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Rozpoczêcie uroczystoœci.

S³owo biskupa rzeszowskiego K. Górnego 
do spo³ecznoœci akademickiej.

Odznaczenia pañstwowe wrêczy³ 
M. Karapyta, wojewoda podkarpacki.

Marsza³ek Z. Cholewiñski poœród zas³u¿onych dla naszej uczelni. Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. K.E. Oczoœ. Gaudeamus w wykonaniu Chórku Akademickiego PRz.
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prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Sobkowiaka
na inauguracji roku akademickiego 2010/2011

w dniu 1 paŸdziernika 2010 r.

Szanowni Pañstwo,
Drodzy Studenci,

59 lat temu, 30 wrzeœnia 1951r., w ów-
czesnej Wieczorowej Szkole In¿y-
nierskiej odby³a siê pierwsza w historii
Rzeszowa inauguracja roku akademic-
kiego.

W 1963 roku, po kilku zmianach
nazwy, na bazie tej placówki utworzo-
no Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹ w Rze-
szowie. Wówczas w sposób znacz¹cy
zwiêksza³a siê liczba studentów i kadra
nauczycieli akademickich. Zwiêkszano
te¿ liczbê kierunków studiów i specjal-
noœci, co spowodowa³o, ¿e w 1974 r.
Wy¿sza Szko³a In¿ynierska osi¹gnê³a
status politechniki - zosta³a powo³ana
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
£ukasiewicza.

Obecn¹, 60. inauguracj¹ rozpoczy-
namy obchody 60-lecia dzia³alnoœci
uczelni, która wypromowa³a ponad
45,5 tys. absolwentów, spoœród których
bardzo wielu, poprzez swoj¹ pracê
przyczyni³o siê do rozwoju naszego re-
gionu. Maj¹c zatem wszystkich pra-
cowników i absolwentów naszej uczel-
ni we wdziêcznej pamiêci, poœwiêæmy
nieco czasu bie¿¹cym sprawom, gdy¿
o historii powie znacznie lepiej ode
mnie Pan profesor Kazimierz Oczoœ
w trakcie wyk³adu inauguracyjnego.

Najwa¿niejszym zadaniem uczelni
jest kszta³cenie. Od 3 lat obserwujemy
wzrost liczby kandydatów na studia.
Obecnie liczba studentów, ³¹cznie z no-
wo przyjêtymi, wynosi ok. 16,5 tys.
W bie¿¹cym roku podania na nasz¹
uczelniê z³o¿y³o ok. 9 tys. kandydatów,
z których zosta³o przyjêtych ok. 5,5 tys.
Najbardziej popularnymi kierunkami
studiów by³y: budownictwo, in¿ynieria
œrodowiska, architektura i urbanistyka,
informatyka, logistyka, finanse i ra-
chunkowoœæ oraz stosunki miêdzyna-
rodowe.

W sumie uczelnia oferuje 26 kierun-
ków studiów, prowadzonych na 6 wy-
dzia³ach. W bie¿¹cym roku akade-
mickim uruchomiono 6 nowych kie-
runków studiów: energetykê oraz auto-
matykê i robotykê na Wydziale Elek-
trotechniki i Informatyki, in¿ynieriê
chemiczn¹ i procesow¹ na Wydziale
Chemicznym, finanse i rachunkowoœæ
oraz stosunki miêdzynarodowe na Wy-
dziale Zarz¹dzania, a tak¿e in¿ynieriê
materia³ow¹ na najwiêkszym wydziale
uczelni - Budowy Maszyn i Lotnictwa.
8 kierunków studiów posiada status
kierunków zamawianych, których naj-
lepsi studenci otrzymuj¹ stypendia wy-
sokoœci 900 z³ miesiêcznie.

Jakoœæ dydaktyki szko³y wy¿szej
jest œciœle zwi¹zana z jakoœci¹ prowa-
dzonych badañ naukowych. Korzys-
taj¹c ze œrodków funduszy struktural-
nych, uczelnia rozbudowuje i wyposa-
¿a laboratoria naukowe. Mo¿na tutaj
wskazaæ rozbudowywane Laborato-
rium Badañ Materia³ów dla Przemys³u
Lotniczego i Laboratorium Kompaty-
bilnoœci Elektromagnetycznej, realizo-
wane dwa granty na zakup aparatury
naukowej (ka¿dy na kwotê oko³o 80
mln z³) z Programu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej i Regionalnego
Programu Operacyjnego. Dzia³ania te
pozwol¹ na dysponowanie przez Poli-
technikê Rzeszowsk¹ laboratoriami,
nie bojê siê tego s³owa, na œwiatowym
poziomie. Od nas wszystkich, a szcze-
gólnie od samodzielnych pracowników
zale¿y, jak efektywnie laboratoria te
zostan¹ wykorzystane. Apelujê o inten-
syfikacjê badañ naukowych, podjêcie
wysi³ku w zdobywaniu pozabud¿eto-
wych œrodków na badania naukowe,
podjêcie szerszej wspó³pracy z prze-
mys³em. Dzia³ania te bêd¹ w przysz-
³oœci procentowaæ, nasza aktywnoœæ

badawcza bêdzie stanowiæ o sile Poli-
techniki.

Uczelnia zatrudnia ok. 1400 pra-
cowników, w tym 700 to nauczyciele
akademiccy. Posiadamy 6 praw do na-
dawania stopnia doktora i 3 do nadawa-
nia stopnia doktora habilitowanego.
W tym roku prawa do nadawania stop-
nia doktora habilitowanego uzyska³
Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki.
By³ to wspania³y akcent na przypa-
daj¹c¹ równie¿ w tym roku 45. rocznicê
powo³ania tego Wydzia³u.

W og³oszonej wczoraj przez
MNiSzW kategoryzacji jednostek na-
ukowych Wydzia³ Chemiczny otrzy-
ma³ kategoriê 1., a Wydzia³ Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska uplaso-
wa³ siê wysoko w kategorii 2. Mam
nadziejê, ¿e wydzia³y te w najbli¿szym
czasie otrzymaj¹ uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora habilitowanego.

Obecnie uczelnia prowadzi du¿e in-
westycje: Budowa Regionalnego Cen-
trum Dydaktyczno-Konferencyjnego
i Biblioteczno-Administracyjnego oraz
Rozbudowa i doposa¿enie Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego. S¹ to zadania
bardzo trudne, ale pokonujemy niedo-
godnoœci i mam nadziejê, ¿e w przysz-
³ym roku bêdê mia³ przyjemnoœæ goœciæ
Pañstwa w czasie inauguracji w nowej
auli.

Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim
pracownikom uczelni, których trud pra-
cy pozwala na wykorzystanie mo¿li-
woœci, jakie maj¹ w obecnym czasie
uczelnie wy¿sze.

Szanowni Pañstwo,
uczelnia nie jest zawieszona w pró¿ni.
Jesteœmy umiejscowieni na Podkar-
paciu i identyfikujemy siê z tym re-
gionem, s³u¿¹c wszystkim wsparciem.
Jednoczeœnie korzystamy z pomocy

PRZEMÓWIENIE JM REKTORA
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w wielu sprawach. Chcia³bym zatem
z³o¿yæ publicznie gor¹ce podziêkowa-
nia Pañstwu parlamentarzystom, w³a-
dzom samorz¹dowym, administracyj-
nym, w³adzom miasta Rzeszowa, insty-
tucjom koœcielnym, Policji i wojsku,
wszystkim wspó³pracuj¹cym przedsiê-
biorstwom za wszelk¹ okazywan¹ po-

moc. Razem budujemy pomyœlnoœæ
Podkarpacia.

Szanowni Pañstwo,
Droga M³odzie¿y,

w nowym roku akademickim proszê
przyj¹æ serdeczne ¿yczenia wszystkie-
go co najlepsze w ¿yciu osobistym i za-

wodowym. Niech studiowanie i praca
na naszej uczelni, a tak¿e wspó³praca
z uczelni¹ bêdzie Ÿród³em wszelkich
sukcesów i satysfakcji oraz znacz¹cych
dokonañ w naszej dzia³alnoœci.

"W dniu dzisiejszym dokonujemy
inauguracji nowego roku akademic-
kiego 2010/2011. Jest to rozpoczêcie
szeœædziesi¹tego roku dzia³alnoœci naj-
starszej rzeszowskiej uczelni - Poli-
techniki Rzeszowskiej imienia Ignace-

go £ukasiewicza. Jesteœmy przekonani,
¿e ten kolejny rok akademicki, który
dzisiaj rozpoczynamy, bêdzie okre-
sem dalszej owocnej pracy naukowej
i dydaktycznej dla pracowników uczel-
ni i znamiennym okresem w ¿yciu m³o-

dzie¿y studiuj¹cej w naszej Politech-
nice" - powiedzia³ JM Rektor prof. An-
drzej Sobkowiak, inauguruj¹c rok aka-
demicki 2010/2011 w dniu 1 paŸ-
dziernika 2010 r.

60. inauguracja roku akademickiego
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Uroczystoœæ inauguracji swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili m.in.: ordynar-
iusz diecezji rzeszowskiej JE ks. bp Ka-
zimierz Górny, pos³owie na Sejm: Re-
nata Butryn, Krystyna Skowroñska,
Stanis³aw O¿óg, Andrzej Szlachta,
Adam Œnie¿ek, Jan W. Tomaka, Jan
Warzecha oraz senator RP Zdzis³aw
Pupa, wojewoda podkarpacki Miro-
s³aw Karapyta, marsza³ek wojewódz-
twa Zygmunt Cholewiñski, podkarpac-
ki kurator oœwiaty Jacek Wojtas, wice-
prezydent Rzeszowa Henryk Wolicki,
przedstawiciel Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Witold Pa-
ku³a, starostowie i przedstawiciele Sej-
miku województwa podkarpackiego.

Jak zawsze, nie zabrak³o rektorów
zaprzyjaŸnionych uczelni, wœród któ-
rych obecni byli: rektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego prof. Stanis³aw Uliasz
wraz z prorektorem prof. Czes³awem
Puchalskim, rektor Wy¿szego Semina-
rium Duchownego w Rzeszowie ks.
prof. Jacenty Mastej, prorektor Poli-
techniki Œwiêtokrzyskiej prof. Zbig-
niew Rusin, prorektor Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-
-Bia³ej prof. Jacek K³osiñski, prorektor
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Wschod-
nioeuropejskiej w Przemyœlu dr hab.
Jan Malczewski, prorektor Wy¿szej
Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrznych
w Dêblinie dr in¿. Micha³ Burek, prof.
Wojciech Mitkowski oraz prof. Sta-
nis³aw Mitkowski z krakowskiej AGH,
prorektor WSIiZ w Rzeszowie dr Wer-
giliusz Go³¹bek, rektor Wy¿szej Szko³y
In¿ynieryjno-Ekonomicznej dr Sylwia
Pelc, rektor Wy¿szej Szko³y Prawa
i Administracji dr hab. Jerzy Pos³uszny,
rektor Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania
w Rzeszowie dr Krzysztof Kaszuba.
Uroczystoœæ uœwietnili tak¿e swym
udzia³em rektorzy PRz minionych ka-
dencji: prof. dr h.c. Kazimierz E.
Oczoœ, prof. Stanis³aw Kuœ, prof. Tade-
usz Markowski, a tak¿e prof. dr h.c. Jó-
zef Giergiel.

W inauguracji tradycyjnie wziêli
udzia³ przedstawiciele s³u¿b munduro-
wych: przedstawiciel Agencji Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego w Warszawie
Jan Zaj¹c wraz z dyrektorem Delegatu-
ry ABW w Rzeszowie mjr. Przemys-
³awem Baszakiem, dowódca 21. Bryga-

dy Strzelców Podhalañskich gen. bryg.
Stanis³aw Olszañski, komendant WKU
pp³k Wojciech Szyndlar, podkarpacki
komendant wojewódzki Policji nad-
insp. Józef Gdañski, podkarpacki ko-
mendant wojewódzki Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej st. bryg. Zbigniew Sza-
blewski.

Jak na Politechnikê Rzeszowsk¹
przysta³o, w uroczystoœci uczestniczyli
przedstawiciele polskiego lotnictwa,
a wœród nich: z-ca dyrektora ds. nauko-
wo-badawczych Instytutu Techniczne-
go Wojsk Lotniczych dr hab. in¿. An-
drzej ¯yluk, prezes Zarz¹du Portu Lot-
niczego w Jasionce Stanis³aw Nowak,
przedstawiciel Zarz¹du Aeroklubu
Polskiego Pawe³ Œwierczyñski, prezes
Aeroklubu Rzeszowskiego Tadeusz
Milanowski.

W inauguracji uczestniczyli rów-
nie¿: cz³onek Zarz¹du Agencji Rozwo-
ju Przemys³u w Warszawie Andrzej
Szortyka, prezes Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego Waldemar Pi-
jar, dyrektor Banku Regionalnego Pe-
kao S.A. dr hab. Antoni Magdoñ
z dyrektorami oddzia³ów, przewod-
nicz¹cy Zarz¹du Regionu NSZZ "Soli-
darnoœæ" Wojciech Buczak, cz³onko-

wie Fundacji Rozwoju Politechniki
Rzeszowskiej, dyrektorzy zaprzyjaŸ-
nionych instytucji i przedsiêbiorstw,
przedstawiciele mediów, studenci i pra-
cownicy naszej uczelni.

Okolicznoœciowe wyst¹pienia wy-
g³osili i ¿yczenia do spo³ecznoœci aka-
demickiej skierowali: ks. bp K. Górny,
marsza³ek Z. Cholewiñski, wojewo-
da M. Karapyta, wiceprezydent H. Wo-
licki.

Inauguracja to przede wszystkim
szczególne œwiêto studentów pierwsze-
go roku. Do uroczystej immatrykulacji
przyst¹pili przedstawiciele studentów
lat pierwszych, którzy uzyskali naj-
wy¿sz¹ punktacjê w postêpowaniu
kwalifikacyjnym na studia w Politech-
nice Rzeszowskiej:
o z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynie-

rii Œrodowiska: £ukasz M¹czka, Jan
Piziak, Beata Sêdrowicz, Sylwia
Wo³osz,

o z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa: Ma³gorzata Kogut, Marcin
Pêcak, Mateusz Rasiñski, Magdale-
na S³onka, Pawe³ Wiœniewski,

o z Wydzia³u Chemicznego: Magda-
lena Berdel, Anna Eberhardt, Joan-
na Mas³yk,

"Œlubujê uroczyœcie"...
Fot. M. Misiakiewicz
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o z Wydzia³u Elektrotechniki i Infor-
matyki: Jakub Owoc, Jakub Sroka,
Marcin Szytu³a, Dawid W¹troba,
Adrian Ziomek,

o z Wydzia³u Matematyki i Fizyki
Stosowanej: Pawe³ Gorczyca, Mar-
tyna Zapa³,

o z Wydzia³u Zarz¹dzania: Dominik
Cebula, Katarzyna Jordan, Rafa³
Latusek, Paulina Niepokój.

Oni te¿ po z³o¿eniu uroczystego œlu-
bowania odebrali z r¹k Jego Magnifi-
cencji studenckie indeksy i wys³uchali
s³ów przedstawiciela Samorz¹du Stu-
dentów Jacka Koco³a. Dla nich tak¿e
Chór Akademicki Politechniki Rze-
szowskiej odœpiewa³ Gaudeamus Igi-
tur.

W równie uroczystej oprawie od-
by³o siê wrêczenie medali.

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi zostali
odznaczeni: dr in¿. Jolanta P³oszyñska
(WCh), mgr in¿. Maria Popek (zastêpca
kanclerza), prof. dr hab. in¿. Piotr Król
(WCh).

Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi zos-
tali odznaczeni: mgr Ma³gorzata Ko³o-
dziej (SJO), dr hab. in¿. Krzysztof Ku-
biak, prof. PRz (WBMiL), dr hab. in¿.

Ireneusz Opaliñski, prof. PRz (WCh),
dr in¿. Jan Zacharzewski (WBMiL).

Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi otrzymali:
dr in¿. Agnieszka Bukowska (WCh) i dr
in¿. Lucjan Janas (WBiIŒ).

Medalem Z³otym za D³ugoletni¹
S³u¿bê zostali odznaczeni: mgr Irena
Bewszko (Administracja), in¿. Maria
Hendzel (Administracja), in¿. Barbara
Kot (WCh), dr in¿. Renata Lubczak

(WCh), in¿. Anna Pelc (WBiIŒ), mgr
Joanna Smykla (WBMiL), Genowefa
Œrodoñ (WZ), mgr in¿. Halina WoŸniak
(WZ), in¿. Tadeusz Cieœla (WEiI), dr
in¿. Zbigniew Klepacki (WBMiL),
prof. dr hab. in¿. Henryk Kopecki
(WBMiL), dr in¿. Tadeusz Nykle-
wicz (WBMiL), dr in¿. Jan Smykla
(WBMiL), Florian Trzyna (WBiIŒ).

Medalem Srebrnym za D³ugolet-
ni¹ S³u¿bê zostali odznaczeni: mgr in¿.
Maria Fibiger (WCh), mgr Ewa Koch-
man (Administracja), mgr in¿. Maria
Stec (Administracja), mgr Halina Suro-
wiec (Administracja).

Medal Br¹zowy za D³ugoletni¹
S³u¿bê wrêczono mgr Iwonie Batsch
(WZ).

Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej zostali uhonorowani: dr in¿. Ka-
zimierz Lal (WEiI), dr hab. in¿. Witold
Niemiec, prof. PRz (WBiIŒ), dr hab.
in¿. Przemys³aw Sanecki, prof. PRz
(WCh), dr in¿. Krzysztof Trojnar
(WBiIŒ), dr in¿. Mariusz Wêglarski
(WEiI).

Na mocy uchwa³y Senatu PRz me-
dalem "Zas³u¿onym dla Politechniki
Rzeszowskiej" zostali wyró¿nieni:
marsza³ek województwa podkarpac-
kiego Zygmunt Cholewiñski, cz³onek
Zarz¹du Zak³adów Chemicznych "Or-
ganika-Sarzyna" S.A. mgr in¿. Tadeusz
Jakubas, prof. dr hab. in¿. Stanis³aw
Mitkowski i prof. dr hab. in¿. Wojciech
Mitkowski - obaj z Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie - oraz pra-
cownicy naszej uczelni: mgr in¿. Ewa
Jêdrzejec (WEiI), Eugeniusz Fr¹cz
(WEiI), prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj
(WBiIŒ), dr in¿. Dariusz Klepacki
(WEiI), prof. dr hab. Kazimierz Rajchel
(WZ).

Nowy rok akademicki zosta³ za-
inaugurowany wyk³adem pt. "Politech-
nika Rzeszowska - powstanie, rozwój,
dokonania", w którym prof. dr in¿. dr
h.c. Kazimierz E. Oczoœ niezwykle in-
teresuj¹co przedstawi³ i omówi³ rozwój
naszej uczelni od chwili jej powstania.

Inauguracjê roku akademickiego
poprzedzi³a msza œw. w koœciele o.o.
Dominikanów, której przewodniczy³
ks. bp Kazimierz Górny.

* * *
Dorocznym zwyczajem, œrodowi-

skowa msza œw. odby³a siê 13 paŸdzier-
nika 2010 r., tym razem w Koœciele
Farnym, z udzia³em biskupa rzeszow-
skiego Kazimierza Górnego, ordynar-
iusza diecezji rzeszowskiej, ks. bp.
Edwarda Bia³og³owskiego i licznych
duszpasterzy Rzeszowa.

Koncelebrze przewodniczy³ i homi-
liê wyg³osi³ szczególny goœæ tej uroczy-
stoœci ordynariusz diecezji zamoj-
sko-lubaczowskiej ks. bp Wac³aw
Depo. Uroczystoœci te wzbogaci³y u-
twory muzyczno-wokalne w wykona-
niu naszych nieocenionych "Po³onin".

Marta Olejnik

Wyst¹pienie przedstawiciela Samorz¹du Studenckiego J. Koco³a.
Fot. M. Misiakiewicz
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a) semestr zimowy1 od 1.10.2010 r. do 20.02.2011 r.
w tym:- zajêcia dydaktyczne2- ferie zimowe- zajêcia dydaktyczne

od 1.10.2010 r.od 22.12.2010 r.od 3.01.2011 r.
do 21.12.2010 r.do 2.01.2011 r.do 28.01.2011 r.5

zimowa sesja egzaminacyjna zasadnicza3 od 29.01.2011 r. do 13.02.2011 r.
zimowa sesja poprawkowa4 od 14.02.2011 r. do 20.02.2011 r.

b) semestr letni od 21.02.2011 r. do 18.09.2011 r.
w tym:- zajêcia dydaktyczne- ferie wiosenne- zajêcia dydaktyczne

od 21.02.2011 r.od 21.04.2011 r.od 28.04.2011 r.
do 20.04.2011 r.do 27.04.2011 r.do 14.06.2011 r.5

letnia sesja egzaminacyjna zasadnicza3 od 15.06.2011 r. do 30.06.2011 r.
letnia sesja poprawkowa od 5.09.2011 r. do 18.09.2011 r.

1 Rok akademicki 2010/2011 dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych I stopnia rozpocz¹³ siê 29.09.2010 r.
2 Dopuszcza siê mo¿liwo�æ wcze�niejszego rozpoczêcia zajêæ dydaktycznych na studiach niestacjonarnych.
3 Terminyzaliczeñ i egzaminóws¹ ustalanewed³ugplanuwydzia³owego.Wpisówwobowi¹zuj¹cejdokumentacjidokonuje siê z dat¹ faktycznegoza-

liczenia lub z³o¿enia egzaminu.
4 Na wniosek wydzia³owego samorz¹du studenckiego dziekan mo¿e przed³u¿yæ sesjê poprawkow¹ do 27 lutego 2011 r.
5 28.01.2011 r. (pi¹tek) - zajêcia bêd¹ siê odbywaæ wed³ug rozk³adu przewidzianego na czwartek z tyg. A.

ORGANIZACJA ROKU

AKADEMICKIEGO 2010/2011

dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Politechnice Rzeszowskiej

(na podstawie Zarz¹dzenia Rektora PRz nr 12/2010 z dnia 12 marca 2010 r.)

2.

1. W przypadku przed³u¿enia rekru-
tacji na pierwszy rok studiów dopusz-
cza siê za zgod¹ rektora zmianê orga-
nizacji roku akademickiego dla danego
kierunku studiów.

2. Szczegó³ow¹ organizacjê roku
akademickiego dla poszczególnych
kierunków studiów niestacjonarnych
ustala dziekan wydzia³u, opieraj¹c siê
na obowi¹zuj¹cych planach studiów
i programach nauczania.

3.

1. Dodatkowe dni wolne od zajêæ
dydaktycznych:
= 2 listopada 2010 r. (wtorek),
= 2 maja 2011 r. (poniedzia³ek).

2. Inne dni wolne od zajêæ dydak-
tycznych mog¹ byæ ustanowione m.in.
na wniosek Samorz¹du Studenckiego
i Samorz¹du Doktorantów, przy zacho-
waniu warunku realizacji planowanego
na rok akademicki 2010/2011 progra-
mu nauczania.

4.

Na podstawie rozporz¹dzenia Mi-
nistrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz
Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
1999 r. w sprawie zwolnieñ od pracy
lub nauki osób nale¿¹cych do koœcio-
³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych,
w celu obchodzenia œwi¹t religijnych
niebêd¹cych dniami ustawowo wolny-
mi od pracy (Dz. U. Nr 26, poz. 235),
student mo¿e na w³asn¹ proœbê zg³o-

szon¹ na pocz¹tku roku akademickiego
lub w toku nauki, nie póŸniej jednak ni¿
7 dni przed dniem zwolnienia, uzyskaæ
zgodê dziekana na zwolnienie od zajêæ
okreœlonych harmonogramem roku
akademickiego. Dziekan, udzielaj¹c
zwolnienia, okreœla sposób wyrówna-
nia zaleg³oœci dydaktycznych spowo-
dowanych zwolnieniem.

5.

Okres od 19 wrzeœnia 2011 r. do 30
wrzeœnia 2011 r. jest przeznaczony na
realizacjê spraw organizacyjnych zwi¹-
zanych z zakoñczeniem roku akade-
mickiego 2010/2011 i rozpoczêciem
roku akademickiego 2011/2012.
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WSPOMNIENIE

Dr Henryk HERBA (1951-2010)

Z ¿a³obnej karty

Myœl¹c o zmar³ych, szuka siê w my-
œlach ich zalet. W przypadku dr. Hen-
ryka Herby poszukiwania takie nie s¹
potrzebne - Jego zalety by³y oczywiste.
By³ cz³owiekiem prawym, utalento-
wanym, m¹drym i dobrym. Podejmowa³
siê trudnych zadañ, m.in. kierowa³
Uczelnian¹ Komisj¹ Wyborcz¹, z czego
wywi¹za³ siê znakomicie. By³ przez
nas, ale tak¿e przez kolegów z Poznania,
gdzie zrobi³ doktorat, ceniony za wiedzê
i umiejêtnoœci zawodowe.

Dr Henryk Herba urodzi³ siê 29
sierpnia 1951 r. w Jaros³awiu. Po ukoñ-
czeniu Technikum Mechaniczno-Elek-
trycznego w Rzeszowie podj¹³ studia
na Wydziale Matematyki i Fizyki Uni-
wersytetu Jagielloñskiego. W Politech-
nice Rzeszowskiej zosta³ zatrudniony
w 1975 r. na stanowisku asystenta sta-
¿ysty. Pracê doktorsk¹ zatytu³owan¹
Anizotropia t³umienia fal akustycznych
w materia³ach mezomorficznych obroni³
4 czerwca 1984 r. przed Rad¹ Naukow¹
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
w Poznaniu. Zmar³ 11 paŸdziernika
2010 r.

By³ wyró¿niaj¹cym siê dydakty-
kiem. Studenci cenili go nie tylko za
wiedzê, ale i (chocia¿ by³ wymagaj¹cy)
za podejœcie do nich nacechowane ¿ycz-
liwoœci¹.

Lubiliœmy go, bo by³ kole¿eñski,
mia³ poczucie humoru i dystans do trud-
noœci i konfliktów. Umia³ siê cieszyæ ¿y-

ciem - jeŸdzi³ na rowerze i na nartach,
opowiada³ mi o swoich planach przeby-
cia kajakiem trudnych szlaków wod-
nych. Nie zapomnê Jego ilustrowanego
przezroczami sprawozdania z podró¿y
do Ameryki Po³udniowej. By³o intere-
suj¹ce i ¿ywo opowiedziane, a przecie¿
ju¿ wtedy wiedzia³ o tym, ¿e jest bardzo

chory. Pamiêtam jak namawia³ mnie
na wyprawê autobusow¹ szlakiem œred-
niowiecznych zamków w Niemczech.
Niestety, nie wybra³em siê z nim w tê
podró¿…

Gdy w okresie nasilenia choroby
rozmawia³em z Nim, zawsze czu³em
wolê walki z ni¹ i optymizm. Stoicko
znosi³ cierpienie, które choroba przy-
nios³a. Nigdy nie pyta³, "dlaczego to
w³aœnie mnie los tak doœwiadcza".
W jednej z ostatnich rozmów wyzna³, ¿e
jest pogodzony z myœl¹, ¿e z chorob¹ nie
wygra, lecz siê jednak nie ma zamiaru
poddaæ. Gdy powiedzia³ mi, ¿e ta ostat-
nia kuracja równie dobrze mo¿e wyle-
czyæ, jak i zabiæ, zapyta³em go: "jak
Pana znam, to jednak siê jej Pan podda,
bo nie bêdzie biernie czeka³ na to, co
przyniesie los". Potwierdzi³ mój do-
mys³. I powiedzia³ tak¿e, ¿e jest przygo-
towany do odejœcia w pokoju, bo
wszystkie swoje sprawy za³atwi³.

Jesteœmy tacy, jakimi byli ci, których
spotkaliœmy w ¿yciu. Pracownikom
Katedry Fizyki powiod³o siê, bo na swej
drodze ¿ycia spotkali œp. Henryka.
Czujemy, ¿e w ka¿dym z nas pozostawi³
On cz¹stkê siebie. To pomniejsza
gorycz tej nieodwo³alnej utraty.

Tadeusz Paszkiewicz

Wielki ¿al, ¿e w stopce redakcyjnej
nie znajdziemy ju¿ nazwiska dr. Henry-
ka Herby, przedstawiciela Wydzia³u
Matematyki i Fizyki Stosowanej w ze-
spole redakcyjnym "Gazety Politech-
niki".

Ju¿ bardzo chory, w dniu 1 wrzeœnia
br. przekaza³ do druku wspomnienie
Pana Mariana Cieœlaka, swego wielolet-
niego kolegi z Katedry Fizyki. Nie
chcia³ byæ podpisany pod tym wspo-
mnieniem, twierdz¹c, ¿e nie pisa³ go
sam. Ten wyj¹tek uczyni³am na Jego ¿y-
czenie, a Pana M. Cieœlaka po¿egnali
wszyscy pracownicy Katedry: "Kole-
¿anki i Koledzy z Katedry Fizyki".

Kto móg³ przypuszczaæ, ¿e na ³a-
mach najbli¿szego wydania GP dedyku-
jemy wspomnienie Jego zacnej Osobie?
Jak zawsze skromny i obowi¹zkowy,
stara³ siê Czytelnikom GP powiedzieæ

coœ nowego o swoim równie nowym
Wydziale. Szkoda, ¿e tak krótko.

Czêsto do mnie wpada³, dzieli³ siê
ró¿nymi pomys³ami, tak¿e informacja-
mi na temat stanu swojego zdrowia.
Wierzy³, ¿e wszystko dobrze siê skoñ-
czy. Cieszy³ siê i dzieli³ sukcesami sy-
nów i narodzinami wnuczki. Nigdy nie
zapomnia³ zapytaæ o zdrowie moje i mo-
jej rodziny, wspiera³, kiedy tego potrze-
bowa³am.

Powa¿nie traktowa³ swoje dodatko-
we obowi¹zki, d³ugo zastanawia³ siê
nad artyku³em poœwiêconym nauczaniu
fizyki w Politechnice Rzeszowskiej. Po-
k³osiem tego jest opublikowany w GP
nr 10-11/2009 artyku³ pod znamiennym
tytu³em "Jak z t¹ FIZYK¥ jest?".

Mimo ciê¿kiej choroby dr Henryk
Herba mia³ ambitne plany na przysz-
³oœæ. Nadzieja, której nie traci³, doda-

wa³a mu si³ do p³ywania kajakiem, jazdy
na rowerze, spacerów na wysokie piêtra.
Przygotowywa³ siê na "Bieg Piastów".
Nie zd¹¿y³ ju¿ tego zrobiæ. Uczyni³ jed-
nak znacznie wiêcej: pozostawi³ po so-
bie wspomnienie dobrego, ¿yczliwego
wszystkim cz³owieka i wspania³ego Ko-
legi. Ktoœ powiedzia³, ¿e by³ cz³owie-
kiem gin¹cego gatunku.

Po¿egnaliœmy œp. Henia 13 paŸdzier-
nika 2010 r. na cmentarzu Pobitno
w Rzeszowie. Bez fanfar, ale t³umnie,
jak¿e ciep³o i serdecznie. "Minuta ciszy
po umar³ych czasem do póŸnej nocy
trwa" - pisa³a Wis³awa Szymborska.
Trwa³a.

Swoj¹ prac¹, zaanga¿owaniem, po-
staw¹ cz³owieka i wspó³pracownika œp.
Henryk Herba ocali³ "swój œlad" od za-
pomnienia - tak¿e na ³amach "Gazety
Politechniki".

