


Fot. M. Misiakiewicz
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Astronauci z za³ogi STS-130 w Bezmiechowej

Replikê lampy I. £ukasiewicza wrêczy³ 
astronautom prof. Marek Orkisz.

Moment poprzedzaj¹cy z³o¿enie kwiatów pod tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ rekordowy lot Tadeusza Góry.Z wizyt¹ w hangarze.

Honorowymi goœæmi by³y m.in.: Adela Dankowska, Iwona Góra,
córka gen. T. Góry oraz Jessica Quadrelli, wnuczka Genera³a.

N. Patrick w towarzystwie dzieci 
i re¿. Adama Ustynowicza (poœrodku).

Student lotnictwa na WBMiL 
Maksymilian Czubak w czasie prezentacji AOS.

Pami¹tka z przestworzy dla Politechniki Rzeszowskiej.
Od lewej: kpt. K. Hire, prof. M. Orkisz, dr N. Patrick, p³k G. Zamka.

Astronauci z dowcipem o sobie.

(vide s. 3.)
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Bezmiechowa powita³a goœci z NASA

PER ASPERA AD ASTRA

Miniony czas w Politechnice
up³yn¹³ w du¿ym stopniu pod znakiem
astronautyki oraz podró¿y na orbitê
oko³oziemsk¹. Sta³o siê tak za spraw¹
kolejnych wizyt amerykañskich astro-
nautów w naszej uczelni. Jak siê mo¿na
by³o przekonaæ, wyk³ad pu³kownika
USA Terry'ego Virtsa nie by³ jedyn¹
okazj¹ do tego, aby pos³uchaæ nie-
zwyk³ych relacji z pracy w kosmosie.

Tym razem, na zaproszenie w³adz
Politechniki Rzeszowskiej oraz Poli-
techniki Warszawskiej, w malownicze
tereny Bezmiechowej zawita³o troje
z  piêcioosobowej  delegacji  astronau-
tów misji STS-130 wizytuj¹cej w Pol-
sce. Dwudniowy pobyt w Akade-
mickim Oœrodku Szybowcowym Poli-
techniki Rzeszowskiej rozpocz¹³ siê
17 maja br. W tym czasie p³k pil. Geor-
ge Zamka, kpt. pil. Kathryn Hire oraz
dr Nicholas Patrick mieli opowiedzieæ
o swojej misji oraz pracy w NASA, jak
równie¿ poznaæ historiê kolebki pol-
skiego szybownictwa i ludzi z ni¹
zwi¹zanych.

Na pocz¹tku spotkania z astronauta-
mi dzieci ze Szko³y Podstawowej im.
Szybowników Polskich w Bezmiecho-
wej wykona³y utwór pt. "Na skrzyd³ach
nocy", który po wojnie na czeœæ Tadeu-
sza Góry u³o¿y³ Leon Sêk. Dzisiaj ten
utwór jest hymnem bezmiechowskiej
szko³y.

Nastêpnie w sali konferencyjnej go-
œci uroczyœcie przywita³ prorektor ds.
rozwoju naszej uczelni prof. Marek Or-
kisz. W powitaniu mówi³ o "Œwiêtej
Górze Szybowników", podkreœlaj¹c
istotê miejsca, w którym znaleŸli siê
zaproszeni goœcie. Wspomnia³ te¿
o pocz¹tkach prac umys³ów ludzkich
nad maszynami lataj¹cymi i zg³êbia-
niem przestrzeni oko³oziemskich w na-
wi¹zaniu do geniuszu Leonarda da

Vinci, a tak¿e Konstantego Cio³kow-
skiego - pioniera kosmonautyki. Profe-
sor M. Orkisz nawi¹za³ równie¿ do
utworu Juliusza Verne'a pt. "Podró¿ do
wnêtrza Ziemi" - jako przyk³adu ma-
rzeñ cz³owieka o podró¿owaniu w od-
leg³e i niedostêpne miejsca, które - jak
czas pokazuje - systematycznie s¹ reali-
zowane. Analogi¹ by³a w³aœnie podró¿
w g³¹b kosmosu zaproszonych astro-
nautów.

Adresatami powitania byli równie¿
pozostali goœcie, którzy swoj¹ obecno-
œci¹ uœwietnili spotkanie, m.in.: prze-
wodnicz¹cy Komitetu Badañ Ko-
smicznych i Satelitarnych Polskiej
Akademii Nauk prof. Piotr Wolañski,
dziekan Wydzia³u Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej prof. Jerzy Banaszek,
dziekan Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa prof. PRz Krzysztof Ku-
biak wraz z prodziekanem dr. in¿. Ed-
wardem Rejmanem, a tak¿e dyrek-
torem OKL-u dr. in¿. pil. J. Bakunowi-
czem oraz kanclerz PRz Janusz Bury.
Spotkanie zaszczyci³y swoj¹ obecno-
œci¹ panie: Adela Dankowska - najbar-
dziej utytu³owana obecnie polska szy-
bowniczka  wyró¿niona  Medalem  Li-
lienthala oraz Medalem Tañskiego,
a tak¿e Iwona Góra - córka genera³a Ta-
deusza Góry, patrona AOS. Nie przyje-
cha³a z przyczyn zdrowotnych pani
Jadwiga Pi³sudska-Jaraczewska, nie-
mniej przes³a³a z tej okazji list okolicz-
noœciowy zamieszczony na str. 4.

Po ceremonii powitania g³os zabrali
astronauci. Dowódca George Zamka,
Amerykanin polskiego pochodzenia,
przedstawi³ obecnych w Bezmiecho-
wej astronautów. Oto kilka s³ów o nich.
=Kathryn Hire - kapitan marynarki

wojennej, dowódca misji patrolo-
wych. Lata³a m.in. na samolotach

Lockheed P-3 Orion i Boeing T-43
Bobcat. Zanim zosta³a astronaut¹
pracowa³a jako in¿ynier nad misjami
wahad³owców. Bra³a te¿ udzia³
w dwóch misjach: STS-90 oraz 130.

=Nicholas Patrick - z pochodzenia
Anglik, w Anglii nauczy³ siê lataæ na
szybowcach. Studiowa³ w Cambrid-
ge oraz MIT. W USA pracowa³
w GE, a nastêpnie w firmie Boeing,
gdzie zajmowa³ siê konstrukcj¹ kok-
pitu do samolotu B777. W obu swo-
ich misjach: STS-116 i STS-30, pra-
cowa³ w otwartej przestrzeni kos-
micznej.

=George Zamka - absolwent Aka-
demii Morskiej USA. S³u¿y³ w od-
dziale piechoty morskiej, gdzie po
przeszkoleniu lotniczym zosta³ pilo-
tem samolotów Grumman A-6 Intru-
der, a póŸniej McDonnell Douglas
F/A-18 Hornet. Przez 10 lat by³ pilo-
tem doœwiadczalnym. STS-130 by³a,
obok STS-120, jego drug¹ misj¹
w kosmosie.
Wyk³ad astronautów w swojej treœci

by³ bardzo zbli¿ony do wyk³adu wy-
g³oszonego 12 maja br. przez p³k. Ter-
ry'ego Virtsa (patrz poprzednie wyda-
nie GP). Warto jednak przytoczyæ kilka
niezmiernie interesuj¹cych, dodatko-
wych faktów na temat lotów w kosmos.
Jak siê dowiedzieliœmy, przygotowania
do lotu rozpoczynaj¹ siê na rok przed
planowanym startem, kiedy to za³oga
zostaje przydzielona do konkretnej mi-
sji. W tym czasie astronauci w ramach
zajêæ odbywaj¹ liczne loty na samolo-
tach Northrop T-38 Talon, na których
æwicz¹ techniki pilota¿u i swoj¹ wy-
trzyma³oœæ. Ponadto, jak mo¿na sobie
wyobraziæ, "¿elaznym punktem" ich
prac s¹ zajêcia w rozmaitych symulato-
rach, tak¿e w symulatorze lotu wa-
had³owca. Do niezwyk³ych nale¿¹
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równie¿ æwiczenia w basenie, do które-
go za³oga wchodzi w swoich kosmicz-
nych kombinezonach, by w œrodowisku
pozornie zmniejszonego ci¹¿enia szko-
liæ siê przed planowanymi spacerami
kosmicznymi. Jak relacjonowali astro-
nauci, ich czas spêdzony w waha-
d³owcu rozpoczyna siê ju¿ na trzy go-

dziny przed startem, gdzie bezpoœred-
nio zaczynaj¹ przygotowywaæ siê do
niego, sprawdzaj¹c po kolei wszystkie
uk³ady i systemy. Ju¿ 42 sekundy po
rozruchu silników 55-metrowy uk³ad
orbitera z zewnêtrznym zbiornikiem
i rakietami noœnymi porusza siê szyb-
ciej ni¿ dŸwiêk. Natomiast w 8 minut

i 30 sekund jego prêdkoœæ jest 20-
-krotnie wiêksza od prêdkoœci pocisku
karabinowego. Jeœli chodzi o l¹dowa-
nie, na pewno warto wspomnieæ o tym,
¿e m.in. z uwagi na koniecznoœæ mini-
malizowania wszelkich oporów pod-
czas lotu œlizgowego wahad³owca,
podwozie zostaje wypuszczone dopie-

ro na 15 sekund przed przyzie-
mieniem. Prêdkoœæ podejœcia do
l¹dowania w tym czasie wynosi
ok. 300 km/h.

Po tej zajmuj¹cej prezentacji
przyszed³ czas na zadawanie
pytañ. Jak podczas wyk³adu
w Rzeszowie, tak i tutaj temat
wzbudzi³ niezwyk³e zaintereso-
wanie, tak wiêc pytaniom nie
by³o koñca. Na zakoñczenie
swojego wyst¹pienia astronauci,
podobnie jak prof. Marek Orkisz
na samym pocz¹tku, zwrócili
uwagê na rolê przedmiotów
œcis³ych oraz in¿ynierii w osi¹-
ganiu ludzkich pragnieñ zwi¹za-
nych z poznawaniem œwiata,
a tym samym i lotami w kosmos.

Jednak pobyt w Bezmiecho-
wej poœwiêcony by³ nie tylko
astronautom i ich pracy. By³a to
równie¿ mo¿liwoœæ zaprezento-
wania polskich dokonañ i osi¹g-
niêæ zwi¹zanych z lotnictwem.
Nieprzypadkowy by³ wybór daty
spotkania. Przeddzieñ 72. rocz-
nicy przelotu Tadeusza Góry
w maju 1938 r., za który otrzy-
ma³ Medal Lilienthala, sk³ania³
do wspomnieñ o tym wielkim dla
lotnictwa i szybownictwa cz³o-
wieku. Z tej okazji g³os zabra³
pan Adam Ustynowicz - re¿yser,
z którego m.in. inicjatywy astro-
nauci odbyli podró¿ do Polski.
Producent filmu "Dziennik pilo-
ta Góry" piêknymi s³owy roz-
pocz¹³ wspomnienie tej wielkiej
postaci. W wypowiedzi nawi¹za³
równie¿ do zrealizowanej w Za-
moœciu projekcji filmu, który
za³oga STS-130 inspirowana
muzyk¹ Fryderyka Chopina na-
krêci³a na orbicie. P³ytê z mu-
zyk¹ Chopina ofiarowan¹ przez
A. Ustynowicza zabra³ na pok³ad
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STS-130 pan G. Zamka. Re¿yser wska-
za³ analogiê pomiêdzy wizj¹ i planami
wspania³ego miasta, jakie w XVI w.
rozbudowa³ hetman wielki koronny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan
Zamoyski a tym, co jest obecnie reali-
zowane na orbicie naszej Ziemi - nowe
miêdzynarodowe "miasto", tworzone
dla po¿ytku nas wszystkich. Tu¿ przed
prezentacj¹ filmu o Tadeuszu Górze
re¿yser odczyta³ list okolicznoœciowy
przys³any przez pani¹ Jadwigê
Pi³sudsk¹-Jaraczewsk¹ - córkê mar-
sza³ka Pi³sudskiego, pilotkê szybow-
cow¹ i samolotow¹. Pan Ustynowicz
zakoñczy³ wyst¹pienie s³owami: "Ta-
deusz Góra mia³ 20 lat, jak polecia³ do
Wilna z Bezmiechowej. Teraz Wy
z Bezmiechowej poleæcie w kosmos".

Po projekcji filmu "Dziennik pilota
Góry" astronautom zosta³a zaprezento-
wana historia Bezmiechowej i Akade-
mickiego Oœrodka Szybowcowego,
o której opowiedzia³ Maksymilian Czu-
bak - student lotnictwa i kosmonautyki
w Politechnice Rzeszowskiej.

Nie zabrak³o równie¿ wspomnieñ
pani Iwony Góry, która w niezwykle
ciep³y sposób mówi³a o swoim ojcu -

s³uchacze dowiedzieli siê od niej, jakim
cz³owiekiem by³ prywatnie Tadeusz
Góra. Us³yszeliœmy o innych jego pa-
sjach, jakimi by³y narciarstwo i pszczo-
³y. Pani Iwona Góra podzieli³a siê ze
wszystkimi swoimi doœwiadczeniami
z lotów na szybowcach, podkreœlaj¹c
rolê swego ojca, jak¹ odegra³ w jej
szkoleniu szybowcowym. Tak¿e pani
Adela Dankowska opowiedzia³a o swo-
jej znajomoœci z patronem AOS, jak
równie¿ o swoim szybownictwie,
osi¹gniêciach i rekordach. By³o nie-
zwykle mi³o pos³uchaæ, z jak¹ pasj¹
mówi³a o lataniu.

