Trening odbywa³ siê wiêc
bezpoœrednio nad zboczem S³onnego. Je-
den z szybowców, którego pilot b³êdnie ob-
liczy³ dolot do l¹dowiska, zosta³ zmuszony
do l¹dowania w terenie przygodnym. Tere-
nów sprzyjaj¹cych takim sytuacjom jest jak
na lekarstwo, na szczêœcie przygoda zakoñ-
czy³a siê tylko guzem na g³owie za³oganta.

Po raz pierwszy w historii zawodów
szybowcowych w œwiecie starty do konku-
rencji odbywa³y siê metod¹ grawitacyjn¹.
Puszczony swobodnie ze szczytu góry szy-
bowiec nabiera rozpêdu, a kiedy si³y aero-
dynamiczne s¹ wystarczaj¹ce, unosi siê
w powietrze i rozpoczyna lot. Zazwyczaj
wystarcza na to kilkadziesi¹t metrów roz-
biegu i silny wiatr "w nos". Tak te¿ starto-
waliœmy w Bezmiechowej a¿ do trzech
konkurencji.

Jak zazwyczaj w górach bywa, warunki
pogodowe tworz¹ siê lokalnie. Wielokrot-
nie wiêc zawodnicy doœwiadczali bardzo
silnych wznoszeñ termicznych (nierzadko
do 5 m/sek.) w obrêbie l¹dowiska. Poza gó-
rami nale¿a³o uwa¿aæ, gdy¿ s³absze kontra-
sty terenowe nie wzbudza³y pr¹dów wstê-
puj¹cych.

Zawody szybowcowe to swego rodzaju
wyœcig, przypominaj¹cy regaty ¿eglarskie,
gdzie po okreœlonej trasie nale¿y œcigaæ siê
ze sob¹. Kto przeleci trasê najszybciej lub

uzyska najwiêksz¹ odleg³oœæ - wygrywa.
Oprócz umiejêtnoœci pilota, które wydaj¹
siê byæ najwa¿niejsze, wielk¹ rolê w takim
wspó³zawodnictwie odgrywa sprzêt. Szy-
bowce du¿ej doskona³oœci (stosunek bez-
wymiarowego wspó³czynnika si³y noœnej
do wspó³czynnika si³y oporu) i o ma³ym
opadaniu w³asnym z za³o¿enia radz¹ sobie

lepiej. Jednak¿e w górach te regu³y czêsto
zawodz¹, a w s³abych warunkach pogodo-
wych lepiej sprawdzaj¹ siê maszyny lekkie
i zwinne.

Bardzo ³adnie, równo i bezpiecznie
lata³a Monika Bobula, dysponuj¹ca szy-
bowcem B1 PW-5. Wspomniany Phoebus
i jego w³aœciciel Piotr Cioch nadrabiali
wspólnie: umiejêtnoœciami i lepszej klasy
szybowcem. Piraty szala³y na ma³ych wy-
sokoœciach, okupuj¹c l¹dowaniami oko-
liczne pola. Ciê¿sze PW-6, lataj¹ce w obsa-
dach dwuosobowych, uzyskiwa³y s³absze
wyniki, ale dostarcza³y niebywa³ej wygo-
dy. Ten, mo¿na by rzec "mercedes" w kla-
sie szybowców dwumiejscowych, pro-
jektowano i budowano przede wszystkim
z myœl¹ o Bezmiechowej. S¹ to doskona³e,
uniwersalne i bardzo wytrzyma³e kon-
strukcje, a lot nimi stanowi wyj¹tkow¹
przyjemnoœæ. W Polsce spotkaæ je mo¿na
w zasadzie tylko w Bieszczadach.

Start z toru grawitacyjnego. Fot. A. Bulanda
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Szybki lot bezpoœrednio nad szczytem
górskim lub poni¿ej to nie lada przygoda.
Dopasowanie prêdkoœci szybowca do si³y
i charakteru wznoszenia, nieustanna obser-
wacja przeszkód terenowych, parametrów
lotu oraz innych szybowców stanowi¹ du¿e
wyzwanie. Z pewnoœci¹ pilota¿ w takich
warunkach wymaga wprawy, pewnoœci
i dyscypliny, i jest z tego powodu bardzo
wyczerpuj¹cy. Kto bowiem widzia³ do tej
pory, aby œcigaæ siê kilka metrów nad drze-
wami? Jak dot¹d przeloty szybowcowe ko-
jarzono g³ównie z wykorzystaniem termiki,
wysoko pod chmurami, nierzadko okre-
œlaj¹c je mianem "sportu bez trybun". Prze-
pisy jasno mówi¹ o koniecznoœci obrania
terenu do l¹dowania z wysokoœci min.
500 m. Podczas zawodów wskazówka na
wysokoœciomierzu pokazywa³a "minus",
a pu³ap wznoszeñ nad szczyt rzadko siêga³
50 m. Zawody w Bezmiechowej pokaza³y,
¿e latanie takie jest nie tylko mo¿liwe, ale
i bezpieczne. Rozegrane konkurencje
z pewnoœci¹ nie imponuj¹ odleg³oœciami,
czy nawet rozstawem punktów zwrotnych,
ale jest to niemo¿liwe podczas wykonywa-
nia przeskoku przy zboczu na odcinku 20
km, ca³y czas poni¿ej linii grzbietu.