Cz³owiek jest tyle wart, ile dobrego robi dla innych…

Marta Olejnik
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Biuro Uznawalnoœci Wykszta³-
cenia i Wymiany Miêdzynarodowej
- Polskie Biuro CEEPUS informuje
o mo¿liwoœci przyst¹pienia szkó³
wy¿szych do Œrodkowoeuropejs-
kiego Programu Studiów Uniwersy-
teckich CEEPUS II i CEEPUS III
w roku akademickim 2011/2012.
Termin sk³adania aplikacji up³ywa
15 stycznia 2011 r. Szczegó³owe in-
formacje s¹ dostêpne na stronie
www.ceepus.info. Pytania mo¿na
kierowaæ na adres e-mailowy:

ceepus@buwiwm.edu.pl.

Urszula Kluska

Dzia³ Wspó³pracy

z Zagranic¹

informuje

KRASP
DOKUMENT nr 39/V

Konferencji Rektorów
Akademickich Szkó³ Polskich

Uchwa³a Prezydium KRASP
z dnia 4 paŸdziernika 2010 r.

dotycz¹ca projektu rozporz¹dzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wy¿szego w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania oraz rozliczania
œrodków finansowych na naukê na fi-
nansowanie dzia³alnoœci  statutowej

Konferencja Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich - w zwi¹zku z o-
publikowaniem projektu Rozporz¹-
dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania œrod-
ków finansowych na naukê na finanso-
wanie dzia³alnoœci statutowej - po-
dziela krytyczne uwagi dotycz¹ce tego
projektu, przekazane przez konferencje
rektorów poszczególnych typów uczel-
ni dzia³aj¹ce w ramach KRASP. Konfe-
rencja Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich popiera uchwa³ê Rady G³ów-
nej Szkolnictwa Wy¿szego z dn. 9

wrzeœnia br. dotycz¹c¹ opiniowanego
projektu.

KRASP zwraca w szczególnoœci
uwagê na nastêpuj¹ce mankamenty
przed³o¿onego projektu rozporz¹dze-
nia:
o Przed³o¿one uzasadnienie rozpo-

rz¹dzenia nie wyjaœnia zasad okreœ-
lania wartoœci wspó³czynników
wystêpuj¹cych w proponowanym
algorytmie podzia³u œrodków. Nie
zawiera te¿ choæby szacunkowej
oceny skutków wdro¿enia propono-
wanych zmian w odniesieniu do
poszczególnych grup jednostek
naukowych (a skutki te zale¿¹
w znacznym stopniu od interpre-
tacji i doboru wartoœci wspó³czyn-
ników, z których czêœæ nie jest
okreœlona w treœci opiniowanego
projektu rozporz¹dzenia).

o Za³o¿ona przy podziale dotacji ba-
zowej wartoœæ wspó³czynnika wi
dla jednostek uczelni (0.3) jest nie-
akceptowalnie ma³a w porównaniu
z wartoœci¹ tego wspó³czynnika dla
pozosta³ych typów jednostek na-

ukowych (instytuty PAN - 1, inne
instytuty badawcze - 0.7). Decyzje
finansowe bêd¹ce konsekwencj¹ ta-
kiego za³o¿enia nie bêd¹ sprzyja³y
mobilizowaniu jednostek do osi¹ga-
nia po¿¹danych wyników dzia³al-
noœci badawczej.

o Niew³aœciwe jest wi¹zanie wspó³-
czynnika kj, okreœlaj¹cego koszto-
ch³onnoœæ, jedynie z dyscyplin¹ na-
ukow¹. Koszty utrzymania poten-
cja³u badawczego zale¿¹ od rodzaju
jednostki (jednostka uczelni, insty-
tut PAN, inny instytut badawczy),
a w przypadku jednostek uczelni -
tak¿e od typu uczelni.
Konferencja Rektorów Akademic-

kich Szkó³ Polskich - negatywnie oce-
niaj¹c projekt - stwierdza, ¿e wdro¿enie
proponowanych zasad przyznawania
œrodków finansowych na dzia³alnoœæ
statutow¹ stworzy³oby powa¿ne zagro-
¿enie dla prowadzenia efektywnej dzia-
³alnoœci naukowej przez uczelnie.

Przewodnicz¹ca KRASP
prof. dr hab. Katarzyna

Cha³asiñska-Macukow

Rozpocz¹³ siê szósty rok akademic-
ki wspó³pracy Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki z IBM Polska Sp. z o.o.
W tym roku w Politechnice Rzeszow-
skiej zostan¹ przeprowadzone dwa
modu³y zajêæ dotycz¹cych zagadnieñ
zwi¹zanych z komputerami mainfra-
me:

4podstawy systemu operacyjnego
z/OS - w wymiarze 192 godz./rok
dla 21 studentów,

4system z/OS dla zaawansowanych
- w wymiarze 180 godz./rok dla
15 studentów.

W zale¿noœci od ustalonej liczby
szkoleñ studenci uzyskaj¹ od 5 do 7 cer-
tyfikatów.

W dniu 22 lipca br. firma IBM zro-
bi³a œwiatow¹ premierê najnowszego
komputera mainframe z 196 (z Enter-
prise) najszybszymi procesorami na
œwiecie (5,2 GHz). W jednym kompu-
terze mo¿e byæ 96 procesorów, 3 TB
pamiêci RAM (tera).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e nasza uczel-
nia jest jedyn¹ w kraju, która w tak
wielkim wymiarze i zakresie zaanga¿o-
wa³a siê w kszta³cenie studentów przy
wspó³pracy z IBM.

W 2007 roku Politechnika Rze-
szowska przyst¹pi³a do Inicjatywy
Akademickiej IBM. Przedstawicielem

Kurs IBM rozpoczêty
- po raz szósty
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Politechniki jest dr in¿. Marek Œnie¿ek,
sprawuj¹cy jednoczeœnie funkcjê opie-
kuna naukowego œcie¿ki kszta³cenia
specjalistów technologii mainframe.

Wymiernym efektem wspó³pracy
jest realizacja kilku prac dyplomowych
magisterskich zwi¹zanych z progra-
mem szkoleñ. Niektóre zosta³y ju¿ ob-
ronione.

Bior¹c pod uwagê, ¿e szkolenia od-
bywaj¹ siê dopiero po raz szósty, mo¿e-
my siê pochwaliæ ponad dwudziestoma
absolwentami, którzy pracuj¹ w insty-
tucjach rz¹dowych (Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci, Ministerstwo Spraw We-
wnêtrznych i Administracji), bankach
(PKO BP) i innych jednostkach (IBM,
Capgemini, ZETO, HSW) przy kompu-
terach mainframe.

Autor prowadzi tak¿e szkolenia
w Centrum Edukacyjnym IBM w War-

szawie. W ci¹gu ostatnich 3 lat wyg³osi³
kilkanaœcie wyk³adów na ró¿nych kon-

ferencjach organizowanych przez IBM
Polska i Stowarzyszenie U¿ytkowni-
ków technologii IBM Common Polska
(jeden z wyk³adów mo¿na obejrzeæ na
stronie www.common.org.pl/app/).

Wspólnie z firm¹ IBM zorganizo-
wano dwie konferencje Rozwój aplika-
cji na platformach IBM w Akade-
mickim Oœrodku Szybowcowym Poli-
techniki Rzeszowskiej w Bezmiecho-
wej. W zesz³ym roku zarejestrowano 32
uczestników, w tym roku by³o oko³o 45
osób. Wyg³oszono po 15-17 referatów.
Dziêki tym dzia³aniom Politechnika
Rzeszowska jest ju¿ rozpoznawa-
na w kraju jako oœrodek kszta³cenia
w technologii mainframe.

Marek Œnie¿ek

Dr M. Œnie¿ek (drugi od lewej) w czasie zajêæ Szko³y Letniej IBM w Puszczy-
kowie.

Wyk³ady ciesz¹ siê wielkim zainteresowaniem.
Fot. w³asna

W dniu 18 paŸdziernika 2010 r. mar-
sza³ek województwa podkarpackiego
Zygmunt Cholewiñski oraz rektor Poli-
techniki Rzeszowskiej profesor An-
drzej Sobkowiak, uroczyœcie podpisali
w Urzêdzie Marsza³kowskim umowê

o dofinansowanie projektu pn. "Bu-
dowa, rozbudowa i modernizacja bazy
naukowo-badawczej Politechniki Rze-
szowskiej". Projekt jest realizowany
w ramach Regionalnego Projektu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpac-

kiego, Oœ priorytetowa I: Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka, Dzia³anie
1.3: Regionalny system innowacji.

Dziêki inwestycji zostan¹ zmoder-
nizowane 33 zespo³y laboratoriów wy-
dzia³ów: Budowy Maszyn i Lotnictwa,

"Budowa, rozbudowa i modernizacja

bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej"

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
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Chemicznego, Elektrotechniki i Infor-
matyki oraz Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej. Ca³kowita wartoœæ projektu to
80 440 449,00 z³.

Zakupiona w ramach projektu apa-
ratura i oprogramowanie umo¿liwi¹
przeprowadzanie badañ, m.in. z zakre-
su:
= nowych materia³ów i technologii na

potrzeby elektroniki oraz przemys³u
lotniczego - zw³aszcza komponen-
tów pracuj¹cych w niskich tempera-
turach, np. czujników stosowanych
w technice lotniczej i (lub) sateli-
tach,

= systemów ochrony odgromowej
i przepiêciowej sieci elektroenerge-
tycznych, obiektów budowlanych,
samolotów oraz urz¹dzeñ elektrycz-
nych i elektronicznych,

= zapalników materia³ów wybucho-
wych, zjawisk zachodz¹cych w sil-
nikach spalinowych (lotniczych),

= analizy sk³adu kosmetyków: zawar-
toœci œrodków konserwuj¹cych, za-
wartoœci sk³adników aktywnych
dermatologicznie (witamin i œrod-
ków nawadniaj¹cych), zawartoœci
antyutleniaczy, sk³adu bazy kosme-

tyku (parafin oraz t³uszczów), za-
wartoœci œrodków zapachowych,

= analizy pierwiastków œladowych
i toksycznych metali wa¿nych ze
zdrowotnego punktu widzenia,

= wykorzystania tanich materia³ów
polimerowych i fotoutwardzalnych,
poznania w³aœciwoœci i parametrów

nowych materia³ów stosowanych
w procesie produkcyjnym,

= projektowania przedmiotu na pod-
stawie jego pomiaru (in¿ynieria od-
wrotna),

= syntezy nowych uk³adów sterowa-
nia samolotem oraz badania techniki
pilotowania,

= zastosowania grafiki i wizji kompu-
terowej w zadaniach symulacji, ste-
rowania oraz interakcji cz³owiek-
-komputer - rozpoznawanie gestów
r¹k, w tym jêzyka migowego, roz-
poznawanie zachowañ i emocji,
bezdotykowa obs³uga systemów
komputerowych za pomoc¹ gestów
r¹k, np. w nowoczesnych salach
operacyjnych.
Mo¿liwoœæ wykorzystania zmoder-

nizowanych i wyposa¿onych w now¹
aparaturê naukowo-badawcz¹ labora-
toriów wp³ynie znacz¹co na zwiêksze-
nie potencja³u badawczego Politech-
niki Rzeszowskiej. Stworzenie warun-
ków do prowadzenia prac naukowo-ba-
dawczych europejskiej jakoœci przy-
czyni siê do rozwoju gospodarczego
i wzrostu potencja³u innowacyjnego
w regionie oraz transferu wiedzy.

Stanis³awa Duda

Spotkanie w Urzêdzie Marsza³kowskim. Od lewej m.in. prorektor prof. M. Orkisz,
kanclerz J. Bury, kwestor K. Smela, M. Marciniec.

Fot. M. Misiakiewicz

Wymiana podpisanych umów pomiêdzy marsza³kiem Z. Cholewiñskim a rektorem
A. Sobkowiakiem.

Fot. M. Misiakiewicz

WOJEWÓDZTWOPODKARPACKIE
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W dniu 25 wrzeœnia 2010 r. Wydzia³
Elektrotechniki i Informatyki PRz
œwiêtowa³ jubileusz 45-lecia. Obchody
jubileuszowe objêli honorowym patro-
natem JM Rektor profesor Andrzej
Sobkowiak oraz prezydent Rzeszowa
Tadeusz Ferenc. O godzinie 11.00
odby³a siê uroczysta msza œw. w koœ-
ciele o.o. Dominikanów. G³ównym
punktem programu jubileuszu by³o uro-
czyste posiedzenie Rady Wydzia³u.
Uczestniczyli w nim pracownicy WEiI,
zaproszeni goœcie - m.in. prorektorzy,
dziekani i prodziekani innych wy-
dzia³ów PRz, pose³ na sejm RP, zara-
zem absolwent Andrzej Szlachta,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
i sponsorów oraz absolwenci Wy-
dzia³u. Zaproszeni goœcie wrêczyli
dziekanowi Wydzia³u prof. Kazimie-
rzowi Buczkowi listy gratulacyjne.
Nastêpnie dziekan przedstawi³ historiê
Wydzia³u, jego rozwój i osi¹gniêcia.
Zebrani na uroczystoœci wys³uchali
wyk³adu nt. "Pocz¹tki elektryki w Pol-

sce", wyg³oszonego przez dr. hab. in¿.
Jerzego Hickiewicza, profesora Poli-
techniki Opolskiej. Po czêœci oficjal-
nej przyszed³ czas na spotkanie ab-
solwentów z pracownikami WEiI.
Udostêpnione zosta³y tak¿e laboratoria,

w których odbywali zajêcia. By³o to in-
teresuj¹ce dla wszystkich zderzenie
wspomnieñ i tego, co Wydzia³ osi¹gn¹³
w ci¹gu 45 lat pracy.

Celem upamiêtnienia jubileuszu zo-
sta³y wydane materia³y, w których za-

4545 lat Wydzia³u

Elektrotechniki i Informatyki

Na pami¹tkowej fotografii - absolwenci i nauczyciele akademiccy WEiI.
Fot. J. Rodziñski

Otwarcie posiedzenia Rady Wydzia³u przez dziekana prof. Kazimierza Buczka,
w towarzystwie: doc. Ireny Kuzory-Ziarno, prof. prof. Jerzego Lewickiego
i Jerzego Bajorka, prorektora prof. Marka Orkisza i wiceprezydenta Rzeszowa
Henryka Wolickiego.

Fot. M. Misiakiewicz
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mieszczono m.in. kalendarium rozwoju
Wydzia³u, prezentacjê poszczególnych
katedr i zak³adów oraz wykaz absol-
wentów. Uczestnicy spotkania otrzy-
mali te¿ pami¹tkowy medal.

Wieczorem w sto³ówce studenckiej
odby³o siê spotkanie kole¿eñskie, a roz-
pocz¹³ je wystêp Studenckiego Zespo³u
Pieœni i Tañca PO£ONINY. Zjazd ab-

solwentów przebiega³ w mi³ej atmosfe-
rze wspomnieñ, przy dobrej muzyce
i zabawie, i trwa³ do bia³ego rana. Tro-
chê ¿al, ¿e czas tak szybko mija. Pa-
rafrazuj¹c znan¹ i popularn¹ piosenkê,
mo¿na powiedzieæ - 45 lat minê³o jak
jeden dzieñ.

Wysi³ek organizatorów w³o¿ony
w przygotowanie obchodów jubileu-

szowych Wydzia³u zosta³ doceniony
przez uczestników, którzy z zadowole-
niem opuszczali mury swojej Alma
Mater, umawiaj¹c siê na kolejne spot-
kanie. Do zobaczenia za piêæ lat - na 50.
"urodzinach" Wydzia³u.

Wies³awa Malska
Jadwiga P³oszyñska

Nasi studenci okazali siê najlepsiNasi studenci okazali siê najlepsi
Studenci dzia³aj¹cy w Kole Nauko-

wym Mostowców na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz
zwyciê¿yli w ogólnopolskim konkursie
budowy modeli mostów z kartonu.