Koñcz¹c spotkanie, prof. Marek Or-
kisz podziêkowa³ goœciom za wspa-
nia³y wyk³ad, podsumowuj¹c tematy
lekkich i ciê¿kich szybowców. Przy tej
okazji przywo³ana zosta³a niezwyk³a
symbolika - s³uchaliœmy m.in. o po-
cz¹tkach przygód z lataniem, jakich
niew¹tpliwie wiêkszoœæ pilotów do-
œwiadcza w³aœnie na maszynach bezsil-
nikowych, a zarazem o najwy¿szym
stopniu wtajemniczenia lotniczego, ja-
kim jest pilotowanie wahad³owca - naj-
ciê¿szego szybowca œwiata. Celem upamiêtnienia wizyty pro-

rektor Marek Orkisz obdarowa³ astro-
nautów replik¹ pierwszej lampy nafto-
wej skonstruowanej przez Ignacego
£ukasiewicza, patrona Politechniki
Rzeszowskiej. Lampa, daj¹ca œwiat³o -
symbol wiedzy i m¹droœci, powsta³a
dziêki aptekarzowi - pierwszemu
w œwiecie, który wykorzysta³ mo¿liwo-
œci ropy naftowej. To proste zastosowa-
nie nafty wiele lat póŸniej da³o tak¿e
mo¿liwoœæ jej u¿ycia jako paliwa dla
nowo utworzonych silników rakieto-
wych.

Zwieñczeniem programu wydarzeñ
by³o uroczyste ods³oniêcie pami¹tko-
wej tablicy, która zawis³a w g³ównym
holu Oœrodka w Bezmiechowej. Za-
mieszczone tam s³owa oraz fotografie
amerykañskich astronautów bêd¹
cenn¹ pami¹tk¹ dla studentów i póŸ-
niejszych pokoleñ wychowanków AOS
- jak us³yszeliœmy z ust profesora Mar-
ka Orkisza. Ods³oniêcia tablicy doko-
na³ dowódca misji, bliski nam przez
polskie pochodzenie, pu³kownik pilot
USA George Zamka. Nastêpnie nasi

Pani Iwona Góra o swoim ojcu.

Fot. M. Misiakiewicz

Pami¹tkowe zdjêcie z uczniami bezmiechowskiej szko³y.
Fot. M. Misiakiewicz
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goœcie z³o¿yli kwiaty pod tablic¹ upa-
miêtniaj¹c¹ historyczny lot szybow-
cowy Tadeusza Góry z 1938 r.

Nazajutrz zaplanowane zosta³y war-
sztaty astronautów ze studentami, na
które wszyscy oczekiwali z niecierpli-
woœci¹. Niecodzienna jest przecie¿ mo-
¿liwoœæ rozmowy z tak niezwyk³ymi
ludŸmi, pytania o wszystko, co do tej
pory nie by³o jasne. Chêtni studenci,
cz³onkowie kó³ naukowych mieli do
dyspozycji ponad 2 godziny na poru-
szanie pasjonuj¹cych ich tematów. Dla
studentów spotkanie z astronautami
by³o wielkim zaszczytem, kolejn¹
okazj¹ do poznania niezwyk³ych "pod-
niebnych ludzi".

Wszyscy chyba czuliœmy niedosyt
spowodowany brakiem lotów szybow-
cowych w tym magicznym miejscu.
Szczelnie pokryta gêst¹ mg³¹ Bezmie-
chowa nie pozwoli³a ujrzeæ w locie ani
jednego szybowca.

Warto wspomnieæ, ¿e nasza poranna
obecnoœæ w hangarze wraz z ekip¹ rea-
lizuj¹c¹ w Bezmiechowej program tele-
wizyjny "Kawa czy herbata?" przy-
bli¿y³a szerszemu gronu widzów Bez-

miechow¹ i jej znaczenie na mapie lot-
niczej Polski.

Fakt przybycia za³ogi STS-130 do
Bezmiechowej stanowi dowód na to, ¿e
Politechnika Rzeszowska aktywnie an-
ga¿uje siê w promocjê Polski oraz ¿e
jest nierozerwalnie zwi¹zana z tema-
tyk¹ polskiego lotnictwa - czy to przez
swoje zwi¹zki ze "Œwiêt¹ Gór¹ Szy-
bowników" czy poprzez fakt kszta³ce-
nia kadr in¿ynierów lotnictwa i pilotów
lotnictwa cywilnego. To w³aœnie do
nich m.in. adresowany by³ przekaz
astronautów dotycz¹cy koniecznoœci
kszta³cenia siê, rozwijania swoich ma-
rzeñ i pasji.

Dziêki nauce mo¿na du¿o osi¹gn¹æ,
w wielu przypadkach - jak mogliœmy
us³yszeæ - dok³adnie jak w sentencji:
Per aspera ad astra, co mo¿na by spa-
rafrazowaæ: przez trudy nauki w prze-
strzeñ kosmiczn¹. To wspania³y przy-
k³ad, bez w¹tpienia motywuj¹cy do po-
dejmowania wyzwañ i pokonywania
trudnoœci.

Marta Olejnik
we wspó³pracy

z Amadeuszem Rêkosiewiczem

Tablica pami¹tkowa z portretami astronautów w Bezmiechowej.
Fot. M. Misiakiewicz

Astronauci w towarzystwie studentów i prodziekana WBMiL dr. in¿. E. Rejmana.
Fot. D. Kudeñ
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PERSONALIA

Dr in¿. Grzegorz Budzik,
adiunkt w Katedrze Kons-
trukcji Maszyn na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa
uzyska³ w dniu 9 czerwca
2010 r. stopieñ naukowy dok-
tora habilitowanego nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej budowa i eksploata-
cja maszyn, nadany przez Radê
Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rze-

szowskiej. Temat rozprawy habilitacyjnej: Odwzorowanie
powierzchni krzywoliniowej ³opatek czêœci gor¹cej silników
lotniczych w procesie szybkiego prototypowania.

Grzegorz Budzik urodzi³ siê w 1971 r. w Rzeszowie. Stu-
dia wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa Politechniki Rzeszowskiej w 1996 r. W trakcie ostatnie-
go semestru studiów podj¹³ pracê w Zak³adach Optycznych
OPTORES w Rzeszowie na stanowisku technologa nor-
misty. W tym samym roku rozpocz¹³ studia doktoranckie na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie
w marcu 2001 r. obroni³ rozprawê doktorsk¹ pt. Obci¹¿enia
cieplne t³oka z wewnêtrznym ch³odzeniem. Nastêpnie roz-
pocz¹³ pracê w firmie THB BURY na stanowisku grafika
komputerowego, a w lutym 2002 r. zosta³ adiunktem w Kate-
drze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej, gdzie
nadal pracuje. Zajmuje siê zastosowaniem innowacyjnych

systemów CAD/CAM/CAE, in¿ynierii rekonstrukcyjnej
(RE) i szybkiego prototypowania (RP) g³ównie w budowie
maszyn (m.in. ³opatek silników lotniczych czy kó³ zêba-
tych), ale tak¿e we wzornictwie przemys³owym, grach kom-
puterowych, medycynie i architekturze. Jest autorem 3
i wspó³autorem 5 monografii, ponad 160 artyku³ów (m.in.
w czasopismach PAN i z Listy Filadelfijskiej) oraz kilkuna-
stu wdro¿eñ przemys³owych. Jest kierownikiem, wyko-
nawc¹ i doradc¹ naukowym w projektach badawczych finan-
sowanych ze œrodków MNiSzW oraz Funduszy UE, realizo-
wanych w ró¿nych oœrodkach naukowo-badawczych i przed-
siêbiorstwach przemys³owych. Jako radny czynnie uczestni-
czy w ¿yciu miasta Rzeszowa.

JM Rektor mianowa³ na
stanowisko profesora zwy-
czajnego w Politechnice Rze-
szowskiej prof. dr. hab. in¿.
Kazimierza Buczka, kierow-
nika Katedry Energoelektro-
niki i Elektroenergetyki oraz
dziekana Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki z dniem
1 czerwca 2010 r. na czas nie-
okreœlony.

PROFESURY

UCZELNIANE

Bronis³aw Œwider

Z  OBRAD  SENATU
Posiedzenie Senatu w dniu 27 maja

br. otworzy³ JM Rektor prof. dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak, informuj¹c
na wstêpie o sprawnym przebiegu te-
gorocznych juwenaliów studenckich.
Nastêpnie JM Rektor wrêczy³ nomi-
nacje:
n dr. hab. in¿. Wiktorowi Bukowskie-

mu, prof. PRz (WCh) na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreœlony,

n dr. hab. in¿. Piotrowi Koszelnikowi
(WBiIŒ) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat.
W wyniku przeprowadzonych

g³osowañ tajnych Senat podj¹³ uchwa³ê

nr 30/2010 w sprawie wszczêcia postê-
powania o nadanie tytu³u doktora ho-
noris causa Politechniki Rzeszowskiej
prof. Zbigniewowi Florjañczykowi.
Wyrazi³ tak¿e zgodê na zaopiniowanie
wniosku przez senaty trzech uczelni:
Politechniki £ódzkiej, Politechniki
Wroc³awskiej oraz Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologiczne-
go w Szczecinie, a ponadto powo³a³
prof. dr. hab. in¿. Jana Sieniawskiego
na promotora postêpowania.

W dalszej kolejnoœci Senat wyrazi³
pozytywn¹ opiniê w sprawie wniosków
o mianowanie:

n prof. dr. hab. in¿. Kazimierza Bucz-
ka (WEiI) na stanowisko profesora
zwyczajnego,

n dr. hab. in¿. Janusza Porzyckiego
(WBMiL) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na czas nieokreœ-
lony.
Senat przyj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y:

n nr 21/2010 w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na studia pierwsze-
go i drugiego stopnia oraz form stu-
diów na poszczególnych kierunkach
studiów w roku akad. 2011/2012,

n nr 22/2010 w sprawie warunków
i trybu rekrutacji na studia dokto-

HABILITACJE
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ranckie na PRz w roku akad. 2011/
/2012,

n nr 23/2010 w sprawie planowanej
liczby przyjêæ na studia wy¿sze oraz
studia doktoranckie w roku akad.
2010/2011,

n nr 24/2010 w sprawie zasad ustalania
w roku akad. 2010/2011 zakresu
obowi¹zków nauczycieli akademic-
kich, w tym rodzajów zajêæ dydak-
tycznych objêtych zakresem tych
obowi¹zków, wymiaru zadañ dy-
daktycznych dla poszczególnych
stanowisk, zasad obliczania godzin
dydaktycznych oraz w sprawie zasad
i trybu powierzania zajêæ dydaktycz-
nych w wymiarze przekraczaj¹cym
liczbê godzin ponadwymiarowych
okreœlon¹ w ustawie,

n nr 25/2010 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr
10/2008 Senatu PRz z dnia 29 maja
2008 r. w sprawie szczegó³owych za-
sad przyjmowania na studia w PRz

laureatów i finalistów olimpiad stop-
nia centralnego w latach akademic-
kich od 2009/2010 do 2012/2013,

n nr 26/2010 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego Poli-
techniki Rzeszowskiej za 2009 r.,

n nr 27/2010 w sprawie podzia³u dota-
cji bud¿etowej, zasad i wskaŸników
dotycz¹cych opracowania planów
rzeczowo-finansowych na 2010 r.,

n nr 28/2010 w sprawie przyjêcia pla-
nu rzeczowo-finansowego uczelni
na 2010 r.,

n nr 29/2010 w sprawie przyjêcia pla-
nu rzeczowo-finansowego inwesty-
cji budowlanych i zakupowych na
2010 r.
Ponadto Senat wyró¿ni³ medalem

"Zas³u¿onym dla Politechniki Rze-
szowskiej" wymienione dalej osoby.
n Pracownicy Politechniki Rzeszow-

skiej:
- Eugeniusz Fr¹cz (WEiI)

- mgr in¿. Ewa Jêdrzejec (WEiI)
- prof. dr hab. in¿. Roman Kadaj

(WBiIŒ)
- dr in¿. Dariusz Klepacki (WEiI)
- prof. dr hab. Kazimierz Rajchel

(WZiM)
- dr in¿. Tomasz Rogalski

(WBMiL, OSL)
- Danuta Sebastiañska (WBMiL)

n Osoby spoza Politechniki Rzeszow-
skiej:
- Zygmunt Cholewiñski, mar-

sza³ek województwa podkarpac-
kiego

- prof. dr hab. in¿. Wojciech Mit-
kowski (Akademia Górniczo-
-Hutnicza)

- prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Mit-
kowski (Akademia Górniczo-
-Hutnicza)

- mgr in¿. Tadeusz Jakubas, cz³o-
nek zarz¹du "Organika-Sarzyna"

Agnieszka Zawora

KRASP
DOKUMENT nr 31/V

Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich

Stanowisko rektorów - cz³onków Zgromadzenia Plenarnego KRASP przyjête
na posiedzeniu w dniu 7 maja 2010 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy

Prawo o szkolnictwie wy¿szym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Zgromadzenie Plenarne Konferen-
cji Rektorów Akademickich Szkó³ Pol-
skich (KRASP), po zapoznaniu siê
z projektem ustawy o zmianie ustawy
Prawo o szkolnictwie wy¿szym, usta-
wy o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w za-
kresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, przedstawia nastêpuj¹ce
stanowisko: Zgromadzenie z zadowo-
leniem odnotowuje, ¿e zaproponowana
nowelizacja wprowadza wiele roz-
wi¹zañ oczekiwanych przez œrodowi-
sko akademickie i kierunkowo zgod-
nych z postulatami zawartymi w doku-
mencie Strategia rozwoju szkolnictwa
wy¿szego 2010-2020 - projekt œrodowi-
skowy oraz przyjêtym przez Prezydium
KRASP i Prezydium PAN dokumencie
Œcie¿ka kariery akademickiej.

