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 W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji
- skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Kwiaty wdziêcznoœci dla JM Rektora. 
Wywiadu dla Radia Centrum 

udziela Marta Pelczar.

Chór Politechniki Rzeszowskiej w pe³nej krasie.

vide str. 25.
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W roku 2010 Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki Po-
litechniki Rzeszowskiej obchodzi 45-lecie dzia³alnoœci.
Osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne, a tak¿e pozytywna
ocena poziomu prac doktorskich oraz wieloletnie doœwiad-
czenie by³y podstaw¹ wyst¹pienia do Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytu³ów o uprawnienia "habilitacyjne". Stara-
nia zespo³u dziekañskiego o powiêkszenie zakresu upraw-
nieñ, przy pe³nym poparciu JM Rektora, panów pro-
rektorów i spo³ecznoœci akademickiej Wydzia³u zosta³y
uwieñczone sukcesem. Decyzjê w sprawie nadania upraw-
nieñ Centralna Komisja podjê³a 25 stycznia 2010 r.

Uzyskanie uprawnieñ do nadawania stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscypli-
nie elektrotechnika jest wielkim osi¹gniêciem Wydzia³u -
Jubilata. Uprawnienia nobilituj¹ Wydzia³ do pe³nych praw
akademickich, s¹ równoczesnym sukcesem Politechniki
Rzeszowskiej i motywuj¹ ca³¹ spo³ecznoœæ akademick¹ do
dalszej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Beneficjent uprawnieñ, Wydzia³ Elektrotechniki i In-
formatyki, zosta³ utworzony w 1965 r. w ramach ówczesnej
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej. Pocz¹tkowo prowadzi³

Szanowni Pañstwo,
Pracownicy Politechniki Rzeszowskiej

W ostatnich tygodniach pojawi³y siê w prasie informacje na temat projektów realizowanych
przez nasz¹ uczelniê w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Informacje te
wzbudzi³y zaniepokojenie wœród pracowników, dlatego wyjaœniam zaistnia³¹ sytuacjê.

Na skutek pewnych opóŸnieñ w realizacji projektów w Programie Operacyjnym Rozwój Pol-
ski Wschodniej, które wynik³y g³ównie z powodu przeci¹gaj¹cych siê procedur przetargowych, Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego zawiesi³o przekazywanie dofinansowania w formie zaliczek.
Oznacza to, ¿e Politechnika Rzeszowska musi zap³aciæ z w³asnych œrodków za wykonane prace lub
dostawy sprzêtu, a zwrot wydatków nast¹pi niezw³ocznie po przedstawieniu poniesionych kosz-
tów. Jest to jedna z procedur stosowanych w projektach finansowanych ze œrodków Unii Europej-
skiej. Nie oznacza to zatem wstrzymania finansowania tych projektów.

Jednoczeœnie uczelnia czyni starania o przywrócenie zaliczkowania realizowanych projek-
tów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na zasadach okreœlonych
w umowach.

Uprawnienie do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego

jako uwieñczenie
45-letniej dzia³alnoœci

Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki

Z powa¿aniem
Prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

DECYZJA
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wy³¹cznie studia in¿ynierskie na kie-
runku elektrotechnika. W 1973 roku
rozpocz¹³ kszta³cenie na poziomie ma-
gisterskim, a od 1999 r. posiada upraw-
nienia do nadawania stopnia nau-
kowego doktora nauk technicznych
w dyscyplinie elektrotechnika. Do
chwili obecnej wypromowa³ 18 dokto-
rów.

Obecnie w sk³ad Wydzia³u wcho-
dz¹:
o Katedra Energoelektroniki i Elek-

troenergetyki,
o Katedra Elektrodynamiki i Uk³a-

dów Elektromaszynowych,
o Katedra Metrologii i Systemów

Diagnostycznych,
o Katedra Informatyki i Automatyki,
o Katedra Podstaw Elektroniki,
o Zak³ad Podstaw Elektrotechniki

i Informatyki,
o Zak³ad Uk³adów Elektronicznych

i Telekomunikacyjnych,
o Zak³ad Systemów Rozproszonych,
o Pracownia Akustyki,
o Wydzia³owe Laboratorium Badañ

i Kalibracji.
Na Wydziale zatrudnionych jest

122 nauczycieli akademickich (10 pro-
fesorów z tytu³em naukowym, 15 dok-
torów habilitowanych, 84 doktorów,
13 asystentów, starszych wyk³adow-
ców) oraz 27 pracowników in¿ynieryj-
no-technicznych i 7 osób w admini-
stracji, co daje ogó³em 156 osób.

Dzia³alnoœæ naukowa Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki zwi¹zana

jest z takimi dyscyplinami, jak: elektro-
technika, energetyka, elektronika, tele-
komunikacja, automatyka i robotyka
oraz informatyka.

Prace badawcze Wydzia³u obejmuj¹
nastêpuj¹c¹ tematykê:
= jakoœæ i niezawodnoœæ dostawy

energii elektrycznej,
= kompatybilnoœæ elektromagnetycz-

na,
= technika wysokich napiêæ i ochrona

odgromowa,
= maszyny elektryczne i uk³ady napê-

dowe,
= technika œwietlna,
= uk³ady energoelektroniczne zasi-

laj¹ce silniki wysokoobrotowe ma-
³ej mocy,

= projektowanie i zastosowania syste-
mów informatycznych oraz syste-
mów sterowania,

= przetwarzanie i statystyczna analiza
danych w pomiarach wielkoœci fi-
zycznych,

= elektroniczne systemy pomiarowe,
kontrolne i diagnostyczne w prze-
myœle i medycynie,

= technika radiowej identyfikacji
obiektów RFID,

= technologie mikroelektroniczne,
= transport elektryczny i szumy nisko-

czêstotliwoœciowe w materia³ach
i elementach elektronicznych,

= termodynamika procesów w syste-
mach komputerowych.
Istotne osi¹gniêcia naukowe w ww.

tematyce zosta³y udokumentowane

uzyskaniem w ostatnim czasie przez
pracowników Wydzia³u 3 tytu³ów na-
ukowych profesora (Mykhay³o Doroz-
hovets, Andrzej Kolek, Kazimierz
Buczek) i 3 stopni naukowych doktora
habilitowanego (Marek Gotfryd, Zbig-
niew Œwider, Bogdan Kwolek).

Wydzia³ prowadzi szerok¹ wspó³-
pracê z naukowymi oœrodkami krajo-
wymi, do których w g³ównej mierze
mo¿na zaliczyæ: AGH w Krakowie, Po-
litechnikê Warszawsk¹, Politechnikê
Poznañsk¹, Politechnikê Wroc³awsk¹,
Politechnikê Œl¹sk¹, a tak¿e zagranicz-
nymi, m.in.: Complex System Society
w Pary¿u, University of Florida,
Gainesville (USA), Westsächsische
Hochschule Zwickau Fachbereich
Elektrotechnik (Niemcy), Universi-
täts-Gesamthochschule Paderborn
(Niemcy), Fakulta Elektrotechniky
a Informatiky Technická Univerzita
w Koszycach (S³owacja), Center for
Technological Electronics and Inter-
connection Techniques, "Politechnica"
University of Bucharest (Rumunia)
oraz firmami dzia³aj¹cymi g³ównie
w regionie po³udniowo-wschodniej
Polski, takimi jak: PGE Rzeszów, ZEL-
MER SA Rzeszów, WSK "PZL-Rze-
szów", ZETO - Rzeszów, Transsystem
SA, Work Serwice SA, Quatro Compu-
ters, Opteam SA Rzeszów, Elektro-
monta¿ Rzeszów, GOODRICH Krosno
itp.

Wraz z rozwojem i pozyskiwaniem
uprawnieñ naukowych Wydzia³ roz-
win¹³ szerok¹ ofertê kszta³cenia stu-
dentów. W chwili obecnej studiuje na
Wydziale ok. 2200 studentów na 3 kie-
runkach: elektrotechnika, informatyka
oraz elektronika i telekomunikacja,
i kilkunastu specjalnoœciach. Studia
prowadzone s¹ systemem dwustopnio-
wym (I stopieñ - studia in¿ynierskie, II
stopieñ - studia magisterskie), w trybie
stacjonarnym (dziennym) i niestacjo-
narnym (zaocznym). Od roku akade-
mickiego 2010/2011 Wydzia³ urucha-
mia studia I stopnia na nowych kierun-
kach: automatyka i robotyka oraz ener-
getyka. W zwi¹zku z uzyskaniem no-
wych uprawnieñ trwaj¹ równie¿ prace
nad uruchomieniem studiów III stopnia
- doktoranckich na kierunku (w dyscyp-
linie) elektrotechnika.

Budynek Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki. Fot. M. Misiakiewicz
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Dla absolwentów elektrotechniki
i informatyki oraz kierunków pokrew-
nych Wydzia³ oferuje studia podyplo-
mowe:
o na kierunku elektrotechnika w za-

kresie

4jakoœæ energii elektrycznej,
4techniki komputerowe w in¿ynie-

rii elektrycznej,
o na kierunku informatyka w zakresie

4informatyka w przedsiêbiorstwie,
4technologie internetowe,

4bezpieczeñstwo systemów infor-
matycznych.

Kazimierz Buczek
Wies³awa Malska

Rozpoczynaj¹c obrady pierwszego
posiedzenia Senatu w 2010 r., które
odby³o siê 21 stycznia, JM Rektor prof.
dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak z³o¿y³
zebranym ¿yczenia noworoczne. Na-
stêpnie wrêczy³ dr. hab. in¿. Piotrowi
Strzelczykowi (WBMiL) nominacjê na
stanowisko profesora nadzwyczajnego
na okres 5 lat. W dalszej kolejnoœci JM
Rektor wrêczy³ stypendia Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego na rok aka-
demicki 2009/2010 za osi¹gniêcia
w nauce oraz wybitne osi¹gniêcia spor-
towe, przeznaczone dla piêciorga stu-
dentów Politechniki Rzeszowskiej: Pa-
tryka Adamka, Marcina Jamry, Emilii
Wali³ko, Tomasza Lewandowskiego
oraz Alana Wosia.

Ponadto Senat wyrazi³ pozytywn¹
opiniê w sprawie wniosków o miano-
wanie:
u prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Kolka

(WEiI) na stanowisko profesora
zwyczajnego,

u dr. hab. in¿. Tomasza Siwowskiego
(WBiIŒ) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat,

u dr hab. Henryki Czy¿ (WMiFS) na
stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony.
Senat przyj¹³ uchwa³y:

u nr 1/2010 w sprawie powo³ania
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
na rok akademicki 2010/2011,

u nr 2/2010 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata 2010-2011 inwestycji pt.
"Likwidacja zagro¿eñ ¿ycia i zdro-
wia studentów - budowa dróg po¿a-
rowo-dojazdowych wraz z placami
manewrowo-postojowymi Wydzia³u
Chemicznego, Wydzia³u Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska oraz DS
IKAR Politechniki Rzeszowskiej",

u nr 3/2010 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 30/2009
z dnia 28 maja 2009 r. w ramach Pla-
nu rzeczowo-finansowego na lata
2010-2012 w zakresie inwestycji pn.
"Dom studencki PRz",

u nr 4/2010 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata 2010-2011 inwestycji pt.
"Likwidacja zagro¿eñ po¿arowych
w domach studenckich: Akapit, Al-
chemik, Arcus, Aviata, Nestor, Ping-
win, Promieñ Politechniki Rzeszow-
skiej",

u nr 5/2010 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na rok 2010 inwestycji pt. "Likwi-
dacja zagro¿eñ po¿arowych - moder-
nizacja g³ównej stacji rozdzielczej
PRz".
Senat wys³ucha³ tak¿e sprawozda-

nia z dzia³alnoœci inwestycyjnej i re-
montowej Politechniki Rzeszowskiej
w 2009 r., zreferowanego przez kancle-
rza mgr. in¿. Janusza Burego oraz pod-
sumowania wyjazdów na konferencje
zagraniczne w 2009 r., przedstawione-
go przez prorektora ds. ogólnych prof.

Z  OBRAD  SENATU

Z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Wielkiej Nocy

pragnê przekazaæ najlepsze ¿yczenia.

Niech ten szczególny czas
bêdzie dla wszystkich okresem

zadumy, wyciszenia i wypoczynku.
Niechaj œwi¹teczna radoœæ,

nape³niaj¹c si³¹ i wytrwa³oœci¹,
przynosi szczêœcie i satysfakcjê
zarówno w pracy zawodowej,

jak i w ¿yciu osobistym.

Rektor
Prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak
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PERSONALIA

TYTU£ NAUKOWY PROFESORA

DOKTORATY

Dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej w Kate-
drze Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa, otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych postanowieniem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r.

Mgr Joanna Wia¿ewicz, asystentka w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarz¹dzania
i Marketingu, uzyska³a stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki
o zarz¹dzaniu, nadany przez Radê Naukow¹ Kolegium Zarz¹dzania i Finansów Szko³y
G³ównej Handlowej w Warszawie w dniu 18 stycznia 2010 r. Temat rozprawy doktorskiej:
Wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej przez jednostki samorz¹du
terytorialnego na przyk³adzie gmin w województwie podkarpackim. Promotor w przewodzie
doktorskim: prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk, Politechnika Rzeszowska. Recenzenci rozprawy
doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Miros³aw W³odarczyk, Spo³eczna Wy¿sza Szko³a Przed-
siêbiorczoœci i Zarz¹dzania w £odzi i prof. dr hab. Marian Stru¿ycki, Szko³a G³ówna Handlowa
w Warszawie.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora zwyczajne-
go w Politechnice Rzeszowskiej prof. dr. hab. in¿. Andrzeja
Kolka, kierownika Katedry Podstaw Elektroniki na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki na czas nieokreœlony z dniem
1 lutego 2010 r.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Politechnice Rzeszowskiej dr. hab. in¿. Tomasza Si-
wowskiego w Zak³adzie Dróg i Mostów na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska na okres 5 lat z dniem
1 lutego 2010 r.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Andrzej Kolek Tomasz Siwowski

dr. hab. in¿. Feliksa Stachowicza. Na-
stêpnie wyrazi³ pozytywn¹ opiniê
w sprawie:
u powo³ania Zak³adu Konserwacji Za-

bytków na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska,

u przekszta³cenia Zak³adu Technolo-
gii Tworzyw Sztucznych na Wydzia-
le Chemicznym w Katedrê Techno-
logii Tworzyw Sztucznych,

u poparcia dla przedstawienia pod-
rêcznika "Podstawy metrologii

i technika pomiarowa" do Nagrody
Pañstwowej Ukrainy oraz zareko-
mendowania do niej wspó³autorów
podrêcznika, pracowników PRz:
dr. hab. in¿. Adama Kowalczyka
oraz dr. in¿. Romualda Borka.

Agnieszka Zawora
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Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. in¿. Piotr Król -
kierownik Katedry Technologii
Tworzyw Sztucznych na Wydzia-
le Chemicznym - otrzyma³ w dniu
3 lutego 2010 r. w Pa³acu Prezy-
denckim tytu³ naukowy profeso-
ra nauk chemicznych, nadany
przez prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Kaczyñskiego
postanowieniem z dnia 25 wrzeœ-
nia 2009 r.

Profesor Piotr Król urodzi³ siê
w 1953 r. w GnieŸnie. Po uzyskaniu
w 1973 r. œwiadectwa dojrza³oœci w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Jaworz-
nie, rozpocz¹³ studia na Wydziale Ma-
tematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Jagielloñskiego, na kierunku chemia
stosowana, które ukoñczy³ w 1978 r.,
uzyskuj¹c tytu³ magistra chemii. W la-
tach 1976-1979 studiowa³ na Wydziale
Chemicznym Politechniki Krakow-
skiej, uzupe³niaj¹c wiedzê z zakresu
in¿ynierii i technologii chemicznej.
Studia te ukoñczy³ w 1979 r. jako magi-
ster in¿ynier chemik, pracuj¹c ju¿ od
1978 r. w Instytucie Ciê¿kiej Syntezy
Organicznej w Kêdzierzynie-KoŸlu.

W 1987 roku, po przed³o¿eniu i ob-
ronie pracy pt. Badania nad syntez¹ po-
liuretanów liniowych na bazie aroma-
tycznych polioli, wykonanej pod kie-
runkiem prof. dr. hab. in¿. Jana Pieli-
chowskiego, uzyska³ w Politechnice
Krakowskiej stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych, a w 1995 r. na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego - stopieñ naukowy doktora habi-
litowanego nauk chemicznych na pod-
stawie monografii Studia nad kinetyk¹
reakcji otrzymywania liniowych poliu-
retanów.

Podczas d³ugoletniej pracy w ICSO
zatrudniony by³ pocz¹tkowo na stano-
wiskach in¿ynieryjno-technicznych,

nastêpnie jako starszy asystent, a-
diunkt, a po habilitacji docent. Zajmo-
wa³ siê m.in. technologi¹ wytwarzania
furfuralu z surowców roœlinnych, tech-
nologi¹ aplikacji antykorozyjnych

pow³ok ochronnych na beton i kons-
trukcje stalowe z poliuretanu oraz tech-
nologi¹ wytwarzania fosforanowych
zmiêkczaczy do gumy i PVC. Z tego
okresu pochodzi jego dorobek patento-
wy i wdro¿eniowy (10 patentów w ró¿-
nym stopniu wdro¿onych w prze-
myœle).