Konkurs, w którym wziê³o udzia³ 16
dru¿yn z ca³ego kraju, zorganizowa³a
Politechnika Gdañska, a pomys³odaw-
c¹ i przewodnicz¹cym komisji kon-
kursowej by³ prof. dr hab. in¿. Jacek
Chróœcielewski. Ka¿da dru¿yna mia³a
za zadanie w ci¹gu 6 godzin skonstruo-
waæ model przês³a mostowego o rozpiê-
toœci 60 cm, maj¹c do dyspozycji
6 arkuszy brystolu i klej polimerowy.
Wykonywany model musia³ posiadaæ
jezdniê, po której mia³ przejechaæ po-
jazd testowy o masie 2 kg. Nastêpnie
przês³o podlega³o obci¹¿eniu w maszy-
nie wytrzyma³oœciowej a¿ do znisz-
czenia lub ugiêcia 30 mm.

Konkurs trwa³ 2 dni. Pierwszego dnia 3-osobowe
dru¿yny wykonywa³y modele, drugiego dnia odby-
wa³o siê wa¿enie i badanie wytrzyma³oœciowe.

Uczestnicy podkreœlaj¹, ¿e konkurs przebiega³
sprawnie, a rozstrzygniêcie by³o bardzo emocjo-
nuj¹ce. Po ka¿dej próbie wytrzyma³oœciowej prof.
J. Chróœcielewski z pasj¹ omawia³ zachowania
poszczególnych modeli (formê zniszczenia, od-
kszta³cenia, sugestie ich wzmocnienia). Wszyscy na
bie¿¹co mogli œledziæ przebieg badañ na specjalnie
przygotowanym projektorze. O zwyciêstwie decy-
dowa³ najkorzystniejszy stosunek przeniesionej si³y
do masy modelu.

Zwyciê¿y³a dru¿yna Politechniki Rzeszowskiej
w sk³adzie: Kamil Baran, Pawe³ Cisek i Aleksan-
der Gwizdak (studenci IV BD specjalnoœci mosto-
wej). Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Politechniki
Wroc³awskiej, trzecie - z Politechniki Gdañskiej.

Lucjan Janas

Zwyciêska dru¿yna w sk³adzie: Kamil Baran (omawia model mostu),
Pawe³ Cisek i Aleksander Gwizdak.

Fot. Archiwum KNM

Model na stanowisku badawczym.
Fot. Archiwum KNM
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Po 20 latach, w dniu 2 paŸdziernika
2010 r. na szczycie S³onnego œwiêtowa-
no jubileusz 20-lecia wa¿nego w dzie-
jach Bezmiechowej wydarzenia, które
wraz z transformacj¹ ustrojow¹ 1989 r.
zrodzi³o nowe nadzieje i pozwoli³o pas-
jonatom bezsilnikowego latania powró-
ciæ na "œwiêt¹ górê szybowników". Jak
przed 20 laty, uroczystoœæ rozpoczê³a
siê msz¹ œw. z udzia³em kapelana pol-
skich lotników o. Dominika Orczy-
kowskiego, ks. Stanis³awa Jañca i ks.
Tadeusza Sabika z Bezmiechowej oraz
ks. dr. Marka Was¹ga (tak¿e z Bezmie-
chowej), bardzo m³odego wówczas
uczestnika tamtego wydarzenia.

Po mszy œw. nast¹pi³o ods³oniêcie
tablicy pamiêci tych, którzy "oddali
serce i ¿ycie idei Bezmiechowej".
Ods³oniêcia dokona³ rektor Politechni-
ki Rzeszowskiej prof. Andrzej Sobko-
wiak wraz z prorektorem Politechniki
Warszawskiej prof. Tadeuszem Ku-
likiem, a o. Dominik Orczykowski
dokona³ jej poœwiêcenia. Uroczystoœæ
zakoñczy³y wyst¹pienia w³adz obyd-
wu uczelni, a tak¿e przekazanie rekto-
rowi Politechniki Rzeszowskiej przez
by³¹ prezes Stowarzyszenia na rzecz

Reaktywowania i Rozwoju Szko³y
Szybowcowej w Bezmiechowej pani¹
Barbarê Prinke-Kusibê archiwaliów
zwi¹zanych z bezmiechowsk¹ szko³¹
szybowcow¹.

W scenerii zape³nionego szybowca-
mi hangaru urz¹dzona zosta³a intere-
suj¹ca wystawa fotografii sprzed 20 lat.
Z powodu bardzo mglistej pogody nie
uda³o siê jednak zrealizowaæ przygoto-
wanego na tê okazjê programu lotni-
czego. A szkoda, bo koniki - jak przed
20 laty - czeka³y na wci¹gniêcie szy-
bowców na szczyt.

Idea latania w Bezmiechowej od-
¿y³a wraz z Edukacyjnym Programem
ULS (ultralekkich szybowców), reali-
zowanym przez Zespó³ Lotniczych
Konstrukcji Kompozytowych z Poli-
techniki Warszawskiej, pod kierun-
kiem dr. in¿. Romana Œwitkiewicza.
W dniu 5 sierpnia 1990 r. Politechnika
Warszawska wspólnie z Bractwem
Podwójnej Mewy uroczyœcie wprowa-
dzi³a do Bezmiechowej szybowce
PW-2 Gapa i PW-3 Bakcyl, organizuj¹c
obóz lotniczy pn. "Powrót do Bezmie-
chowej". Organizatorami tego obozu
byli m.in. obecni na uroczystoœci:

Krzysztof Drabarek, Tomasz Hypki
i Bogdan Trajer.

Podczas obozu, pod kierunkiem in-
struktorów: Jerzego Kêdzierskiego,
Witolda Raczyñskiego, Stanis³awa Su-
chodolskiego i Piotra Bobuli, kilkunas-
toletnie osoby lata³y na dwumiejsco-
wym szybowcu PW-3 Bakcyl oraz wy-
konywa³y "szury" na jednomiejsco-
wym PW-2 Gapa. W szkoleniu wziê³o
udzia³ 16 osób. Ten radosny, ale i trud-
ny czas w sierpniu 1990 r. rozpocz¹³
nieprzerwany do dnia dzisiejszego
okres latania w Bezmiechowej po
II wojnie œwiatowej.

Wydarzenia te poprzedzi³y nieusta-
j¹ce starania Aeroklubu Podkarpackie-
go w Kroœnie o przywrócenie polskie-
mu lotnictwu bezmiechowskiej "aka-
demii szybowcowej". Tak¿e zorganizo-
wane tu w latach 1976-1978 obozy stu-
dentów Politechniki Rzeszowskiej,
organizowane pod kierunkiem dr. Lu-
domira Laudañskiego, jak równie¿
obozy treningowe studentów z Aka-
demickiego Klubu Lotniarskiego Poli-
techniki Warszawskiej w latach 1974-
-1976.

Powrót do Bezmiechowej

Uroczystoœæ zainaugurowa³a msza œw.
Fot. M. Misiakiewicz
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W 1992 roku zawi¹za³o siê w Lesku
Stowarzyszenie na rzecz Reaktywowa-
nia i Rozwoju Szko³y Szybowcowej
w Bezmiechowej, a w 1995 r. dziekani
wydzia³ów: Budowy Maszyn i Lotnic-
twa Politechniki Rzeszowskiej oraz
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej zawarli po-
rozumienie o wspó³pracy dotycz¹cej
zagospodarowania lotniska. Zawarcie
porozumienia pomiêdzy politechnika-
mi: Rzeszowsk¹, Warszawsk¹ i Lwow-
sk¹ we wrzeœniu 1997 r. zosta³o uwieñ-
czone otwarciem Akademickiego
Oœrodka Szybowcowego w sierpniu
2004 r.

Uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ za-
szczycili m.in.: przedstawiciel
MNiSzW pan Witold Paku³a, dziekan
WMEiL Politechniki Warszawskiej
prof. Jerzy Banaszek, dyrektor ITLiMS
PW prof. Krzysztof Arczewski, by³y
dyrektor departamentów w MEN

i KBN dr in¿. Jerzy G¹siorowski, in-
spektor ULC Witold Ostrowski, pilotki
szybowcowe Adela Dankowska, Bar-
bara Prinke-Kusiba i Barbara Grzeœko-
wiak-Bocian, córka Patrona Oœrodka
pani Iwona Góra z wnuczk¹ gen. Tade-
usza Góry, prezes Agencji Lotniczej
Altair Tomasz Hypki, prorektorzy PRz
prof. Jacek Kluska i prof. Marek Or-
kisz, dziekan WBMiL prof. Krzysztof

Kubiak wraz z prodziekanem dr.
in¿. Edwardem Rejmanem, prof. Sta-
nis³aw Kuœ, kanclerz PRz Janusz Bury,
delegacja Aeroklubu Poznañskiego
z by³ym szybowcowym mistrzem œwia-
ta pil. Ludwikiem Miœkiem, przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych, pra-
cownicy i studenci obydwu politech-
nik.

Marta Olejnik

Ods³oniêcie tablicy przez rektora PRz prof. A. Sobkowiaka i prorektora PW
prof. Tadeusza Kulika.

Fot. M. Misiakiewicz

"Oddali serce i ¿ycie idei
Bezmiechowej"

Zbigniew LASKOWSKI =1932
Piotr BARANIEWSKI =1933
Jan SIKORSKI =1934
Stanis³aw BIERNACKI =1935
Kazimierz SUKIENNIK =1936
Eugeniusz MORAWSKI =1936
Jan STANIS£AWSKI =1937
Stanis³aw Jan PRUS-

-SZCZEPANOWSKI =1938
Mieczys³aw KOWALSKI =1939
Pawe³ ORZECHOWSKI =1985
Bartosz CYNKE =2004
Krzysztof KU�MIÑSKI =2005
Ryszard £UKASIEWICZ =2007

W dniu 9 paŸdziernika 2010 r. -
dok³adnie w 7 dni po ods³oniêciu
tablicy, zgin¹³ w Bezmiechowej
cz³onek Zarz¹du Aeroklubu Byd-
goskiego pilot Micha³ KURZEJA.

Przekazanie JM Rektorowi archiwaliów przez pani¹ Barbarê Prinke-Kusibê.
Fot. M. Misiakiewicz
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"Rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej
oraz poprawa jakoœci kszta³cenia na Wydziale Chemicznym

Politechniki Rzeszowskiej"
- projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Zasadniczym celem projektu jest
rozszerzenie oferty edukacyjnej Wy-
dzia³u Chemicznego oraz dostosowanie
jej do uwarunkowañ gospodarczych,
podniesienie kwalifikacji kadry nauko-
wo-dydaktycznej, a tak¿e wzmocnienie
transferu wiedzy z sektora nauki do
przemys³u.

W ramach projektu realizowane s¹
wymienione dalej dzia³ania.

1. Przygotowanie, uruchomienie
i realizacja nowego kierunku studiów:
in¿ynieria chemiczna i procesowa -
znajduj¹cego siê na liœcie kierunków
priorytetowych z dwoma atrakcyjnymi
specjalnoœciami: in¿ynieria produktu
i procesów proekologicznych oraz
przetwórstwo tworzyw polimerowych.
Wybór kierunku studiów, jak i specjal-
noœci by³ podyktowany coraz wiêk-
szym niedoborem na rynku pracy wy-
soko wykwalifikowanej kadry in¿y-
nierskiej, spe³niaj¹cej wymagania pols-
kiego przemys³u chemicznego i bran¿y

pokrewnych, szczególnie z zakresu
czystych technologii, intensyfikacji
i integracji procesów technologicznych
oraz przetwórstwa tworzyw polimero-
wych. Interdyscyplinarny charakter
studiów pozwoli kszta³ciæ absolwen-
tów poszukiwanych nie tylko w prze-
myœle chemicznym, ale równie¿ w ta-
kich sektorach, jak: ochrona i in¿ynieria
œrodowiska, przemys³ spo¿ywczy, far-
maceutyczny, kosmetyczny, biotech-
nologiczny, a tak¿e energetyczny czy
metalurgiczny. Wspó³finansowaniem
objête jest m.in. Przygotowanie autor-
skiego programu studiów I stopnia,
opracowanie i wydanie materia³ów po-
mocniczych oraz skryptów dla studen-
tów. Utworzono równie¿ nowe labo-
ratorium komputerowe wyposa¿one
w specjalistyczne oprogramowanie do
komputerowego wspomagania projek-
towania procesów przetwórstwa two-
rzyw sztucznych oraz symulacji i pro-
jektowania aparatów i instalacji techno-

logicznych przemys³u che-
micznego.

2. Specjalistyczne szkole-
nia dla osób spoza spo³ecz-
noœci akademickiej, obejmu-
j¹ce nastêpuj¹c¹ tematykê:
= zastosowanie systemów

CAD/CAE do optymali-
zacji konstrukcji wypra-
sek i technologii wtryski-
wania tworzyw polimero-
wych,

= przetwórstwo i optymali-
zacja w³aœciwoœci u¿yt-
kowych tworzyw polime-
rowych,

= badanie fizykochemicznych i reolo-
gicznych w³aœciwoœci polimerów,

= wykorzystanie adsorpcji, chromato-
grafii i krystalizacji preferencyjnej
jako przemys³owych metod oczysz-
czania i rozdzia³u mieszanin,

= komputerowe wspomaganie projek-
towania procesów i systemów tech-
nologicznych,

= symulacja i projektowanie reakto-
rów homo- i heterogenicznych,

= minimalizacja zu¿ycia energii i in-
nych mediów poprzez integracjê
procesów,

= praktyczne zastosowanie optymali-
zacji w in¿ynierii procesowej,

= przetwarzanie produktów sypkich -
aspekty ochrony œrodowiska i ener-
gooszczêdnoœci.
3. Sta¿e i szkolenia dla pracowni-

ków dydaktycznych Wydzia³u w spec-
jalistycznych oœrodkach naukowo-ba-
dawczych i szkoleniowych w kraju i za
granic¹, przydatne do prowadzenia pra-
cy dydaktycznej.

4. Wizyty studyjne profesorów
z kraju i z zagranicy, w celu poznania
nowoczesnych metod kszta³cenia, po-
szerzania wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej o najnowsze osi¹gniêcia z dzie-
dziny in¿ynierii chemicznej i proceso-
wej oraz przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych.

O du¿ym zainteresowaniu m³odzie-
¿y kierunkiem in¿ynieria chemiczna
i procesowa œwiadczy przyjêcie 82
osób na I rok studiów.

Roman Bochenek
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W dniach 13-17 wrzeœnia 2010 r.
w Monachium odby³y siê cykliczne
Œwiatowe Targi Innowacyjne IFAT
ENTSORGA 2010 z zakresu gospo-
darki wodno-œciekowej i gospodarowa-
nia surowcami. Celem tej wystawy by³a
prezentacja najwartoœciowszych wyni-
ków badañ naukowych i prac rozwojo-
wych, g³ównie o innowacyjnym cha-
rakterze, które maj¹ powszechn¹ u¿y-
tecznoœæ. Jest to najwiêksza tej bran¿y
œwiatowa impreza wystawowa organi-
zowana w Niemczech, która stwarza
przoduj¹cym firmom i jednostkom na-
ukowo-badawczym mo¿liwoœæ zapre-
zentowania technologii o wysokim
aspekcie aplikacyjnym.

Wystawie towarzyszy³o 15. Miê-
dzynarodowe Sympozjum - Woda,
Œcieki, Odpady i Energia, które odby-
wa³o siê w International Congress
Centre Munich. W ramach tego sym-
pozjum prezentowano praktyczne o-
si¹gniêcia i udane wdro¿enia w dwóch
nurtach tematycznych. Pierwszy obej-

mowa³ nowe strategie, technologie
i innowacyjne rozwi¹zania w zrówno-
wa¿onej gospodarce wodnej. Drugi
kierunek omawianych zagadnieñ by³

œciœle zwi¹zany ze zrównowa¿on¹
gospodark¹ odpadami komunalnymi.
Równolegle z sympozjum odbywa³y siê
specjalistyczne seminaria tematyczne,
które dotyczy³y lokalnych wdro¿eñ od-
nosz¹cych siê do odnowy ró¿nych sys-
temów wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych oraz odnawialnych energii i in-
nych sieci infrastruktury podziemnej.