Nie sposób nie zauwa¿yæ jednak
wad konsultowanego projektu ustawy,
który maj¹c ograniczony charakter - nie
powinien zawieraæ rozwi¹zañ sprzecz-
nych z projektem œrodowiskowym
Strategii, popieranym przez KRASP.

W¹tpliwoœci budz¹ niektóre roz-
wi¹zania merytoryczne. Znacz¹cych
korekt wymagaj¹ definicje wielu pojêæ,
dotycz¹cych zw³aszcza systemu kszta³-
cenia. Ponadto, trudno jest oceniæ zna-
czenie i celowoœæ szeregu proponowa-
nych rozwi¹zañ bez znajomoœci, cho-
cia¿by w zarysie, przepisów wykonaw-
czych okreœlaj¹cych zasady i procedury
ich praktycznej realizacji.

Zgromadzenie z uznaniem przyjmu-
je prowadzone w ostatnim okresie
dzia³ania kierownictwa Ministerstwa
zmierzaj¹ce do doskonalenia projektu

nowelizacji poprzez konsultowanie
wybranych kwestii w trybie roboczym
z ekspertami reprezentuj¹cymi KRASP
oraz RGSW.

Uwzglêdniaj¹c wagê przed³o¿onej
ustawy i znaczenie, jakie bêdzie ona
mia³a dla przysz³oœci szkó³ wy¿szych
w Polsce, KRASP deklaruje gotowoœæ
udzia³u swoich ekspertów, w tym
przedstawicieli uczelni, które przygo-
towa³y obszerne opinie dotycz¹ce
przed³o¿onej nowelizacji, w dalszych
konsultacjach tego typu. Uwa¿amy, ¿e
projekt nowelizacji mo¿e zostaæ skiero-
wany do dalszych prac legislacyjnych
tylko po wypracowaniu jego kolejnej
wersji, popieranej przez wyraŸn¹ wiêk-
szoœæ œrodowiska akademickiego.

Cd. na str. 9.
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PODSUMOWANIE

zebranych przez Konferencjê Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
opinii œrodowiska akademickiego dotycz¹cych projektu dokumentu Ustawa o zmianie

ustawy - Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Praktycznie wszystkie opinie odno-
towuj¹ celowoœæ podjêtej próby nowe-
lizacji i proponowanych kierunków
zmian, ale jednoczeœnie zwracaj¹ uwa-
gê na liczne niedoci¹gniêcia przed-
³o¿onego do konsultacji dokumentu,
w szczególnoœci na tendencjê do nad-
miernej ustawowej regulacji kwestii
o charakterze doraŸnym i szczegó-
³owym, a tak¿e na niedopracowane do
koñca propozycje rozwi¹zañ maj¹cych
wspieraæ idee systemowej przebudowy
szkolnictwa wy¿szego.

Pomijaj¹c zawarte w niektórych
za³¹czonych dokumentach uwagi, wy-
nikaj¹ce z troski o interesy poszczegól-
nych œrodowisk, czêsto pojawiaj¹ siê
postulaty dotycz¹ce:
n zmniejszenia liczby odes³añ do

przysz³ych aktów wykonawczych
i wczeœniejszego okreœlenia zary-
sów szczególnie istotnych dla uczel-
ni i ich pracowników procedur,
a zw³aszcza

- istotnych dla realizacji zak³ada-
nych celów zasad wyodrêbniania
KNOW-ów,

- regulacji dotycz¹cych zwiêksza-
nia naboru (nie jest jasne, czy
próg 2% dotyczy ca³ej populacji
studentów uczelni, czy te¿ jej po-
szczególnych jednostek organi-
zacyjnych),

n prawid³owej implementacji Krajo-
wych Ram Kwalifikacji oraz bê-
d¹cych tego konsekwencj¹ zmian
ustawowych w zakresie organizacji
studiów i kszta³cenia oraz organiza-
cji systemu zapewniania jakoœci
kszta³cenia, przy czym
- zwraca siê uwagê na b³êdy for-

malne, nieprawid³owe definicje
itp.; powszechnie wskazywana
jest np. kwestia nieprawid³owej
definicji rozró¿niaj¹cej studia
prowadzone w trybie dziennym
i zaocznym,

- odnotowaæ nale¿y wspólny g³os
praktycznie wszystkich dzia³a-

j¹cych œrodowiskowych komisji
akredytacyjnych, domagaj¹cy siê
ustawowego uznania ich dzia³al-
noœci i stworzenia prawnych pod-
staw dla wspólnej z PKA pracy na
rzecz promowania i certyfikowa-
nia wysokiej jakoœci kszta³cenia,

- powtarza siê pogl¹d, ¿e b³êdem
jest ustawowe obci¹¿anie uczelni
obowi¹zkiem œledzenia losów ab-
solwentów, zw³aszcza w sposób
szczegó³owo regulowany zapisa-
mi prawa; zwraca siê uwagê na
koszty oraz problemy natury for-
malnej - uczelnie nie maj¹ mo¿li-
woœci zobligowania absolwen-
tów do informowania o przebiegu
ich karier zawodowych w okresie
kilku lat po ukoñczeniu studiów,

n podzia³u kompetencji miêdzy mini-
strem w³aœciwym do spraw szkolnic-
twa wy¿szego i ministrami innych
resortów w przypadku uczelni me-
dycznych, "mundurowych" i artys-
tycznych,

W Komisji Europejskiej trwaj¹ w³aœnie prace nad te-
matami konkursów, które bêd¹ og³aszane latem tego
roku w ramach 7. Programu Ramowego. Program Ra-
mowy jest najwa¿niejszym instrumentem finansowa-
nia badañ naukowych na poziomie ca³ej Wspólnoty.
G³ówna czêœæ bud¿etu przeznaczona jest na badania
w nastêpuj¹cych obszarach: bezpieczeñstwo, ener-
gia, nanonauki, nanotechnolgie, materia³y i nowe
technologie produkcyjne, nauki spo³eczno-ekono-
miczne i humanistyczne, przestrzeñ kosmiczna, œro-
dowisko (³¹cznie ze zmianami klimatycznymi), techno-
logie informacyjne i komunikacyjne, transport (³¹cznie
z aeronautyk¹), zdrowie, ¿ywnoœæ, rolnictwo, rybo³ów-
stwo i biotechnologia.

Projekty realizuj¹ miêdzynarodowe konsorcja, któ-
re Komisja Europejska wybiera w otwartych konkur-

sach. Szczegó³owe warunki kolejnych konkursów
opublikowane zostan¹ w lipcu tego roku, jednak ju¿ te-
raz w wiêkszoœci obszarów znane s¹ wstêpne tematy.
Ich znajomoœæ pomaga w lepszym przygotowaniu
wniosku, w szczególnoœci w znalezieniu partnerów do
projektu. Kilkumiesiêczny okres, jaki pozostaje miê-
dzy og³oszeniem konkursu a jego zamkniêciem, jest
czêsto zbyt krótki na napisanie wniosku odpowiedniej
jakoœci. Zapraszamy uczelnie zainteresowane infor-
macjami na temat nowych konkursów o kontakt
z KRASP (science@krasp.org.pl).

Wiêcej informacji o 7. Programie Ramowym, za-
sadach udzia³u i finansowania mo¿na znaleŸæ na
stronach Krajowego Punktu Kontaktowego.

Nowe konkursy na finansowanie badañ

Cd. na str. 10.

KRASP
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NOWY KIERUNEK STUDIÓW na WBMiL

In¿ynieria materia³owa

Intensywny rozwój zak³adów prze-
mys³owych w obszarze techniki lotni-
czej (WSK "PZL-Rzeszów" S.A.,
PZL-Œwidnik S.A., PZL-Mielec Sp.
z o.o., MTU Aero Engines Polska Sp.
z o.o., Goodrich Krosno Sp. z o.o.) wy-
musza zatrudnienie in¿ynierów - spe-
cjalistów ze znajomoœci¹ najnowszych
materia³ów i technologii materia³o-
wych, stosowanych zarówno w napê-
dach lotniczych, jak i konstrukcjach no-
œnych samolotów oraz œmig³owców.

Wydzia³ Budowy Maszyn i Lotnic-
twa, wychodz¹c naprzeciw oczekiwa-
niom firm zrzeszonych w Stowarzy-
szeniu Grupy Przedsiêbiorców Prze-
mys³u Lotniczego "Dolina Lotnicza",
pocz¹wszy od roku akademickiego

2010/2011, uruchamia studia I stopnia
na kierunku in¿ynieria materia³owa.
Nowy kierunek Rada Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa zatwierdzi³a
w dniu 11 lutego 2009 r., natomiast pla-
ny studiów 13 maja 2009 r.

In¿ynieria materia³owa jest kierun-
kiem kszta³cenia specjalistów posia-
daj¹cych wiedzê o relacjach pomiêdzy
budow¹ i w³aœciwoœciami materia³ów,
a tak¿e procesów ich wytwarzania
i przetwarzania. Wyró¿nia siê interdys-
cyplinarnym charakterem - obejmuje
podstawy fizyki, chemii, mechaniki,
elektroniki, biologii, medycyny oraz
nowoczesnych technologii informa-
tycznych. Absolwenci studiów I stop-
nia bêd¹ przygotowani do podjêcia pra-
cy zawodowej lub studiów II stopnia.
Wiedza w zakresie treœci kierunkowych
obejmuje naukê o materia³ach (w tym
in¿ynierskich), projektowanie materia-
³ów (z zastosowaniem metod kompute-

rowych), metody badania w³aœciwoœci
materia³ów, mechanikê materia³ów
oraz technologie materia³owe. Absol-
went bêdzie posiada³ umiejêtnoœci
w obszarze grafiki in¿ynierskiej, stoso-
wania termodynamiki do opisu zjawisk
fizycznych i podstawy modelowania
matematycznego wymiany ciep³a
w procesach technologicznych, a tak¿e
wiedzê o zjawiskach elektrycznych wy-
stêpuj¹cych w technice. Bêdzie rów-
nie¿ zna³ zasady organizacji pracy i za-
rz¹dzania w dzia³aniach technicznych.
Odbycie praktyk w zak³adach prze-
mys³owych Stowarzyszenia Grupy
Przedsiêbiorców Przemys³u Lotnicze-
go "Dolina Lotnicza" przyczyni siê do
bezpoœredniego poznania technologii
procesów produkcyjnych i zasad funk-
cjonowania zak³adów, a tak¿e poznania
miejsca przysz³ej pracy.

Maciej Motyka

n dopracowania rozwi¹zañ dotycz¹-
cych procedur oceniania i kryteriów
osi¹gania kolejnych stopni i tytu³u
naukowego, przy czym
- zwraca siê uwagê na marginaliza-

cjê znaczenia opinii rady wy-
dzia³u w procesie nadawania
stopnia doktora habilitowanego,

- zwraca siê uwagê na to, ¿e
w praktyce mo¿e byæ niemo¿liwe
dotrzymanie terminów, w któ-
rych powinny byæ realizowane
niektóre etapy procedur,

- w ocenie wielu œrodowisk waru-
nek uczestnictwa w promowaniu
trzech doktorów mo¿e stanowiæ
istotne utrudnienie w spe³nieniu
kryteriów wyst¹pienia o tytu³ na-
ukowy profesora,

- nie neguj¹c potrzeby systema-
tycznego oceniania osi¹gniêæ na-
uczycieli akademickich, pow-
szechnie zwraca siê uwagê na to,
¿e w praktyce stosowanie dwulet-

nich okresów oceny bêdzie trud-
ne, poci¹gnie za sob¹ du¿e ob-
ci¹¿enie prac¹ czysto administra-
cyjn¹, a nie zaowocuje znacz¹-
cymi efektami.

Przedstawione wy¿ej i inne, bar-
dziej szczegó³owe uwagi s¹ zawarte
m.in. w nastêpuj¹cych dokumentach,
wybranych spoœród znacznie wiêkszej
liczby opinii i stanowisk adresowanych
do Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkó³ Polskich:
n Opinia Komisji Akredytacyjnej - Ze-

spo³u Boloñskiego KRASP
n Uwagi Konferencji Rektorów

Uczelni Artystycznych
n Stanowisko uczelni wojskowych, do

którego do³¹czono dodatkowe uwagi
WAT

n Uwagi przed³o¿one przez œrodowi-
sko Pañstwowych Wy¿szych Szkó³
Zawodowych

n Stanowisko Uniwersyteckiej Komi-
sji Akredytacyjnej

n Stanowisko Komisji Akredytacyjnej
Uczelni Technicznych

n Uchwa³a Senatu UAM w Poznaniu
n Stanowisko Senatu UG + pismo

w sprawie zmian uregulowañ do-
tycz¹cych op³aty rekrutacyjnej na
studia doktoranckie

n Uwagi Akademii Górniczo-Hutni-
czej im. Stanis³awa Staszica w Kra-
kowie

n Uwagi Kolegium Rektorsko-Dzie-
kañskiego AM we Wroc³awiu

n Uwagi prof. Piotra Wêgleñskiego -
cz³onka zespo³u KRASP-PAN, któ-
ry przygotowa³ dokument "Œcie¿ka
kariery akademickiej"

n Uwagi Kwestora Politechniki Wro-
c³awskiej dotycz¹ce art. 105 pro-
jektu ustawy

Przewodnicz¹ca KRASP
prof. dr hab. Katarzyna
Cha³asiñska-Macukow

W

BMiLW

BMiL

1951

KRASP
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Studenci kierunku fizyka techniczna
mog¹ korzystaæ z wyjazdów studyj-
nych do zak³adów przemys³owych oraz
do uczelni zagranicznych, z wyk³adów
prowadzonych przez wybitnych specja-
listów z przemys³u oraz profesorów z u-
czelni krajowych i zagranicznych,
z dokszta³cania z jêzyka angielskiego
specjalistycznego oraz sta¿y w zak³a-
dach finansowych. Studenci pierwsze-
go roku mog¹ tak¿e korzystaæ z zajêæ
wyrównawczych z fizyki. Najlepsi stu-
denci otrzymuj¹ stypendia w wysoko-
œci 900 PLN miesiêcznie przez 9 mie-
siêcy w roku, nawet przez 3 lata.