Wiod¹cym zainteresowaniem na-
ukowym profesora Piotra Króla s¹ za-
gadnienia podstawowe i technologicz-
ne zwi¹zane z procesem wytwarzania
tworzyw poliuretanowych, w szczegól-
noœci kinetyka i modelowanie matema-
tyczne procesu wytwarzania liniowych
poliuretanów. Inspiracj¹ tych badañ
by³y prowadzone w tamtych latach
w ICSO prace badawczo-aplikacyjne
nad wytwarzaniem pó³produktów do
poliuretanów.

Tematyka ta z powodzeniem zosta³a
zaszczepiona w nowym zespole badaw-

Profesor Piotr Król

Wrêczenie nominacji przez prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Fot. w³asna
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czym na Wydziale Chemicznym Poli-
techniki Rzeszowskiej, do którego prof.
Piotr Król przeniós³ siê w roku 1996
i obj¹³ stanowisko profesora nadzwy-
czajnego, a zarazem kierownika Za-
k³adu Technologii Tworzyw Sztucz-
nych. W przesz³oœci zak³ad ten organi-
zowa³ i kierowa³ nim przez wiele lat
zmar³y w 2007 r. prof. W³odzimierz
Szlezyngier.

W stosunkowo krótkim czasie, na
bazie tematyki poliuretanowej, pod kie-
runkiem prof. P. Króla zosta³y wykona-
ne w tym Zak³adzie dwie prace dok-
torskie, a kolejne dwie s¹ w realizacji.
Dotychczas prof. P. Król kierowa³ rea-
lizacj¹ szeœciu grantów naukowych
z tematyki tworzyw polimerowych.
W 2008 roku w wydawnictwie Konin-

klijke Brill NV, Leiden w Holandii
wyda³ monografiê pt. Poliurethanes:
Synthesis Methods, Chemical Structu-
res, Properies and Applications. Profe-
sor P. Król opublikowa³ 90 artyku³ów
naukowych, z których wiêkszoœæ uka-
za³a siê w czasopismach notowanych
na Liœcie Filadelfijskiej, swoje prace
prezentowa³ tak¿e w postaci 80 publi-
kacji konferencyjnych (komunikaty
i referaty). Tematyka tych prac w wiêk-
szoœci dotyczy technologii poliureta-
nów.

W ostatnich latach wraz z ¿on¹ dr
Bo¿en¹ Król i wspó³pracownikami
z Katedry Technologii Tworzyw
Sztucznych prowadzi³ badania nad no-
wymi metodami syntezy jonomerów
poliuretanowych oraz sposobami hy-

drofobilizacji tych polimerów w kie-
runku obni¿enia ich swobodnej energii
powierzchniowej, co wi¹¿e siê z nowy-
mi zastosowaniami tych tworzyw jako
hydrofobowych pow³ok ochronnych.
Od wielu lat prowadzi wyk³ady na spe-
cjalnoœci "technologia tworzyw sztucz-
nych" z zakresu metod badañ i tech-
nologii wytwarzania tworzyw sztucz-
nych. Jest te¿ wielokrotnym laureatem
indywidualnych i zespo³owych Nagród
Rektora Politechniki Rzeszowskiej za
dzia³alnoœæ naukow¹. Procedura nada-
nia tytu³u naukowego przeprowadzo-
na zosta³a na Wydziale Technologii
Chemicznej Politechniki Poznañskiej,
a uroczyste wrêczenie aktu nadania
tytu³u profesora przez prezydenta RP
odby³o siê w dniu 3 lutego 2010 r.

(tekst autoryzowany)

W dniu 8 stycznia 2010 r. odby³o siê
w Politechnice Rzeszowskiej I wyjaz-
dowe posiedzenie Parlamentarnego Ze-
spo³u ds. Innowacyjnoœci i Infor-
matyzacji, któremu przewodniczy³
prof. dr hab. in¿. Jan KaŸmierczak,
pose³ na Sejm RP. Program posiedzenia
przygotowano przy udziale pani pose³
Renaty Butrym oraz pracowników Ka-
tedry Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci.

W programie posiedzenia znalaz³y
siê trzy bloki tematyczne:
o Przedsiêbiorczoœæ kluczem do suk-

cesu,
o Innowacyjnoœæ w gospodarce,
o Informatyzacja.

Honory gospodarza pe³ni³ JM Rek-
tor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobko-
wiak, on tak¿e dokona³ otwarcia tego
szczególnego spotkania. Wyk³ad wpro-
wadzaj¹cy wyg³osi³ prof. dr hab. in¿.
Jan KaŸmierczak.

Wyst¹pienia i prezentacje obejmo-
wa³y nastêpuj¹c¹ tematykê:
=Nowoczesne nauczanie przedsiê-

biorczoœci podstaw¹ dynamicznego

rozwoju Polski - wyst¹pienie pani
pose³ na Sejm RP Ireny Tomaszak-
-Zesiuk,

=Wykorzystanie doœwiadczeñ przed-
siêbiorców w systemie nauczania
przedsiêbiorczoœci - wyst¹pienia
pos³ów i przedsiêbiorców, m.in. pre-
zesa "Smak Górno" pana Eugeniusza
Bernata, nauczycieli, m.in.: pani El¿-
biety Komsy z LO im. KEN w Stalo-
wej Woli, pani Marzeny Hajduk-
-Stelmachowicz, pracownika Kate-
dry Ekonomii Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu Politechniki Rzeszow-
skiej, studentów z Ko³a Naukowego
Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania
Œrodowiskowego, Ko³a Naukowego
Ekobiznes, Ko³a Naukowego Piêkna
w Zarz¹dzaniu i Technice oraz Ko³a
Naukowego Informatyków,

=Wspó³praca nauki z przemys³em -
przyk³ad Doliny Lotniczej i Politech-
niki Rzeszowskiej - innowacyjnoœæ
w polskim przemyœle lotniczym na
przyk³adzie klastra "Dolina Lotni-
cza" omówili prezes WSK "PZL-
-Rzeszów" Marek Darecki i dyrektor
"Doliny Lotniczej" pan Adam Ryb-
ka,

Parlamentarnego Zespo³u
ds. Innowacyjnoœci i Informatyzacji

Prof. dr hab. in¿. Jan KaŸmierczak -
przewodnicz¹cy Parlamentarnego Ze-
spo³u ds. Innowacyjnoœci i Informaty-
zacji. Fot. A. Surowiec

I wyjazdowe posiedzenie



Nr 3(195)–MARZEC 2010 9

,

= Priorytetowe kierunki badawcze dla
województwa podkarpackiego - re-
zultaty badañ Foresight - przedsta-
wi³ prorektor ds. kszta³cenia Poli-
techniki Rzeszowskiej prof. dr hab.
in¿. Leszek WoŸniak,

=Wprowadzenie do tematyki informa-
tyzacji - zagadnienie przedstawi³a
pani Izabela Leszczyna, pose³ na
Sejm RP,

= Internet szerokopasmowy - jego zna-
czenie dla rozwoju Podkarpacia
i podkarpackich uczelni - omówi³
prorektor ds. nauki Politechniki Rze-
szowskiej dr hab. in¿. Jacek Kluska,
prof. PRz,

=Realizacja programów unijnych do-
tycz¹cych Internetu szerokopasmo-
wego na Podkarpaciu - temat przed-
stawi³ przewodnicz¹cy Konwentu
Powiatów Województwa Podkarpac-
kiego Adam Krzysztoñ oraz przed-
stawiciel Urzêdu Wojewódzkiego.

Wszystkim uczestnikom, a szcze-
gólnie pani pose³ Renacie Butrym dziê-
kujemy za organizacjê i merytoryczne

zaanga¿owanie w przygotowanie i rea-
lizacjê posiedzenia.

Leszek WoŸniak

Jednym z kryteriów przyznawania
dotacji ze œrodków UE w latach 2007-
-2013 jest ocena poziomu innowacyj-
noœci projektów i podmiotów ubie-
gaj¹cych siê o finansowe wsparcie.
Przy tej okazji podejmowanych jest
wiele dzia³añ maj¹cych na celu wzrost
œwiadomoœci nt. istotnej roli innowacji
i praktycznego wykorzystania projek-
tów.

Jedn¹ z organizacji, których celem
jest propagowanie oraz wspieranie
przedsiêwziêæ innowacyjnych i nowa-
torskich, jest Fundacja Innowacji i Roz-

woju z siedzib¹ w Warszawie. W swych
dzia³aniach promuje oraz rozwija ini-
cjatywy o charakterze innowacyjnym
i prze³omowym zarówno na poziomie
globalnym, jak i regionalnym. Taki te¿
cel ma organizowany przez Fundacjê
ogólnopolski konkurs "Krajowi Lide-
rzy Innowacji", objêty patronatem Mi-
nisterstw: Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego, Gospodarki, Rozwoju Regional-
nego, Urzêdu Patentowego RP, Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiêbior-
czoœci oraz marsza³ków poszczegól-
nych województw.

W roku 2009 odby³a siê II edycja
konkursu skierowanego do przedsiê-
biorców, jednostek samorz¹dowych,
organizacji pozarz¹dowych, przedsta-
wicieli œrodowisk akademickich i na-
ukowych oraz banków spó³dzielczych.

Konkurs organizowany jest w na-
stêpuj¹cych kategoriach: Innowacyjna
firma, Innowacyjny produkt, Innowa-
cyjna us³uga, Innowacyjna gmina, In-
nowacyjna organizacja, Innowacyjny
projekt, Innowacyjny bank spó³dziel-
czy.

KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI

Nagrody Fundacji  Innowacji  i  RozwojuNagrody Fundacji  Innowacji  i  Rozwoju

Pos³owie w trakcie posiedzenia. Fot. A. Surowiec

Innowacyjnoœæ jest jednym z kluczowych priorytetów rozwoju

gospodarczego i spo³ecznego, jako ¿e bez wdra¿ania inno-

wacyjnych rozwi¹zañ i projektów nie mo¿na liczyæ na szybki

i efektywny rozwój zarówno naukowy, technologiczny, ekono-

miczny, jak i spo³eczny naszego kraju. To w³aœnie w kon-

sekwencji oznacza podniesienie poziomu konkurencyjnoœci

sektora gospodarki.
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Przebieg konkursu jest dwuetapo-
wy. W pierwszym etapie wy³aniani s¹
liderzy na szczeblu regionalnym
w 16 województwach. Zwyciêzcy tej
edycji bior¹ udzia³ w fina³owym, ogól-
nokrajowym konkursie. Rozstrzygniê-
cie ostatniej edycji mia³o miejsce pod-
czas uroczystej gali w hotelu Orbis
"Holiday Inn" w Warszawie w dniu
15 grudnia 2009 r.

Z satysfakcj¹ informujemy na
³amach GP, ¿e tytu³ lidera podkarpac-
kiej edycji konkursu w kategorii "Inno-
wacyjny projekt" oraz wyró¿nienie
w edycji ogólnokrajowej otrzyma³ dr
in¿. Pawe³ Woœ z Zak³adu Pojazdów
Samochodowych i Silników Spalino-
wych na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa. Przedmiotem zg³oszenia
by³ realizowany w ramach dzia³alnoœci
statutowej projekt "Konstrukcja i zasto-
sowanie wielocylindrowego silnika
t³okowego o zmiennym stopniu sprê¿a-
nia VCR", wraz ze zwi¹zan¹ z projek-

Dr in¿. Pawe³ Woœ przyjmuje gratulacje od wojewody podkarpackiego Miros³awa
Karapyty. Fot. A. Ska³a
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tem dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹ pro-
muj¹c¹ idee innowacji.

W zwi¹zku z nagrodami uzyskany-
mi przez naszego pracownika w wy-
mienionym konkursie, wojewoda pod-
karpacki Miros³aw Karapyta wrêczy³
dr. in¿. Paw³owi Wosiowi list gratula-
cyjny z ¿yczeniami dalszych sukcesów.
Uroczystoœæ mia³a miejsce w siedzibie

Urzêdu Wojewódzkiego w dniu 4 lute-
go 2010 r. w Rzeszowie.

W konkursie "Krajowi Liderzy In-
nowacji" - 2009 wziê³o udzia³ 470 pod-
miotów, w tym 80 przedstawicieli
œrodowisk akademickich i naukowych.
Kapitu³a konkursu podkreœli³a wysoki
poziom innowacyjnoœci ocenianych
projektów, a tak¿e znacz¹cy udzia³ pod-

karpackich firm i podmiotów, co pozy-
tywnie wyró¿nia nasz region na tle po-
zosta³ych województw.

Szczegó³owe informacje i wyniki
konkursu znajd¹ Pañstwo na stronie in-
ternetowej www.liderzyinnowacji.pl.

Marta Olejnik

Ze zwyciêzc¹ konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji"

dr. in¿. Paw³em Wosiem
rozmawia Marta Olejnik

0 Serdecznie gratulujê Panu zwyciê-

stwa w konkursie, uwieñczonego nie-

zwyk³ym sukcesem Pana, ale tak¿e

naszej uczelni. Proszê opowiedzieæ

o Pana projekcie, w czym tkwi jego

istota?

Zastosowana w projekcie technolo-
gia zmiennego stopnia sprê¿ania ozna-
cza, ¿e standardowo sta³y, geometrycz-
ny parametr konstrukcyjny silnika,
okreœlany poprzez stosunek najmniej-
szej i najwiêkszej objêtoœci przestrzeni
nadt³okowej w skrajnych po³o¿eniach
t³oka, mo¿e byæ zmieniany w sposób
ci¹g³y w szerokim zakresie i oczywi-
œcie w czasie normalnej pracy silnika.
Osi¹gniêcie tej unikalnej cechy wyma-
ga g³êbokiej ingerencji w konstrukcjê
standardowych uk³adów silnika, lecz
w zamian otrzymujemy do dyspozycji
istotny parametr regulacyjny, o du¿ej
skutecznoœci oddzia³ywania na procesy
robocze zachodz¹ce w cyklu pracy sil-
nika. Chocia¿ sama idea zmiennego
stopnia sprê¿ania VCR (ang. Variable
Compression Ratio) nie jest czymœ no-
wym, to jej realizacja techniczna,
zw³aszcza w silnikach wielocylindro-
wych, napotyka na powa¿ne trudnoœci
wielorakiej natury. Dlatego wci¹¿ w sil-
nikach samochodów, którymi jeŸdzi-
my, ta technologia nie jest stosowana.
O skali problemów œwiadczyæ mo¿e
fakt, ¿e obecnie podobne projekty reali-
zuje zaledwie kilka jednostek na œwie-
cie, dzia³aj¹cych w obszarze tzw.

"wysokich" technologii w motoryzacji,
a posiadaj¹cych przy tym znaczny po-
tencja³ naukowy, badawczy oraz finan-
sowy. S¹ to m.in. szwedzki SAAB,
japoñski NISSAN, francuskie konsor-
cjum MCE-5 Development oraz FEV
Motorentechnik w Niemczech.

0 Jak zatem uda³o siê Panu w warun-

kach uczelnianych skonstruowaæ taki

silnik?

Realizowany projekt ukierunkowa-
ny jest zasadniczo na sferê aplikacyjn¹
technologii VCR, w szczególnoœci
w zakresie wysoce innowacyjnych, ni-
skoemisyjnych systemów spalania.
St¹d opracowanie konstrukcji silnika
o zmiennym stopniu sprê¿ania pod-
porz¹dkowane by³o raczej stworzeniu
odpowiedniego narzêdzia badawczego
ni¿ jednostki napêdowej do celów pro-

Dr in¿. Pawe³ Woœ przy silniku. Fot. w³asna
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dukcyjnych. Istotne znaczenie mia³y
tutaj okreœlone mo¿liwoœci techniczne
i finansowe wykonania takiego silnika.
We wstêpnym etapie prac zdecydo-
wa³em, ¿e projekt oparty bêdzie na ist-
niej¹cej jednostce napêdowej, ale
posiadaj¹cej odpowiednie pierwotne
cechy konstrukcyjne. W wyborze takie-
go obiektu nieocenione okaza³o siê
du¿e doœwiadczenie zawodowe nasze-
go kolegi, obecnie ju¿ emerytowanego,
Franciszka Muriasa. Chocia¿ jest to na
razie jednostka badawcza, to nie wyklu-
czam dalszych prac nad jej rozwojem,
celem osi¹gniêcia etapu prototypu
przedprodukcyjnego. Wszystko zale-
¿eæ bêdzie od posiadanych œrodków fi-
nansowych, a raczej zainteresowania
potencjalnego partnera z przemys³u.
Pierwszy krok na tej drodze zosta³ ju¿

wykonany - konstrukcja silnika zosta³a
zg³oszona do ochrony w Urzêdzie Pa-
tentowym RP.

0 Jakich korzyœci mo¿emy siê spo-

dziewaæ dziêki zastosowaniu takich sil-

ników? Wspomnia³ Pan o niskoemi-

syjnym spalaniu.