Mia³em okazjê poznaæ prezentowa-
ne na wystawie osi¹gniêcia i oceniæ je
pod k¹tem praktycznej przydatnoœci
oraz prostoty dzia³ania. Szczególn¹
uwagê poœwiêci³em tym, które s¹ zwi¹-
zane z infrastruktur¹ sieciow¹ i wyko-
rzystywane do ochrony przeciwpowo-
dziowej (m.in. innowacyjne zbiorniki
do retencjonowania wód opadowych
w zlewniach miejskich i s³u¿¹cych do
odwadniania terenów zagro¿onych zja-
wiskami powodziowymi).

Przydatne urz¹dzenia i regulatory
w zbiornikach retencyjnych i na sie-
ci kanalizacyjnej posiada firma bgu
Umweltschutzsysteme. Wyposa¿enie

Konferencje-Sympozja-Seminaria

IFAT ENTSORGA 2010
w Monachium

Atrakcyjne stoisko firmy HOBAS.
Fot. w³asna

Prezentacja zastawki kanalizacyjnej firmy SGSAQUA Technologies (prof. Józef
Dziopak i Hubertus G. Schrage).

Fot. w³asna
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

w urz¹dzenia tej firmy przewidziano
w opracowanym projekcie zbiorników
retencyjnych kanalizacji w Przemyœlu,
przy udziale moim i dr. in¿. Daniela
S³ysia. Prezentuj¹c echa wizyty na tar-
gach IFAT 2010, skupiê siê g³ównie na
dwóch szczegó³owych innowacjach.
Pierwsze rozwi¹zanie dotyczy orygi-
nalnej zastawki kana³owej prezentowa-
nej przez prywatn¹ firmê SGSAQUA
Technologies. Drug¹ nowoœci¹ o szero-
kim przeznaczeniu jest technologia
up³ynnionego gruntu, opracowana

przez LOGIC Logistic Engineering.
Technologia up³ynnionego gruntu sta-
nowi uniwersaln¹ masê przygotowy-
wan¹ na miejscu budowy, która po-
winna byæ stosowana w robotach
ziemnych przy realizacji obiektów li-
niowych (sieci wodoci¹gowe, kanaliza-
cyjne, ciep³ownicze, gazowe i inne)
oraz kubaturowych (budownictwo
ogólne i wodne). Szczególnie nadaje siê
ona do wykorzystania przy budowie,
naprawie, a tak¿e uszczelnianiu wa³ów
przeciwpowodziowych z wykorzysta-

niem rodzimego gruntu, w tym piasku,
gliny, a nawet gleby. Rodzimy grunt po
zmieszaniu z odpowiednio dobranymi
komponentami, ustalanymi przy wyko-
rzystaniu programu komputerowego,
stanowi szczeln¹ przegrodê uniemo¿li-
wiaj¹c¹ przenikanie wody z rzeki przez
wa³ ochronny. Zalet¹ tej technologii jest
mo¿liwoœæ dowolnego kszta³towania
w³aœciwoœci up³ynnionego gruntu
przez dobranie odpowiednich proporcji
stosowanych dodatków.

Józef Dziopak

W dniach 9-11 wrzeœnia 2010 r.
w Polañczyku odby³a siê VI Ogólno-
polska Konferencja Naukowo-Tech-
niczna pt. "Postêp w In¿ynierii Œrodo-
wiska", zorganizowana przez Katedrê
In¿ynierii i Chemii Œrodowiska PRz.
Honorowy patronat nad konferencj¹
objêli wojewoda podkarpacki oraz mar-
sza³ek województwa podkarpackiego.
Uczestnikami byli naukowcy oraz
praktycy z ca³ego kraju, zajmuj¹cy siê
problematyk¹ in¿ynierii œrodowiska.

Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli
instytucji pañstwowych i samorz¹do-
wych.

W tym roku konferencja zosta³a
powi¹zana z Jubileuszem 70-lecia uro-
dzin oraz 45-lecia pracy naukowej prof.
dr. hab. in¿. Janusza Tomaszka. Jubi-
leuszowi temu poœwiêcona by³a uro-
czysta sesja plenarna inauguruj¹ca kon-
ferencjê. Sylwetkê naukow¹ Jubilata
przybli¿y³ zgromadzonym goœciom
przewodnicz¹cy Komitetu Organiza-

cyjnego konferencji, wychowanek Pro-
fesora, dr hab. in¿. Piotr Koszelnik,
prof. PRz. Uroczyste listy gratulacyjne
skierowane na rêce Profesora nap³ynê³y
z ca³ego kraju. Œrodowisko naukowe
reprezentowane by³o przez przedstawi-
cieli, m.in.: Politechniki Czêstochow-
skiej, Gdañskiej, Koszaliñskiej, Lubel-
skiej, £ódzkiej, Opolskiej, Œwiêtokrzy-
skiej, Warszawskiej oraz Polskiej
Akademii Nauk w Zabrzu, Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie, Uniwersy-
tetu Miko³aja Kopernika i Uniwer-
sytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Nie-
zwykle gor¹ce ¿yczenia i podziêkowa-
nia z³o¿y³ Jubilatowi gospodarz gminy
Solina - wójt Zbigniew Sawiñski oraz
przedstawiciele Zespo³u Elektrowni
Wodnych Solina-Myczkowce, dziêku-
j¹c za wieloletni¹ wspó³pracê w zakre-
sie ochrony i poprawy œrodowiska natu-
ralnego nad zbiornikiem soliñskim. Na
zakoñczenie wyst¹pi³ niestrudzony Ju-
bilat. Ciekawie i dowcipnie opowie-
dzia³ o swojej przygodzie z nauk¹,
koñcz¹c cytatem z wiersza Wis³awy
Szymborskiej: "Dobra rada dla tych,
którzy siê starzej¹, niech zacisn¹ zêby
i z ¿ycia siê œmiej¹". Wyst¹pienie Jubi-
lata nagrodzone zosta³o ogromnymi
brawami.

Podczas 2-dniowych obrad zapre-
zentowano 32 referaty o tematyce obej-
muj¹cej szeroko rozumian¹ in¿ynieriê
i ochronê œrodowiska. Przedstawiono

Postêp w In¿ynierii Œrodowiska

¯yczenia dla Szanownego Jubilata. Z lewej prof. J. Tomaszek.
Fot. A. Mas³oñ
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m.in. nowoczesne technologie w o-
czyszczaniu œcieków, zagospodarowy-
wania odpadów, utylizacji osadów. Nie
zabrak³o tematów zwi¹zanych z ochro-

n¹ wód powierzchniowych. Prace wy-
ró¿niaj¹ce siê treœci¹ poznawcz¹, po
uzyskaniu pozytywnej recenzji zostan¹
opublikowane (w jêzyku angielskim)

w wydawanym przez Politechnikê
Wroc³awsk¹ czasopiœmie z Listy Fila-
delfilskiej - Environment Protection
Engineering.

Mimo deszczowej pogody uczestni-
cy konferencji mieli równie¿ czas na
zwiedzanie i podziwianie uroków Par-
ku Zdrojowego w Polañczyku. Ostat-
niego dnia zorganizowano rejs statkiem
po Jeziorze Soliñskim oraz zwiedzanie
korony i wnêtrza najwiêkszej w Polsce
zapory w Solinie. Konferencja przebie-
ga³a w mi³ej i przyjaznej atmosferze,
zosta³a uznana za interesuj¹c¹ i atrak-
cyjn¹ przez wszystkich goœci, którzy
z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ nastêpnej
edycji za dwa lata.

Adam Mas³oñ

Uroczyste posiedzenie Rady Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

W dniu 6 paŸdziernika 2010 r. odby³o siê uroczyste posiedzenie Rady Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej z okazji 70-lecia
urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. in¿. Janusza Tomaszka. Przemó-
wienie okolicznoœciowe wyg³osi³ dziekan Wydzia³u prof. dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski, a prof. dr hab. in¿. Janusz Rak przypomnia³ wszystkim zebranym sylwetkê
dostojnego Jubilata oraz Jego dorobek naukowo-badawczy. Jubilatowi z³o¿ono z tej
okazji serdeczne ¿yczenia i wrêczono kwiaty.

W dniach 22-24 wrzeœnia br., w ra-
mach podpisanej w 2009 r. umowy
o wspó³pracy pomiêdzy Politechnik¹
Rzeszowsk¹ a Lwowskim Pañstwo-
wym Uniwersytetem Rolniczym
(LPUR) we Lwowie, mia³a miejsce ju-
bileuszowa (10 lat funkcjonowania Ka-
tedry Energetyki) konferencja w Dub-
lanach. Politechnikê Rzeszowsk¹ re-
prezentowali: prof. nadzw. dr hab. in¿.
Witold Niemiec oraz dr in¿. Mariusz
Szewczyk. Wyg³oszono m.in. referat
pt. "Mo¿liwoœci i celowoœæ produkcji
biomasy w gospodarstwach ma³oob-
szarowych", analizuj¹cy mo¿liwoœci
stosowania ró¿norakich technologii po-
zyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawial-
nych w gospodarstwach rolniczych
oraz opisuj¹cy dotychczasowe osi¹g-
niêcia PRz w zakresie technologii pro-
dukcji zdrewnia³ych roœlin z u¿yciem
komunalnych osadów œciekowych.
Technologia powsta³a i jest nadal roz-
wijana we wspó³pracy Zak³adu O-
czyszczania i Ochrony Wód z katedra-
mi: Termodynamiki i Przeróbki Plas-
tycznej. Przedmiotem umowy z Uni-
wersytetem w Dublanach jest wspó³-
praca dotycz¹ca przekazania dotych-
czasowych osi¹gniêæ PRz (6 patentów

i wzorów u¿ytkowych) partnerom
z Ukrainy, celem dalszego doskonale-
nia technologii produkcji i wykorzysta-
nia roœlin energetycznych, szczególnie
wierzby energetycznej.

Podsumowano osi¹gniêcia wspó³-
pracy w 2010 r. i okreœlono jej dalsze

obszary na kolejne lata. W Dublanach
wizytowano matecznik wierzby za³o-
¿ony zgodnie z przekazan¹ przez PRz
instrukcj¹, z wykorzystaniem zrzezów
wyprodukowanych na pokazowej plan-
tacji roœlin energetycznych PRz i prze-
kazanych przez Politechnikê w marcu

Z wizyt¹ w Dublanach

W. Niemiec, M. Szewczyk i kierownik Katedry Energetyki LPUR W.I. Syrotiuk na
tle matecznika wierzby energetycznej.

Fot. w³asna
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br. W nastêpnych latach wspomniany
matecznik bêdzie stanowi³ podstawê
do zak³adania plantacji wielkoobszaro-
wych na Ukrainie.

W drugim dniu wizyty uczestni-
czyliœmy w otwarciu laboratorium dy-
daktycznego uk³adów zasilania i re-
gulacji silników spalinowych iskro-
wych i wysokoprê¿nych, które jest
wyposa¿one w stanowiska pomiarowe
i doœwiadczalne wyprodukowane przez

firmê "Mechatronika" Wyposa¿enie
Dydaktyczne Sp. z.o.o. z Poznania,
a nastêpnie w obradach konferencyj-
nych w Katedrze Energetyki.

W dalszej czêœci wizyty wziêliœmy
udzia³ w konferencji "Problemy alter-
natywnej energetyki", zorganizowanej
przez Politechnikê Lubelsk¹ oraz Poli-
technikê Lwowsk¹.

Przedstawiliœmy rezultaty wspó³-
pracy pomiêdzy Politechnik¹ Rze-

szowsk¹ i Uniwersytetem Rolniczym
w Dublanach, zwi¹zanej z produkcj¹
i energetycznym wykorzystaniem bio-
masy.

Na zakoñczenie nakreœlono plan re-
alizacji dalszej wspó³pracy w roku
2011 w zakresie badañ fizjologii roœlin
w mateczniku, badañ œrodowiska gleb,
intensywnoœci nawo¿enia oraz wp³ywu
wilgotnoœci gleb na plonowanie roœlin.

Witold Niemiec
Mariusz Szewczyk

W dniach 22-25 wrzeœnia br. odby³a
siê XXI Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa SAKON 2010 "Systemy
i Œrodki Transportu Samochodowego".
Konferencja jest organizowana cyk-
licznie od 1990 r. przez Zak³ad Pojaz-
dów Samochodowych i Silników Spali-
nowych PRz we wspó³pracy z Narodo-
wym Uniwersytetem Transportu w Ki-
jowie oraz Akademi¹ Transportu Ukra-
iny - Zachodnim Centrum we Lwowie.

Obrady konferencji odby³y siê w je-
siennej scenerii zamku w Przec³awiu k.
Mielca. Uczestnikami byli pracownicy
naukowi oraz praktycy o motoryzacyj-
nym profilu zainteresowañ z Polski
i Ukrainy.

Naukow¹ czêœæ konferencji realizo-
wano podczas dwudniowych obrad ple-
narnych, w czasie których wyg³oszo-
no 31 referatów. Prezentowana proble-
matyka dotyczy³a badañ teoretycznych

i eksperymentalnych prowadzonych
w jednostkach naukowych oraz techno-
logii produkcji w zak³adach prze-
mys³owych o profilu motoryzacyjnym.

Podczas dyskusji poruszano zagad-
nienia zwi¹zane z transportem drogo-
wym i jego oddzia³ywaniem na œro-
dowisko naturalne. Przebieg konferen-
cji po raz kolejny potwierdzi³ potrzebê
jej organizowania, z uwagi na wymia-
nê myœli naukowej i zapoznanie siê
z praktycznymi rozwi¹zaniami stoso-
wanymi w obu krajach.

Przedstawiciele strony ukraiñskiej
zwracali uwagê na koniecznoœæ na-
wi¹zania œciœlejszych kontaktów na-
ukowych i gospodarczych w bran¿y
motoryzacyjnej (dot. to g³ównie silni-
ków wysokoprê¿nych i autobusów oraz
szeroko pojêtego transportu drogowe-
go) w zakresie zasilania gazowego
i wykorzystania paliw alternatywnych.
Takie dzia³ania mog³yby zaowocowaæ
powstaniem wspólnych projektów ba-
dawczych. Podkreœlono równie¿, ¿e or-
ganizowanie konferencji w przyjêtej
formie znakomicie u³atwia wspó³pracê
pomiêdzy jednostkami naukowymi
Polski i Ukrainy. Istotnym wynikiem
prowadzonych w trakcie obrad dyskusji
by³o sprecyzowanie merytorycznego
zakresu zagadnieñ transportu i ekologii
motoryzacyjnej, które bêd¹ prezento-
wane na konferencji SAKON 2011.

2010

Czêœæ uczestników konferencji SAKON 2010 przed zamkiem w Przec³awiu
k. Mielca.

Fot. w³asna

Systemy i Œrodki Transportu Samochodowego



Nr 11(203)–LISTOPAD 2010 21

,

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Wa¿ny dorobek konferencji stanowi
decyzja o zapocz¹tkowaniu publikacji
nowej serii monografii zatytu³owanej
"Transport". We wrzeœniu br. wydano
pierwszy wolumin tej serii, pod re-
dakcj¹ dr. hab. in¿. Kazimierza Lejdy,
prof. PRz, pt. "Systemy i œrodki trans-
portu samochodowego. Wybrane za-
gadnienia", obejmuj¹cy trzy zasadnicze

rozdzia³y: "Badania, konstrukcja i tech-
nologia œrodków transportu", "Badania,
konstrukcja i technologia silników spa-
linowych" oraz "Efektywnoœæ i bezpie-
czeñstwo systemów transportowych".
Opublikowane prace s¹ oryginalne
i obejmuj¹ swym zakresem wiele wa¿-
nych zagadnieñ o charakterze oblicze-
niowym oraz wyniki realizowanych ba-

dañ podstawowych i rozwojowych
dotycz¹cych systemów i œrodków
transportu samochodowego.

Organizatorzy konferencji pragn¹
podziêkowaæ sponsorom, w tym szcze-
gólnie Hucie Stalowa Wola S.A. Udzie-
lona pomoc finansowa pozwoli³a po-
kryæ niektóre koszty organizacyjne
konferencji.