Studia I stopnia na kierunku fizyka
techniczna trwaj¹ 3,5 roku (7 seme-
strów). Po pierwszym roku studiów stu-
denci wybieraj¹ jedn¹ z dwóch spe-
cjalnoœci: informatyczne systemy diag-
nostyczne (ISD) lub ekologiczne prze-
miany energii (EPE). Studenci spe-
cjalnoœci ISD zapoznaj¹ siê z podsta-
wami automatyki, diagnostyki, inteli-
gentnych systemów pomiarowych oraz
uzyskuj¹ szerokie wykszta³cenie infor-

matyczne. S¹ równie¿ przygotowywani
do obs³ugi nowoczesnej zinformatyzo-
wanej aparatury diagnostycznej. Z ko-
lei studenci specjalnoœci EPE uzyskaj¹
wiedzê z zakresu przedsiêbiorczoœci,
niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii
i ekologii. Wiedza zdobyta na studiach
umo¿liwi absolwentom znalezienie cie-
kawej pracy w nowoczesnych przedsiê-
biorstwach produkcyjnych, placów-
kach medycznych, specjalistycznych
laboratoriach i instytucjach administra-
cji pañstwowej. Studenci EPE s¹ tak¿e
przygotowywani do prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej.

Po uzyskaniu tytu³u in¿yniera absol-
wenci maj¹ mo¿liwoœæ kontynuowania
nauki na studiach II stopnia (magister-
skich), które oferuj¹ specjalnoœci: fizy-
ka w medycynie i technice oraz eko-
logiczne przemiany energii.

Studenci kierunku fizyka techniczna
uzyskuj¹ dobre wykszta³cenie w za-
kresie nauk technicznych (elektroniki,
elektrotechniki, grafiki in¿ynierskiej,
automatyki, diagnostyki, inteligent-

nych systemów pomiarowych), posia-
daj¹ umiejêtnoœæ obs³ugi nowoczesnej
zinformatyzowanej aparatury diagno-
stycznej, szerokie przygotowanie infor-
matyczne, wiedzê z zakresu polskich
i europejskich prawnych uwarunkowañ
dotycz¹cych wspierania i wykorzysta-
nia odnawialnych Ÿróde³ energii, a tak-
¿e nabywaj¹ umiejêtnoœæ samodziel-
nego poszukiwania potrzebnych infor-
macji i ich selekcjonowania oraz pozy-
skiwania œrodków dostêpnych na roz-
wój energetyki odnawialnej w ramach
funduszy europejskich.

Po ukoñczeniu studiów na kierunku
fizyka techniczna absolwenci mog¹ pra-
cowaæ w administracji rz¹dowej i sa-
morz¹dowej, w placówkach medycz-
nych, w przedsiêbiorstwach prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ na terenie Unii
Europejskiej, w specjalistycznych la-
boratoriach oraz w przedsiêbiorstwach
projektowych i instalacyjnych w obsza-
rze ma³ej energetyki z odnawialnych
Ÿróde³.

Dziekan Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej
zaprasza do studiowania na kierunkach zamawianych

W ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IV -
Szkolnictwo wy¿sze, Poddzia³anie 4.1.2: Zwiêkszenie liczby absol-
wentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy, Politechnika Rzeszowska od roku akademickiego
2009/2010 realizuje m.in. nastêpuj¹ce projekty: Zwiêkszenie liczby
absolwentów na kierunku fizyka techniczna oraz Zwiêkszenie
liczby absolwentów na kierunkach informatyka oraz matematyka.

Fizyka techniczna

Matematyka
Studenci kierunku matematyka

mog¹ korzystaæ z wyjazdów studyj-
nych do instytucji finansowych,
z wyk³adów prowadzonych przez wy-
bitnych specjalistów z instytucji finan-
sowych oraz profesorów z uczelni
krajowych i zagranicznych, z do-

kszta³cania z jêzyka angielskiego
specjalistycznego, a tak¿e sta¿y w in-
stytucjach finansowych oraz kursów ra-
chunkowoœci. Studenci pierwszego
roku mog¹ tak¿e korzystaæ z zajêæ wy-
równawczych z matematyki. Najlepsi
studenci otrzymuj¹ stypendia w wyso-

koœci 900 PLN miesiêcznie przez
9 miesiêcy w roku, nawet przez 3 lata.

Studia I stopnia na kierunku mate-
matyka, specjalnoœæ zastosowania ma-
tematyki w ekonomii, trwaj¹ 3 lata
(6 semestrów). Studenci uzyskuj¹ tytu³
licencjata i maj¹ mo¿liwoœæ kontynuo-
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wania nauki na studiach II stopnia (ma-
gisterskich). Zostaj¹ zapoznani z pod-
stawami wspó³czesnej matematyki
oraz jej metodami i licznymi zastoso-
waniami. Zdobyta wiedza matematycz-
na pozwala jednoczeœnie zrozumieæ
oraz opisaæ wiele zjawisk ekonomicz-
nych z zakresu finansów, bankowoœci
czy ubezpieczeñ. Studenci zdobywaj¹
równie¿ umiejêtnoœæ analizowania
i modelowania zjawisk ekonomicznych

za pomoc¹ narzêdzi matematycznych
oraz umiejêtnoœæ bieg³ego pos³ugiwa-
nia siê podstawowymi narzêdziami in-
formatycznymi, niezbêdnymi do ba-
dania iloœciowego charakteru zjawisk
ekonomicznych. Wiedza zdobyta na
studiach umo¿liwi naszym absolwen-
tom znalezienie ciekawej pracy w in-
stytucjach finansowych, towarzyst-
wach ubezpieczeniowych lub sektorze
bankowym.

Dziêki ofercie realizowanej w ra-
mach wspomnianych projektów stu-
denci maj¹ mo¿liwoœæ kszta³cenia siê
i zdobywania wiedzy w ciekawej i a-
trakcyjnej formie. Szczegó³owe infor-
macje: http://kierunki.prz.edu.pl/

Dov Bronis³aw
Wajnryb

Ka¿da edycja Olimpiady Chemicz-
nej jest wydarzeniem bardzo szcze-
gólnym, zwraca uwagê œrodowisk
oœwiatowych w ca³ym kraju, œrodowisk
uczelnianych i innych na chemiczne ta-
lenty, na chemicznie uzdolnion¹ m³o-
dzie¿ i ich opiekunów - nauczycieli che-
mii. Uczniowie naszego okrêgu s¹ ju¿
po zmaganiach I, II i III etapu Olimpia-
dy. Tradycyjnie, organizatorem zawo-
dów I i II stopnia Olimpiady Che-
micznej jest Komitet Okrêgowy Olim-
piady Chemicznej przy Wydziale Che-

micznym Politechniki Rzeszowskiej,
którego przewodnicz¹cym ju¿ od kilku
lat jest rektor Politechniki Rzeszow-
skiej prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobko-
wiak. Terminarz przebiegu LVI edycji
Olimpiady by³ nastêpuj¹cy:
8 21 listopada 2009 r. - zawody I etapu

(Rzeszów),
8 29-30 stycznia 2010 r. - zawody II e-

tapu (Rzeszów),
8 26-27 marca 2010 r. - zawody III eta-

pu (Warszawa).
W zawodach I etapu wziê³o udzia³

55 uczniów ze szkó³ ponadgimnazjal-
nych województwa podkarpackiego,
m.in. z Baranowa Sandomierskiego (1),
Brzozowa (2), Dêbicy (15), Jas³a (1),
Krosna (8), Mielca (1), Przemyœla (7),
Rzeszowa (9), Sanoka (4), Stalowej
Woli (3), Strzy¿owa (2), Tarnobrzega
(1) i Ustrzyk Dolnych (1).

Jednodniowe zawody I etapu obej-
mowa³y rozwi¹zywanie 5 zadañ teore-
tycznych. Najlepszym zawodnikiem
I etapu zawodów zosta³ £ukasz Kraw-
czyk, uczeñ III klasy I LO im. KEN
z Sanoka, który uzyska³ 92 pkt na 100
mo¿liwych do zdobycia, drugie i trzecie
miejsce zajêli uczniowie z Rzeszowa:
Szymon Wrzesieñ (LO Sióstr Prezen-
tek im. Jana Paw³a II - 81 pkt) oraz Mi-
cha³ B³a¿ (IV LO im. M. Kopernika -
80,5 pkt).

LVI Olimpiada
Chemiczna

Uczestnicy II etapu podczas rozwi¹zywania zadañ teoretycznych.
Fot. J. Pusz
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Do II etapu LVI Olimpiady Che-
micznej, który odby³ siê w salach wy-
k³adowych i laboratoryjnych Zak³adu
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Wydzia³u Chemicznego naszej uczelni,
Komitet G³ówny Olimpiady Chemicz-
nej w Warszawie zakwalifikowa³ 20
osób z naszego okrêgu oraz 10 osób z o-
krêgu ma³opolskiego. Dwudniowe za-
wody II etapu sk³ada³y siê: w pierw-
szym dniu z rozwi¹zywania 5 zadañ te-
oretycznych, w drugim dniu zaœ z roz-
wi¹zywania zadania laboratoryjnego.
W dwudniowych zmaganiach najlepiej

wypadli uczniowie: £ukasz Krawczyk
(124,5 pkt na 150 mo¿liwych do zdoby-
cia), Szymon Wrzesieñ (113,5 pkt)
i Maciej Rembisz (105,5 pkt) - ucznio-
wie LO Sióstr Prezentek im. Jana Paw³a
II w Rzeszowie, czwarte miejsce zdo-
by³ zaœ £ukasz Polczak (100,5 pkt) -
uczeñ II LO im. M. Kopernika w Miel-
cu. Wszyscy wymienieni awansowali
do III etapu LVI Olimpiady Chemicz-
nej w Warszawie.

Do etapu fina³owego w Warszawie
zakwalifikowano 95 osób z ca³ej Pol-

ski, wœród których znalaz³o siê czworo
uczniów z naszego okrêgu.

Po analizie wyników fina³owych
Komitet G³ówny Olimpiady Chemicz-
nej w Warszawie w dniu 10 kwietnia
2010 r. zatwierdzi³ listê 37 laureatów
LVI Olimpiady Chemicznej. Zwy-
ciêzc¹ bie¿¹cej edycji Olimpiady zosta³
Marcin Malinowski z V LO im. ks.
J. Poniatowskiego w Warszawie, nato-
miast nasz zawodnik £ukasz Krawczyk
(uczeñ mgr. Jana Buk³ada) zosta³ laure-
atem konkursu.

Uroczyste zakoñczenie Olimpiady
Chemicznej odby³o siê na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 12 czerwca br. o godz.12.00.

Pragnê przy tej okazji z³o¿yæ wyra-
zy podziêkowania wszystkim uczestni-
kom zawodów, ich opiekunom - na-
uczycielom chemii, a tak¿e sponsorom
zawodów odbywaj¹cych siê w Rzeszo-
wie, tj. Zak³adom Chemicznym "Orga-
nika-Sarzyna" S.A. (Grupa Chemiczna
CIECH), firmie LERG S.A. z Pustko-
wa oraz Gdañskiemu Wydawnictwu
Oœwiatowemu MATEMATURA.PL.
Sk³adam równie¿ gor¹ce podziêkowa-
nia pracownikom Komitetu Okrêgowe-
go oraz recenzentom prac i ¿yczê
wszystkim dalszej owocnej wspó³-
pracy.

Sekretarz KOOCh
Janusz PuszUczestnicy II etapu podczas rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego.

Fot. J. Pusz

Okrêg Liczba
finalistów

Œredni
wynik

Maks.
wynik

Liczba
laureatów

Bia³ostocki 2 39,00 54,00 0
Gdañski 6 75,67 103,50 1
Katowicki 10 79,05 107,50 4
Kielecki 4 82,88 98,50 2
Krakowski 10 72,90 101,00 2
Lubelski 6 77,50 91,50 3
£ódzki 9 88,61 130,00 6

Poznañski 8 83,19 127,00 3
Rzeszowski 4 67,38 90,50 1
Szczeciñski 8 85,25 123,00 3
Toruñski 5 83,00 93,50 3

Warszawski 14 89,11 134,50 6
Wroc³awski 9 79,22 113,00 3

Statystyka etapu fina³owego LVI Olimpady
Chemicznej z podzia³em na okrêgi

Laureat LVI Olimpiady Chemicznej uczeñ £ukasz Krawczyk
z Sanoka podczas rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego.

Fot. J. Pusz



14 GAZETA POLITECHNIKI

Ju¿ po raz trzeci Katedra
Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci zorganizo-
wa³a Rzeszowski Festiwal Nauki,
Techniki i Sztuki.

Festiwal odby³ siê w dniach 10-11
maja 2010 r. przy wspó³pracy Politech-
niki Rzeszowskiej z Uniwersytetem
Rzeszowskim. Honorowy patronat nad
Festiwalem objêli: JM Rektor Politech-
niki Rzeszowskiej profesor Andrzej
Sobkowiak, JM Rektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego profesor Stanis³aw
Uliasz, marsza³ek województwa pod-
karpackiego Zygmunt Cholewiñski,
wojewoda podkarpacki Miros³aw Ka-
rapyta, prezydent Rzeszowa Tadeusz
Ferenc, podkarpacki kurator oœwiaty

Jacek Wojtas, prezes WSK "PZL-Rze-
szów" S.A. Marek Darecki.