�ród³em idei zmiennego stopnia
sprê¿ania by³o d¹¿enie do stosowania
w silniku paliw o ró¿nych w³aœciwo-
œciach, tzw. wielopaliwowoœæ. Chocia¿
nadal jest to cenna w³aœciwoœæ, to obec-
nie w rozwoju silników spalinowych
szczególny nacisk k³adzie siê na ogra-
niczenie zu¿ycia paliwa, a co za tym
idzie emisji CO2, oraz zmniejszenie
emisji szkodliwych sk³adników spalin -
tlenku wêgla, wêglowodorów, tlenków
azotu czy cz¹stek sta³ych. Okazuje siê,

¿e jednoczesne osi¹gniêcie tych celów
jest niezwykle trudne. I tutaj z pomoc¹
przychodzi technologia VCR, znacznie
rozszerzaj¹c zakres tzw. "downsizin-
gu" - trendu rozwojowego silników
d¹¿¹cego do podniesienia ich sprawno-
œci ogólnej - lub umo¿liwiaj¹c efek-
tywn¹ realizacjê spalania w tzw. trybie
niskotemperaturowym. Jest to stosun-
kowo nowa koncepcja procesów robo-
czych w silnikach t³okowych, cechu-
j¹cych siê radykalnym obni¿eniem za-
wartoœci wszystkich szkodliwych
sk³adników w spalinach i zu¿ycia pali-
wa. Zatem dziêki technologii VCR zy-
skaj¹ zarówno u¿ytkownicy pojazdów,
jak i œrodowisko naturalne.

0 Dziêkujê Panu za rozmowê i ¿yczê

kolejnych tak presti¿owych zwyciêstw.

Katedra Mechaniki Stosowanej
i Robotyki na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa od wielu lat prowadzi

prace naukowe zwi¹zane z robotami
mobilnymi i manipulatorami prze-
mys³owymi. Dziêki mo¿liwoœciom fi-

nansowym zwi¹zanym z pozyskiwa-
niem przez Politechnikê Rzeszowsk¹
œrodków z funduszy Unii Europejskiej
powsta³o nowoczesne laboratorium
programowania robotów, w którym
znajduj¹ siê m.in. roboty firmy ABB
IRB140 oraz IRB1600. O jakoœci tego
laboratorium œwiadczy choæby artyku³
S. Doleckiego w ogólnokrajowym cza-
sopiœmie bran¿owym, pt. "Jedyny taki
MultiMove...", w którym zaznaczono,
¿e znajduj¹ce siê w Katedrze roboty
przemys³owe skonfigurowane do
wspó³pracy we wspólnym gnieŸdzie
produkcyjnym s¹ jedynym tego typu
stanowiskiem dydaktycznym w kraju.

Wykorzystywanie i stosowanie za-
równo w dydaktyce, jak i w pracach na-
ukowych nowych urz¹dzeñ oraz opro-
gramowania wymog³o na pracowni-
kach Katedry koniecznoœæ doskonale-
nia swoich umiejêtnoœci, w ramach
czego mgr in¿. Marcin Nawrocki i dr
in¿. Andrzej Burghardt uzyskali certy-
fikat firmy ABB "Obs³uga i programo-
wanie robotów ABB z systemem
IRC5".

najlepszymi programistami robotów firmy ABB w kraju

Dyplomanci Politechniki Rzeszowskiej

Stanowisko zrobotyzowane w Laboratorium Robotyki w Katedrze Mechaniki
Stosowanej i Robotyki. Fot. w³asna
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Wspó³praca Katedry z firm¹ ABB
zaowocowa³a przekazaniem nieodp³at-
nie do celów dydaktycznych oprogra-
mowania RobotStudio (licencja obej-
muje 50 stanowisk), które wykorzysty-
wane jest podczas zajêæ dydaktycznych
z przedmiotów: programowanie i stero-
wanie robotów, dynamika i symulacja
uk³adów mechanicznych, robotyka,
mechatronika oraz systemy sterowania
nadrzêdnego. Oprogramowanie Robot-
Studio wykorzystywane jest równie¿
w realizacji prac dyplomowych.

W ubieg³ym roku firma ABB
og³osi³a konkurs pt. "Robotman ABB".
Konkurs skierowany by³ do studentów
wy¿szych uczelni technicznych, którzy
w swoich pracach dyplomowych lub
przejœciowych podejmowali próbê zro-
botyzowania procesu technologiczne-
go. W konkursie wziê³o udzia³ czterech
studentów Politechniki Rzeszowskiej.
W listopadzie 2009 r. komisja z³o¿ona
z pracowników naukowych Politechni-
ki Warszawskiej, Wojskowej Akade-
mii Technicznej oraz doœwiadczonych
pracowników Dywizji Robotyki firmy
ABB og³osi³a wyniki konkursu.

Laureaci konkursu Robotman

organizowanego przez

Dywizjê Robotyki firmy ABB

1. Nagroda g³ówna - Krzysztof

Chabko - 5000 PLN + voucher na szko-
lenie (Politechnika Rzeszowska)

2. Pierwsze wyró¿nienie - Pawe³

Suswa³ - 3000 PLN + voucher na szko-
lenie (Politechnika Warszawska)

3. Drugie wyró¿nienie - Marek

Uliasz - 1000 PLN + voucher na szkole-
nie (Politechnika Rzeszowska)

Promotorem zwyciêskich prac dyp-
lomowych (1. i 3. miejsce) by³ dr in¿.
Andrzej Burghardt, pracownik Katedry
Mechaniki Stosowanej i Robotyki.

Praca mgr. in¿. Krzysztofa Chabki
pt. "Projekt robotyzacji procesu pro-
dukcyjnego samochodowych zbiorni-
ków paliwa - RobotStudio" dotyczy³a
realizacji autorskiego projektu stano-
wiska bêd¹cego fragmentem linii pro-
dukcyjnej samochodów, którego zada-
niem by³o wytwarzanie zbiorników
paliwa. W celu realizacji tego zadania
sformu³owano problem, dobrano mani-
pulatory, zaprojektowano niezbêdne

oprzyrz¹dowanie (chwytaki), zesta-
wiono liniê produkcyjn¹ wyposa¿on¹
m.in. w podajniki, transportery, zgrze-
warki. Napisano oprogramowanie rea-
lizuj¹ce postawione zadanie.

Temat pracy dyplomowej mgr. in¿.
Marka Uliasza brzmia³: "Projekt zrobo-
tyzowanej stacji realizuj¹cej proces
przestrzennego ciêcia laserowego
w œrodowisku RobotStudio" i równie¿
dotyczy³ autorskiego projektu stacji
zrobotyzowanej realizuj¹cej proces
przestrzennego ciêcia laserowego.
W ramach pracy zaprezentowano pro-
ces wycinania elementów zderzaka sa-
mochodowego, dobrano laser, za-
projektowano stanowisko zrobotyzo-
wane, dobrano podajniki, oprogramo-

wano panel operatorski, dobrano i za-
proponowano kurtyny bezpieczeñstwa.

Zajêcie pierwszego i trzeciego miej-
sca w ogólnopolskim konkursie progra-
mowania robotów jest du¿ym osi¹g-
niêciem pracowników Katedry Mecha-
niki Stosowanej i Robotyki, œwiad-
cz¹cym o wysokim poziomie kszta³ce-
nia na kierunkach automatyka i roboty-
ka oraz mechatronika.

Laureatom konkursu, w imieniu

kierownika Katedry Mechaniki Stoso-

wanej i Robotyki, pracowników Kate-

dry oraz w³asnym, sk³adam na ³amach

"Gazety Politechniki" serdeczne gra-

tulacje, wraz z ¿yczeniami powodzenia

zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i za-

wodowym.

Andrzej Burghardt

187 sta¿y i nagrody dodatkowe o ³¹cznej warto�ci
ponad 100 000 z³ czekaj¹ na uczestników JUBILEU-
SZOWEJ, XV EDYCJI KONKURSU "Grasz o sta¿".

W tegorocznej edycji organizatorzy konkursu maj¹ do zaoferowania praktyki i nagrody
dodatkowe: studia MBA, studia podyplomowe, miêdzynarodowe kursy marketingowe,
specjalistyczne szkolenia interpersonalne, kursy jêzykowe oraz prenumeraty czasopism, a tak¿e
nagrody ksi¹¿kowe.

Abywzi¹æ udzia³ w konkursie "Grasz o sta¿", trzeba byæ studentem III, IV lub V roku jednolitych
studiów magisterskich b¹d� in¿ynierskich, III roku studiów licencjackich, albo te¿ I czy II roku
studiów uzupe³niaj¹cych. W konkursie mog¹ wzi¹æ równie¿ udzia³ absolwenci, którzy w dniu
rozpoczêcia konkursu nie przekroczyli 30. roku ¿ycia.

Wiêcej informacji: www.grasz.pl

Uczestnicy konkursu "Robotman ABB". Od prawej: Krzysztof Chabko, Marek
Uliasz, Piotr Mazur - absolwenci Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.

Fot. w³asna
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Dnia 12 grudnia 2009 r. zespó³ na-
ukowców z Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
w sk³adzie: dr Wojciech Bieniasz, dr
hab. in¿. Romana Œliwa, prof. PRz oraz
prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Le-
siak z Instytutu Reumatologii i Rehabi-
litacji w Warszawie, zaj¹³ I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Stowa-
rzyszenia In¿ynierów i Techników Me-
chaników Polskich (SIMP) na naj-
lepsze osi¹gniêcie techniczne 2008 r.,
za opracowanie oraz wdro¿enie nowej
metody i urz¹dzenia do diagnostyki
i rehabilitacji rêki. Konkurs odby³ siê
pod honorowym patronatem wicepre-
zesa Rady Ministrów - ministra gospo-
darki Waldemara Pawlaka. Wyda-
rzenie odnotowa³a ogólnopolska prasa,
m.in. S³u¿ba Zdrowia , 1-8/2010
i Przegl¹d Techniczny, 2-3/2010.

Dr Wojciech Bieniasz za urz¹dzenie
do diagnostyki i rehabilitacji rêki zaj¹³
I miejsce w eliminacjach wojewódz-

kich II Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu SIMP na najlepsze osi¹gniêcia
techniczne 2008 r. W ubieg³ym roku dr
Wojciech Bieniasz zosta³ wyró¿niony
nagrod¹ I stopnia za wybitne osi¹gniê-
cia w dziedzinie techniki przez Radê
Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-
-Technicznych NOT w Rzeszowie, za
opracowanie wniosku wspomnianej
metody oraz prototypu urz¹dzenia.

Urz¹dzenie do diagnostyki i rehabi-
litacji rêki s³u¿y do przywracania
sprawnoœci ruchowej rêki u pacjentów
z ró¿nymi stopniami dysfunkcji, np.
efektami chorób reumatologicznych,
zwyrodnieniem stawów, udarów móz-
gu czy urazów powypadkowych.
Sprawnoœæ ruchowa rêki jest uzale¿-
niona od wielu czynników, dlatego
w urz¹dzeniu mierzy siê trzy parametry
rêki z niedow³adem: funkcjê rêki, za-
kres ruchu oraz si³ê œcisku. Zestaw do
pomiaru sk³ada siê z urz¹dzenia do po-
miaru rzutu rêki na p³aszczyznê,

Urz¹dzenie w diagnostyce
i rehabilitacji dysfunkcji rêki

Od lewej: prof. PRz R. Œliwa i dr W. Bieniasz. Fot. W. Bieniasz

Stanowisko badawcze do oceny sprawnoœci rêki. Od lewej: laptop z mikrokompu-
terowym systemem pomiaru oraz urz¹dzenia do pomiaru rzutu rêki na p³aszczyz-
nê, do pomiaru zakresu ruchu zamykaj¹cej siê rêki i do pomiaru ciœnienia
zamykaj¹cej siê rêki. Fot. W. Bieniasz
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urz¹dzenia do pomiaru zakresu ruchu
zamykaj¹cej siê rêki oraz urz¹dzenia do
pomiaru ciœnienia zamykaj¹cej siê rêki.
Wyniki s¹ przetwarzane i prezentowane
przy u¿yciu laptopa z mikrokomputero-
wym systemem pomiaru, dziêki które-
mu mog¹ byæ równie¿ archiwizowane.
Analiza wyników jest przeprowadzana
poprzez pomiar powierzchni, zakresu
ruchu, ciœnienia oraz ich charaktery-
styk.

Stworzony zestaw pomiarowy u-
mo¿liwia dok³adn¹ analizê stanu choro-
bowego pacjenta, jak równie¿ ocenê
postêpów w rehabilitacji. Opracowana
metoda oraz prototyp urz¹dzenia zo-
sta³y wdro¿one m.in. w Klinicznym
Oddziale Rehabilitacji Szpitala Woje-
wódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Patrycja Ewa Jagie³owicz

Szko³a Energii Odnawialnych RES
w Akureyri (Islandia) powsta³a
w 2008 r. dziêki miêdzynarodowej
wspó³pracy pomiêdzy instytucjami
edukacyjnymi, badawczymi i sektorem
energetyki energii odnawialnej. Jest do-
skona³ym przyk³adem partnerstwa pub-
liczno-prywatnego wykorzystywanego
w inicjatywach akademickich typu in-
kubatory innowacyjnoœci i centra trans-
feru technologii.

RES umo¿liwia studentom odbycie
rocznego, bardzo zaawansowanego

programu kszta³cenia na poziomie
studiów magisterskich, zakoñczo-
nych otrzymaniem stopnia magister-
skiego z dziedziny energii odna-
wialnych. Polskimi uczelniami bio-
r¹cymi udzia³ w projekcie s¹: Poli-
technika Warszawska, Politechnika
Rzeszowska, Akademia Górniczo-
-Hutnicza, Uniwersytet Warmiñsko-
-Mazurski.

Mateusz Kluska, student Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki
PRz wraz z Kamilem £apiñskim, stu-
dentem Uniwersytetu Warmiñsko-
-Mazurskiego swoj¹ pracê magi-
stersk¹ w Szkole RES poœwiêcili pro-
dukcji metanolu i pozyskiwaniu
elektrycznoœci z biometanolu. Pro-
jekt okaza³ siê pierwszym i jedynym
tego typu na œwiecie.

Anna Worosz

Mateusz KLUSKA (na zdjê-
ciu) - student V roku informa-
tyki na Wydziale Elektro-
techniki i Informatyki PRz,
studiowa³ w ramach progra-
mu Erasmus w islandzkiej
Szkole Energii Odnawialnych
RES w Akureyri, na kierunku
odnawialne Ÿród³a energii.
Tam te¿ pracowa³ nad pionier-
skim projektem dotycz¹cym
produkcji biometanolu z dwu-
tlenku wêgla i wodoru oraz
produkcji pr¹du z metanolu.
Szerzej o sukcesach naszego
studenta w nastêpnym wyda-
niu GP.

Uprzejmie informujemy, ¿e prezentacje z Dni Informacyjnych nt. europejskich programów
edukacyjnych dla szkolnictwa wy¿szego w �wietle najbli¿szych konkursów wniosków (Poznañ,
Warszawa,Rzeszów)s¹ ju¿ dostêpnena stronie internetowejFRSE. Podano równie¿ terminy apli-
kacji o poszczególnedzia³aniaw zakresieeuropejskichprogramówedukacyjnych� s¹dostêpnena
stronie: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/37/

Sciex-NMSch

Program wymiany naukowej Polska - Szwajcaria

G³ównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwin¹ zdolno�ci po-
szczególnychpracownikównaukowych(kapita³ ludzki), bêd¹wspieraæpostêp naukowy i innowa-
cyjno�æ (perspektywy naukowe), a tak¿e doprowadz¹ do nawi¹zania lub zacie�nienia kontaktów
miêdzy pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów) ze Szwajcarii oraz Polski.
Typy projektów:wizyty stypendialne doktorantów i m³odszych pracowników naukowych w celu
prowadzenia badañ naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii (od 6 do 24 miesiêcy)
oraz wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii (5-dniowe pobyty
w Szwajcarii lub w Polsce).
Wiêcej informacji o programie na: http://www.sciex.pl/

Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

informuje

Innowacyjny projektInnowacyjny projekt
studenta

Politechniki Rzeszowskiej
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Stowarzyszenie na rzecz Innowa-
cyjnoœci i Transferu Technologii HO-
RYZONTY dzia³aj¹ce przy Politech-
nice Rzeszowskiej realizuje projekt pt.
"Innowator Akademicki", w ramach
programu "Kreator Innowacyjnoœci -
wsparcie innowacyjnej przedsiêbior-
czoœci akademickiej", wspó³finanso-

wanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e "Kreator Innowacyjnoœci"
jest pierwszym programem ukierunko-
wanym na ca³oœæ problemów transferu
technologii. Dziêki temu programowi
istnieje mo¿liwoœæ zapocz¹tkowania
wspó³pracy œrodowiska naukowego
i instytucji wsparcia biznesu na rzecz
komercjalizacji wiedzy.