Hubert Kuszewski

Pod wymienionym w tytule has³em
w Akademickim Oœrodku Szybowco-
wym w Bezmiechowej obradowa³o
szóste forum dyskusyjne, w dniach
16-18 wrzeœnia br. Kontynuuj¹c cykli-
czne spotkania w ramach Konferencji
Awioniki, jej Komitet Naukowy uzna³

potrzebê uwzglêdnienia osi¹gniêæ elek-
troniki, informatyki, teletransmisji,
które nadaj¹ now¹ jakoœæ urz¹dzeniom
lotniczym instalowanym na pok³adzie
samolotów oraz stanowi¹cym naziem-
ne pomoce nawigacyjne. St¹d te¿ VI
Konferencja Awioniki poszerzy³a
w tym roku tematykê do nastêpuj¹cych
obszarów:

4pok³adowe systemy pomiaru,
przesy³ania, przetwarzania, gro-
madzenia i zobrazowania infor-
macji o stanie obiektu,

4urz¹dzenia i systemy nawigacyj-
ne,

4sterowanie obiektami lataj¹cymi,
4sterowanie ruchem lotniczym,
4metody projektowania elementów

i uk³adów awioniki,
4sterowanie i nawigacja bezza-

³ogowych aparatów lataj¹cych.
Nowa formu³a organizacji konfe-

rencji zaproponowana przez Komitet
Organizacyjny w sk³adzie: dr in¿. Sta-
nis³aw Grochmal - przewodnicz¹cy, dr
in¿. Grzegorz Kopecki, dr in¿. Pawe³
Rzucid³o, mgr in¿. Liliana Fatina Bas-
madji, mgr in¿. Piotr Grzybowski,
mgr in¿. Damian Kordos niew¹tpliwie
wzbogaci³a jej przebieg. Efektem obrad
s¹ materia³y pokonferencyjne w posta-
ci monografii, wydane w Oficynie Wy-
dawniczej PRz.

W trakcie konferencji, na specjalnej
sesji odby³a siê dyskusja poœwiêcona
problemom projektowania i eksploata-
cji systemów bezza³ogowych. Wpro-
wadzenia dokona³ £ukasz Godlewski
referatem poœwiêconym aktualnemu
stanowi prawnemu eksploatacji syste-
mów bezza³ogowych w naszym kraju
na tle uregulowañ miêdzynarodowych.
Sesji przewodniczy³ prezes Polskiej
Agencji ¯eglugi Powietrznej mgr in¿.
Krzysztof Banaszek. Wyniki tej dysku-
sji zostan¹ przes³ane do Urzêdu Lotnic-

twa Cywilnego z proœb¹ o ich uwzglêd-
nienie przy nowelizacji Polskiego Pra-
wa Lotniczego.

Zakoñczenie konferencji zosta³o
po³¹czone z uroczystoœci¹ wrêczenia
nagrody przewodnicz¹cego Komitetu
Naukowego za najlepszy referat i jego
najlepsz¹ prezentacjê. Tym razem
"Z³ote Pióro" przypad³o mgr. in¿. Grze-
gorzowi Szafrañskiemu z Instytutu
Automatyki Wydzia³u Automatyki,
Elektroniki i Informatyki Politechniki
Œl¹skiej.

Jan Gruszecki

Najnowsze trendy w awionice

Prof. nadzw. dr hab. in¿. A. Tomczyk
w czasie dyskusji.

Fot. w³asna

Laureat "Z³otego Pióra" G. Szafrañski.
Fot. w³asna
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Zak³ad Zarz¹dzania Technologiami
Informatycznymi Politechniki Gdañ-
skiej wraz z Katedr¹ Informatyki i Au-
tomatyki Politechniki Rzeszowskiej
zorganizowa³ w dniach 27-29 wrzeœnia
2010 r. w Gdañsku XII Krajow¹ Konfe-

rencjê In¿ynierii Oprogramowania
(KKIO) i XVII Konferencjê Systemy
Czasu Rzeczywistego (SCR). Sesje
plenarne odbywa³y siê wspólnie. Kon-
ferencji KKIO przewodniczy³ prof. Ce-
zary Or³owski (PG), a konferencji SCR

prof. Leszek Trybus (PRz). Obrady to-
czy³y siê w salach Filharmonii Ba³tyc-
kiej.

Konferencji KKIO-SCR patrono-
wa³o Polskie Towarzystwo Informa-
tyczne. Wziê³o w niej udzia³ 134
przedstawicieli czo³owych oœrodków
krajowych zajmuj¹cych siê metodami
in¿ynierii oprogramowania oraz wy-
twarzaniem i zastosowaniami syste-
mów czasu rzeczywistego. G³ównymi
celami konferencji by³y: prezentacja
bie¿¹cych prac naukowych oraz doœ-
wiadczeñ biznesowych z zakresu wy-
korzystania in¿ynierii oprogramowania
w procesach integracji systemów infor-
matycznych, omówienie prowadzo-
nych badañ dotycz¹cych metod pro-
jektowania i wdra¿ania systemów cza-
su rzeczywistego oraz stworzenie plat-
formy do wymiany doœwiadczeñ po-
miêdzy œrodowiskami akademickimi
i biznesowymi. Nastêpna edycja kon-
ferencji odbêdzie siê we wrzeœniu
przysz³ego roku w Czarnej k. Ustrzyk
Dolnych.

Leszek Trybus

Krajowa Konferencja In¿ynierii Oprogramowania
i Systemów Czasu Rzeczywistego

Od lewej - prof. Cezary Or³owski (PG), prof. Leszek Trybus (PRz), prof. Janusz
Górski (PG) podczas sesji otwieraj¹cej konferencjê.

Fot. w³asna

W dniach 28-30 wrzeœnia 2010 r.
odby³a siê w Brzozowie XI Miêdzy-
narodowa Konferencja Ekologiczna
Brzozów 2010, pod has³em "Walory
ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne
i kulturowe Podkarpacia". Jej organiza-
torzy to: Muzeum Regionalne w Brzo-
zowie, burmistrz Brzozowa i Katedra
Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania
Œcieków Politechniki Rzeszowskiej.
Patronat honorowy nad konferencj¹
obj¹³ wojewoda podkarpacki Miros³aw
Karapyta oraz JM Rektor Politechni-

ki Rzeszowskiej prof. Andrzej Sobko-
wiak. Przewodnicz¹cym Komitetu Na-
ukowego by³ prof. dr hab. in¿. Janusz
Rak - kierownik Katedry Zaopatrze-
nia w Wodê i Odprowadzania Œcieków
PRz, a sekretarzem mgr in¿. Katarzyna
Pietrucha.

W konferencji uczestniczyli m.in.
przedstawiciele oœrodków naukowych
i uczelni z Polski, Ukrainy, S³owacji
oraz reprezentanci Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego oraz Podkar-

packiego Inspektoratu Ochrony Œrodo-
wiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Kroœnie.

Obrady przeprowadzono w siedmiu
sesjach, obejmuj¹cych ³¹cznie 40 refe-
ratów, w których poruszono tematykê:
v wód Ÿródlanych i mineralnych Kar-

pat i Pogórza,
v walorów krajobrazowych podkar-

packiej przyrody,
v flory i fauny po³udniowo-wschod-

niej Polski,

Walory ekologiczne, przyrodnicze,

turystyczne i kulturowe Podkarpacia
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v gospodarki wodno-œciekowej w po-
³udniowo-wschodniej Polsce,

v przeciwdzia³ania powodziom i po-
¿arom,

v wp³ywu chemii na œrodowisko,
v walorów turystycznych i ich roli

w kszta³towaniu kultury Podkarpa-
cia.

Referaty X Miêdzynarodowej Kon-
ferencji zosta³y opublikowane w mo-
nografii pod redakcj¹ prof. dr. hab. in¿.
Janusza R. Raka, pt. "Walory ekolo-
giczne i turystyczne pó³nocnej czêœci

Euroregionu Karpackiego", Wydawn.
Muzeum Regionalne im. Adama Fast-
nachta w Brzozowie.

Katarzyna Pietrucha

Od lewej: burmistrz J. Rzepka, dr hab. in¿. Z. Wnuk z UR, prezes zarz¹du Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
R. Perlak, wicedyrektor Podkarpackiego Oddzia³u Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Owsiany.

Fot. D. Kierek

Z inicjatywy dziekana Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki prof. Ka-
zimierza Buczka oraz Oddzia³u Rze-
szowskiego Polskiego Towarzystwa
Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-
wanej, 27 paŸdziernika 2010 r. odby³o
siê interesuj¹ce seminarium naukowe,
w ramach którego dr in¿. Grzegorz
Mas³owski, adiunkt z Zak³adu Podstaw
Elektrotechniki i Informatyki Politech-
niki Rzeszowskiej wyg³osi³ referat pt.
"Analiza i modelowanie doziemnych
wy³adowañ atmosferycznych i ich od-
dzia³ywañ".

Podczas seminarium zaprezento-
wano szczegó³owo klasyfikacjê wy³a-
dowañ atmosferycznych, problemów
ochrony odgromowej i przeciwprzepiê-
ciowej, pomiarów pola elektrycznego
wy³adowañ naturalnych, modelowania

I seminarium wstêpne do wszczêcia
procedury habilitacyjnej

Dr in¿. Grzegorz Mas³owski podczas prezentacji referatu.
Fot. R. Ziemba

na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
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matematycznego z³o¿onych proble-
mów doziemnych wy³adowañ atmo-
sferycznych, modelowania matema-

tycznego wy³adowania g³ównego z u-
wzglêdnieniem efektu korony. Proble-
matyka zaprezentowanego referatu

spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem
uczestników seminarium i wywo³a³a
o¿ywion¹ dyskusjê.

Wies³awa Malska

Po raz drugi pracownicy Katedry
Marketingu (dr Hanna Hall, dr Joanna
Wia¿ewicz, dr Marcin Gêbarowski) re-
prezentowali Politechnikê Rzeszowsk¹
podczas International Colloquium on
Arts, Heritage, Nonprofit and Social
Marketing. Tym razem wziêli oni
udzia³ w 9. edycji tego wydarzenia, któ-
ra odby³a siê 10 wrzeœnia 2010 r.

Na tegoroczne miejsce spotkania
osób zainteresowanych aktywnoœci¹
marketingow¹ organizacji nonprofit
wybrano King's College London. Jest
to czwarta najstarsza uczelnia w Anglii
(za³o¿ona w 1829 r.), która znajduje siê
na czo³owych miejscach w œwiatowych
rankingach szkó³ wy¿szych.

W spotkaniu zorganizowanym na
Wydziale Zarz¹dzania londyñskiego
uniwersytetu uczestniczy³o kilkadzie-
si¹t osób, które przedstawi³y swoje re-

feraty (ich abstrakty zosta³y wczeœniej
ocenione przez dwóch recenzentów),
dotycz¹ce zró¿nicowanych aspektów
funkcjonowania organizacji nonprofit.
W King's College London pojawili siê
przedstawiciele oœrodków akademic-
kich z Anglii, Finlandii, Grecji, Hiszpa-
nii, Kanady, Niemiec, Polski, Szkocji,
Turcji, USA oraz Walii. Pracownicy
PRz byli jedynymi uczestnikami z Pol-
ski. W ramach wyst¹pienia konferen-
cyjnego wyg³osili oni referat nt. The
components of the attractiveness of an
academic city, odnosz¹cy siê do ele-
mentów akademickoœci miasta (na
przyk³adzie Rzeszowa).

King's College London jest zlokali-
zowany w œcis³ym centrum miasta, po
obu stronach Tamizy. Spotkanie w ra-
mach International Colloquium on
Arts, Heritage, Nonprofit and Social
Marketing odby³o siê w budynkach
nale¿¹cych do Waterloo Campus,
w pobli¿u wielu charakterystycznych
dla Londynu obiektów, m.in. Big Bena,
Houses of Parliament, Opactwa West-
minsterskiego, London Eye. Wyjazd na
konferencjê by³ wiêc tak¿e znakomit¹
okazj¹ do poznania uroków brytyjskiej
stolicy.

Marcin Gêbarowski

Kolejny zagraniczny wyjazd
pracowników Katedry Marketingu

Przed pa³acem Buckingham.
Fot. w³asna

Wyst¹pienie dr J. Wia¿ewicz.
Fot. w³asna
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej
Rok akademicki 2010/2011, semestr zimowy

SEMINARIA

Poniedzia³ek - godz. 16:30, ul. W. Pola 2, sala D109

£ 25.10.2010 r. - Seminarium organiza-
cyjne - prof. Leszek TRYBUS, dr Ry-
szard LENIOWSKI, Prototyp syste-
mu sterowania k¹tem pochylenia sa-
molotu na platformê zgodn¹ z ARINC
653 - dr S³awomir SAMOLEJ

£ 8.11.2010 r. - Asercyjne rozszerzenie
jêzyka ST standardu IEC 61131-3 -
mgr Jan SADOLEWSKI

£ 22.11.2010 r. - Zastosowanie czaso-
wych kolorowanych sieci Petriego

w projektowaniu algorytmów harmo-
nogramowania produkcji - mgr An-
drzej BO¯EK

£ 6.12.2010 r. - Zasada rezolucji w logi-
ce zdaniowej - dr Krzysztof WIKTO-
ROWICZ

£ 20.12.2010 r. - Problemy zarz¹dzania
projektami - prof. Marian WYSOCKI

£ 10.01.2011 r. - Wielocz³onowy robot
chirurgiczny nowej generacji - stan
prac - dr Ryszard LENIOWSKI, Stan-

dardy kszta³cenia - dyskusja - dr Bar-
tosz JÊDRZEJEC

£ 24.01.2011 r. - System monitorowa-
nia i sterowania produkcji - stan prac
- dr Tomasz ¯ABIÑSKI, mgr Tomasz
M¥CZKA

£ 7.02.2011 r. - Charakterystyka metod
klasyfikacji danych - prof. Jacek
KLUSKA

Leszek Trybus

W dniu 22 wrzeœnia 2010 r. w Klu-
bie Pracowników Politechniki Rze-
szowskiej odby³y siê kolejne warsztaty
metodyczne dla lektorów jêzyka an-
gielskiego. Spotkanie zosta³o zorgani-
zowane przez Studium Jêzyków Ob-
cych PRz we wspó³pracy z wydawnic-
twem Nowa Era - Heinle. W warszta-
tach uczestniczyli lektorzy naszej
uczelni oraz zaproszeni goœcie, m.in.
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. War-

sztaty inaugurowa³y Akademiê Lekto-
rów, program oferuj¹cy wsparcie meto-
dyczne dla lektorów uczelni wy¿szych.

G³ównym goœciem spotkania by³
Hugh Dellar - nauczyciel i metodyk na-
uczania jêzyka angielskiego z Uniwer-
sytetu Westminster. Podkreœli³ on,
jak wa¿n¹ rolê w procesie naucza-
nia odgrywa odpowiednie zbadanie
i uwzglêdnienie potrzeb jêzykowych
studentów i ich preferencji. Równie

Inauguracja Akademii Lektorów
KRÓTKIE ÆWICZENIE - wy-

bierz w³aœciw¹ opcjê i sprawdŸ, czy
wiesz, jak rozmawiaæ o komputerach
i internecie:

1. A troll
a) an imaginary creature in

Scandinavian stories and so-
mebody who posts provocati-
ve messages on forums or
message boards

b) an imaginary creature in
Scandinavian stories and so-
mebody who is computer illi-
terate

2. Meatspace
a) an online shop which sells

various kinds of meat
b) the physical world, not the

cyberspace
3. A geek
a) somebody who secretly steals

information from other peop-
le's computer systems

b) a computer and IT expert
4. A cyberbully
a) somebody who is aggressive

towards other people by sen-
ding offensive messages thro-
ugh email or in chat rooms

b) a victim of aggressive verbal
behaviour on the Internet

Rozwi¹zanie: 1a, 2b, 3b, 4a
Uczestnicy Akademii Lektorów.