W pierwszym dniu Festiwalu zapre-
zentowano:
= wyk³ad Kobieta w jêzyku komunika-

cji spo³ecznej, werbalnej i pozawer-
balnej - wyg³oszony przez dr. Mi-
ros³awa Karapytê (wojewodê pod-
karpackiego),

= wyk³ad Azbest - mity i rzeczywistoœæ
- prof. dr. hab. in¿. Jerzego ZwoŸ-
dziaka (Politechnika Wroc³awska,
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska),

= muzykê i kulturê Hiszpanii - wy-
st¹pienie Carlosa Casady Huberta
(studenta programu Erasmus),

= wyst¹pienie Byæ kobiet¹ - które
przygotowa³y: Yulya Letnevska,
Marta Pelchar, Olena Pozho (stu-
dentki WZiM z Ukrainy).
Podobnie jak w ubieg³ym roku,

ogromnym powodzeniem cieszy³ siê
wyk³ad w formie operetki œpiewany
przez prorektora prof. Leszka WoŸnia-
ka, mgr Beatê Kud i dr. in¿. Mariana
WoŸniaka, zatytu³owany "Kobieta
w sztuce".

Program drugiego dnia Festiwalu
by³ nastêpuj¹cy:
= Genetycznie zmodyfikowane orga-

nizmy - aspekty zdrowotne, ekono-
miczne i ekologiczne - wyk³ad
wyg³oszony przez prof. dr. hab. in¿.
Leszka WoŸniaka,

= Zagro¿enia œrodowiskowe i zdro-
wotne w oczach studentów - prezen-
tacje multimedialne przygotowane
przez studentów Politechniki Rze-
szowskiej, odnosz¹ce siê do wspó³-
czesnej tematyki ochrony œrodowi-
ska i zdrowia, przygotowane pod
nadzorem dr Sylwii Dziedzic (owa-
cyjnie przyjête),

= Innowacyjne myœlenie polityczne,
biurokratyczne i wynalazcze -
wyk³ad wyg³oszony przez dr. n.
med. Jana ¯uchowskiego,

= Po co nam ta ca³a chemia - wyk³ad
wyg³oszony przez dr. hab. in¿. Wik-
tora Bukowskiego, prof. PRz.

Festiwal sponsorowa³y firmy: Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two S.A. oraz INNpuls Sp. z o.o.

Jolanta Stec-Rusiecka

Carlos Casado Huberto, student z Hisz-
panii prezentuje grê na instrumencie
o hiszpañskim brzmieniu “gajta”.

Fot. M. Misiakiewicz

Wojewoda podkarpacki dr Miros³aw
Karapyta w czasie interesuj¹cego wy-
k³adu.

Fot. M. Misiakiewicz

Festiwal Nauki, Techniki i SztukiFestiwal Nauki, Techniki i Sztuki

w Politechnice
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W dniu 29 maja 2010 r. w Rzeszo-
wie na terenie Polskiego Radia Rze-

szów przy ul. Zamkowej odby³ siê
Dzieñ Odkrywców - I Interaktywny

Piknik Wiedzy, którego organizatorami
by³y: Polskie Radio Rzeszów S.A., Po-
limedia i Stowarzyszenie "EksploRes".
W Pikniku wziê³a udzia³ Katedra Fizy-
ki wraz z Ko³em Naukowym Metod Fi-
zyki Stosowanej, Ko³o Naukowe Auto-
matyków i Robotyków ROBO i Ko³o
Naukowe studentów Wydzia³u Che-
micznego PRz. Zespo³em Katedry Fi-
zyki kierowa³ dr Tomasz Wiêcek. Po
obejrzeniu XII Pokazów z Fizyki, które
odby³y siê w bud. S w okresie juwena-
liów, organizatorzy Pikniku zaprosili
do udzia³u fizyków z Instytutu Fizyki
UMCS.

Piknik cieszy³ siê zaskakuj¹co du-
¿ym zainteresowaniem - wed³ug jego
organizatorów wziê³o w nim udzia³
oko³o 15 000 widzów. W pokazach pro-
wadzonych przez nasz¹ uczelniê licznie
uczestniczyli studenci kó³ naukowych.

Tadeusz Paszkiewicz
Mali odkrywcy z wielkim zaintersowaniem ...

Fot. w³asna

Udzia³ Politechniki w I Interaktywnym Pikniku Wiedzy

W dniach 5-6 maja br. w budynku S
Politechniki Rzeszowskiej odby³o siê
XVI Podkarpackie Forum Innowacyj-
noœci, zorganizowane we wspó³pracy
z Urzêdem Marsza³kowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego w ramach
realizacji Projektu systemowego
"Wzmocnienie instytucjonalnego sys-
temu wdra¿ania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007-2013 w wo-
jewództwie podkarpackim".

Jest to kontynuacja spotkañ, odby-
waj¹cych siê cyklicznie, zwi¹zanych
z realizacj¹ Regionalnej Strategii Inno-
wacji Województwa Podkarpackiego
na lata 2005-2013. Celem organizowa-

XVI Podkarpackie Forum Innowacyjnoœci

Dzieñ Odkrywców

Na sali obrad.
Fot. M. Misiakiewicz
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nych spotkañ jest m.in. integracja œro-
dowisk akademickich, biznesowych
oraz administracji samorz¹dowej zain-
teresowanych budowaniem podkarpac-
kiego systemu innowacji, wymiana
doœwiadczeñ i promocja dobrych
praktyk oraz inicjowanie nowych me-
todologii celem wsparcia innowacyjno-
œci regionu.

Pierwszy dzieñ Forum poœwiêcony
zosta³ tematyce innowacyjnych kla-
strów w województwie podkarpackim.
Przedstawiono ich rolê w budowaniu

polityki innowacyjnej regionu, przy-
k³ady dobrych praktyk oraz koncepcjê
tworzenia nowych inicjatyw klastro-
wych.

W tym dniu zosta³y równie¿ wrê-
czone nagrody w konkursie Junior In-
nowacji, zorganizowanym przez Rze-
szowsk¹ Agencjê Rozwoju Regio-
nalnego i Preinkubator Akademicki
na najbardziej innowacyjn¹ koncepcjê
funkcjonowania firmy.

W trakcie drugiego dnia Forum
przedstawiono liczbowo innowacyjne
województwo podkarpackie, zaprezen-
towano strategiê promocji miasta Rze-
szowa jako stolicy innowacji oraz
strategiê promocji regionu poprzez
udzia³ w targach lotniczych w Pary¿u
w 2009 r. i w Berlinie w 2010 r.

Wszystkie informacje na temat pod-
karpackich forów innowacyjnoœci, jak
równie¿ prezentacje wyg³oszonych re-
feratów znajd¹ Pañstwo na stronie:
www.rsi.podkarpackie.pl.

Zapraszamy do udzia³u w kolejnym

Forum we wrzeœniu 2010 r.

Alicja Sobkowiak

Laureaci konkursu
Junior Innowacji

Podkarpacia 2009

1. miejsce - Karolina Leœniak za
pomys³ "koszuleNamiare.com"
(Wy¿sza Szko³a Informatyki i Za-
rz¹dzania - studentka)

2. miejsce - Agnieszka Jêdrusik
za pomys³ "Wdra¿anie zintegrowa-
nych systemów zarz¹dzania jako-
œci¹, œrodowiskiem i BHP" (Po-
litechnika Rzeszowska - studentka)

3. miejsce - Monika Szuberto-
wicz za pomys³ "Centrum zabaw dla
dzieci" (Uniwersytet Rzeszowski -
absolwentka)

Laureatki konkursu Junior Innowacji Podkarpacia 2009 w towarzystwie mar-
sza³ka Z. Cholewiñskiego (z prawej) i wiceprezesa RARR J. Ramskiego (od pra-
wej: Karolina Leœniak, Agnieszka Jêdrusik i Monika Szubertowicz).

Fot. M. Misiakiewicz

Nagrody wrêczali: prorektor L. WoŸniak i wiceprezes RARR J. Ramski.
Fot. M. Misiakiewicz
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Wydzia³ Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

(9 osób):
Józef Bondyra, Monika Cyganik, Rafa³
G³adysz, Tadeusz £oza, Piotr Mazur,
Monika Mo¿d¿eñ, Norbert Nowak,
Aleksandra Paradowska, Ewelina Sza-
bat

Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa (26 osób):

Micha³ Barlik, Ryszard Czop, Maciej
Dubiel, Micha³ Grobosz, Wiktor Guzik,
Piotr Kabala, Kamila Kawka, Magdale-
na Kie³t, Ma³gorzata Kie³t, Maciej Kot-
larz, Bernadetta Krauz, Sebastian Mar-
sza³ek, Kamil Matras, B³a¿ej Moraw-
ski, Katarzyna Olejnik, Pawe³ Ozga,
Wojciech Palacz, Krzysztof Pietruszek,
Amadeusz Rêkosiewicz, Maciej Skiba,
Alicja Szuster, Konrad Szyd³owski,
Micha³ Wojas, Tomasz Wronowski,
Micha³ Wrz¹chal, Mariusz Zwierz-
chowski

Wydzia³ Chemiczny (7 osób):
S³awomir KuŸniar, Damian Machow-
ski, El¿bieta Maziarz, Anna Szmyd,
Iwona Sêk, Agnieszka Wróbel, Dorota
Zych

Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki (25 osób):

Piotr Bartman, Damian Bêtkowski,
Pawe³ Biega, Marcin Bryk, Tomasz

Czech, Piotr Czura, Damian Jeleñ, Piotr
Kasprzak, Jakub Kimasz, Micha³
Knott, Jacek Koco³, Sylwester £ojek,
Pawe³ Maci¹g, Tomasz M¹czka, Janusz

Wrêczenie Nagród Rektora Politechniki Rzeszowskiej to uroczystoœæ, która zagoœci³a
na sta³e w kalendarzu imprez akademickich. W dniu 15 czerwca br. JM Rektor prof. dr hab.
in¿. Andrzej Sobkowiak uroczyœcie przekaza³ listy gratulacyjne studentom aktywnie u-
czestnicz¹cym w ¿yciu akademickim. Wœród wyró¿nionych s¹ uczestnicy sympozjów,
przedstawiciele kó³ naukowych, organizatorzy wielu imprez studenckich, przedstawicie-
le Studenckiego Zespo³u Pieœni i Tañca "Po³oniny", Akademickiego Radia i Telewizji "Cen-
trum" oraz osoby zaanga¿owane w dzia³alnoœæ Samorz¹du Studenckiego, medaliœci
ró¿nych dyscyplin sportowych, a tak¿e organizatorzy ¿ycia sportowego na uczelni.

Nagrody Rektora za miniony rok akademicki 2009/2010 to dla studentów ogromne wy-
ró¿nienie. Uroczystoœæ odby³a siê w Klubie Studenckim PLUS, licznie przybyli na ni¹ za-
proszeni goœcie. Na wniosek dziekanów, opiekunów kó³ naukowych, Samorz¹du
Studenckiego oraz prezesa KU AZS wyró¿niono 116 studentów, w których gronie znaleŸli
siê przedstawiciele wszystkich kierunków studiów. Nagrody stanowi¹ podsumowanie
ca³orocznego zaanga¿owania studentów w ¿ycie swojej Alma Mater.

Poni¿ej prezentujemy listê nagrodzonych osób.

Z r¹k JM Rektora A. Sobkowiaka i prorektora L. WoŸniaka studenci odbierali
nagrody.

Fot. M. Misiakiewicz

NAGRODY DLA STUDENTÓW
WRÊCZONE

NAGRODY DLA STUDENTÓW
WRÊCZONE
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M¹ka, Waldemar Mróz, Dariusz No-
wak, Marcin Jan Orzechowski, Damian
Pajda, Kamil Pociask, Wojciech Pogo-
da, Bogus³aw Rymut, Dominik Trojnar,
Micha³ Wroñski, Marcin Ziêba

Wydzia³ Matematyki i Fizyki
Stosowanej (4 osoby):

Mateusz Bañkowski, Barbara Go³ê-
biewska, Agnieszka Kida, Krzysztof
Kot

Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu (33 osoby):

Angelika Banaœ, £ukasz Biedka, Pawe³
Chmiel, Piotr Chmiel, Maria G¹tarska,
Paulina Gurgul, Grzegorz Hammer,
Ma³gorzata Kie³tyka, Anna Konono-
wicz, Krystan Kubacki, £ukasz Kulig,
Paulina £uczkiewicz, Marek £uszcz,
Monika Martowicz, Roman Matusz,
Wojciech Matusz, Micha³ Minda, El¿-
bieta Mróz, Justyna Rak, Alicja Rydel,
Pawe³ Rzêsa, Angelika Sier¿êga, Ag-
nieszka Strójw¹s, Tomasz Subik, Prze-
mys³aw Szychta, Katarzyna Œwider,
Marek Tomczyk, Ma³gorzata Two-

rzy³o, Agnieszka Walat, Katarzyna
Wanat, Piotr W¹tor, Magdalena Wilga

Za dzia³alnoœæ wyró¿nione
zosta³y nastêpuj¹ce osoby:

n w Akademickim Zwi¹zku Sporto-
wym: Jakub Dyrda, £ukasz Rupar
i Janusz Sikora z Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa oraz £ukasz
Groñ i Dominik Hajduk z Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki

n w Akademickim Radiu i Telewizji
"Centrum": £ukasz Potacza³a
z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa

n w Studenckim Zespole Pieœni
i Tañca "Po³oniny": Justyna Ci¹-
pa³a z Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska, Paulina Paszek
z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketin-
gu, Bartosz Pyrcz z Wydzia³u Che-
micznego

n w Samorz¹dzie Studenckim: Ju-
dyta R¿any, Wojciech Goclon, Ane-
ta Ho³ub, Damian Pochroñ

Barbara Pasaman

Ró¿a dla Alicji Szuster - studentki lotnictwa z WBMiL.
Fot. M. Misiakiewicz

JM Rektor w uznaniu dla Samorz¹du Studenckiego, w towarzystwie Judyty R¿any
i Anety Ho³ub.