G³ównym celem projektu "Innowa-
tor Akademicki" jest komercjalizacja
wyników wybranych prac badawczych
Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto re-
alizacja projektu ma s³u¿yæ osi¹gniêciu
takich celów, jak: podniesienie w œro-
dowisku kadry naukowej i studentów
œwiadomoœci potrzeby rozwijania
przedsiêbiorczoœci opartej na wiedzy,
zmniejszenie bariery otwarcia siê nauki
na gospodarkê, przetestowanie nowych

kana³ów dystrybucji wiedzy akademic-
kiej do przedsiêbiorców oraz punktu
wiedzy o mo¿liwoœciach wsparcia fir-

my typu start-up i spin-off dla œrodowi-
ska akademickiego.

Jednym z wielu dzia³añ maj¹cych
na celu wspieranie przedsiêbiorczoœci
akademickiej by³ konkurs pt. "Wizja
firmy innowacyjnej", skierowany do
kadry naukowej i studentów Politech-
niki Rzeszowskiej. Uczestnicy konkur-
su mieli za zadanie przedstawienie
w³asnej koncepcji innowacyjnej firmy,
poprzez:
= identyfikacjê tematyki badawczej

lub osi¹gniêæ naukowych, które s¹
motywem wiod¹cym firmy,

= opis potencjalnego produktu lub
us³ugi,

= przedstawienie potencjalnego od-
biorcy produktu lub us³ugi.
Nadzór nad przebiegiem konkursu

sprawowa³a Komisja Konkursowa,
w sk³ad której weszli: przewodnicz¹cy

Komisji prorektor ds. nauki PRz dr hab.
in¿. Jacek Kluska, prof. PRz, prorektor
ds. kszta³cenia prof. dr hab. in¿. Leszek
WoŸniak, zastêpca dyrektora Departa-
mentu Rozwoju Regionalnego, pe³no-
mocnik Zarz¹du Województwa Pod-
karpackiego ds. Regionalnej Strategii
Innowacji dr Teresa Pasterz, dyrektor
Urzêdu Statystycznego w Rzeszowie dr
Marek Cierpia³-Wolan oraz prezes Sto-
warzyszenia HORYZONTY Kazimierz
Tuszyñski.

Komisja Konkursowa wy³oni³a czte-
rech laureatów. Najwiêcej punktów
otrzyma³a wizja firmy, której tematem
jest "Innowacyjne oœwietlenie typu
LED (Light emitting diode)", zg³oszona
przez studenta kierunku logistyka Ma-
cieja Kloca. Koncepcja zak³ada stoso-
wanie Ÿróde³ œwiat³a nowej generacji,
jakimi s¹ diody elektroluminescencyj-
ne. Firma w znacznej mierze chce zdo-
bywaæ rynek oœwietlenia ulicznego
miast, oœwietlenia sygnalizacyjnego,
ostrzegawczego, dekoracyjnego, a tak¿e
reklamowego.

Drug¹ z nagrodzonych jest koncep-
cja firmy "Dzia³alnoœæ gospodarcza
w zakresie wdra¿ania systemów jako-
œciowych, zintegrowanych systemów
zarz¹dzania" autorstwa Agnieszki Jê-
drusik - studentki studiów doktoranc-
kich na kierunku budowa i eksploatacja
maszyn. Innowacyjnoœæ oferty polegaæ
bêdzie na wdra¿aniu zintegrowanego
systemu zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowi-
skiem i bhp, który jest rzadko spotykany
w firmach Podkarpacia. Czêœciowe, nie-
zintegrowane systemy zarz¹dzania ja-
koœci¹ posiada wiele firm.

Kolejn¹ wysoko ocenion¹ wizj¹ jest
pomys³ Adriana Karbownika - studenta
kierunku zarz¹dzanie i in¿ynieria pro-
dukcji, na "Wytwarzanie elektrowni
wiatrowych o mocy 10 kW". Elektrow-
nia mia³aby siê charakteryzowaæ stoso-
waniem uk³adu steruj¹cego pracê wir-
nika, bez potrzeby ci¹g³ego nadzoru
cz³owieka, oraz specjalnym oprogramo-
waniem steruj¹cym prac¹ elektrowni.
Moc elektrowni wystarczy³aby na po-

"Innowator Akademicki"

Od lewej: M. Kloc, A. Karbownik, A. Jêdrusik, J. Kluska, K. Tuszyñski.
Fot. M. Rzeszutek
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krycie potrzeb energetycznych domu
jednorodzinnego o pow. 200 m2.

Komisja wyró¿ni³a tak¿e koncepcjê
Rafa³a Wachlarza - doktoranta techno-
logii chemicznej: "Us³ugi zwi¹zane
z wdra¿aniem nowych i ulepszeniem
dotychczasowych projektów produkcji
wyrobów (dla przetwórstwa tworzyw
sztucznych, w szczególnoœci wykorzy-
stuj¹ce techniki formowania wtrysko-
wego)".

Ka¿da koncepcja firmy by³a ocenia-
na w trzech kategoriach, tj. za po-

mys³owoœæ i ciekaw¹ wizjê przedsiê-
wziêcia, za innowacyjnoœæ oraz pod
k¹tem szans na powodzenie rynkowe.
W sumie oceniono, ¿e gdyby te firmy
zaistnia³y na rynku, mia³yby szanse na
powodzenie. Pan prorektor Jacek Klu-
ska zwróci³ uwagê na mo¿liwoœæ prze-
badania w tunelu aerodynamicznym
Politechniki Rzeszowskiej zapropono-
wanego modelu elektrowni wiatrowej
z dyfuzorem.

W dniu 26 stycznia 2010 r. w gabi-
necie prorektora ds. nauki prof. PRz

Jacka Kluski odby³o siê uroczyste wrê-
czenie nagród laureatom konkursu,
a prorektor zachêci³ uczestników do re-
alizacji swoich wizji. Stowarzyszenie
HORYZONTY zaproponowa³o po-
moc w przygotowaniu profesjonalnych
biznesplanów niezbêdnych do uzyska-
nia dofinansowania na funkcjonowanie
firmy.

Anna Ordyna
Kazimierz Tuszyñski

Stowarzyszenie na rzecz
Innowacyjnoœci i Transferu
Technologii  HORYZONTY

Przedmiotem projektu jest budowa
hali Laboratorium wraz z wyposa¿e-
niem w centralny uk³ad ch³odzenia, od-
pylania, sprê¿onego powietrza i za-
silania gazami (N2, H2, O2, Ar i He),
a tak¿e zakup i instalacja urz¹dzeñ oraz
aparatury naukowo-badawczej, stano-
wi¹cej uzupe³nienie dotychczasowego
wyposa¿enia Laboratorium Badañ Ma-
teria³ów dla Przemys³u Lotniczego.
Koszt projektu (ok. 38 mln z³) jest
w ca³oœci refundowany - dofinansowa-
nie ze œrodków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007-2013, Prio-
rytet II: "Infrastruktura Sfery B+R",
Dzia³anie 2.1: "Rozwój oœrodków
o wysokim potencjale badawczym"
(85%) oraz ze œrodków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (15%).

Celem przedsiêwziêcia jest wzmoc-
nienie konkurencyjnoœci gospodarki
przez rozbudowê zaplecza badawczo-
-naukowego Laboratorium pracuj¹-
cego od 2008 r. na rzecz przemys³u wo-
jewództwa podkarpackiego, a szcze-
gólnie firm lotniczych zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiêbior-
ców Przemys³u Lotniczego "Dolina

Lotnicza", na czele z WSK "PZL-Rze-
szów".

Laboratorium w obszarze badañ
materia³ów posiada akredytacjê Natio-
nal Aerospace and Defense Contractors
Accreditation Program (Nadcap), œwia-
towej organizacji ustalaj¹cej wspólne
standardy procedur badawczych

w przemyœle lotniczym, kosmicznym
i obronnym, a tak¿e w powi¹zanych
z nimi ga³êziach przemys³u. System
zarz¹dzania Laboratorium jest zgodny
z PN-EN ISO/IEC 17025 oraz SAE
AS7003 i potwierdzony przez Perfor-
mance Review Institute (PRI).

"Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium
Badañ Materia³ów dla Przemys³u Lotniczego"

Politechnika Rzeszowska realizuje projekt pt.

Projekt finansowany z bud¿etu pañstwa oraz ze œrodków Unii Europejskiej

Wizualizacja nowego obiektu Laboratorium Badañ Materia³ów dla Przemys³u
Lotniczego.
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Podstaw¹ dzia³ania Laboratorium
jest ci¹g³a i wci¹¿ rozwijana wspó³pra-
ca z zespo³ami specjalistów z uczelni
technicznych i instytutów badawczych
oraz kadr¹ praktyków technologii lotni-
czych z zak³adów przemys³owych.
Wspó³praca ta jest nieustannie rozsze-
rzana - obecnie na zagadnienia fizyki
cia³a sta³ego i chemii (m.in. ocena stop-
nia doskona³oœci struktury monokry-
stalicznych odlewów ³opatek - Uni-
wersytet Œl¹ski). Rozbudowa Labora-
torium Badañ Materia³ów dla Prze-
mys³u Lotniczego, poprzez rozwój
infrastruktury technicznej konsorcjum
naukowo-przemys³owego utworzone-
go na potrzeby projektu, przyczyni siê
do opracowywania innowacyjnych,
wysokozaawansowanych technologii.
Stworzony zostanie oœrodek naukowo-
-badawczy zajmuj¹cy siê komplekso-
wymi badaniami elementów i pod-
zespo³ów krytycznej czêœci silników
lotniczych. Umo¿liwi to opracowanie
najnowszych technologii w obszarze
techniki lotniczej oraz ich transfer
z sektora nauki do gospodarki. Spowo-
duje równie¿ rozszerzenie wieloletnie-
go programu badawczego i szkole-
niowego prowadzonego w ramach Cen-
trum Zaawansowanych Technologii
AERONET oraz Centrum Zaawanso-
wanych Materia³ów i Technologii
CAMAT. Zrealizowanie projektu po-
zwoli na rozszerzenie zakresu badañ
materia³ów i technologii czêœci gor¹cej
silników lotniczych, ze szczególnym

uwzglêdnieniem technologii wielowar-
stwowych pow³okowych barier ciepl-
nych TBC opracowanych w La-
boratorium Badañ Materia³ów dla Prze-
mys³u Lotniczego.

Obecnie prowadzone s¹ projekty
badawcze w³asne, rozwojowe i wdro-
¿eniowe w obszarze:
u rozwoju technologii odlewania pre-

cyzyjnego elementów turbin silni-
ków lotniczych z nadstopów niklu,
o strukturze monokrystalicznej lub
z ziarnami o ukierunkowanej orien-
tacji, jak równie¿ wyrobów charakte-
ryzuj¹cych siê mikrostruktur¹ z³o-
¿on¹ z ziarn równoosiowych o za-
³o¿onych rozmiarach w ca³ej objêto-
œci odlewu, bez wzglêdu na zró¿ni-
cowanie wymiarów i geometrii prze-
krojów - badania na monokry-
szta³ach wykonanych z nadstopów
niklu II generacji,

u technologii form ceramicznych -
opracowanie sk³adu chemicznego
i fazowego mas formierskich, rodza-
ju i wymiarów pokryæ ceramicznych,

u odwzorowania powierzchni krzywo-
liniowych ³opatek metod¹ szybkiego
prototypowania (RP i RT) wosko-
wych modeli i zestawów modelo-
wych do ceramicznych form odlew-
niczych,

u opracowania nowych rodzajów
warstw ¿aroodpornych na elemen-
tach krytycznych turbin (wytworzo-
nych metod¹ osadzania z fazy gazo-
wej - CVD), pracuj¹cych w warun-

kach korozji wysokotemperaturo-
wej i du¿ych obci¹¿eñ cieplnych
w zakresie temperatury od –60 do
+1200oC,

u opracowania technologii obróbki
skrawaniem z du¿¹ prêdkoœci¹
(HSM) elementów konstrukcyjnych
silników lotniczych wykonywanych
ze stopów trudnoobrabialnych (nad-
stopów niklu i kobaltu oraz stopów
tytanu, w tym na osnowie fazy miê-
dzymetalicznej TiAl(g)), a tak¿e
ustalenia stopnia oddzia³ywania na-
rzêdzi podczas obróbki skrawaniem
z du¿¹ prêdkoœci¹ (HSM) na mecha-
nizm i proces tworzenia siê warstwy
wierzchniej (tzw. bia³ej warstwy) i o-
kreœlenie jej wp³ywu na w³aœciwoœci
u¿ytkowe wyrobów,

u doboru materia³owych kryteriów
oceny w³aœciwoœci wytrzyma³oœcio-
wych ³opatek - trwa³oœci zmêczenio-
wej i odpornoœci na pe³zanie,

u wytwarzania elementów i podze-
spo³ów z blach i rurek w procesie ob-
róbki plastycznej na zimno oraz luto-
wania w pró¿ni,

u charakteryzacji materia³ów stosowa-
nych w zak³adach produkcyjnych,
zgodnie z wymaganiami certyfika-
cyjnymi wyrobów lotniczych, w tym
szczególnie materia³ów wp³ywa-
j¹cych na bezpieczeñstwo,

u badañ oddzia³ywania materia³ów,
zwi¹zków chemicznych i substancji
stosowanych w procesach wytwa-
rzania na œrodowisko.

Joanna Kuc

Z ¿alem informujemy, ¿e w dniu 30 stycznia 2010 r.
zmar³ w wieku 60 lat  Kolega

Œp.
dr Wojciech Siemaszko

nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej (1975-1992),  cz³onek NSZZ "Solidarnoœæ",
przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" PRz w kadencji 1989-1991.

W 1991 roku sprawowa³ funkcjê przewodnicz¹cego Regionalnego Komitetu Wyborczego NSZZ "Solidarnoœæ",
w latach 1992-1995 by³ cz³onkiem Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarnoœæ", a tak¿e szefem rzeszowskiego

Sztabu Wyborczego Lecha Wa³êsy.

¯egnamy Ciê Wojtku, ³¹cz¹c siê w smutku z Twoj¹ Rodzin¹.
"Solidarnoœæ" Politechniki Rzeszowskiej
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Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie dnia
4 stycznia 2010 r. zmar³ gen. bryg. pil.
Tadeusz Góra - pierwszy w œwiecie
zdobywca Medalu Lilienthala, uczest-
nik walk w Bitwie o Angliê, pilot 315.
i 316. polskiego dywizjonu myœliw-
skiego RAF, Kawaler Orderu Virtuti
Militari i Krzy¿a Walecznych - patron
Akademickiego Oœrodka Szybowco-
wego Politechniki Rzeszowskiej, lot-
nik niedoœcig³y, cz³owiek niezwykle
skromny, wielki i prawy, chwa³a "pol-
skich skrzyde³". W dniu 19 stycznia
2010 r. ukoñczy³by 92 lata. Odesz³a
z Nim epoka wielkich rekordów szy-
bowcowych lat miêdzywojennych -
czasów, kiedy Polska ustêpowa³a pod
tym wzglêdem tylko Niemcom.

Ostatni pobyt Genera³a Tadeusza
Góry w Bezmiechowej zwi¹zany by³
z jubileuszem 70-lecia zdobycia Me-
dalu Lilienthala w dniu 17 maja
2008 r. Uroczystoœæ tê po raz kolejny
zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹. Pogar-
szaj¹cy siê stan zdrowia nie pozwoli³
Mu ju¿ na wziêcie udzia³u w bardzo
oczekiwanym przez Niego otwarciu
certyfikowanego Oœrodka Szkolenia
Lotniczego w jego ukochanej Bezmie-
chowej 5 wrzeœnia 2009 r.

Po¿egnaliœmy Genera³a Tadeusza
Górê dnia 8 stycznia 2010 r. w koœcie-
le pw. NMP Matki Koœcio³a w Œwid-
niku, gdzie w asyœcie warty hono-
rowej, szpaleru pocztów sztandaro-
wych, kompanii honorowej i orkiestry
reprezentacyjnej Si³ Powietrznych
wystawiona by³a Jego trumna. Uro-
czyst¹ Mszê œw. ¿a³obn¹ odprawi³
biskup polowy Wojska Polskiego gen.
bryg. Tadeusz P³oski wraz z wikariu-
szem generalnym Archidiecezji Lu-
belskiej Arturem Miziñskim, kapela-
nem lotników o. Dominikiem Orczy-
kowskim, kapelanami Wojska Pol-
skiego i kap³anami miejscowych para-
fii.