Fot. w³asna
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istotn¹ kwesti¹ jest potrzeba naucza-
nia konstrukcji jêzykowych i s³ownic-
twa oraz dobór metod nauczania, które
pozwol¹ studentom uzyskaæ umiejêt-
noœæ p³ynnej komunikacji w warunkach
codziennego ¿ycia prywatnego i zawo-
dowego.

Warsztatom towarzyszy³a prezenta-
cja rozwi¹zañ technologicznych wspie-
raj¹cych pracê lektora. Uczestnicy mie-
li przyk³adowo mo¿liwoœæ zapoznania
siê z zastosowaniem platformy do
zarz¹dzania i monitorowania pracy do-

mowej uczniów. Za pomoc¹ tego roz-
wi¹zania nauczyciel i uczniowie tworz¹
"wirtualn¹ klasê", a prowadz¹cy ma
mo¿liwoœæ bie¿¹cego monitorowania
postêpów, wgl¹du w prace, otrzymuje
informacje o stopniu zaawansowania
pracy domowej i poprawnoœci wykona-
nych æwiczeñ, mo¿e te¿ zlecaæ zadania.
Taki system pomaga organizowaæ pro-
ces nauczania i jest Ÿród³em cennych in-
formacji zwrotnych dotycz¹cych in-
dywidualnych postêpów studentów.
Dziêki temu mo¿na te¿ diagnozowaæ na

bie¿¹co ewentualne trudnoœci w opano-
waniu danego materia³u.

Spotkanie w ramach Akademii Lek-
torów by³o dobr¹ okazj¹ do zaktualizo-
wania i wzbogacenia w³asnego war-
sztatu o nowe pomys³y i rozwi¹zania
technologiczne. Takie spotkania nie
pozwalaj¹ nauczycielom wpadaæ w ru-
tynê, dlatego te¿ w przysz³oœci z pew-
noœci¹ bêdziemy uczestniczyæ w po-
dobnych wydarzeniach.

Iwona Jagusztyn

Politechnika Rzeszowska po
raz trzeci by³a gospodarzem Rze-
szowskiego Salonu Maturzys-
tów, który odby³ siê w dniach
23-24 wrzeœnia br.

Organizatorem tej dwudniowej
imprezy by³a Fundacja Edukacyjna
"Perspektywy". Spotkania m³odzie¿y
z przedstawicielami Okrêgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej odby³y siê w Zespo-
le Sal Wyk³adowych (bud. S), w sto-
³ówce akademickiej natomiast rozloko-
wano stoiska poszczególnych wystaw-
ców, w wiêkszoœci uczelni wy¿szych.

Podstawowym celem kampanii jest
przekazanie uczniom klas maturalnych,
ich rodzicom i nauczycielom wyczer-
puj¹cych informacji nt. egzaminu ma-
turalnego w 2011 r. (przedmioty do
zdawania na maturze, przebieg matury)
i wyboru studiów. Najwiêksze zaintere-
sowanie budzi³y wyk³ady dotycz¹ce
egzaminu z matematyki, która znów
jest na maturze przedmiotem obowi¹z-
kowym.

Otwarcie "Rzeszowskiego Salonu
Maturzystów - Perspektywy 2010" od-
by³o siê z udzia³em m.in. prorektora
ds. ogólnych naszej uczelni prof. Fe-
liksa Stachowicza, Lecha Gawry³owa -
dyrektora Okrêgowej Komisji Egzami-

SALON MATURZYSTÓW 2010

Symboliczne przeciêcie wstêgi przez
prorektora prof. Feliksa Stachowicza.

Fot. M. Misiakiewicz

Zainteresowanie ogromne.
Fot. M. Misiakiewicz
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nacyjnej w Krakowie, Jacka Wojtasa -
podkarpackiego kuratora oœwiaty,
ogromnej rzeszy przysz³ych matu-
rzystów, wielu dyrektorów szkó³ i na-
uczycieli. Poza ofert¹ edukacyjn¹, tak
du¿¹ rzeszê zwiedzaj¹cych przyci¹ga
program merytoryczny przygotowany
przez OKE w Krakowie. Po oficjalnej

czêœci spotkania w poszczególnych sa-
lach odbywa³y siê wyk³ady dla przy-
sz³ych maturzystów.

Dodatkowo uczelnia zorganizowa³a
Dni Otwarte, w trakcie których m³o-
dzie¿ mog³a zwiedzaæ laboratoria
wszystkich wydzia³ów. Zainteresowa-
nie imprez¹ by³o ogromne. Szacunko-

wo ocenia siê, ¿e liczba uczestników
przekroczy³a 10 tys. osób.

Ogólnopolski patronat nad imprez¹
sprawowa³a pani Katarzyna Hall - mi-
nister edukacji narodowej. Komitetowi
Honorowemu przewodniczy³ rektor
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak.

Anna Worosz

W dniach 23-27 wrzeœnia 2010 r.
odby³y siê w Bezmiechowej VII Miê-
dzyuczelniane In¿ynierskie Warsztaty
Lotnicze. Jednym z elementów warsz-
tatów jest rywalizacja zespo³ów studen-
ckich z ró¿nych uczelni w konkursie na
projekt bezza³ogowego samolotu la-
taj¹cego. Do Akademickiego Oœrodka
Szybowcowego zjecha³o ok. 100 osób
zwi¹zanych z lotnictwem (in¿ynierów,
doktorów, przedstawicieli firm z bran-
¿y lotniczej i studentów). W trakcie za-
wodów by³y organizowane wyk³ady
o tematyce lotniczej.

Uczestnicy warsztatów mieli mo¿li-
woœæ zwiedzania WSK "PZL-Rze-
szów" oraz firmy MTU Aero Engines
Polska. Mogli siê zapoznaæ ze struktu-
rami tych firm, zakresem ich dzia³al-
noœci oraz zdobyæ wiedzê nt. wytwa-
rzania silników lotniczych. Trzeciego
i czwartego dnia odby³y siê wyk³ady
zaproszonych goœci, a tak¿e coroczny
konkurs na bezza³ogowy samolot la-
taj¹cy. Po ca³orocznych przygotowa-
niach, projektowaniu i budowie sa-
molotów przyszed³ czas na zmierzenie
siê z konkurencj¹ i prezentacjê swoich
osi¹gniêæ przed szerokim gronem eks-
pertów.

W zawodach wziê³o udzia³ 5 dru-
¿yn. Byli to reprezentanci politechnik:
Warszawskiej, Wroc³awskiej, Bia³os-

tockiej, Poznañskiej i oczywiœcie Rze-
szowskiej. Nasz¹ uczelniê reprezento-
wa³o Studenckie Ko³o Naukowe Lotni-
ków.

Konkurs BSL ma zainspirowaæ
uczestników do poszukiwania roz-
wi¹zañ przydatnych w u¿ytkowym lot-
nictwie bezza³ogowym. Intencj¹ or-
ganizatorów jest zachêcenie uczestni-

ków do próby realizacji projektu wi¹-
¿¹cego zagadnienia m.in. mechaniki
lotu, konstrukcji, technologii, sterowa-
nia, nawigacji, transmisji sygna³ów
i analizy obrazu, co umo¿liwi wykorzy-
stanie i zweryfikowanie wiedzy i umie-
jêtnoœci nabywanych w trakcie stu-
diów. Zadanie polega na wykonaniu
lotu, podczas którego nale¿y odnaleŸæ

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

Z³oto dla Studenckiego
Ko³a Naukowego Lotników

Od lewej: Maciej Dubiel, Piotr Szaniec, Micha³ Wojas, Jakub Rogó¿, Grzegorz
Szostek, Miros³aw Musia³, Marcin Marchewka, organizator warsztatów Piotr Jaœ-
kowski. Na pierwszym planie zwyciêzca PR-5 "Wiewiór +".

Fot. M. Marchewka
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trzy cele (bia³e p³ótna o wymiarach 1,5
x 1,5 m z czarnymi figurami na œrodku).
W trakcie lotu samolot powinien obser-
wowaæ ziemiê i wysy³aæ do stacji na-
ziemnej jak najwiêcej informacji o lo-
cie. Konstrukcja samolotu jest ograni-
czona, musi siê zmieœciæ w skrzyni
o wymiarach 1000 x 300 x 350 mm,
a jego ciê¿ar nie mo¿e przekraczaæ 5 kg.

Nasi studenci wyst¹pili z dwoma
projektami. Pierwszym, nowatorskim
projektem by³ samolot bezza³ogowy
PR-7 "Wir Quadrator", którego auto-
rem jest in¿. Grzegorz £obodziñski.

Zosta³ przedstawiony jako projekt kon-
cepcyjny, zaprezentowano jego proto-
typ, który jest w trakcie budowy.
Drugim projektem by³ PR-5 "Wiewiór
+", m³odszy brat zesz³orocznego zwy-
ciêzcy PR-5 "Wiewiór", wykonany
przez zespó³ studentów jako kontynua-
cja wczeœniejszych konstrukcji. PR-5
"Wiewiór +" zosta³ najwy¿ej oceniony
przez sêdziów i zaj¹³ pierwsz¹ lokatê
ze znaczn¹ przewag¹ nad innymi zes-
po³ami.

Studenci Ko³a Naukowego Lotni-
ków ju¿ po raz pi¹ty brali udzia³ w war-

sztatach i wystartowali w zawodach
BSL, zajmuj¹c po raz drugi pierwsze
miejsce. W tym roku nad projektem
pracowali: Maciej Dubiel, Marcin Mar-
chewka, Piotr Szaniec, in¿. Grzegorz
£obodziñski, Filip Pawlak, Jakub Ro-
gó¿, Grzegorz Gorzkiewicz, Grzegorz
Szostek, Miros³aw Musia³, Mateusz
Szpryngier, mgr in¿. Przemys³aw Lek-
ston, mgr in¿. Piotr Nieckarz, Micha³
Wojas. Zapraszamy na stronê interne-
tow¹: http://kni.prz.edu.pl/bsi/.

Micha³ Wojas

Po wykonanym zadaniu "Wiewiór +"
l¹duje bezpiecznie na spadochronie.

Fot. M. Marchewka

Akcja "Pokój dla ¯aka"
Jak co roku, w okresie wakacyjnym

Samorz¹d Studencki Politechniki Rze-
szowskiej prowadzi³ akcjê "Pokój dla
¯aka", która ma na celu pomoc w znale-
zieniu mieszkania (pokoju) dla studen-
tów. Samorz¹d zbiera informacje od
mieszkañców miasta o wolnych miesz-
kaniach (pokojach) do wynajêcia i u-
dostêpnia je studentom zg³aszaj¹cym
siê do biura. Równie¿ w tym roku ka¿dy
student móg³ otrzymaæ aktualn¹ listê
mieszkañ na adres poczty elektronicz-
nej lub odebraæ wiadomoœæ osobiœcie
w biurze Samorz¹du Studenckiego.

Od pocz¹tku lipca do koñca wrzeœ-
nia br. za poœrednictwem samorz¹du

mo¿na by³o wynaj¹æ zarówno ca³e
mieszkania, jak i pojedyncze pokoje
w blokach mieszkalnych lub domach
jednorodzinnych. Czêsto zdarza³y siê
problemy ze znalezieniem lokum, a wa-
runki mieszkaniowe odbiega³y od
zg³oszonych przez w³aœcicieli w ofer-
cie. Dosyæ du¿a by³a równie¿ rozpiê-
toœæ cenowa. Na pocz¹tku wakacji
mo¿na by³o znaleŸæ stancjê ju¿ za 250
z³ od osoby. W miarê zbli¿ania siê ro-
ku akademickiego ceny te ros³y do 350-
-450 z³, a nawet 500 z³ od osoby za wy-
najem pokoju. Nierzadko trzeba by³o
doliczyæ do tej kwoty jeszcze kaucjê.
Najbardziej poszukiwane by³y tzw. ka-

walerki, jednak trudno by³o znaleŸæ
ofertê na miarê portfela przeciêtnego
studenta. Cena kawalerki waha³a siê od
600 do nawet 1000 z³/m-c (plus op³aty
za media). Mieszkanie 2-pokojowe
mo¿na by³o wynaj¹æ ju¿ od 1100 z³.

Z uwagi na du¿e zainteresowanie
studentów w³aœciciele oferowanych
mieszkañ stawiali warunki (wybór p³ci,
brak na³ogów). Podsumowuj¹c, studen-
ci musieli wykazaæ siê wytrwa³oœci¹
w poszukiwaniu kwatery, nie tylko dla-
tego, ¿e by³o ma³o zg³oszeñ, ale rów-
nie¿ dlatego, ¿e nale¿a³o spe³niæ cza-
sami wygórowane oczekiwania wynaj-
muj¹cych.

Katarzyna Olejnik

"Wiewiór +" tu¿ przed startem z katapulty.
Fot. M. Marchewka
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Samorz¹dy Studenckie Politechniki
Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rze-
szowskiego w dniu 18 paŸdziernika
2010 r. (poniedzia³ek) zorganizowa³y
pokaz premierowy filmu "Social Net-
work" w Centrum Kultury Studenckiej
- Kinie "Helios".

Celem tego projektu jest przede
wszystkim rozwój kultury studenckiej
oraz mo¿liwoœæ obejrzenia nowoœci fil-
mowych za niewielk¹ kwotê. Dziêki

pozyskanym sponsorom cena biletu
wynosi 6,00 z³. Studenci naszej uczelni
mieszkaj¹cy w akademikach maj¹ tak
blisko do kina "Helios", a tak rzadko do
niego chodz¹… Dla niektórych cena bi-
letu wysokoœci 20 z³ za seans nie ma
znaczenia, innym taka rozrywka wyda-
je siê zbyt droga, dlatego te¿ pragniemy
umo¿liwiæ obejrzenie przedpremiero-
wego filmu za symboliczn¹ op³atê.

Przed seansem wœród studentów
zosta³y rozlosowane upominki, kupony
na strzy¿enie damskie i mêskie oraz
wejœciówki do kina "Helios". Dziêki tej
akcji studenci mi³o spêdzili czas, mieli
równie¿ mo¿liwoœæ poznania ¿aków
z innej rzeszowskiej uczelni. Mamy
nadziejê, ¿e projekt bêdzie cyklicznie
powtarzany. Serdecznie wszystkich
zapraszamy.

Katarzyna Olejnik

Studenckie Spotkanie z Kultur¹

POLITECHNICEPRASA OG
£O

S

Przy alei wy-
rasta pieczarka -
czytamy w GW

z 15 wrzeœnia 2010 r. "Centrum Dydak-
tyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-
-Administracyjne to inwestycja Politech-
niki Rzeszowskiej, która roœnie przy alei
Powstañców Warszawy, miêdzy kinem
Helios a miasteczkiem PRz". Inwestycja
o szacunkowej wartoœci 83 mln z³ finan-
sowana jest ze œrodków programu Roz-
wój Polski Wschodniej. Czy inauguracja
kolejnego roku akademickiego odbêdzie
siê ju¿ w nowo wybudowanym Centrum -
zobaczymy.

* * *
Czego maturzyœci szukaj¹ w salonie?

- pyta GW z 24 wrzeœnia br. "10 tys. ucz-
niów z ca³ego regionu bierze udzia³ w Sa-
lonie Maturzystów, dwudniowej impre-
zie, która wczoraj rozpoczê³a siê na Poli-
technice Rzeszowskiej. Jest tam 30 wys-
tawców: publiczne i niepubliczne szko³y
wy¿sze, policealne i instytucje edukacyj-
ne". O salonie maturzystów piszemy na
str. 26-27 GP.

* * *
Jak okie³znaæ pioruny - czytamy

w GW z 24 wrzeœnia br. "Naukowcy Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki na
Politechnice Rzeszowskiej prowadz¹ ba-
dania nad piorunami i zagro¿eniem, jakie
stanowi¹ one dla budynków. Ko³o Dy-
nowa powstaje poligon doœwiadczalny,

gdzie bêd¹ mog³y byæ prowadzone takie
eksperymenty". Z rozmowy z prodzieka-
nem WEiI dr. in¿. Grzegorzem Mas³ows-
kim Czytelnicy dowiaduj¹ siê o prowa-
dzeniu okresowych badañ i wykorzysta-
niu wyników w dalszych pracach nauko-
wych, tak¿e ochronie przed piorunami.