Pomys³ zawodów okaza³ siê doskona³y.
Tak¿e, a mo¿e przede wszystkim dla tych,
którzy pozostaj¹c na ziemi, mieli mo¿li-
woœæ obserwacji zmagañ i to tu¿ nad w³as-
nymi g³owami. Dzisiaj, kiedy na szczyt
S³onnego prowadzi wygodna asfaltowa
droga, szybowisko przyjmuje dziennie na-
wet kilkaset osób.

Pogoda podczas zawodów wielokrotnie
zapowiada³a nadchodz¹c¹ jesieñ. Lato
w górach koñczy siê szybciej - kiedy na ni-
zinach szybownicy ciesz¹ siê jeszcze szla-
kami wypracowanych cumulusów, w Bez-
miechowej s¹ ju¿ widoczne oznaki s³oty.

Dzieñ lotny trwa krócej, wznoszenia gasn¹
we wczesnych godzinach popo³udniowych,
niebo zaci¹gaj¹ nieprzychylne szybowni-
kom chmury pierzaste. Ostatnie bociany
odlecia³y przed koñcem sierpnia, po jas-
kó³kach ani œladu, a tylko podsuszone liœ-
cie coraz bardziej szeleszcz¹ w rozczesy-
wanym halniakiem lesie. Nie jest to powód,
aby siê martwiæ i odstawiaæ sezon lotniczy
do lamusa. Jesieni¹ nadchodzi najlepszy
czas na szybowanie w Bezmiechowej. Silne
i porywiste wiatry po³udniowe umo¿liwiaj¹
wielogodzinne loty nad zboczem, a czasem
wy¿ej - ponad chmurami.

Czekamy z niepokojem, jak¹ aurê przy-
nios¹ nastêpne miesi¹ce, bowiem poprzed-
ni sezon nie rozpieszcza³ nas dobr¹ pogod¹.
Bezmiechow¹ planuje odwiedziæ wielu pi-
lotów z Polski, swój przyjazd zapowiadaj¹

zorganizowane grupy z zagranicy. Pojawi
siê tej jesieni wiele nowych, kolorowych
szybowców. Warto bywaæ w Akademickim
Oœrodku Szybowcowym i zdobywaæ do-
œwiadczenia lotnicze. Bezmiechowa uczy
latania "niskiego", pewnoœci pilota¿u na
ma³ych prêdkoœciach, w ciasnych manew-
rach. Uczy l¹dowania w trudnym, nieprzy-
jaznym terenie, gdzie kluczow¹ kwesti¹
staje siê podprowadzenie szybowca do
l¹dowiska - problem marginalizowany na
lotniskach p³askich.

Wielkie wyrazy uznania nale¿¹ siê orga-
nizatorom imprezy - pracownikom Akade-
mickiego Oœrodka Szybowcowego - To-
maszowi Rogalskiemu, Wojciechowi Œred-
niawie, Arkadiuszowi Bulandzie i Cezare-
mu Zdrójkowskiemu. Wykazali siê odwa-
g¹, organizuj¹c zawody przelotowe w spe-
cyficznych, trudnych warunkach tereno-
wych i pogodowych.

Na rêce rektora prof. Andrzeja Sobko-
wiaka oraz prorektora ds. rozwoju prof.
Marka Orkisza kierujemy szczególne po-
dziêkowania za patronat nad zawodami
i ci¹g³e wspieranie naszych dzia³añ. Roze-
grane zawody bezsprzecznie stanowi¹ naj-
lepsz¹ wizytówkê Oœrodka w Bezmie-
chowej i samej Politechniki Rzeszowskiej.

Wszystkim udaj¹cym siê w Bieszczady
na jesienne loty pozostaje ¿yczyæ "po³ama-
nia skrzyde³". Do zobaczenia na szybowi-
sku!

Informacje, zestawienia wyników oraz
relacje z zawodów w Bezmiechowej mo¿na
znaleŸæ tak¿e na specjalnej stronie interne-
towej: www.kzs.danczo.pl/.