Przez specjalnego wys³annika po-
¿egna³ Genera³a Tadeusza Górê pre-
zydent RP Lech Kaczyñski. Osobiœcie
po¿egnali Go m.in.: dowódca Si³ Po-
wietrznych gen. Andrzej B³asik, pre-
zes Aeroklubu Polskiego kpt. PLL
LOT Jerzy Makula, prorektor Poli-
techniki Rzeszowskiej prof. Marek

Orkisz, dyrektor Instytutu Techniki
Lotniczej i Stosowanej Politechniki
Warszawskiej prof. Krzysztof Ar-
czewski, kapelan lotników o. Dominik
Orczykowski, burmistrz Œwidnika
Waldemar Jakson. ¯egna³y Go t³umy
przyjació³ z kraju i zagranicy, starsze
i m³odsze pokolenia lotników, studen-
ci. Po¿egna³a Go równie¿ delegacja
Politechniki Rzeszowskiej z prof.
Markiem Orkiszem na czele, który,
kieruj¹c ostatnie s³owa do Genera³a,
powiedzia³:

Dziœ towarzyszymy w ostatniej dro-
dze wychowawcy wielu pokoleñ braci
studenckiej zami³owanej w lataniu
górskim na szybowcach, Patronowi
Akademickiego Oœrodka Szybow-

cowego Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej, przed którym chyli-
my czo³a i sk³adamy nale¿ny ho³d. To
dziêki Niemu góra, na której znajduje
siê szybowisko, nazwana zosta³a przez
szkol¹cych siê pilotów "œwiêt¹ gór¹
szybowników". Non omnis moriar -
Panie Generale, drogi i serdeczny
Przyjacielu Politechniki Rzeszowskiej
- Twoje dokonania jako pilota szybow-
cowego na trwa³e wpisa³y siê w histo-
riê œwiatowego lotnictwa sportowego.
I wci¹¿ bêd¹ rozpalaæ umys³y naszej
m³odzie¿y akademickiej, jasno okre-
œlaj¹c, ¿e wytrwa³oœæ, uczciwoœæ, wy-
rozumia³oœæ, skromnoœæ i patriotyzm
winny cechowaæ ka¿dego z nas. ¯eg-
namy Ciê w poczuciu, ¿e ten ostatni lot
w³aœnie jest przed Tob¹, a my - silni
wiêzi¹ z Tob¹ - bêdziemy go ubezpie-
czaæ. Pomni Twoich ¿yczliwych rad,
nie zapomnimy chwa³y i celów stawia-
nych przed szkoleniem szybowcowym
na górze odnalezionych przeznaczeñ.
Odszed³eœ jako wspania³y i wielki
Cz³owiek, który znalaz³ swoj¹ pasjê
i ca³e ¿ycie jej poœwiêci³. Pewnie jeden
z niewielu w nim w pe³ni spe³niony…

Salwa kompanii honorowej i zrzu-
cona ze œmig³owca "Sokó³" wi¹zanka
bia³o-czerwonych kwiatów by³y jed-
nymi z ostatnich akcentów tej smut-
nej uroczystoœci. W asyœcie warty
honorowej i przy dŸwiêkach Mazurka
D¹browskiego z³o¿ono cia³o Genera³a
Tadeusza Góry do grobowca w Alei
Zas³u¿onych cmentarza komunalnego
w Œwidniku.

"Wœród szybowników nie mia³ so-
bie równych" - takim tytu³em opatrzy³
wspomnienie Tadeusza Góry jeden
z dzienników. Nic dodaæ, nic uj¹æ.

Mia³am zaszczyt znaæ Pana Gene-
ra³a, który w wywiadzie dla "Gazety
Politechniki" w maju 2003 r., w pew-
nym skrócie myœlowym, przekaza³ dla
Bezmiechowej przes³anie: "Oby by³a

Odszed³ Genera³ Tadeusz GÓRA
(1918-2010)

Z ¿a³obnej karty

Fot. J. Mazur
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równie œwietna jak przed wojn¹ i by³a
godna Akademii Szybowcowej. Ma
lepsze szybowce, zdoln¹ m³odzie¿
i tylko potrzeba jej zacnych, dobrych
i m¹drych instruktorów". Teraz to ma-
rzenie Patrona Akademickiego Oœrod-
ka Szybowcowego Politechniki Rze-
szowskiej w Bezmiechowej w³aœnie
siê spe³nia, o czym jeszcze "przed
ostatnim swoim lotem" zd¹¿y³ siê do-
wiedzieæ.

Genera³ Tadeusz Góra nale¿a³ do
grona tych, którzy rozs³awili imiê Pol-
ski, wielokrotnie przypominaj¹c œwia-
tu o osi¹gniêciach wspania³ych
polskich lotników. Wyszkoli³ setki
swoich nastêpców, by³ Cz³owiekiem
nadzwyczaj ¿yczliwym i wielkim
przyjacielem ludzi, autorytetem i nie-
doœcignionym wzorem. Czeœæ Jego
pamiêci!

Marta Olejnik

Tadeusz Góra ur. 19 stycznia
1918 r. w Krakowie - syn Bronis³awy
z Wiszniewskich i Jana Góry ur. w Kra-
kowie, uczestnika walk legionowych,
póŸniej kapitana 20. Pu³ku Piechoty
w Krakowie, przeniesionego nastêpnie
do 53. Pu³ku Piechoty Strzelców Kreso-
wych w Stryju - tam Tadeusz Góra
rozpocz¹³ naukê w szkole powszechnej.
W 1929 roku zosta³ uczniem gimnazjum
w Zamoœciu, gdzie przeniesiono ojca do
9. Pu³ku Piechoty, by po roku wróciæ z ro-
dzicami do Stryja - tu Jego ojciec obj¹³
stanowisko inspektora Stra¿y Gra-
nicznej. Po przeniesieniu ojca w 1932 r.
do Stra¿y Granicznej w Nowym Targu
kontynuowa³ naukê w tamtejszym gim-
nazjum. Tam te¿ rozpoczê³a siê Jego
przygoda z lotnictwem, gdy jako 15-letni
okazjonalny pasa¿er znalaz³ siê w po-
wietrzu na pok³adzie samolotu piloto-
wanego przez przyjaciela swego ojca.
W 1933 roku ojciec przeszed³ na emery-
turê i osiad³ z rodzin¹ w Wilnie.

Na prze³omie lat 1933/1934 Tadeusz
Góra wst¹pi³ do Aeroklubu Wileñskiego
i w czerwcu 1934 r. rozpocz¹³ szkolenie
na podwileñskim szybowisku Grzegorze-

wo, na szybowcach Wrona i CWJ. Rok
póŸniej zosta³ skierowany przez tamtej-
szy aeroklub do s³ynnej ju¿ w Europie
Szko³y Szybowcowej w Bezmiechowej,
gdzie uzyska³ podkategoriê C. Zamierza³
wst¹piæ do Szko³y Podchor¹¿ych Lotnic-
twa w Dêblinie i w 1936 r. w ramach PW
Lotniczego rozpocz¹³ w £ucku szkolenie
w pilota¿u samolotowym. Dnia 13 maja
1937 r. wykona³ w Bezmiechowej lot na
d³ugotrwa³oœæ, utrzymuj¹c siê w po-
wietrzu 18 godzin, a 3 miesi¹ce póŸniej
zwyciê¿y³ w V Krajowych Zawodach Szy-
bowcowych.

W dniu 18 maja 1938 r. wystartowa³
z Bezmiechowej na przelot zakoñczony
l¹dowaniem w Solecznikach Ma³ych
k. Wilna. Przelecia³ dystans 577,8 km,
ustanawiaj¹c rekord Polski. Za pokona-
nie bariery 500 km w locie swobodnym
jako pierwszy pilot na œwiecie wyró¿-
niony zosta³ przez Miêdzynarodow¹ Fe-
deracjê Lotnicz¹ (FAI) MEDALEM LILIEN-
THALA. Latem 1939 r. wykona³ przelot
docelowy z Polichna k. Kielc do Bydgosz-
czy, d³ugoœci 304 km. W okresie miêdzy-
wojennym lata³ na wielu typach samo-
lotów.

W czasie wakacji w 1939 r. lata³ jako
pilot holuj¹cy na szybowisku Polichno,
tam zasta³ Go wybuch wojny. Ewakuowa³
siê wraz z innymi samolotem RWD-8 i do-
tar³ do £ucka, gdzie po wkroczeniu wojsk
radzieckich zosta³ zatrzymany. Uda³o siê
Mu zbiec i przedostaæ do rodziców w Wil-
nie. Nastêpnie przez Kowno, Rygê i Sztok-
holm przedosta³ siê do Szkocji, a stamt¹d
do Francji z zamiarem wst¹pienia do lot-
nictwa formowanej tam Armii Polskiej
gen. W. Sikorskiego. Po za³amaniu frontu
niemiecko-francuskiego z bazy w Lyonie
ewakuowa³ siê do Anglii i 26 sierpnia
1940 r. otrzyma³ przydzia³ do brytyjskiej
jednostki lotniczej - AACU nr 2.

Po przeszkoleniu zosta³ skierowany
do 316. Polskiego Dywizjonu Myœliwskie-
go, w sk³adzie którego 18 listopada
1941 r. wykona³ pierwszy lot bojowy. Od
11 stycznia do 26 marca 1942 r. przeby-
wa³ w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty i Ka-
walerii Zmotoryzowanej w Szkocji i po jej
ukoñczeniu awansowa³ na stopieñ pod-
porucznika. W okresie od kwietnia
1942 r. do wrzeœnia 1943 r. zestrzeli³
b¹dŸ uszkodzi³ w powietrzu 5 samolotów
niemieckich. Po przezbrojeniu 316. dy-

Msza œw. i po¿egnanie w koœciele pw. NMP Matki Koœcio³a w Œwidniku. Przy
trumnie warta honorowa Si³ Powietrznych. Fot. M. Zych
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wizjonu z samolotów Spitfire V na szyb-
sze Mustangi wykona³ 28 lotów na
przechwycenie niemieckich "bomb la-
taj¹cych" V-1 i 31 lipca 1944 r. jedn¹
z nich zniszczy³. Uszkodzi³ te¿ wy-
p³ywaj¹cy z portu niemiecki okrêt pod-
wodny. Ostatni lot operacyjny
wykona³ nad wysp¹ Helgoland
22 paŸdziernika 1944 r., a ostatni
lot na samolocie Mustang 14 listo-
pada 1946 r.

Po zakoñczeniu wojny zosta³
zdemobilizowany w stopniu pol-
skiego porucznika i angielskiego
kapitana. Za wojenny wysi³ek od-
znaczono Go Krzy¿em Srebrnym
Orderu Virtuti Militari, trzykrot-
nie Krzy¿em Walecznych oraz
wieloma odznaczeniami brytyj-
skimi ("1939-45 Star", "Air Crew
Europe Star & Clasp", "Defence
War Medal 1939-45"). W okresie
w o j n y w y k o n a ³ 8 8 3 l o t y
w ³¹cznym czasie 1062 godz.
20 min.

Do Polski powróci³ w 1948 r.,
rozpoczynaj¹c pracê instruktora,
potem szefa wyszkolenia w Szko-
le Szybowcowej ¯ar k. ¯ywca.
W rok póŸniej uzyska³ - jako trzeci
polski pilot - Z³ot¹ Odznakê Szy-
bowcow¹, a po wykonaniu w lip-
cu 1950 r. lotu wysokoœciowego
(5038 m) spe³ni³ ostatni warunek
do Z³otej Odznaki Szybowcowej z TRZE-
MA DIAMENTAMI (dwa uzyska³ w przed-
wojennych przelotach). By³ pierwszym
Polakiem i drugim pilotem na œwiecie,
który zdoby³ komplet szybowcowych
diamentów!

Do s³u¿by w lotnictwie wojskowym
powróci³ w 1957 r. Po przeszkoleniu na
samolotach odrzutowych by³ dowódc¹
klucza, eskadry i szefem strzelania po-
wietrznego pu³ku. W dniu 30 czerwca
1960 r. po starcie na myœliwcu MiG-19
prze¿y³ sytuacjê awaryjn¹, podczas któ-
rej uszkodzeniu uleg³y obydwa silniki sa-
molotu - wykorzystuj¹c umiejêtnoœci
szybowcowe po mistrzowsku wyl¹dowa³
na lotnisku.

S³u¿¹c w wojsku, nie zaprzesta³ lata-
nia na szybowcach i w 1962 r. zdoby³

tytu³ mistrza Polski, a 2 lata póŸniej wy-
kona³ swój najd³u¿szy przelot szybowco-
wy, pokonuj¹c odleg³oœæ 630 km.

W 1972 roku w stopniu podpu³kow-
nika pilota I klasy odszed³ na emeryturê,
a 5 lat póŸniej zacz¹³ - jako pilot cywilny -

lataæ w Œwidniku na œmig³owcach. Ostat-
ni lot wykona³ w 1987 r., maj¹c 69 lat.
W ci¹gu ca³ej swej s³u¿by w lotnictwie
spêdzi³ w powietrzu ok. 10 tys. godz.,
w tym ok. 2200 na szybowcach.

Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin
Rada Miasta Œwidnika nada³a Mu tytu³
"Zas³u¿ony dla Miasta Œwidnika". W 2001
roku Tadeusz Góra otrzyma³ godnoœæ
"Honorowego Mieszkañca Miasta i Gmi-
ny Lesko", a 18 maja tego¿ roku zaszczyci³
swoj¹ obecnoœci¹ historyczn¹ uroczy-
stoœæ wmurowania aktu erekcyjnego pod
nowo powstaj¹cy Akademicki Oœrodek
Szybowcowy w Bezmiechowej i z³o¿y³ na
nim swój podpis. Dnia 24 maja 2003 r.,
tak¿e z jego udzia³em, odby³a siê tu uro-
czystoœæ ods³oniêcia tablicy upamiêt-
niaj¹cej 65. rocznicê zdobycia Medalu

Lilienthala, a w sierpniu 2004 r. Akade-
micki Oœrodek Szybowcowy Politechniki
Rzeszowskiej w Bezmiechowej nazwany
zosta³ imieniem p³k. pil. Tadeusza Góry
w obecnoœci swego Patrona. Pod Jego ho-
norowym patronatem i w Jego obecnoœci

odby³y siê w Bezmiechowej or-
ganizowane w dniach 14-23
sierpnia 2004 r. II Szybowcowe
Mistrzostwa Polski w klasie œwia-
towej PW-5.

W 2002 roku minister obro-
ny narodowej mianowa³ Tadeu-
sza Górê na stopieñ pu³kownika.
W dniu 88. rocznicy urodzin -
19 stycznia 2006 r. odznaczony
zosta³ Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski,
a 14 czerwca tego¿ roku w Alei
Gwiazd Polskiego Lotnictwa
w dêbliñskiej "Szkole Orl¹t"
ods³oniêto poœwiêcon¹ Mu tabli-
cê. W paŸdzierniku 2006 r. otrzy-
ma³ Wyró¿nienie Honorowe
DEDAL za instruktorski wysi³ek
w szkoleniu polskich pilotów.
Dnia 1 lutego 2007 r. na Zamku
Królewskim w Warszawie od-
by³a siê prapremiera filmu bio-
graficznego w re¿yserii Adama
Ustynowicza, zatytu³owanego
"Dziennik pilota Góry". W dniu
15 sierpnia 2007 r. prezydent RP
mianowa³ Tadeusza Górê gene-

ra³em brygady w stanie spoczynku.
Ostatni¹ wizytê w Bezmiechowej

z³o¿y³ Genera³ Tadeusz Góra 17 maja
2008 r., w 70. rocznicê swego œwiatowe-
go rekordu. Wtedy to przy dŸwiêkach
Marsza Lotników odby³a siê donios³a
uroczystoœæ jubileuszowa, w czasie któ-
rej otrzyma³ z r¹k JM Rektora prof. An-
drzeja Sobkowiaka wybity na tê okazjê
okolicznoœciowy pami¹tkowy medal.
W geœcie rewan¿u Genera³ przekaza³
przyznan¹ Mu w 2006 r. statuetkê "Deda-
la", która znajduje poczesne miejsce po-
œród lotniczych pami¹tek Oœrodka
w Bezmiechowej.

Marta Olejnik
we wspó³pracy

z Tadeuszem Chwa³czykiem

NA ŒMIERÆ TADEUSZA GÓRY
LEGENDY POLSKIEGO LOTNICTWA

Kocha³eœ skrzyd³a wiatru - dar Niebieskiej Pani -

Bezcenne trzy diamenty ze skarbnicy nieba,

Podziwia³ Twoje loty… b³êkit rozeœmiany -

O kunszcie pilota¿u ka¿dy Anio³ œpiewa³…

Umilk³a harfa niebios, przestrzeñ poczernia³a -

Czas ch³on¹³ b³êkit duszy spod zastyg³ych powiek,

Mija³y kruche chwile… u kresu konania

Dr¿a³ Medal Lilienthala… i wierni druhowie…

Nadlecia³ Pan Zastêpów - Przybysza powita³ -

Skrzyd³ami zaœpiewa³y b³êkitne Anio³y,

Bóg wskaza³ im dowódcê - polskiego Lotnika -

Na piersi krzy¿ Virtuti… gap¹ uwieñczony…

Anna Magdalena Mróz
4 stycznia 2010 r.
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Uwzglêdniaj¹c politykê Unii Euro-
pejskiej i wynikaj¹ce st¹d zobowi¹za-
nia, a tak¿e potrzeby Polski w zakresie
energetyki odnawialnej i ochrony œro-
dowiska, Wydzia³ Matematyki i Fizyki
Stosowanej, przy znacznym udziale
specjalistów z Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, uruchomi³ na
studiach I i II stopnia specjalnoœæ eko-
logiczne przemiany energii. To dzia-
³anie jest zgodne z polityk¹ pañstwa
polskiego i Unii Europejskiej przedsta-
wion¹ w dokumencie rz¹dowym Poli-
tyka Energetyczna Polski do 2025 r.,
przyjêtym przez Radê Ministrów
w dniu 4 stycznia 2005 r.