* * *
Wielki skok: z podstawówki na poli-

technikê - czytamy w GW z 30 wrzeœnia
br. "Masz dziecko w szkole podstawo-
wej? Koniecznie w czwartek o godz. 17
usi¹dŸ przed komputerem - o tej porze
rozpoczyna siê nabór na Politechnikê
Dzieciêc¹. To bez w¹tpienia najbar-
dziej oblegana uczelnia na Podkarpaciu,
a o przyjêciu decyduje kolejnoœæ zg³o-
szeñ". PD jest wspólnym projektem na-
szej uczelni i WSK "PZL-Rzeszów".
Mali studenci odbyli ju¿ naukê na dwóch
semestrach, tegoroczna edycja cieszy siê
równie¿ olbrzymim zainteresowaniem.

* * *
Ministerstwo Ÿle oceni³o uczelnie.

Obcina dotacje - dowiadujemy siê z GW
z 6 paŸdziernika 2010 r. "Tylko Wydzia³
Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej
z najwy¿sz¹ kategori¹ i szans¹ na wiêcej
pieniêdzy na badania naukowe. Bardzo
s³abe wyniki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Nawet dobre wydzia³y dosta³y ni¿sze
noty od oczekiwanych - tak ocenione zo-
sta³y przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego podkarpackie uczel-

nie". W kategoryzacji wydzia³y PRz oce-
niono nastêpuj¹co: WBiIŒ - kat. 2,
WBMiL - kat. 3, WCh - kat. 1, WEiI -
kat. 3, WMiFS - kat. 3, WZ - kat. 3. Od ka-
tegorii zale¿eæ bêdzie finansowanie ba-
dañ naukowych. Nowe zasady zaczn¹
obowi¹zywaæ w 2011 r.

Wyk³adow-
ca wy³¹cznie
na jednym eta-
cie - czytamy

w N z 7 wrzeœnia 2010 r. "Rz¹d planuje
ograniczyæ nauczycielom akademickim
mo¿liwoœæ pracy na dwóch lub wiêkszej
iloœci uczelni jednoczeœnie". Poproszony
o opiniê w tej sprawie JM Rektor prof.
Andrzej Sobkowiak powiedzia³: "Gene-
ralnie jestem przeciwny pracy na dwóch
etatach. Obowi¹zkiem nauczyciela aka-
demickiego jest nie tylko nauczanie, ale
równie¿ prowadzenie badañ naukowych.
Ma nie tyko przekazywaæ wiedzê, ale tak-
¿e j¹ tworzyæ. Przy pracy na dwóch eta-
tach badania schodz¹ na dalszy plan. A ja-
koœæ dydaktyki szko³y wy¿szej jest od
nich zale¿na" - czytamy.

* * *
Unijne miliony dla uczelni z Polski

Wschodniej - informuj¹ N z 15 wrzeœnia
2010 r. "26 projektów - badania naukowe,
nowoczesna infrastruktura, rozwój nauk
technicznych i matematyczno-przyrodni-
czych. Takie inwestycje szkó³ wy¿szych
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z naszego regionu wspiera program Roz-
wój Polski Wschodniej" - czytamy. Efek-
tem wsparcia Politechniki jest zakup no-
wych samolotów dla Oœrodka Kszta³ce-
nia Lotniczego, o czym pisaliœmy w paŸ-
dziernikowym wydaniu GP.

* * *
Pierwsze koty za p³oty - donosz¹ N

z 13 paŸdziernika 2010 r. "Wra¿eniami
z pobytu na uczelni dziel¹ siê z Nowinami
studenci I roku Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska". Do rozmów-
ców nale¿¹: Aleksandra Hanejko, Mario-
la Jaszek, Tomasz Kulpa.

* * *
Politechnika buduje za unijne pie-

ni¹dze - informuj¹ N z 19 paŸdziernika
2010 r. "Za ponad 80 mln z³ na Politech-
nice powstan¹ nowoczesne laboratoria.
Za 4 mln z³ uczelnia kupi te¿ specjalny sa-
molot do badañ. Pieni¹dze dostanie z U-

nii. Umowê w tej sprawie podpisali
wczoraj: Zygmunt Cholewiñski, mar-
sza³ek województwa i Andrzej Sobko-
wiak, rektor Politechniki". Wydarzenie
odnotowa³a te¿ GW z 19.10.2010 r. w ar-
tykule pt. "Unijne miliony dla Politechni-
ki na laboratoria naukowe". O podpisa-
niu umowy piszemy na str. 10-11 niniej-
szego wydania GP.

* * *
Ranny w wybuchu student z Rzeszo-

wa wzi¹³ œlub i wróci³ na studia - dowia-
dujemy siê z N 25 paŸdziernika 2010 r.
"Przed trzema laty straci³ w wybuchu
oczy, lew¹ d³oñ i trzy palce prawej rêki.
Przez 3 tygodnie walczy³ w szpitalu o ¿y-
cie. Kiedy wydawa³o siê, ¿e na normalne
¿ycie nie ma ju¿ szans, zarêczy³ siê i wró-
ci³ na studia". O Marcinie Kaczmarzyku,
studencie Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska pisaliœmy na ³amach

GP, pomagaj¹c zdobyæ pieni¹dze na le-
czenie. Marcin da³ wspania³y przyk³ad,
pokazuj¹c, ¿e si³a woli i hart ducha s¹
mo¿liwe nawet w trudnej sytuacji.

S t u d e n c i
z Politechniki
wymyœlili ro-
bota - czytamy

w SN z 24 wrzeœnia 2010 r. "Maszyna ma
pomóc dzieciom autystycznym nawi¹zaæ
kontakt z rzeczywistoœci¹. Mamy nadzie-
jê, ¿e nasz wynalazek pomo¿e im wróciæ
do normalnego œwiata - mówi Waldemar
Mróz, student z Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki Politechniki Rzeszow-
skiej". Robot zosta³ zaprezentowany
w czasie Salonu Maturzystów i wzbudzi³
obrzymie zainteresowanie.

Opracowanie
Marta Olejnik

Uwaga studenci: rozpoczê³a siê rejestracja do tegorocznej edycji najwiêk-
szego konkursu technologicznego na œwiecie - Microsoft Imagine Cup 2011.
Rejestracji mo¿na dokonaæ poprzez stronê internetow¹ www.imaginecup.pl.

Dziewi¹ta edycja konkursu Imagine Cup, którego œwiatowe fina³y odbêd¹ siê
w lipcu 2011 r. w Nowym Jorku, obejmuje piêæ kategorii g³ównych:
=Projektowanie Oprogramowania (Software Design), w której nale¿y stworzyæ

aplikacjê, wykorzystuj¹c do tego miêdzy innymi technologie Net Framework, Sil-
verlight i mo¿liwoœci Windows Azure czy Windows Phone 7. Zwyciêska dru¿yna
odbierze czek na sumê 25 000 dolarów.

=Projektowanie Systemów Wbudowanych (Embedded Development), w której
zespo³y maj¹ za zadanie opracowanie rozwi¹zania opieraj¹cego siê na Windows
Embedded Compact 7. G³ówna nagroda za zajêcie pierwszego miejsca to 25 000 do-
larów.

=Projektowanie Gier (Game Design), której celem jest stworzenie gry. Studenci
mog¹ wybraæ jedn¹ z platform, takich jak komputer PC, konsola Xbox 360,
przegl¹darka internetowa oraz telefon komórkowy. G³ówna nagroda w tej kategorii
wynosi 8 000 dolarów.

=Media Cyfrowe (Digital Media), gdzie maksymalnie dwuosobowe zespo³y musz¹
stworzyæ film internetowy poruszaj¹cy tematykê tegorocznego przes³ania Imagine
Cup.

=Technologie Informatyczne (IT Challenge), sprawdzaj¹ce wiedzê i praktyczne
umiejêtnoœci studentów pod wzglêdem tworzenia, wdra¿ania i nadzorowania syste-
mów IT, które bêd¹ wydajne, funkcjonalne, stabilne i bezpieczne.

Wszyscy zainteresowani konkursem mog¹ ju¿ przyst¹piæ do rejestracji,
która jest prowadzona za poœrednictwem specjalnej strony internetowej -
www.imaginecup.pl.

Dnia 15 listopada 2010 r. wesz³a w ¿ycie
nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed
nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów ty-
toniowych, zmieniaj¹ca kszta³t dotychczaso-
wego prawa. Do radykalnych zmian przyczy-
ni³o siê Stowarzyszenie MANKO, organizator
kampanii spo³ecznych Lokal bez Papierosa
i Polska bez Dymu. Rezultatem ju¿ teraz jest
stworzenie sieci niemal 1500 lokali w ca³ej
Polsce wolnych od dymu tytoniowego. Ju¿
w po³owie listopada zakaz palenia obejmie lo-
kale gastronomicznei zdecydowan¹wiêkszo�æ
pozosta³ych miejsc publicznych (uczelnie
wy¿sze, pomieszczenia zak³adów pracy,
zak³ady opieki zdrowotnej i inne).

Zobowi¹zujenas do tegoprzyjêtaprzezPar-
lament Europejski Rezolucja nt. ochrony an-
tynikotynowej (21.11.2002 r.), zakazuj¹ca pa-
lenia we wszystkich miejscach pracy oraz
wmiejscachu¿yteczno�cipublicznej.Dzia³ania
podjêteprzezpoprzednikóww tejmaterii napa-
waj¹ optymizmem.

15 listopada 2010 r. to data, która dotyczy
nas wszystkich. Wiêcej informacji na stro-
nie www.lokalbezpapierosa.pl, a tak¿e
www.polskabezdymu.pl.

Czas na Imagine Cup 2011!
Rejestracja otwarta!

Zbli¿a siê zaostrzony
zakaz palenia
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¯eglarze Politechniki na trzecim miejscu w kraju¯eglarze Politechniki na trzecim miejscu w kraju

I za³oga w akcji.

Po raz pierwszy reprezentowa³a nas 
III za³oga, sternikiem by³a Ela Prawdziuk (III IŒ).

I za³oga PRz - Micha³ Markiewicz (IV FD), 
Wojciech Koczera (IV FD), Pawe³ Deptuch (III ET).

T³ok na starcie? Nie - to tylko z³udzenie.

Chwila odpoczynku.

Mgr Franciszek Gorczyca 
czujnym okiem obserwowa³ 
zmagania swoich zawodników.

Cel osi¹gniêty - kurs do domu.

II za³oga - Piotr Inglot (III EF), 
Micha³ Kêpski (III EF), Wiktor Radoñ (I FL).

(vide str. 32.)
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Po bardzo udanym sezonie na Jeziorze Soliñskim ¿eglarze sekcji ¿eglarskiej KU AZS 
naszej uczelni wystartowali w najwa¿niejszej dla nich imprezie sezonu w roku 2010 na 
jeziorze Niegocin. Akademickie Mistrzostwa Polski w ¿eglarstwie rozpoczê³y siê 
odpraw¹ techniczn¹ wieczorem 21 wrzeœnia  br.  Zg³oszono ponad 100 za³óg, wœród nich 
znalaz³y siê te¿ trzy nasze, w podanym ni¿ej sk³adzie.
I za³oga: sternik - Micha³ Markiewicz (WEiI), za³ogant - Wojciech Koczera (WEiI), 

za³ogant - Pawe³ Deptuch (WEiI).
II za³oga: sternik - Piotr Inglot (WEiI), za³ogant - Micha³ Kêpski (WEiI), za³ogant 

- Wiktor Radoñ (WBMiL).
III za³oga: sternik - El¿bieta Prawdziuk (WBiIŒ), za³ogant - Marek Sitek (WZ), za³ogant 

- Konrad Konieczny (WBMiL).

Ju¿ pierwszy dzieñ zmagañ pokaza³, ¿e rywalizacja bêdzie bardzo zaciêta. Nasze 
za³ogi dzielnie walczy³y o awans z grup eliminacyjnych do fina³u - celem by³ fina³ A, 
w którym mo¿na by³o zaj¹æ miejsce od 1 do 51. Cel ten bez wiêkszych problemów zosta³ 
osi¹gniêty. Fina³owy dzieñ by³ bardziej stresuj¹cy. Rywale z politechnik: Gdañskiej, 
Warszawskiej, Wroc³awskiej, Lubelskiej równie¿ mieli apetyt na wysokie miejsca. Nieco 
mocniejszy wiatr spowodowa³, ¿e pojawi³y siê wywrotki. Nasze za³ogi bez wiêkszych 
przygód walczy³y w poszczególnych wyœcigach i po pierwszym dniu fina³u byliœmy 
zadowoleni ze swoich wyników. Równie¿ opiekun naszej sekcji mgr Franciszek Gorczyca 
oraz „kierownik techniczny” i naczelny taktyk naszego teamu - Marian Markiewicz nie 
ukrywali radoœci. Trzeci dzieñ mistrzostw odbywa³ siê przy umiarkowanym wietrze, 
za³ogi PRz radzi³y sobie œwietnie, co prognozowa³o bardzo dobry wynik koñcowy. 

W klasyfikacji uczelni technicznych Akademickich Mistrzostw Polski w ¿eglarstwie 
2010 trzecie miejsce zajmuje: … Politechnika Rzeszowska … Nareszcie wszystko sta³o 
siê jasne, a my zdobyliœmy upragniony medal AMP. Jeszcze klasyfikacja generalna: 
zwyciê¿a Politechnika Gdañska, druga jest Politechnika Warszawska, trzeci Uniwersytet 
Jagielloñski. Politechnika Rzeszowska zajmuje czwarte miejsce, o czym decyduje ró¿nica 
jednego ma³ego punktu. Po kilku latach zmagañ Politechnika Rzeszowska wróci³a na 
¿eglarskie podium w AMP. To zas³uga przede wszystkim mgr. Franciszka Gorczycy 
i Mariana Markiewicza, bo bez nich nie osi¹gnêlibyœmy tego sukcesu. Na s³owa uznania 
zas³uguj¹ równie¿ cz³onkowie poszczególnych za³óg. Za rok równie¿ bêdziemy walczyæ!
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W ¯EGLARSTWIE 2010 WILKASY k. GI¯YCKA

dr in¿. Roman Bochenek
Katedra In¿ynierii Chemicznej i Procesowej (WCh)

mgr in¿. Stanis³awa Duda
Sekretariat Rektora

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

dr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu (WZ)

prof. dr hab. in¿. Jan Gruszecki
Kierownik Katedry Awioniki i Sterowania (WBMiL)

Piotr Inglot - Student III FD (WEiI)

mgr Iwona Jagusztyn
Studium Jêzyków Obcych

dr in¿. Lucjan Janas
Zak³ad Dróg i Mostów (WBiIŒ)

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

dr in¿. Hubert Kuszewski
Zak³ad Pojazdów Samochodowych

i Silników Spalinowych (WBMiL)

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

mgr in¿. Adam Mas³oñ
Katedra In¿ynierii i Chemii Œrodowiska (WBiIŒ)

dr hab. in¿. Witold Niemiec, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Oczyszczania i Ochrony Wód (WBiIŒ)

Katarzyna Olejnik - Studentka IV MPDI (WBMiL)

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
Kierownik Katedry Fizyki (WMiFS)

mgr in¿. Katarzyna Pietrucha
Katedra Zaopatrzenia w Wodê i Odprowadzania Œcieków 

(WBiIŒ)

dr in¿. Jadwiga P³oszyñska
Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów 

Elektromaszynowych (WEiI)

dr in¿. Mariusz Szewczyk
Katedra Termodynamiki (WBMiL)

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

prof. dr hab. in¿. Leszek Trybus
Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki (WEiI)

Micha³ Wojas - Student IV ML/CDI (WBMiL)

mgr Anna Worosz
Oficyna Wydawnicza

II za³oga PRz - Piotr Inglot (III EF), Micha³ Kêpski (III EF),
 Wiktor Radoñ (I FL).
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