Micha³ Ombach

Z bocianami za pan brat. Fot. M. Ombach

Ruszy³a druga edycja miêdzynarodowego konkursu firmy Airbus "Pomys³y z polotem" (Fly
your ideas), którego tematem jest ekologiczny transport lotniczy. Konkurs zachêca studen-
tów z ca³ego œwiata do tworzenia nowych koncepcji na ekologiczne podró¿e samolotem.
Prace studentów oceniane bêd¹ przez jury z³o¿one z ekspertów firmy Airbus oraz ekspertów
z bran¿y. Fina³ konkursu odbêdzie siê w przysz³ym roku latem, w czasie salonu lotniczego
Le Bourget we Francji. Prace konkursowe mog¹ dotyczyæ dowolnego aspektu "Ekologiczne-
go Cyklu ¯ycia", czyli innowacyjnej strategii firmy Airbus, której celem jest stosowanie eko-
logicznych rozwi¹zañ w samolotach i procesach produkcyjnych.
Wiêcej informacji i rejestracja na stronie: www.airbus-fyi.com.
Kontakt z mediami: Anne GALABERT, tel. +33 561 93 10 00, e-mail: press@airbus-fyi.com,
Agata GRZESZKIEWICZ, tel.: 22 242 86; kom.: 606 750 254, e-mail: agrzeszkiewicz@sol-
skibm.pl.

Polscy studenci mog¹ powalczyæ o nagrodê - 30 000 euro.
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Pracowite wakacje ¿eglarzy

Piotr Inglot

Zawodnicy sekcji ¿eglarskiej KU AZS Politechniki Rzeszowskiej,  których g³ównym 
celem jest start w Akademickich Mistrzostwach Polski w ¿eglarstwie (20-24.09.2010, 
Wilkasy k. Gi¿ycka), trenowali i startowali w cyklu regat o „Puchar Soliny 2010”. 

W VIII ju¿ edycji Pucharu nasze za³ogi w sk³adzie: sternik - Micha³ Markiewicz 
(IV FD), za³oga - Wojciech Koczera (IV FD) i Pawe³ Deptuch (II ET) oraz sternik - Piotr 
Inglot (III FD), za³oga - Micha³ Kêpski (III FD) i Wiktor Radoñ (I WBMiL) zajê³y dwa 
pierwsze miejsca w klasie omega sport. To dobra prognoza przed Akademickimi 
Mistrzostwami Polski na jeziorze Niegocin, gdzie konkurencja zawsze jest du¿a. Na 
s³owa uznania zas³uguje równie¿ nasza ¿eglarka Ela Prawdziuk (II SD), startuj¹ca 
na wyczarterowanej ³ódce, ze zmieniaj¹cym siê sk³adem za³ogi. Zajê³a ona wysokie
4. miejsce. 

W imieniu studentów - ¿eglarzy 
sk³adamy serdeczne podziêkowania 
PGE Elektrociep³owni Rzeszów za 
pomoc w modernizacji osprzêtu rega-
towego.

Fot. Archiwum AZS-u

dr in¿. Jerzy Bakunowicz
Dyrektor Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego

prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak
Kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju (WBiIŒ)

dr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu (WZ)

Piotr Inglot
Student III FD (WEiI)

dr in¿. Robert Jakubowski
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych (WBMiL)

dr in¿. Marzena Jankowska-Mihu³owicz
Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania 

i Ekoinnowacyjnoœci (WZ)

mgr in¿. Agnieszka Koz³owska-Bogusz
Kierownik Dziekanatu Wydzia³u Matematyki 

i Fizyki Stosowanej

prof. dr hab. in¿. Ludomir M. Laudañski
Katedra Metod Iloœciowych w Ekonomii (WZ)

dr in¿. Wies³awa Malska
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki (WEiI)

Katarzyna Olejnik 
Studentka IV MPDI (WBMiL)

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny

mgr in¿. Micha³ Ombach
Kierownik Dzia³u Techniki (OKL)

dr hab. in¿. Ireneusz Opaliñski, prof. PRz
Dziekan Wydzia³u Chemicznego

prof. dr hab. in¿. Roman Petrus
Kierownik Katedry In¿ynierii Chemicznej

i Procesowej (WCH)

prof. dr hab. in¿. Janusz Rak
Kierownik Katedry Zaopatrzenia w Wodê

i Odprowadzania Œcieków (WBiIŒ)

dr in¿. Dorota Stadnicka
Katedra Technologii Maszyn

 i Organizacji Produkcji (WBMiL)

dr Jacek Strojny
Katedra Ekonomii (WZ)

dr in¿. Marek Œnie¿ek
Katedra Informatyki i Automatyki (WEiI)

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju Kadry Naukowej

mgr Agnieszka Trawiñska 
Biblioteka G³ówna

mgr Agnieszka Zawora
Sekretariat prorektora ds. rozwoju

dr in¿. Bo¿ydar Zió³kowski
Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania

i Ekoinnowacyjnoœci (WZ)

dr Henryk Herba
Katedra Fizyki (WMiFS)
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