Fot. M. Misiakiewicz
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Projekt "Budowa, rozbudowa i mo-
dernizacja bazy naukowo-badawczej
Politechniki Rzeszowskiej" skupia siê
na rozbudowie infrastruktury nauko-
wo-badawczej, jak równie¿ budowie
i rozbudowie bazy laboratoryjnej uczel-
ni. Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjne-
go, Oœ priorytetowa I: Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Dzia³anie
1.3: Regionalny system innowacji.

Celem projektu jest wzmocnienie
konkurencyjnoœci gospodarki i podnie-
sienie poziomu innowacyjnoœci uczel-
ni poprzez stworzenie warunków do
wzrostu potencja³u gospodarczego
w regionie oraz transferu wiedzy, dziê-
ki usytuowaniu w województwie pod-
karpackim nowoczesnej bazy nauko-
wo-badawczej oraz

4stworzeniu warunków do prowa-
dzenia europejskiej jakoœci prac
badawczo-naukowych,

4ukierunkowaniu badañ na wdro-
¿enie w przemyœle, tworzenie in-
nowacji produktowych i proceso-
wych poprzez udostêpnianie wy-
ników niezale¿nych badañ,

4powstaniu innowacyjnych labora-
toriów wyposa¿onych w nowo-
czesn¹ aparaturê, urz¹dzenia i o-
programowanie,

4popularyzacji prowadzonych ba-
dañ naukowych na konferencjach,
w zeszytach naukowych i za po-
œrednictwem portalu internetowe-
go uczelni,

4intensyfikacji przep³ywu wiedzy
miêdzy sfer¹ nauki a gospodarki
poprzez bezp³atny i ogólnodos-
têpny transfer informacji o prowa-
dzonych badaniach i osi¹gniê-
ciach naukowych.

Poprzez stworzenie nowoczesnego
kompleksu laboratoriów projekt przy-
czyni siê do:

4zwiêkszenia potencja³u badaw-
czego Rzeszowskiego Oœrodka
Akademickiego,

4stworzenia europejskich standar-
dów prowadzenia prac naukowo-
-badawczych w uczelni i wysoko
wykwalifikowanej kadry stymu-
luj¹cej rozwój regionu.

Projektem bêd¹ objête nastêpuj¹ce
zespo³y laboratoriów naukowo-badaw-
czych:

1. Zespó³ Laboratoriów Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa

4Laboratorium Aerodynamiki
4Laboratorium Eksploatacji Samo-

lotów i Silników Lotniczych
4Laboratorium Przetwórstwa Two-

rzyw Sztucznych
4Laboratorium Procesów Spawal-

niczych
4Zespó³ Laboratoriów Zak³adu

Termodynamiki
4Laboratorium Badañ Nienisz-

cz¹cych
4Laboratorium Robotyki
4Laboratorium Zintegrowanych

Metod Zarz¹dzania Produkcj¹
4Zespó³ Laboratoriów Zak³adu

Eksploatacji Pojazdów Samocho-
dowych

4Laboratorium Katedry Materia-
³oznawstwa

4Laboratorium Katedry Awioniki
i Sterowania

4Centrum Transferu Nowoczes-
nych Technologii Wytwarzania

4Miêdzyuczelniane Lotnicze La-
boratorium Naukowo-Badawcze
AOS Bezmiechowa

2. Zespó³ Laboratoriów Wydzia³u
Chemicznego

4Podzespó³ Laboratoriów Wy-
dzia³u Chemicznego

4Laboratorium Przetwórstwa Poli-
merów

4Laboratorium Biotechnologiczne
w Albigowej

4Laboratorium Katedry Chemii Fi-
zycznej

4Laboratorium Zak³adu Technolo-
gii Tworzyw Sztucznych

3. Zespó³ Laboratoriów Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki

4Laboratorium Kompatybilnoœci
Elektromagnetycznej,

4Laboratorium Termokinetyki
i Badañ Œrodowiskowych

4Laboratorium Technologii Mikro-
i Optoelektronicznych

4Laboratorium Technologii Infor-
matycznych

4Laboratorium Elektrodynamiki
i Uk³adów Elektromaszynowych

4Laboratorium Kriogeniczne
4Laboratorium Wysokich Napiêæ
4Laboratorium Techniki Œwietlnej
4Laboratoria naukowo-badawcze

oraz Laboratorium Badañ i Kali-
bracji EML

4. Zespó³ Laboratoriów Wydzia³u
Matematyki i Fizyki Stosowanej

4Zespó³ Laboratoriów Fizyki
5. Zespó³ Laboratoriów Wydzia³u

Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska

4Laboratorium Systemów Kon-
wersji Energii i Proekologicznych
Technologii

4Laboratorium Badañ i Monitoro-
wania Nowoczesnych Konstruk-
cji

4Laboratorium Badawcze Geo-
drogowe

4Laboratorium Zak³adu In¿ynierii
Materia³owej i Technologii Bu-
downictwa

"Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy
naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej"

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
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4Laboratorium Zak³adu Chemii
i In¿ynierii Œrodowiska

4Podzespó³ Laboratoriów Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska

Realizacja projektu jest niezbêdna
do wzrostu innowacyjnoœci przedsiê-
biorstw w zdobywaniu nowych roz-
wi¹zañ koniecznych dla rozwoju ich
dzia³alnoœci, poprzez udostêpnienie
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ zaso-
bów wiedzy, stanowi¹cych bazê do
przeprowadzenia dalszych prac badaw-
czo-rozwojowych przez zainteresowa-
ne podmioty, co poœrednio wp³ynie na
rozwój i innowacjê przedsiêbiorstw.
Cele projektu bêd¹ osi¹gniête poprzez
koncentracjê œrodków na rozwój Polite-
chniki Rzeszowskiej. Wdro¿enie in-
westycji z wykorzystaniem pomocy
finansowej w ramach Dzia³ania 1.3:
Regionalny system innowacji, Osi prio-
rytetowej 1: Konkurencyjna i inno-

wacyjna gospodarka Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2007-2013
jest najkorzystniejszym rozwi¹zaniem
i zapewnia uzyskanie optymalnych, od-
czuwalnych w d³ugim okresie rezulta-
tów. Zwiêkszenie liczby dostêpnych
rodzajów badañ wynika bezpoœrednio
z mo¿liwoœci wykorzystania zmoderni-
zowanych i wyposa¿onych w now¹
aparaturê naukowo-badawcz¹ ze-
spo³ów laboratoriów. Rezultaty w spo-
sób trwa³y bêd¹ wp³ywaæ na dalszy
rozwój Politechniki Rzeszowskiej, co
przek³ada siê na mo¿liwoœæ zwiêk-
szenia niekomercyjnej wspó³pracy
z przedsiêbiorstwami w regionie. Pro-
jekt obejmuje budowê obiektu labora-
toryjnego, rozbudowê jednego obiektu
laboratoryjnego oraz modernizacjê
bazy aparaturowej i laboratoryjnej po-
przez zakup aparatury (urz¹dzeñ) i u-
nowoczeœnienie jej. W zwi¹zku ze

specyfik¹ dostaw i us³ug, a tak¿e ich
wielkoœci¹ zaplanowano etapow¹ reali-
zacjê projektu. Korzyœci wynikaj¹ce
z realizacji projektu mog¹ spowodowaæ
wiele pozytywnych nastêpstw, m.in.
wzmocnienie wspó³pracy i transfer
wiedzy sektorów nauka - przemys³.

Agnieszka Mas³owska

o Ca³kowita wartoœæ projektu: 80
440 449 z³

o Wnioskowana kwota dofinanso-
wania z EFRR: 68 367 581 z³

o Wk³ad w³asny:12 072 868 z³
o Planowany termin podpisania

umowy: 2010 r.
Wk³ad w³asny na realizacjê pro-

jektu Politechnika Rzeszowska po-
zyska³a decyzj¹ nr 146/275/2009
z dotacji celowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego.

Pod takim has³em odby³a siê
w dniach od 23 do 25 kwietnia br. 74.
Pielgrzymka Akademicka na Jasn¹
Górê. Rozpoczê³a siê w pi¹tek wieczo-
rem - po Apelu Jasnogórskim - Drog¹
Krzy¿ow¹ na Wa³ach Jasnej Góry, pro-
wadzon¹ przez DA z Radomia. W sobo-
tê 24 kwietnia wprowadzaj¹c¹ kon-
ferencjê pt. "Bóg w wielkim mieœcie,
czyli mi³oœæ w czasach zarazy" wy-
g³osi³ ks. prof. M. Rosik z DA z Wroc-
³awia. Nastêpnie odbywa³y siê konfe-
rencje w kilku grupach, a wœród pro-
wadz¹cych by³y tak znane osoby, jak
m.in. o. Leon Knabit OSB. Tego dnia
o godz. 14.00 w Seminarium Duchow-
nym przewidziano wyk³ad dla grona
profesorskiego, dotycz¹cy cnót ks. Je-
rzego Popie³uszki i jego procesu beaty-
fikacyjnego, wyg³oszony przez po-
stulatora tego¿ procesu ks. prof. Toma-
sza Karczmarka. W tym czasie w kate-
drze studenci adorowali Najœwiêtszy
Sakrament i przystêpowali do Sakra-
mentu Pokuty. Po odmówieniu Koronki
do Mi³osierdzia Bo¿ego nast¹pi³o przy-
witanie przyby³ych na pielgrzymkê

rektorów i nauczycieli akademickich
przez abp. Stanis³awa Nowaka, metro-
politê czêstochowskiego. Nastêpnie ks.
prof. Jacek Salij w sposób niezwykle
precyzyjny, opieraj¹c siê na Piœmie
Œwiêtym, udowadnia³, ¿e Bóg jest
mi³oœci¹.

Po tym wyk³adzie wyruszy³a Alej¹
Najœwiêtszej Marii Panny pielgrzymka
na Jasn¹ Gór¹, bêd¹ca modlitw¹ o po-
kój dla œwiata. Mszê œw. przed Szczy-
tem Jasnogórskim celebrowa³ wraz
z duszpasterzami akademickimi ks.
kard. Stanis³aw Dziwisz, metropolita
krakowski. On te¿ wyg³osi³ homiliê, za-
chêcaj¹c m³odzie¿ akademick¹ do rea-
lizacji wskazówek Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II zawartych w jego wypowie-
dziach i dokumentach. Wieczorem, po
Apelu Jasnogórskim prowadzonym
przez ks. bp. Marka Jêdraszewskiego,
czêœæ studentów zosta³a na nocnym
modlitewnym czuwaniu w Kaplicy Cu-
downego Obrazu, które prowadzili oo.
Dominikanie z Krakowa. Pozostali
mieli do wyboru spektakl Teatru A, pt.
"Historia o œmierci i chwalebnym zmar-

Kochaæ - nie zawsze znaczy to samo
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twychwstaniu Pañskim" lub koncert
Cantate Deo Stare i Nowe.

Du¿a grupa studentów z Rzeszowa
o pó³nocy uczestniczy³a w niedzielnej

ju¿ mszy œw., celebrowanej przez ks. dr.
Andrzeja Cyprysia, i uda³a siê w drogê
powrotn¹. Pozostali mogli natomiast

ponowiæ œlubowanie akademickie
w czasie porannej mszy œw. w Bazylice.

£ukasz Wêsierski

Program International Classroom -
Erasmus Challenge (ICEC) zosta³ za-
inaugurowany w marcu 2010 r. na Wy-
dziale Zarz¹dzania i Marketingu
(WZiM) Politechniki Rzeszowskiej
Jest on realizowany wraz z Dzia³em
Wspó³pracy z Zagranic¹.

Celem programu jest propagowanie
g³ównych idei Programu Erasmus oraz
wymiana doœwiadczeñ zdobywanych
podczas wyjazdów do uczelni zagra-
nicznych w ramach tego programu. Tak
sformu³owany cel jest realizowany po-
przez organizowanie wyk³adów otwar-
tych w jêzyku angielskim, dni otwar-
tych, spotkañ tematycznych, warszta-
tów itp.

Pomys³ takiego programu zrodzi³
siê kilka lat temu, kiedy jeszcze jako
studentka WZiM odbywa³am roczne
studia zagraniczne w ramach wymiany
na jednym z uniwersytetów w Belgii.
Po powrocie z zagranicy bardzo czêsto
stara³am siê zachêcaæ znajomych i ko-
legów ze studiów do skorzystania z o-
ferty Programu Erasmus. Niestety, czê-
sto s³ysza³am argumenty dotycz¹ce
niewystarczaj¹cej znajomoœci jêzyka

obcego, ró¿nych trudnoœci zwi¹zanych
z pobytem za granic¹. Problemem zda-
wa³o siê byæ tak¿e efektywne uczest-
nictwo w zajêciach prowadzonych
w jêzyku obcym.

Maj¹c to wszystko na uwadze, po-
stanowi³am - ju¿ jako pracownik na-
ukowo-dydaktyczny WZiM - spró-
bowaæ zachêciæ studentów do wyjaz-
dów zagranicznych w ramach Progra-
mu Erasmus. Nie mog¹c z oczywistych
wzglêdów sprawiæ, ¿eby ka¿dy chêtny
móg³ studiowaæ za granic¹, pomy-
œla³am, ¿e przecie¿ nauka w jêzyku ob-
cym jest mo¿liwa tak¿e tu, na miejscu,
w Politechnice Rzeszowskiej. Dziêki
przychylnemu stanowisku prorektora
prof. Feliksa Stachowicza oraz dzieka-
na dr. hab. Grzegorza Ostasza, prof.
PRz uda³o mi siê rozpocz¹æ pracê nad
realizacj¹ tego pomys³u wraz z dr. in¿.
Miros³awem So³tysiakiem.