Fizyka techniczna jest kierunkiem,
którego absolwenci uzyskuj¹ wiedzê
o charakterze praktycznym, pozwa-
laj¹c¹ ³¹czyæ aspekty nauki podstawo-
wej - fizyki i nauk technicznych.

W przypadku specjalnoœci ekolo-
giczne przemiany energii do gruntow-
nej wiedzy z zakresu fizyki dochodzi
wiedza z ekologii, energetyki odna-
wialnej i przedsiêbiorczoœci. Absol-
wenci bêd¹ przygotowani do twórcze-
go rozwi¹zywania ró¿norodnych pro-
blemów zwi¹zanych z energetyk¹ od-
nawialn¹.

Program studiów wymienionej spe-
cjalnoœci uwzglêdnia wiedzê o mecha-
nizmach wzajemnych przekszta³ceñ
ró¿nych form energii i znajomoœæ

w³aœciwoœci materia³ów u¿ywanych
w energetyce. Studenci zapoznaj¹ siê
z mo¿liwoœciami ich stosowania
w urz¹dzeniach przekszta³caj¹cych
energiê. Oczywiœcie program studiów
uwzglêdnia tak¿e wiedzê z zakresu
zmieniaj¹cych siê polskich i europej-
skich prawnych uwarunkowañ do-
tycz¹cych wspierania wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii. Studenci
poznaj¹ polskie prawo energetyczne
oraz funkcje i znaczenie planu energe-
tycznego na poziomie gminy i powiatu.

Poniewa¿ we wspó³czesnej gospo-
darce coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹
rozproszone systemy energetyczne
o charakterze hybrydowym, absolwen-
ci omawianego kierunku bêd¹ przygo-
towani do projektowania i realizacji
projektów z zakresu ma³ej energetyki.
Program studiów zapewnia wiedzê
o mechanizmach konwersji energii
w przyrodzie, w³aœciwoœciach prze-
tworników generacyjnych (np. foto-
woltaicznych czy termoelektrycznych)
oraz wykorzystaniu ich do konstruk-
cji urz¹dzeñ konwertuj¹cych energiê,
a tak¿e w systemach kontrolno-pomia-
rowych.

Absolwenci specjalnoœci ekologicz-
ne przemiany energii znajd¹ zatrudnie-
nie w przedsiêbiorstwach instalacyj-
nych i projektowych, samorz¹dach oraz
laboratoriach ochrony œrodowiska.

Bêd¹ przygotowa-
ni do projektowa-
nia i real izacj i
p r z e d s i ê w z i ê æ
zwi¹zanych z ma³¹
energetyk¹.

W Katedrze Fi-
zyki dzia³a Pra-
cownia Odnawial-
nych �róde³ Ener-
gi i kierowana
przez dr. Wies³awa
Stêpnia. Jest ona
wyposa¿ona w ka-
merê termowi-
zyjn¹, pyranometr,

czujniki do pomiaru zakresu ultrafiole-
towego promieniowania s³onecznego,
czujnik do promieniowania bezpoœred-
niego, czujniki wiatru, temperatury,
wilgotnoœci, ciœnienia, kolektory foto-
woltaiczne i kolektory fototermiczne.
Planowane jest uruchomienie dalszych
stanowisk laboratoryjnych poœwiêco-
nych energii wiatrowej i pompom
ciep³a. Bêd¹ one wykorzystywa³y dane
o promieniowaniu s³onecznym i o wa-
runkach meteorologicznych.

W pracowni prowadzone s¹ zajêcia
projektowe i laboratoryjne z zakresu
odnawialnych Ÿróde³ energii dla stu-
dentów kierunków in¿ynieria œrodowi-
ska i elektrotechnika, prê¿nie dzia³a
tam równie¿ ko³o naukowe. Studenci
kierunku fizyka techniczna realizuj¹
w pracowni prace dyplomowe i magi-
sterskie.

Pracownia jest wykorzystana przez
Ko³o Naukowe Odnawialnych �róde³
Energii ERG. Prowadzi je dr Wies³aw
Stêpieñ. W ramach dzia³alnoœci ko³a
planowane s¹ badania termowizyjne
obiektów Politechniki. Cz³onkowie
ko³a zamontowali na œcianie budynku
K kolektor pró¿niowy. Zaprojektowali
instalacjê wewnêtrzn¹ do c.w.u. w po-
mieszczeniu pracowni. W po³owie
2008 r. Ko³o Naukowe ERG nawi¹za³o
wspó³pracê z Ko³em Naukowym Auto-
matyków i Robotyków ROBO. Jej ce-
lem jest opracowanie systemów
pomiarowych do kolektorów fototer-
micznych i fotowoltaicznych. Ko³o
ERG wspó³pracuje tak¿e z ZNTS w Bo-
guchwale (dla którego cz³onkowie ko³a
wykonali instalacjê solarn¹), firm¹
Buderus Rzeszów, Preinkubatorem
RARR i gmin¹ Rymanów. Cz³onkowie
Ko³a ERG uczestnicz¹ tak¿e w ogólno-
polskich konkursach, szkoleniach
i w targach odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii.

Tadeusz Paszkiewicz
Wies³aw Stêpieñ

Ekologiczne przemiany energii
Nowa specjalnoœæ studiów na kierunku fizyka

Obraz œciany budynku uzyskany z kamery termowizyjnej.
Fot. W. Stêpieñ
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

Cz³onkowie i sympatycy Polskiego
Towarzystwa Neofilologicznego u-
czestniczyli w corocznym, znacz¹cym
wydarzeniu naukowo-dydaktycznym -
Konferencji Naukowej PTN, wspó³or-
ganizowanej przez Instytut Jêzyków
Romañskich i Translatoryki Uniwersy-
tetu Œl¹skiego w dniach 7-9 wrzeœnia
2009 r.

Honorowy patronat nad konferencj¹
objêli JM Rektor Uniwersytetu Œl¹skie-
go prof. zw. dr hab. Wies³aw Banyœ,
wojewoda œl¹ski Zygmunt £ukaszczyk,
marsza³ek województwa œl¹skiego Bo-
gus³aw Œmigielski oraz prezydent Sos-
nowca Kazimierz Górski.

Uroczystoœæ 80-lecia Towarzystwa
by³a szczególn¹ okazj¹ do wspomnieñ
i refleksji, którymi podzieli³ siê pod-
czas otwarcia konferencji sekretarz ge-
neralny FIPLV Denis Cunningham
w wyk³adzie "PTN wczoraj, dziœ, jutro -
refleksje z okazji jubileuszu".

Polskie Towarzystwo Neofilolo-
giczne zosta³o powo³ane w 1929 r.
w Warszawie w czasie zjazdu nauczy-
cieli jêzyków nowo¿ytnych. By³o to
pierwsze, spontanicznie za³o¿one sto-
warzyszenie, które powsta³o z potrzeby
wymiany doœwiadczeñ i utworzenia fo-
rum dyskusyjnego na tematy dotycz¹-
ce uczenia jêzyków obcych. Przedwo-

jenne PTN dzia³a³o w 5 okrêgach (war-
szawskim, poznañskim, krakowskim,
lwowskim, wileñskim), a jego przed-
stawiciele byli aktywni w kraju oraz na
forum miêdzynarodowym, uczest-
nicz¹c w miêdzynarodowych kongre-
sach. PTN by³o tak¿e cz³onkiem -
za³o¿ycielem FIPLV - Federation Inter-
nationale Des Professeurs De Langues
Vivantes.

Konferencja w Sosnowcu poœwiê-
cona by³a glottodydaktyce jako nauce,
tematyka obejmowa³a zaœ nastêpuj¹ce
zakresy tematyczne:
8 przedmiot i zakres badañ glottody-

daktyki, interdyscyplinarnoœæ,
8 temat pracy badawczej, pytania ba-

dawcze, plan badania, dobór i wiel-
koœæ grupy badanej,

8 styl pisania pracy naukowej i sposo-
by prezentacji wyników,

Nauczanie jêzyków obcych wspomagane komputerowo
Koncepcje i wdro¿enia w glottodydaktyce oraz warsztaty metodyczne

Uczestniczki konferencji po wyk³adach, przed siedzib¹ Centrum Naukowo-
-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Œl¹skiego w Sosnow-
cu. Z prawej autorka M. Pomorska z SJO.

Fot. w³asna

Wirtualna Biblioteka Nauki
W nawi¹zaniu do listu minister na-

uki i szkolnictwa wy¿szego prof. Bar-
bary Kudryckiej , dotycz¹cego
mo¿liwoœci nieodp³atnego korzystania
z niektórych baz danych w ramach Wir-
tualnej Biblioteki Nauki (licencje
krajowe), uprzejmie informujê, ¿e Poli-
technika Rzeszowska jest zarejestro-
wana jako u¿ytkownik tych baz i - jak

informowaliœmy Pañstwa mailowo - od
stycznia 2010 r. posiada do nich dostêp.

Korzystanie z baz objêtych licencja-
mi krajowymi odbywa siê w taki sam
sposób jak korzystanie z pozosta³ych
zasobów elektronicznych dostêpnych
w ramach konsorcjów i nie wymaga od
pracowników i studentów PRz dodat-
kowych czynnoœci zwi¹zanych z reje-

stracj¹. Dostêp mo¿liwy jest zarówno
za poœrednictwem strony Biblioteki
G³ównej PRz (www.prz.edu.pl/biblio,
zak³adka: Ÿród³a elektroniczne/konsor-
cja - czasopisma elektroniczne), jak
i strony WBN (www.wbn.edu.pl).

Monika Zub
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8 badania diagnostyczne oparte na ob-
serwacji lub pomiarze dydaktycz-
nym,

8 badania eksperymentalne (opis, in-
terpretacja, eksperyment),

8 prognozowanie w glottodydaktyce
(badania pilota¿owe, porównawcze,
badania w dzia³aniu - "action re-
search", eksperymentalne, jakoœcio-
we - hermeneutyczne),

8 podejœcie interdyscyplinarne w ba-
daniach nad akwizycj¹ i nauczaniem
jêzyków,

8metody badawcze (eksperyment, ob-
serwacja, studium przypadków, me-
toda sonda¿u),

8 techniki i narzêdzia badawcze (an-
kietowanie, opisywanie, testowanie,
techniki pomiaru dydaktycznego),

8 przyk³ady zastosowania teorii
w praktyce,

8 innowacje w nauczaniu jêzyków ob-
cych.
Obszerna tematyka konferencji sta-

nowi³a istotny punkt odniesienia dla
wszystkich zainteresowanych prowa-
dzeniem badañ empirycznych w obsza-
rze dydaktyki jêzyków obcych. Ze
wzglêdu na intensyfikacjê tych badañ
w ostatnich latach, ich ogromne zró¿ni-
cowanie i specjalizacjê tematyczn¹ ist-
nieje koniecznoœæ wypracowania
nowych metod, narzêdzi czy procedur
badawczych oraz dostosowania ju¿ ist-
niej¹cych. Zgromadzona wiedza zwi¹-

zana z metodologi¹ badañ,
w szczególnoœci na etapie planowania,
opracowania narzêdzi badawczych,
prezentacji i analizy zebranych danych
czy interpretacji wyników, implikuje
poprawê jakoœci badañ, a tym sa-
mym poprawê jakoœci kszta³cenia na
wszystkich szczeblach nauczania.

Równolegle z konferencj¹ zorgani-
zowane by³y warsztaty metodyczne na
temat nauczania jêzyków obcych wspo-
maganego komputerowo. Uczestnicy
konferencji mogli dokonywaæ wyboru
spoœród szerokiej oferty tematycznej
referatów oraz problematyki warszta-
tów, dziêki abstraktom przygotowa-
nym pod kierunkiem prof. dr hab. Anny
Ni¿egorodcew (UJ Kraków). Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê m.in.
wyk³ady:
= prof. dr hab. Marii Dakowskiej

"W poszukiwaniu wiedzy praktycz-
nie u¿ytecznej. O dojrzewaniu glot-
todydaktyki jako dziedziny akade-
mickiej",

= prof. dr hab. Weroniki Wilczyñskiej
"Obszary badawcze glottodydakty-
ki",

= dr Danuty Wiœniewskiej "Integracja
badañ iloœciowych i jakoœciowych
w badaniu i dzia³aniu",

= prof. dr hab. Katarzyny Karpiñskiej-
-Szaj "Dialog w metodzie indywidu-
alnych przypadków",

= dr Anny Marii Harbig "90 lat na-
uczania jêzyków obcych w polskim
systemie szkolnictwa - o konieczno-
œci badañ historycznych",

= dr Bernardety Wojciechowskiej
"Wielojêzycznoœæ w polskim kon-
tekœcie edukacyjnym",

= mgr. Mariusza Kruka "Wykorzysta-
nie Internetu w rozwijaniu autono-
mii ucznia - wyniki badania ankieto-
wego",

= prof. dr hab. Haliny Wid³y "Naucza-
nie jêzyków obcych na odleg³oœæ".
Konferencja w Sosnowcu dostar-

czy³a nie tylko wielu bodŸców do wy-
miany doœwiadczeñ, wzbogacania
wiedzy i warsztatu pracy, przemyœleñ
naukowych i rozwi¹zañ praktycznych,
ale by³a tak¿e du¿ym wydarzeniem kul-
turalnym. W czasie konferencji odby³
siê m.in. wieczór wspomnieñ cz³onków
PTN po³¹czony z uroczyst¹ kolacj¹,
wyjazd do Ronda Sztuki w Katowicach
oraz uroczysty bankiet dla 139 uczest-
ników w restauracji Oko Miasta.

Spotkanie podtrzyma³o w pe³ni tra-
dycjê konferencji organizowanych
przez PTN, których ide¹ programow¹
wyra¿on¹ ju¿ na ZjeŸdzie Za³o¿yciel-
skim w 1929 r. jest sta³e podnoszenie
efektywnoœci nauczania jêzyków ob-
cych i uczynienia z kszta³cenia jêzyko-
wego w Polsce wa¿nego zadania rangi
pañstwowej.

Ma³gorzata Pomorska

"Politechnika Dzieciêca"
w Jaros³awiu

W dniu 29 stycznia 2010 r. w siedzi-
bie Gimnazjum nr 1 w Jaros³awiu przy
ul. 3 Maja 30 odby³y siê zajêcia sesji
wyjazdowej Politechniki Dzieciêcej.
By³y one adresowane do uczniów klas
4-6 szkó³ podstawowych. Koordynato-

rem zajêæ PD w Jaros³awiu by³a grupa
nauczycieli z Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych i Ogólnokszta³c¹cych, pod kie-
runkiem dyrektora p. Adama Toma-
szewskiego. Zespó³ Szkó³ doskonale
przygotowa³ pomieszczenia do prze-
prowadzenia zajêæ PD.

Pracownicy Katedry Fizyki PRz
(którym uda³o siê dojechaæ do Ja-
ros³awia na czas pomimo zawiei i za-
mieci) przeprowadzili nastêpuj¹ce
pokazy: "Us³yszeæ i zobaczyæ dŸwiêk",
"Jak widzimy kolory", "Dziwne obroty

i inne zjawiska zwi¹zane z ruchem
cia³", "Pr¹d elektryczny i rodzaje ener-
gii" oraz "Zabawy z ciep³em i zimnem".
Zajêcia cieszy³y siê nadspodziewanym
zainteresowaniem. Po ka¿dym pytaniu
zadanym przez osoby prowadz¹ce pod-
nosi³ siê "las r¹k". Dzieci nie tylko
ogl¹da³y doœwiadczenia, ale tak¿e bra³y
w nich czynny udzia³.

Po zakoñczeniu pokazów doœwiad-
czeñ w sali gimnastycznej Gimnazjum
przeprowadzone zosta³y konkursy.
Najzimniejsz¹ krwi¹ wykaza³ siê ch³o-

Politechnika Dzieciêca na
pierwsze wyjazdowe zajêcia
wyruszy³a 29 stycznia br. do
Jaros³awia, a tematem spot-
kania by³a "Fizyka, na co
dzieñ i od œwiêta". PD w Ja-
ros³awiu objê³a 150 dzieci.
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piec, który w konkursie na ¿elazne ner-
wy "objecha³" metalowym kó³kiem
wiêcej ni¿ po³owê widocznego na zdjê-
ciu zaj¹ca z drutu. Mierzono si³ê dmu-
chania i wielkoœæ odrzutu spowodo-
wanego wyrzucaniem przez siedz¹ce
na wózku dzieci worków z piaskiem.
Przeprowadzono równie¿ quiz zwi¹-
zany z tematyk¹ zajêæ. Mo¿na siê by³o

przekonaæ, ¿e wiele z tego, co wczeœ-
niej pokazano i mówiono, dzieci zapa-
miêta³y.

Zainteresowanie konkursami by³o
tak du¿e, ¿e prowadz¹cy nie mieli od-
wagi zakoñczyæ ich w zaplanowanym
czasie. Ca³a sesja wyjazdowa trwa³a
ponad 5 godzin. Odpowiedzi¹ na pyta-
nie o chêæ ponownego uczestniczenia
w takich zajêciach by³o bardzo g³oœne
i przeci¹g³e - taaak!