Wyk³ady otwarte - g³ówny panel
ICEC - odbywa³y siê regularnie, co
miesi¹c, gromadz¹c liczn¹ grupê stu-
dentów polskich, a tak¿e zagranicz-
nych, zainteresowanych wziêciem
udzia³u w zajêciach prowadzonych
w jêzyku angielskim.

W semestrze letnim roku akad.
2009/2010 studenci oraz pracownicy
mieli okazjê uczestniczyæ w wyk³adach
o tematyce ekonomicznej, wyg³oszo-
nych przez pracowników WZiM. Inau-
guracyjny wyk³ad nt. zarz¹dzania
zasobami ludzkimi poprowadzi³a dr
Krystyna Kmiotek z Katedry Przedsiê-

biorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowa-
cyjnoœci, a kolejny wyg³osi³ dr in¿. Ja-
nusz Œwierzowicz z Zak³adu Infor-
matyki w Zarz¹dzaniu, który dowcipnie
i w przystêpny sposób przybli¿y³ temat
zarz¹dzania wiedz¹ z punktu widzenia
technologii informacyjnej. Kwietniowy
wyk³ad, z piêkn¹ historyczn¹ refleksj¹
mgr. Jana Rybaka z Zak³adu Nauk Hu-
manistycznych, w ca³oœci poœwiêcony
zosta³ tragicznemu wydarzeniu pod
Smoleñskiem z 10 kwietnia br. Majowe
wyk³ady nale¿a³y do pracowników Ka-
tedry Marketingu: mgr Joanny Sudo³-
-Pusz oraz dr Joanny Wia¿ewicz, które
w interesuj¹cy sposób przedstawi³y wy-
brane zagadnienia etykiety biznesowej
oraz narzêdzi public relations stosowa-
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INTERNATIONAL CLASSROOM
- ERASMUS CHALLENGE

Podsumowanie pierwszej edycji

Dr in¿. J. Œwierzowicz w trakcie wy-
k³adu, 25 marca 2010 r.

Fot. A. Surowiec
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ne w dzia³alnoœci podmiotów gospoda-
rczych. Korzystaj¹c z tej okazji, bardzo
serdecznie dziêkujemy wszystkim wy-
k³adowcom za przyjêcie zaproszeñ oraz
przygotowanie i przeprowadzenie wy-
mienionych wyk³adów.

Ka¿de spotkanie ICEC nale¿a³o tak-
¿e po czêœci do studentów polskich i za-
granicznych, studiuj¹cych obecnie na
WZiM. Dzielili siê oni wiedz¹ i do-
œwiadczeniem zdobytym podczas po-
bytu poza macierzyst¹ uczelni¹ w ra-
mach programu Erasmus. W pierwszej
edycji programu ICEC aktywny udzia³
wziêli m.in. Cristina Pello Martin, Car-
los Casado Huberta i Julio Gutierrez
Prieto z Politechniki w Oviedo (Hiszpa-
nia) oraz Aleksandra Gawlak, Micha³
Cebula, Tomasz Stanek, Adriana
Trzeœniowska, Miros³aw Tejchman,
Ewelina Tuszyñska z Politechniki Rze-
szowskiej. Studenci z Hiszpanii opo-
wiadali o swoim kraju, tradycji, kul-
turze oraz wra¿eniach z pobytu w Poli-
technice Rzeszowskiej, a studenci
z PRz dzielili siê swoimi spostrze¿enia-
mi nt. pobytu na Uniwersytecie w Liz-
bonie (Portugalia), Uniwersytecie
Europejskim w Nikozji (Cypr) i Uni-
wersytecie Yasar w Izmirze (Turcja).
By³o wiele zdjêæ, muzyki, piêknych
wspomnieñ i … dobrego humoru.

Udzia³ studentów w wyk³adach
otwartych programu ICEC formalnie
potwierdzany jest certyfikatem uczest-
nictwa.

Równolegle do wyk³adów otwar-
tych odbywa³y siê tak¿e wizyty studen-
tów zagranicznych, tzw. "erasmusów",
w ramach drugiego panelu ICEC, na
poszczególnych wydzia³ach PRz - tzw.
Open Days. W bie¿¹cym roku akade-

mickim studenci zagraniczni mieli oka-
zjê z bliska poznaæ funkcjonowanie
Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stoso-
wanej, Wydzia³u Elektrotechniki i Info-
rmatyki, Wydzia³u Chemicznego oraz
Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu.

WMiFS zaproponowa³ studentom
warsztaty praktyczne nt. dyfrakcji pro-
mieni laserowych. Warsztaty te prze-
prowadzi³ dr in¿. Tomasz Wiêcek.

WEiI zorganizowa³ wyk³ad teore-
tyczny dr. in¿. Tomasza ¯abiñskiego nt.
wspó³czesnych urz¹dzeñ i narzêdzi
programowych w automatyce oraz pre-
zentacjê wydzia³u dokonan¹ przez dr.
in¿. Grzegorza Mas³owskiego - pro-
dziekana WEiI. Studentów zapoznano
tak¿e z wyposa¿eniem laboratoriów
w katedrach i zak³adach tego Wydzia³u.

Na WCh prof. dr hab. in¿. Dorota
Antos wyg³osi³a wyk³ad pt. "Down-
stream bioprocessing - the way to
extract biomolecules". Ponadto studen-
ci zwiedzili laboratoria chemiczne
w Centrum Biotechnologii w Albigo-
wej.

WZiM zorganizowa³ wyjœcie do
jednej z rzeszowskich firm, gdzie zapo-
znano studentów z profilem dzia³alno-
œci firmy, systemem zarz¹dzania oraz
planami rozwoju na dynamicznie roz-

Studentka WZiM A. Trzeœniowska podczas prezentacji pobytu na studiach zagra-
nicznych, 6 maja 2010 r.

Fot. w³asna

Aktywni uczestnicy pierwszej edycji Programu ICEC wraz z koordynatorami: mgr
M. Suraj-So³tysiak i dr. in¿. M. So³tysiakiem, 27 maja 2010 r.

Fot. w³asna
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wijaj¹cym siê rynku handlu produktami
metali nie¿elaznych. Firma Metall-Ex-
pres to bardzo m³oda, ale dynamicznie
siê rozwijaj¹ca firma z siedzib¹ w Rze-
szowie. W trakcie kilku lat dzia³alnoœci
zosta³a uhonorowana nagrod¹ "Dia-
menty" miesiêcznika Forbes oraz ty-
tu³em "Gazeli Biznesu".

Realizacja programu ICEC nie by-
³aby mo¿liwa bez znacz¹cego wsparcia
finansowego i organizacyjnego ze stro-
ny w³adz Wydzia³u Zarz¹dzania i Mar-
ketingu oraz Dzia³u Wspó³pracy z Za-

granic¹, za co serdecznie dziêkujemy.
Podziêkowania sk³adamy tak¿e na rêce
dziekanów pozosta³ych trzech wy-
dzia³ów, uczestnicz¹cych aktywnie
w realizacji programu ICEC. Dziêkuje-
my ponadto prof. dr. hab. Tadeuszowi
Paszkiewiczowi z WMiFS, dr. hab.
Wiktorowi Bukowskiemu, prof. PRz
z WCh, dr Anecie Szynal-Lianie
z WMiFS oraz dr. in¿. S³awomirowi Sa-
molejowi z WEiI za pomoc w organiza-
cji Open Days na poszczególnych
wydzia³ach.

Rozpoczêcie kolejnej (drugiej) edy-
cji programu ICEC zosta³o zaplanowa-
ne na paŸdziernik br. Szczegó³owe
informacje na ten temat bêdzie mo¿na
znaleŸæ w zak³adce Programu ICEC do-
stêpnej ze strony WZiM lub Dzia³u
Wspó³pracy z Zagranic¹. Wszystkich
zainteresowanych bardzo serdecznie
zapraszamy do udzia³u i wspó³pracy.

Magdalena Suraj-So³tysiak
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W dniach 11-14 maja 2010 r.
w Kielcach mia³y miejsce XVI Miêdzy-
narodowe Targi Budownictwa Dro-
gowego "Autostrada-Polska". Jest to
najwiêksza impreza targowa sektora
drogownictwa w Polsce i jedna z naj-
wiêkszych w Europie. W tym roku swo-
je oferty zaprezentowa³o ponad 700
firm, m.in. z Niemiec, Hiszpanii,
W³och, Danii, Ukrainy, Irlandii, Czech,
Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji,
S³owacji, Luksemburga, Turcji, Grecji,
Szwecji, Wêgier, Korei i Polski. Targi
odwiedzi³o ponad 20 tysiêcy zwie-
dzaj¹cych.

Targom "Autostrada-Polska" towa-
rzyszy³y VI Miêdzynarodowe Targi In-
frastruktury TRAFFIC-EXPO. Zakres
tematyczny tych targów obejmowa³ in-
frastrukturê dla transportu drogowego,
kolejowego, lotniczego i wodnego,
utrzymanie istniej¹cej sieci komunika-
cyjnej, zarz¹dzanie ruchem, systemy
bezpieczeñstwa oraz technologie i o-
sprzêt infrastrukturalny. W tym samym
terminie odby³y siê tak¿e XII Miêdzy-
narodowe Targi Maszyn Budowlanych
i Pojazdów Specjalistycznych MASZ-
BUD, na których oferty zaprezentowali
producenci i dealerzy maszyn budowla-

nych, wykonawcy sprzêtu pomocnicze-
go do robót ziemnych oraz urz¹dzeñ
dŸwigowych, koparek i ³adowarek.

Czwart¹ imprez¹ odbywaj¹c¹ siê
w tym samym terminie by³y targi:
Technologia i Infrastruktura Lotnisk
TIL.

Targom towarzyszy³y równie¿ licz-
ne seminaria i konferencje, m.in. "Zie-

leñ autostradowa", "Beton modyfiko-
wany do dróg i mostów", "Stosowanie
asfaltów w budowie nawierzchni dro-
gowych" oraz "Stal w infrastrukturze".

Od 2007 roku datuje siê rozpoczêcie
wspó³pracy pomiêdzy Katedr¹ Infra-
struktury i Ekorozwoju a firm¹ BEWA
Systemy Oczyszczania Œcieków - pro-
ducentem elementów budowlanych

Udzia³ pracowników Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju
w XVI Miêdzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego

AUTOSTRADA-POLSKA

Ekspozycja na targach "Autostrada-Polska".
Fot. w³asna
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i urz¹dzeñ wykorzystywanych w in¿y-
nierii œrodowiska. Efektem tej wspó³-
pracy jest podpisanie dwóch umów
o wspó³w³asnoœci praw do patentów,
bowiem na ich podstawie firma BEWA
mo¿e produkowaæ urz¹dzenia wytwa-

rzaj¹ce elementy systemów s³u¿¹cych
do odwodnienia terenów zurbanizowa-
nych, których pomys³odawcami s¹ ni-
¿ej podpisani pracownicy Katedry,
a wiêc dr in¿. Daniel S³yœ i prof. Józef
Dziopak. Wspó³w³asnoœæ praw paten-
towych obejmuje innowacyjne roz-
wi¹zania elementów odwodnienio-
wych oraz wielkogabarytowe zbiorniki
budowane z prefabrykatów ¿elbeto-
wych.

Obecnie nastêpuje rozruch techno-
logiczny nowej hali produkcyjnej w fir-
mie BEWA, w której bêd¹ produ-
kowane innowacyjne elementy odwod-
nieniowe, stanowi¹ce przedmiot zg³o-
szenia patentowego pracowników Ka-
tedry Infrastruktury i Ekorozwoju Poli-

techniki Rzeszowskiej. Inwestycja ta
uzyska³a wymiern¹ pomoc finansow¹
Unii Europejskiej w ramach wspierania
wytwarzania nowoczesnych produk-
tów na potrzeby ochrony œrodowiska
naturalnego.

Odbywaj¹ce siê w Kielcach targi
"Autostrada-Polska" by³y miejscem
pierwszej prezentacji innowacyjnych
rozwi¹zañ do odwodnienia terenów
zurbanizowanych i ju¿ spotka³y siê
z bardzo du¿ym zainteresowaniem
zwiedzaj¹cych, g³ównie z ró¿nych
dzia³ów s³u¿b in¿ynieryjnych zwi¹za-
nych z infrastruktur¹ drogow¹. Prezen-
towane elementy systemów odpro-
wadzania wód opadowych, ze wzglêdu
na konstrukcjê, przeznaczone s¹ do za-
stosowania na drogach szybkiego ru-
chu i autostradach. Ich zalety zosta³y
równie¿ dostrze¿one przez osoby repre-
zentuj¹ce inne sektory gospodarki.
Godne podkreœlenia jest wyj¹tkowe za-
interesowanie sektora wydobywczego.

Dziêki rozwijanej od kilku lat wspó³-
pracy z firmami, ju¿ nied³ugo zapropo-
nowane rozwi¹zania elementów od-
wodnieniowych powinny byæ obecne
na polskich drogach.

Warto odnotowaæ tak¿e fakt, ¿e
przedstawiciele kopalñ wykazali szcze-
gólne zainteresowanie mo¿liwoœci¹
wdro¿enia wystawianych elementów
jako prefabrykatów nadaj¹cych siê do
odwodnienia dróg komunikacyjnych
w kopalniach. Stawia to przed pracow-
nikami Katedry nowe wyzwania i obec-
nie tworzone s¹ ju¿ nowe konstrukcje
spe³niaj¹ce oczekiwania s³u¿b eksploa-
tacyjnych kopalñ w Polsce. Szczególne
wymagania dotycz¹ kwestii wytrzy-
ma³oœciowych tych elementów, które
powinny gwarantowaæ bezpieczne ich
u¿ytkowanie w podziemnych strefach
transportowych kopalñ, gdzie ma miej-
sce ruch pojazdów transportowych do
przewozu urobku o bardzo du¿ych ciê-
¿arach.