Sesja wyjazdowa PD zosta³a zorga-
nizowana przy znacznym udziale WSK
"PZL-Rzeszów", która wydrukowa³a
plakaty informuj¹ce o sesji wyjazdowej
PD, ufundowa³a nagrody i wypo¿y-
czy³a taki sprzêt, do którego ani PD, ani

Katedra Fizyki nie maj¹ dostêpu.
Niewielkim i bardzo sympatycznym
zespo³em studentów, który rejestrowa³
dzieci i pomaga³ w sprawnym przepro-
wadzeniu konkursów, kierowa³ koor-
dynator PD p. £ukasz Szuba. Pokazy
prowadzi³ zespó³ pracowników Kate-
dry Fizyki w sk³adzie: mgr in¿. Tadeusz
Bujak, dr Krystyna Ch³êdowska, mgr
in¿. Micha³ Inglot, prof. Karol Krop,
prof. Tadeusz Paszkiewicz, p. Emil Pê-
kala, dr Wies³aw Stêpieñ, mgr in¿.
Wies³aw Szaj, dr S³awomir Wolski
i mgr in¿. Bogdan Woœ. Konkursy pro-
wadzi³a dr Krystyna Ch³êdowska, która
kierowa³a zespo³em.

Tadeusz Paszkiewicz
Trudna praca przy zaj¹cu ...Fot. w³asna

Chór Akademicki
zainaugurowa³ swoj¹ dzia³alnoœæ

"Wieczór Kolêd" zorganizowany
w sto³ówce akademickiej 25 stycznia
br. o godz. 19.00 by³ pierwszym wystê-
pem Chóru Akademickiego Politechni-
ki Rzeszowskiej. Mimo ¿e mróz i œnieg
nie sprzyja³y wyjœciu z domu o tej po-
rze, to jednak goœcie dopisali, z JM

Rektorem prof. Andrzejem Sobkowia-
kiem na czele.

Koncert rozpoczêto kolêd¹ "W górê
serca i czo³a" - ma³o ju¿ dzisiaj znan¹
i œpiewan¹, a tak piêkn¹. Zaœpiewano
w duecie jeszcze inn¹ bardzo rzadko
s³yszan¹ kolêdê "Pasterzu, pasterzu".

Z pojawieniem siê nowoczesnych mas-
mediów losy naszych kolêd trochê siê
zmieni³y - tym milsze dla ucha by³o ich
tradycyjne wykonanie. W koncercie
przewija³a siê tak¿e nuta poezji bo¿ona-
rodzeniowej i piêknie prowadzonej
przez studentów narracji.

W dniu 25 stycznia 2010 r. po raz pierwszy mieliœmy przyjemnoœæ wys³uchaæ koncertu nowo

utworzonego chóru Politechniki Rzeszowskiej pod dyrekcj¹ dyrygenta Micha³a Legowicza ze Lwowa.

Oby tak zawsze. Fot. w³asna
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Miar¹ wielkoœci uczelni jest m.in.
rozwijanie sfery kulturotwórczej i two-
rzenie tradycji w œrodowisku, tak¿e po-
przez tego rodzaju dzia³alnoœæ. W cza-
sach, kiedy nasz kraj wspó³tworzy
Wspólnotê Europejsk¹ we wszystkich
dziedzinach ¿ycia, dba³oœæ o dziedzic-
two kulturowe i zachowanie narodowej
to¿samoœci staje siê ogromnie wa¿ne.
Politechnika Rzeszowska to w³aœnie
czyni - do niedawna poprzez liczne
w regionie, kraju i za granic¹ koncerty
"Po³onin". Od tej chwili wachlarz tych

wystêpów poszerzy tak¿e dzia³alnoœæ
Chóru Akademickiego Politechniki
Rzeszowskiej.

Chór liczy obecnie 47 osób, œpie-
waj¹ w nim zarówno studenci, jak i pra-
cownicy naszej uczelni. W ci¹gu dwóch
miesiêcy opracowano 15 kolêd w czte-
rog³osowych partiach.

Inicjatorem utworzenia chóru i jego
"dobrym duchem" jest JM Rektor An-
drzej Sobkowiak, organizatorkami
i za³o¿ycielkami s¹ zaœ studentki Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Marketingu: Marta

Pelczar, Olena Po¿o, Julia Letniowska.
Wszystkie s¹ absolwentkami szkó³ mu-
zycznych, graj¹ na instrumentach. S¹
tak¿e cz³onkiniami Studenckiego Ze-
spo³u Pieœni i Tañca Politechniki Rze-
szowskiej "Po³oniny".

Œpiewaj¹cym w chórze studentom
i pracownikom Politechniki, a przede
wszystkim inicjatorom jego powstania,
¿yczê serdecznie twórczego rozwoju
oraz sukcesów artystycznych i osobis-
tych na miarê marzeñ i ambicji.

Marta Olejnik

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

W odpowiedzi na du¿e zapotrzebowanie profesjonalnie wykszta³conych pilotów lotnictwa cywilne-
go, w roku akademickim 1976/1977 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszow-
skiej, w ramach specjalnoœci lotnictwo, utworzony zosta³ kierunek dyplomowania "pilota¿". O uru-
chomieniu tego kierunku w Politechnice przes¹dzi³a równie¿ najwiêksza w kraju koncentracja
zak³adów przemys³u lotniczego w naszym regonie, bêd¹ca pochodn¹ Centralnego Okrêgu Prze-
mys³owego. W konsekwencji, na mocy porozumienia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego
i Techniki oraz Ministerstwa Komunikacji, z dniem 1 stycznia 1977 r. utworzono w Jasionce Oœrodek
Szkolenia Personelu Lotniczego (OSPL). W wyniku transformacji ustrojowej pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych XX w. Oœrodek sta³ siê balastem finansowym dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej, grozi³a mu nawet likwidacja. Staraniem w³adz naszej uczelni, Oœrodek ten na mocy porozu-
mienia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 1990 r. w³¹czony zosta³ - jako jednostka pozawydzia³owa - w strukturê Politechniki Rze-

Od Redakcji:

Prowadz¹cy: Julia Letniowska - studentka WZiM i Rafa³ Kulig - student WBMiL.
Fot. M. Misiakiewicz

Kolêda "Pasterzu, pasterzu" w wyko-
naniu Aliny Zapasek i Jakuba Wolani-
na, studentów WEiI. Fot. M. Zych
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Niestety, pomimo ¿e jest to jeden
z nielicznych tego typu oœrodków
w Polsce (kiedyœ jedyny), kszta³c¹cych
profesjonaln¹ kadrê pilotów lotnictwa
cywilnego i posiadaj¹cych odpowied-
nie zaplecze oraz infrastrukturê, jego
dzia³alnoœæ zosta³a zak³ócona. We
wrzeœniu 2009 r. na kilka dni loty zo-
sta³y przerwane, ze wzglêdu na dras-
tyczne obni¿enie dotacji przyznawanej
na rzecz szkolenia w OKL-u. Z pomoc¹
przysz³a uczelnia, której uda³o siê wy-
gospodarowaæ znaczn¹ kwotê œrodków
niezbêdnych do zakoñczenia szkolenia
w minionym sezonie.

Nie by³ to jednak pierwszy przypa-
dek, kiedy Ministerstwo Infrastruktu-
ry tak bardzo zmniejszy³o dotacjê.
W 2008 roku obni¿ono j¹ o 600 tys. z³,
natomiast w 2009 r. a¿ o 1 mln 600 tys.
z³! Jak siê okaza³o, pieni¹dze te trafi³y
do Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawo-
dowej w Che³mie, która od niedawna
równie¿ szkoli pilotów, choæ nie ma ani
odpowiedniej infrastruktury, ani wielo-
letniej tradycji. Nie jesteœmy oczywi-
œcie przeciwni rozwojowi tej szko³y
i przyznawaniu jej pañstwowych dota-
cji, ale nas - studentów, dziwi i zaskaku-
je system podzia³u œrodków na jak¿e
wa¿ny cel: szkolenie polskich pilotów
lotnictwa cywilnego. Najwiêksz¹ wad¹
obowi¹zuj¹cego obecnie systemu przy-
dzielania dotacji pomiêdzy jej benefi-
cjentów jest - naszym zdaniem - fakt, ¿e
w ¿aden sposób nie uwzglêdnia on po-
siadanej przez Oœrodek Kszta³cenia
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej
infrastruktury oraz liczby zatrudnio-
nych w nim instruktorów i mechani-
ków, a jedynie liczbê kszta³conych pi-
lotów.

Nie stwarza³o to wiêkszego proble-
mu, dopóki Politechnika Rzeszowska
by³a jedyn¹ polsk¹ uczelni¹ kszta³c¹c¹
pilotów lotnictwa cywilnego. Sytuacja

zaczê³a siê komplikowaæ w momencie,
gdy Ministerstwo Infrastruktury wyra-
zi³o zgodê na powstanie drugiego o-
œrodka, bez jednoczesnego zwiêkszenia
dotacji na rzecz szkolenia lotniczego.
Wiemy ponadto, ¿e podobnych oœrod-
ków ma przybywaæ. To niew¹tpliwie
powód do zadowolenia, jako ¿e przyszli
piloci bêd¹ mieli wybór dowolnej u-
czelni, a zdrowa konkurencja bêdzie
gwarantem jakoœci szkolenia. Wszela-
ko logiczne wydaje siê, ¿e powinno to
poci¹gn¹æ za sob¹ kilkukrotne zwiêk-
szenie dotacji. Wp³yw na ewentualne
ró¿nice w wysokoœci dotacji przyzna-
wanych dla poszczególnych szkó³ wy¿-
szych mia³aby nie tylko liczba kszta³co-
nych rocznie pilotów, ale równie¿ licz-
ba kadry instruktorskiej, technicznej,
statków powietrznych, infrastruktury,
przede wszystkim zaœ jakoœæ szkolenia.
Te wa¿ne czynniki pozostaj¹ jednak
niezauwa¿one, a kwoty przeznaczane
na szkolenie pilotów pozostaj¹ na po-
ziomie tych z pocz¹tku lat dziewiêæ-

dziesi¹tych ubieg³ego wieku, pomimo
inflacji, wzrostu cen paliw oraz wielu
innych czynników (w tym ubezpiecze-
nia lotniczego).

Nasze stanowisko, czyli bezpoœred-
nio zainteresowanych studentów, po-
stanowiliœmy w zwi¹zku z tym przed-
stawiæ odpowiednim osobom. Udali-
œmy siê zatem do Sejmu, gdzie dziêki
pos³owi Micha³owi Szczerbie (PO)
uda³o siê zorganizowaæ spotkanie
z pos³ami Janem Walentym Tomak¹
(PO) i Zbigniewem Rynasiewiczem
(PO). Rozmawialiœmy te¿ z pos³ami:
Andrzejem Szlacht¹ (PiS), Tomaszem
Kamiñskim (LiD), Krystyn¹ Skow-
roñsk¹ (PO) oraz Gra¿yn¹ Gêsick¹
(PiS). Zespó³ w sk³adzie: wiceprzewod-
nicz¹ca Sejmowej Komisji Finansów
Publicznych Krystyna Skowroñska
wraz z Janem W. Tomak¹ i Zbignie-
wem Rynasiewiczem z³o¿y³ poprawkê
do projektu ustawy bud¿etowej na rok
2010, w myœl której dotacja na rzecz
szkolenia lotniczego zostanie zwiêk-

(A)polityczne zmagania studentów pilota¿u

szowskiej pod nazw¹ Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz (OKL) i pod t¹ nazw¹ funkcjonuje do dzi-
siaj. Do czasu wprowadzenia w ¿ycie nowej ustawy "Prawo o szkolnictwie wy¿szym" z dnia 27 lipca
2005 r. dzia³alnoœæ OKL-u finansowana by³a przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Z chwil¹ wprowadzenia zmian okreœlonych ww. ustaw¹ œrodki na tê dzia³alnoœæ przekazuje (lub nie)
Ministerstwo Infrastruktury.

W. Guzik - po lotach na "Kolibrze". Fot. w³asna
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szona o 1 mln 300 tys. z³ w odniesieniu
do roku poprzedniego. Poprawka ta zo-
sta³a uzgodniona z koalicyjnymi kluba-
mi PO i PSL, jednak zdaj¹c sobie spra-
wê z powagi sytuacji, po uzyskaniu
zgody Klubu poparli j¹ tak¿e pos³owie
PiS. Projekt ustawy bud¿etowej na rok
2010 wraz z interesuj¹c¹ nas poprawk¹
zosta³ przyjêty i zatwierdzony. Wyda-
wa³o siê, ¿e cel naszych starañ zosta³
osi¹gniêty. Niestety, zwiêkszenie dota-
cji o 1 mln 300 tys. z³ by³oby komfor-
tow¹ sytuacj¹, gdyby te pieni¹dze tra-
fi³y do Politechniki Rzeszowskiej.
Tymczasem z tego skarbca ma czerpaæ
kilka szkó³ wy¿szych. Pos³owie obieca-
li, ¿e do³o¿¹ wszelkich starañ, by co naj-
mniej 1 mln z³ z tej kwoty przeznaczono
dla OKL-u w Jasionce.

Stanowimy bezsprzecznie jednostkê
z wieloletni¹ tradycj¹, kszta³c¹c¹ pilo-
tów na najwy¿szym poziomie. Polscy
piloci wykszta³ceni w Politechnice
Rzeszowskiej, przy jednoczesnym za-
chowaniu wszelkich wymogów bezpie-
czeñstwa, zatrudniani byli i s¹ przede
wszystkim w PLL "LOT", co zawsze
by³o i jest g³ównym zadaniem tego
oœrodka. Jest to tak¿e miejsce, w któ-
rym spe³niaj¹ siê nasze marzenia, gdzie
nagrod¹ za ciê¿k¹ pracê jest mo¿liwoœæ
szkolenia do licencji liniowej. Mo¿na
powiedzieæ: "od zera do bohatera", bo
przecie¿ o miejsce na specjalnoœci pilo-
ta¿owej mog¹ siê ubiegaæ osoby, które
nigdy wczeœniej jako piloci samolotami

nie lata³y. Ale nie tylko pi-
loci korzystaj¹ ze szkole-
nia w OKL-u, jest to bo-
wiem miejsce, w którym
odbywaj¹ praktyki tak¿e
przyszli awionicy, specja-
liœci od silników lotni-
czych czy p³atowców oraz
specjaliœci innych, po-
krewnych bran¿.

Na podkreœlenie za-
s³uguje równie¿ fakt, ¿e
OKL sta³ siê beneficjen-
tem dotacji z europejskie-
go programu Rozwoju
Polski Wschodniej, z któ-
rego to nasz Oœrodek
w najbli¿szych latach ma
otrzymaæ fundusze na mo-
dernizacjê infrastruktury i wymianê
sprzêtu lataj¹cego. W ramach tego pro-
gramu zakupionych bêdzie siedem no-
wych samolotów zarówno do szkole-
nia podstawowego, jak i szkolenia do
lotów wielosilnikowych wed³ug wska-
zañ przyrz¹dów. Bêdzie wybudowany
nowy pas betonowy w miejscu obecnie
u¿ytkowanego trawiastego pola wzlo-
tów, powstan¹ betonowe drogi ko³owa-
nia, nowa p³yta postojowa dla samolo-
tów i nowy, wiêkszy hangar. Obecnie
bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ badania
na specjalistycznych symulatorach
lotu. Dwa symulatory tego typu posia-
damy, natomiast w ramach tej dotacji
zakupione zostan¹ kolejne, nowoczeœ-

niejsze i jeszcze bardziej profesjonalne.
Na ich potrzeby zostanie tak¿e wybudo-
wany dodatkowy budynek szkolenio-
wy.

Perspektywa brzmi piêknie, tkwi
w niej jednak pewien "haczyk", zwi¹-
zany z omawian¹ wczeœniej dotacj¹
z Ministerstwa Infrastruktury. Przy tak
zmniejszonych œrodkach finansowania
szkolenia lotniczego w OKL-u niemo¿-
liwe stanie siê ubezpieczenie nowych
samolotów, które w przypadku fabrycz-
nie nowych statków powietrznych bê-
dzie kilkukrotnie wy¿sze od ubezpie-
czenia obecnie eksploatowanych ma-
szyn. Istnieje wiêc zagro¿enie, ¿e Oœro-
dek bêdzie posiada³ znakomite, ale nie-
wykorzystane zaplecze, jako ¿e przy
wysokim koszcie ubezpieczenia lotni-
czego mo¿e siê okazaæ, ¿e uczelni na
nie po prostu nie staæ.

Pozostawienie ministerialnej dotacji
na poziomie ostatnich dwóch lat, w do-
datku przy ustawicznym wzroœcie ko-
sztów eksploatacji, jest zaprzepaszcze-
niem mo¿liwoœci jakiegokolwiek roz-
woju dla naszego Oœrodka, nie wspomi-
naj¹c, ¿e otrzymywanych obecnie œrod-
ków nie wystarczy na finalne wyszkole-
nie pilotów ju¿ przyjêtych na specjali-
zacjê pilota¿ow¹. Zachodzi obawa, ¿e
mo¿e siê to zakoñczyæ przerwaniem ich
szkolenia na poziomie niewystar-
czaj¹cym do podjêcia jakiejkolwiek
pracy zawodowej. Poza tym wielu z nas
nie bêdzie mia³o mo¿liwoœci podjêcia
dalszego szkolenia na w³asn¹ rêkê ze
wzglêdu na jego bardzo wysoki koszt.
Ciê¿ka praca studentów (nie mówi¹c

£. S³omczyñski - miêdzyl¹dowanie w trakcie szeœæsetki. Fot. w³asna

W. Palacz w "Kolibrze". Fot. w³asna
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Na pewno wielu studentów zasta-
nawia³o siê, dlaczego 17 listopada
2009 r. by³ dniem wolnym od zajêæ
dydaktycznych.

Aby odpowiedzieæ na to pytanie,
musimy siê cofn¹æ w czasie i przypom-
nieæ sobie zesz³oroczn¹ akcjê przepro-
wadzon¹ przez cz³onków Ko³a Nau-
kowego Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹-
dzania Œrodowiskiem EKOBIZNES.
Z inicjatywy aktywnie dzia³aj¹cych
w kole studentów, w ci¹gu zaledwie kil-
ku godzin zebrano ponad 600 podpisów
osób, które solidaryzuj¹ siê z tysi¹cami
studentów z 65 krajów œwiata ju¿ od
1941 r. uwa¿aj¹cych, ¿e 17 listopada
powinien byæ obchodzony jako Dzieñ
¯aka. Zebrane podpisy przed³o¿ono JM
Rektorowi, który podzieli³ pogl¹dy ini-
cjatorów akcji i chc¹c jeszcze bardziej
podkreœliæ rangê tego dnia, w ubieg³ym
roku ustanowi³ 17 listopada dniem wol-
nym od zajêæ.

Aby ten dzieñ nie by³ kolejn¹ nie-
dziel¹ w œrodku tygodnia, spêdzon¹
przed telewizorem i przy niskoprocen-
towym chmielowym napoju oraz aby
odwdziêczyæ siê w³adzom uczelni za
ich przychylnoœæ KN EKOBIZNES
wpad³o na pomys³ zorganizowania
"Cyklu Szkoleñ Mened¿erskich".

Wielu nauczycieli akademickich
zgodzi³o siê poœwiêciæ swój czas, by
podzieliæ siê ze studentami wiedz¹ na
nieodp³atnym kilkugodzinnym szkole-
niu.

Odzew studentów by³ natychmias-
towy i ponad 350 miejsc na 11 szkole-
niach zajêto w ci¹gu dwóch dni.

Dzieñ 17 listopada od strony organi-
zacyjnej przebieg³ bez zastrze¿eñ -
stworzono 4 bloki po 2,5 godz. ka¿dy.
W ten sposób o godz. 8:00 rano rozpo-
czê³y siê m.in. nastêpuj¹ce szkolenia:
"Najefektywniejsze strategie zarz¹dza-
nia", "Mówca w biznesie", "Technolo-
gie perswazji", "EMAS - Wspólnotowy
System Ekozarz¹dzania i Audytu",
a tak¿e szkolenie dotycz¹ce analizy
czynników sukcesów i pora¿ek przed-
siêbiorstw pn. "Fioletowa krowa".

O 10:30 do sal wkroczyli prowadz¹cy
z "E-biznesu/E-marketingu" oraz
"Gie³dy, czyli podstaw inwestowania".
Po po³udniu odby³y siê szkolenia
z "Dotacji UE", "Negocjacji w biznesie
i PR" oraz "Wywiadu gospodarczego".
Szkolenie "Leadership - przywództwo"
rozpoczête w porze "Teleexpressu" za-
myka³o listê.

Aby pozosta³ œlad po tych zajêciach,
ka¿dy student otrzyma³ zaœwiadczenie
ukoñczenia "Cyklu Szkoleñ Mened¿er-
skich", dziêki któremu uczestnicy stan¹
siê bardziej po¿¹danymi osobami na
rynku pracy.

Korzystaj¹c z okazji, chcielibyœmy
serdecznie podziêkowaæ wszystkim
prowadz¹cym i s³uchaczom za udzia³
w obchodach Œwiatowego Dnia Stu-
denta w Politechnice Rzeszowskiej.

Jednoczeœnie mamy nadziejê, ¿e

w³adze uczelni na sta³e wprowadz¹ do
kalendarza akademickiego dzieñ 17 li-
stopada jako wolny od zajêæ dydaktycz-
nych, a nam uda siê zorganizowaæ
podobn¹ akcjê na jeszcze wiêksz¹
skalê.

Ma³gorzata Tworzyd³o

Cykl szkoleñ mened¿erskich
17 listopada17 listopada

o zaprzepaszczeniu pañstwowych pie-
niêdzy, które zosta³y wykorzystane
w poprzednich latach na szkolenie tych
roczników) mo¿e pójœæ na marne z po-
wodu nieuzasadnionej zmiany metody
finansowania.

Jako studenci specjalizacji pilota¿o-
wej, od paŸdziernika 2009 r. wspieramy
dzia³ania w³adz naszej uczelni maj¹ce
na celu pozyskanie dotacji i ustabilizo-
wanie drêcz¹cej nas sytuacji. Miejmy
nadziejê, ¿e nasza studencka inicjatywa
przyniesie pozytywn¹ zmianê finanso-

wania dla wszystkich oœrodków szkole-
nia lotniczego w Polsce, uwieñczon¹
niekwestionowan¹ korzyœci¹ dla nas
samych, tak¿e dla kraju.

Wiktor Guzik
Wojciech Palacz

£ukasz S³omczyñski

W trakcie szkolenia. Fot. w³asna
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Samorz¹d Studencki Politechniki Rze-

szowskiej robi co mo¿e, aby studenci za-

uwa¿yli i docenili jego istnienie oraz

dzia³alnoœæ. W bie¿¹cym roku akademic-

kim uda³o siê nam zorganizowaæ kilka nie-

zapomnianych, mamy nadziejê, wydarzeñ.

Zaczêliœmy od przywitania studentów

pierwszego roku, czyli tzw. Otrzêsin. Od-

by³y siê one 21 paŸdziernika 2009 r. w Klu-

bie REVOLUTION.

Nieco póŸniej przy wspó³pracy z sa-

morz¹dami WSPiA, WSIiZ oraz WSZ zor-

ganizowano Juwenalia na Bis oraz

miko³ajkow¹ akcjê charytatywn¹. Ale to

nie wszystko.

W najwiêkszym rzeszowskim klubie

LIVE przygotowaliœmy na 4 marca wysta-

wê obrazów i koncerty. Na scenie wyst¹pi

zespó³ Pustki oraz pamiêtany z wystêpu na

zesz³orocznych Juwenaliach zespó³ Aniu-

mus.

Wkrótce po tym, na terenie naszego

miasteczka rozejdzie siê zapach rozdawa-

nych studentom kie³basek, pieczonych na

nowym grillu. Sezon grillowania planuje-

my rozpocz¹æ koncertem na scenie "amfite-

atru", przewidujemy te¿ liczne konkursy

z nagrodami.

Ciekawie zapowiadaj¹ siê równie¿ ko-

lejne tygodnie naszych prac. Ju¿ 15 kwiet-

nia odbêd¹ siê po raz trzeci Wybory Miss

i Mistera Studentów Politechniki Rze-

szowskiej. W tym roku nast¹pi zmiana

miejsca tej niecodziennej imprezy. Komitet

Organizacyjny postanowi³ umo¿liwiæ

udzia³ w tym niezapomnianym wydarzeniu

szerszej publicznoœci. Z tego powodu wy-

bory odbêd¹ siê w klubie LIVE. Pozwoli to

na zwiêkszenie niemal dwukrotnie liczby

widzów.

Dwa dni póŸniej, czyli 17 kwietnia

w naszym miasteczku zabrzmi pisk opon

i klaksonów, który bêd¹ wydawaæ ekipy

konkuruj¹ce ze sob¹ podczas III Rajdu Sa-

mochodowego PRz.

W planach mamy równie¿ przeprowa-

dzenie II Przegl¹du Filmów Studenckich.

Serdecznie zapraszamy do podzielenia siê

z nami swoimi osi¹gniêciami re¿yserskimi

i nie tylko. Obecnie zg³oszenia filmów

mo¿na wysy³aæ do Samorz¹du Studenckie-

go na adres mailowy Rafa³a Kocaja: rko-

caj@gmail.com.

Pamiêtamy równie¿ o tych, którzy chc¹

siê dzieliæ z innymi w³asn¹ krwi¹. Po raz

czwarty przygotowujemy akcjê pod nazw¹

Wampiriada. Mamy nadziejê, ¿e i w tym

roku mo¿emy liczyæ na Wasze liczne przy-

bycie.

No i na koniec temat, którym interesuj¹

siê wszyscy studenci - Juwenalia. Tego-

roczn¹ niespodziank¹, nie tylko dla uczest-

ników, jest organizacja wspólnej imprezy

dla ca³ego œrodowiska akademickiego Rze-

szowa. Z przyjemnoœci¹ informujê, ¿e XVII

Rzeszowskie Juwenalia organizowane

przez Samorz¹dy: Politechniki, Uniwersy-

tetu, WSPiA, WSIiZ oraz WSZ odbêd¹ siê

na Rzeszowskich Bulwarach w dniach

12-14 maja 2010 r. Mamy nadziejê, ¿e ta

zmiana zostanie pozytywnie odebrana,

a program, który niebawem zaprezentuje-

my, przyci¹gnie na bulwary wszystkich stu-

dentów. Koordynatorem tegorocznych

Juwenaliów zosta³ wybrany Wojciech Goc-

lon (wiceprzewodnicz¹cy Samorz¹du Stu-

denckiego PRz, student WEiI), któremu

gratulujemy i ¿yczymy powodzenia.

Wszystkie istotne informacje bêd¹

umieszczane na stronie samorz¹du:

www.samorzad.prz.edu.pl.

Ju¿ wkrótce znajd¹ siê tam informacje

dla osób zainteresowanych zg³oszeniem

swojej kandydatury na wybory Miss i Mi-

stera PRz, czy do udzia³u w Rajdzie Samo-

chodowym.

ZAPRASZAMY
i ¯YCZYMY POWODZENIA!

Judyta R¿any

Studenci, ta wiosna dla WAS !

Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych
zorganizowa³a 14 lutego 2010 r.
w sto³ówce studenckiej Zabawê karna-
wa³ow¹ dla dzieci pracowników uczel-
ni. Uczestników powita³ ni¿ej pod-
pisany, przekazuj¹c maluchom i ich
opiekunom ¿yczenia noworoczne,
a jednoczeœnie udanej zabawy. W balu
uczestniczy³o 497 dzieci, którym - tra-
dycyjnie ju¿ - Miko³aj wrêczy³ paczki ze
s³odyczami.

Nasze pociechy, jak co roku, za-
bawia³y "Po³oniny" oraz Miko³aj i wodzi-
rej, a dzieci czêstowa³y siê przygotowa-
nymi na tê okazjê ³akociami.

W³odzimierz PtakTo by³ bal ... Fot. M. Misiakiewicz
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Najpopularniejsi sportowcy Politechniki RzeszowskiejNajpopularniejsi sportowcy Politechniki Rzeszowskiej

Fot. M. Misiakiewicz

Kolarze: Arkadiusz Cygan, Marcin Piecuch.

w 2009 r.w 2009 r.

Mistrzynie Podkarpacia w siatkówce pla¿owej: 
Anna Janas i Ma³gorzata Wac³awczyk. Pi³karz Sebastian Czyrek.

Laureatka El¿bieta Mróz. Hokeista Maciej Jagie³³o.

¯eglarze: Piotr Inglot, Micha³ Markiewicz.

Lekkoatletka Weronika Kobaka.
Tenisiœci: Alan Woœ, Tomasz Lewandowski, 
Piotr Chmiel i Pawe³ Chmiel.



GazetaGazeta
PolitechnikiPolitechniki

SportSport
AkademickiAkademicki

Ruszajmy siê

Zespó³ redakcyjny

Henryk Herba
Patrycja Ewa Jagie³owicz

Jadwiga Kaleta
Wies³awa Malska

Marta Olejnik - Redaktor Naczelny
Janusz Pusz
Jan Rybak

Bronis³aw Œwider

Adres Redakcji GP

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów

ul. Poznañska 2, bud. P
pok. 407, tel. 017-865-12-55

e-mail: olema@prz.rzeszow.pl
www.prz.rzeszow.pl

Wydawca
Politechnika Rzeszowska

im. Ignacego £ukasiewicza
35-959 Rzeszów

ul. W. Pola 2

Drukarnia Oficyny Wydawniczej PRz, zam. 26/10
ISSN 1232-7832

Redakcja GP zastrzega sobie prawo skracania 
i opracowywania artyku³ów oraz zmiany ich tytu³ów.

Nak³ad: 600 egz. Cena: 2 z³

Autor zdjêæ na str. 1.

Projekt ok³adki

Druk

Pawe³ Olejnik

Marta Olejnik

Autorzy tekstów

Stanis³aw Ko³odziej

Z£OTO TENISISTÓW

XXVI Bal Sportowca

Fot. Archiwum AZS

prof. dr hab. in¿. Kazimierz Buczek
Dziekan WEiI

dr in¿. Andrzej Burghardt
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki WBMiL

Wiktor Guzik
Student III LD-C (WBMiL)

mgr in¿. Patrycja Ewa Jagie³owicz
Katedra Konstrukcji Maszyn WBMiL

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Klub Uczelniany AZS

mgr Joanna Kuc
Biuro Europejskich Funduszy Inwestycyjnych

i Rozwojowych

dr in¿. Wies³awa Malska
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki WEiI

mgr Marta Olejnik 
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

Wojciech Palacz
Student IV LD-C (WBMiL)

prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz
Kierownik Katedry Fizyki WMiFS

mgr Ma³gorzata Pomorska
Studium Jêzyków Obcych

W³odzimierz Ptak
Samodzielna Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

Judyta R¿any
Studentka II FK/E-DU (WMiFS)

£ukasz S³omczyñski
Student V MDL-C (WBMiL)

dr Wies³aw Stêpieñ
Katedra Fizyki WMiFS

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju 

Kadry Naukowej

Ma³gorzata Tworzyd³o
Studentka V ZD (WZiM)

mgr Anna Worosz
Biuro ds. Karier i Promocji

prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
Prorektor ds. kszta³cenia

mgr Agnieszka Zawora
Sekretariat Prorektora ds. rozwoju

dr Monika Zub
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Tenisiœci sto³owi AZS PRz 
w piêknym stylu obronili tytu³ 
Akademickich Mistrzów Pol-
ski. Fina³ Ogólnopolski roze-
grany zosta³ w dniach 27-29 
stycznia 2010 r. w obiektach 
Uniwersytetu Œl¹skiego w Cie-
szynie. Szczegó³y w nastêp- 
nym numerze.

Sto³ówka Studencka PRz kolejny raz by³a miejscem tradycyjnego Balu Sportowca 
organizowanego przez Klub Uczelniany AZS PRz. Jak zawsze odby³ siê on w ostatni¹ 
sobotê karnawa³u - w tym roku 13 lutego. Najwa¿niejszym punktem programu by³o 
oczywiœcie og³oszenie wyników plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców 
Politechniki Rzeszowskiej w 2009 r. 

Oto dziesi¹tka najlepszych:
  1. Dru¿yna tenisa - Pawe³ Chmiel, Piotr Chmiel, Tomasz Lewandowski

i Alan Woœ (WZiM)
  2 . Lekkoatletyka - Weronika Kobaka (WBMiL)
  3. Dru¿yna kolarzy- Marcin Piecuch (WBiIŒ), Arkadiusz Cygan (WZiM)
  4. ¯eglarstwo (za³oga) - Piotr Inglot, Micha³ Markiewicz (WEiI) 
  5. Siatkówka pla¿owa - Anna Janas (WCh), Ma³gorzata Wac³awczyk (WZiM)
  6 . Pi³ka siatkowa - Mateusz Hada³a (WBMiL)
  7. Unihokej - El¿bieta Mróz (WZiM)
  8 . Unihokej - Maciej Jagie³³o (WBMiL)
  9. Pi³ka no¿na - Sebastian Czyrek (WZiM)
10. Koszykówka - Miko³aj Sowa (WBMiL)

   Wyró¿nione zosta³y trzy osoby: 
            Katarzyna Wanat (WZiM) - pi³ka no¿na, unihokej

      Tadeusz Czu³no - trener sekcji TS
      Grzegorz  Mentel - menager TS

     

     

Okolicznoœciowe puchary i grawertony wrêczyli sportowcom: wiceprezes Zarz¹du 
Œrodowiskowego AZS Janusz Zieliñski i prezes KU AZS PRz Grzegorz Sowa. W czêœci 
artystycznej odby³ siê pokaz tañca nowoczesnego, a wœród uczestników balu rozlosowane 
zosta³y upominki. Goœcie bawili siê wspaniale.

Fot. Archiwum AZS
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