Odbywaj¹ce siê targi by³y te¿ do-
skona³ym forum do wymiany wa¿nych
doœwiadczeñ reprezentuj¹cych ró¿ne
œrodowiska, w tym: praktyków, pro-
jektantów, producentów, naukowców,
inwestorów i eksploatatorów. W efek-
cie takie kontakty prowadz¹ do pe³nego
sprecyzowania potrzeb i oczekiwañ
w odniesieniu do nowych urz¹dzeñ,
maszyn i obiektów. Sta³y siê one rów-
nie¿ impulsem na przysz³oœæ do poszu-
kiwania doskonalszych wyrobów.
Dowód na to stanowi przygotowywane
zg³oszenie patentowe dotycz¹ce kon-
strukcji przegród odwodnieniowych
z konstrukcj¹ a¿urow¹, której zalet¹ bê-
dzie nowe rozwi¹zanie kana³u zbior-
czego.

Kolejne miejsce prezentacji inno-
wacyjnych konstrukcji i produktów,
opracowanych przez pracowników Ka-
tedry Infrastruktury i Ekorozwoju, któ-
re bêd¹ wystawiane wraz z firm¹
BEWA Systemy Oczyszczania Œcie-
ków, to XVIII edycja Miêdzynarodo-
wych Targów Maszyn i Urz¹dzeñ dla
Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAN
w Bydgoszczy.

W ostatnich dniach dotar³a do ww.
Katedry bardzo wa¿na informacja
o wyró¿nieniu innowacyjnych osi¹g-

Stoisko firmy BEWA prezentuj¹cej swoje wyroby i innowacyjne rozwi¹zania p³yt
odwadniaj¹cych i segmentowych zbiorników retencyjnych, których twórcami s¹
dr in¿. Daniel S³yœ i prof. dr hab. in¿. Józef Dziopak z Katedry Infrastruktury i Eko-
rozwoju Politechniki Rzeszowskiej.

Fot. w³asna
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niêæ jej pracowników, które decyzj¹
Komitetu Organizacyjnego Wystawy
Innowacji WIPRO 2010 w Bydgoszczy
zosta³y zakwalifikowane do prezentacji
w dniach 16 i 17 czerwca 2010 r. Celem
wystawy w Bydgoszczy jest zaprezen-
towanie najwartoœciowszych wyników
badañ naukowych i prac rozwojowych
wp³ywaj¹cych na rozwój gospodarczy
oraz przyk³adów udanych wdro¿eñ
i wspó³pracy miêdzy nauk¹ a gospo-
dark¹. Wystawcami s¹ najwa¿niej-

sze zespo³y badawcze jednostek na-
ukowych o profilu technicznym, przy-
rodniczym i medycznym z ca³ego
kraju.

Katedra Infrastruktury i Ekorozwo-
ju jako jedyna jednostka bêdzie repre-
zentowaæ Politechnikê Rzeszowsk¹ na
targach WIPRO 2010 w Bydgoszczy.
Organizator zapewni³ bezp³atne przy-
gotowanie stoiska wystawienniczego
i jego wyposa¿enia w ekrany z billboar-
dami oraz pe³ny wystrój stoiska w meb-

le, plansze wystawiennicze itp., zgod-
nie z opracowanym projektem pra-
cowników Katedry, pokryje równie¿
koszty delegacji, ³¹cznie z dojazdem do
Bydgoszczy. Relacje z Wystawy Inno-
wacji WIPRO 2010 oraz spodziewane
efekty z udzia³u w tym spotkaniu na-
ukowców i twórców zostan¹ przedsta-
wione w kolejnym wydaniu "Gazety
Politechniki".

Józef Dziopak
Daniel S³yœ

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Warsztaty metodyczne
Studium Jêzyków Obcych

W dniu 24 maja 2010 r. w Klubie
Pracowników PRz odby³y siê warsztaty
metodyczne dla lektorów jêzyka an-
gielskiego, zorganizowane przez Stu-
dium Jêzyków Obcych oraz Wydaw-
nictwo Nowa Era Heinle ELT. Tematy-
ka warsztatów, zatytu³owanych ESP as
a learner-centred approach to teaching
English, dotyczy³a metod nauczania
s³ownictwa, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem jêzyka specjalistycznego.

Spotkanie poprowadzi³ Ian Martin -
doœwiadczony nauczyciel, autor pro-
gramów i doradca metodyczny. War-
sztaty dawa³y mo¿liwoœæ usystema-
tyzowania wiedzy nt. efektywnych me-
tod nauczania s³ownictwa oraz proce-
sów przyswajania zachodz¹cych po
stronie ucznia. By³a to równie¿ okazja
do wzbogacenia w³asnego warsztatu
o nowe i ciekawe techniki wspoma-
gaj¹ce, a zarazem uatrakcyjniaj¹ce na-
uczanie.

Lektorzy mogli siê zaznajomiæ ze
sposobami wykorzystania tablic inter-
aktywnych oraz z oprogramowaniem
do tworzenia testów. Zademonstrowa-
no równie¿ mo¿liwoœci wspomagania
nauczania i zwiêkszania motywacji stu-
denta poprzez materia³y towarzysz¹ce
podrêcznikom dostêpne w wersji elek-
tronicznej lub online. Przy tej okazji
zbiory Biblioteki Studium Jêzyków
Obcych poszerzy³y siê o nowe mate-
ria³y do nauczania zarówno jêzyka spe-
cjalistycznego, jak i ogólnego.

Kolejne warsztaty metodyczne dla
lektorów jêzyka angielskiego mia³y
miejsce w pi¹tek 28 maja 2010 r. War-
sztaty te zorganizowa³o wydawnictwo
Person Longman wspólnie ze Studium
Jêzyków Obcych.

Pierwsz¹ sesjê warsztatów, zaty-
tu³owan¹ "Jêzyk angielski do efektyw-
nej komunikacji", poprowadzi³ David

Cato. Jego prezentacja zawiera³a za-
bawne scenki przeprowadzone wspól-
nie z autork¹ drugiej sesji szkolenia
i zwraca³a uwagê na nauczanie funkcji
jêzykowych. Uczestnicy poznali prak-
tyczne strategie rozwijaj¹ce umiejêtno-
œci naturalnej komunikacji na przyk³a-
dzie serii podrêczników Lifestyle stwo-
rzonych z myœl¹ o tych, którzy potrze-
buj¹ jêzyka angielskiego przede
wszystkim w pracy, ale te¿ w sytua-
cjach ¿ycia codziennego, podró¿y czy
relacjach towarzyskich.

Tonya Trappe, prezenterka drugiej
sesji warsztatów, zaintrygowa³a uczest-
ników tytu³em "Warsztaty tylko dla do-
ros³ych (nie dla tchórzliwych)". Jej

Pani Tonya Trappe.
Fot. w³asna

Pan David Cato.
Fot. w³asna
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prezentacja, oparta na serii podrêczni-
ków Language Leader, omawia³a, jak
podrêczniki te ucz¹ doros³ych studen-
tów, u¿ywaj¹c "doros³ego" materia³u,
zawieraj¹cego powa¿ne, akademickie
zagadnienia pozwalaj¹ce - poza nauk¹
jêzyka - poszerzyæ horyzonty oraz
wzbogacaæ wiedzê z ró¿nych dziedzin.

Szkolenie da³o równie¿ mo¿liwoœæ
zaznajomienia siê z najnowszymi po-
zycjami wydawnictwa oraz materia-
³ami dostêpnymi na stronach interneto-
wych.

Dnia 28 kwietnia 2010 r. w budynku
S Politechniki Rzeszowskiej odby³o siê

spotkanie nt. oferty stypendialnej
DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej) dla Polaków. Prezenta-
cji w jêzyku angielskim dokona³a dr
Ruth Maloszek, lektorka DAAD Rze-
szów.

W spotkaniu wziêli udzia³ studenci
ró¿nych wydzia³ów naszej uczelni i na-
uczyciele akademiccy, którzy otrzyma-
li wiele ciekawych informacji o ofercie
stypendialnej i zadaniach DAAD. Ofer-
ta stypendialna DAAD to:
= stypendia dla absolwentów,
= stypendia dla doktorantów,
= stypendia dla naukowców.

Do zadañ DAAD nale¿¹:
= organizowanie komisji kwalifi-

kacyjnych na stypendia DAAD,
= informowanie o mo¿liwoœci stu-

diowania w Niemczech,
= opieka nad by³ymi stypendysta-

mi DAAD,
= wspieranie 20 lektoratów DAAD

na polskich uczelniach.
Baza danych niemieckich organiza-

cji przyznaj¹cych stypendia do Niemiec
znajduje siê na stronie internetowej:
http://www.funding-guide.de.

Prowadz¹ca spotkanie dr Ruth Ma-
loszek zachêci³a studentów i nauczy-
cieli naszej uczelni do skorzystania
z oferty stypendialnej DAAD, która jest
szans¹ na przeprowadzenie w³asnych
badañ naukowych, rozwój swojej oso-
bowoœci, poszerzenie znajomoœci jêzy-
ków obcych oraz poznanie kultury
i obyczajów innych spo³eczeñstw.
Wys³uchanie prezentacji w jêzyku an-
gielskim by³o okazj¹ do weryfikacji
praktycznej wiedzy z jêzyka angielskie-
go wœród uczestników. Uœwiadomi³o
te¿ zebranym, ¿e dobrze wykszta³cony
absolwent uczelni technicznej powi-
nien znaæ jêzyki obce, co pozwoli
w przysz³oœci na znalezienie atrakcyj-
nej pracy w Polsce i poza jej granicami.

W sprawie bli¿szych informacji do-
tycz¹cych oferty DAAD mo¿na siê kon-
taktowaæ z dr Ruth Maloszek, e-mail:
ruth.buettner@web.de.

Iwona Jagusztyn
Maria Ludwin

Dorota Rejman

Pani dr Ruth Maloszek i student IV roku budownictwa Mateusz W¹sacz.
Fot. w³asna

VIII Ogólnopolska Konferencja

FLAWONOIDY I ICH ZASTOSOWANIE
W dniach 20 i 21 maja 2010 r. w Po-

lañczyku Zdroju odby³a siê VIII Ogól-
nopolska Konferencja "Flawonoidy
i ich zastosowanie", której organizato-
rem by³ Zak³ad Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej wraz z Rze-
szowskim Oddzia³em Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego.

Komitet Organizacyjny pracowa³
w sk³adzie: prof. PRz dr hab. Maria Ko-
pacz - przewodnicz¹ca, dr Janusz Pusz,
dr in¿. Bogdan Papciak, dr hab. in¿.
Jan Kalembkiewicz, prof. PRz, dr in¿.
Anna KuŸniar, mgr in¿. El¿bieta Ny-
kiel.

W sk³ad Komitetu Naukowego we-
szli: dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz

- przewodnicz¹ca z Politechniki Rze-
szowskiej, prof. dr hab. n. med. Woj-
ciech Król ze Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, doc. dr
hab. Zenon Czuba ze Œl¹skiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach
i prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz - hono-
rowy przewodnicz¹cy Komitetu Nau-
kowego.
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Konferencja obejmowa³a zagadnie-
nia zwi¹zane z wystêpowaniem w przy-
rodzie, wydzielaniem i w³aœciwoœciami
bioflawonoidów - barwników roœlin-
nych wystêpuj¹cych we wszystkich ro-
œlinach oraz ich niektórych sulfo-
nowych pochodnych uzyskanych w la-
boratoriach chemicznych i dobrze roz-
puszczalnych w wodzie.

Konferencja mia³a charakter inter-
dyscyplinarny i zgromadzi³a oko³o 30
uczestników z uczelni wy¿szych, jak
równie¿ przedstawicieli instytutów ba-
dawczych zainteresowanych flawonoi-
dami. W konferencji wziêli udzia³
przedstawiciele takich oœrodków ba-
dawczych, jak: Instytut Farmaceutycz-
ny w Warszawie, Œl¹ski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, Instytut Bio-
chemii Technicznej Politechniki £ódz-
kiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poz-
naniu, Instytut Rozrodu Zwierz¹t i Ba-
dañ ¯ywnoœci Polskiej Akademii Nauk
w Olsztynie, Instytut Fizyki Politechni-
ki Poznañskiej, Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi z Za-
brza-Rokitnicy, Wydzia³ Chemii z Uni-
wersytetu Warszawskiego, Instytut
Technologii Polimerów i Barwników

Politechniki £ódzkiej, Szko³a G³ówna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wroc³awiu, Instytut Biotechnolo-
gii i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego

w Warszawie, Warszawski Uniwersy-
tet Medyczny, Wydzia³ Chemiczny Po-
litechniki Rzeszowskiej.

Na konferencji zaprezentowano 34
prace, które obejmowa³y nastêpuj¹ce
zagadnienia:
= wystêpowanie w przyrodzie, wy-

dzielanie i fizykochemiczne bada-
nia bioflawonoidów,

= zastosowanie bioflawonoidów
w lecznictwie jako antyoksydan-
tów, sk³adników ró¿nych prepara-
tów leczniczych oraz komponentów
produktów spo¿ywczych,

= zastosowanie nowych metod ba-
dawczych do identyfikacji i ozna-
czania flawonoidów,

= synteza i badania pochodnych sulfo-
nowych niektórych flawonoidów
rozpuszczalnych w wodzie,

= wykorzystanie niektórych flawono-
idów i ich sulfonowych pochodnych
w analityce chemicznej,

= synteza nowych zwi¹zków z jonami
metali.
VIII Ogólnopolska Konferencja

"Flawonoidy i ich zastosowanie" by³a
udana pomimo z³ej pogody i spe³ni³a
oczekiwania uczestników.

Maria Kopacz

Od lewej: prof. Jadwiga Wilska-Jeszka z £odzi, prof. Maria Kopacz z PRz
i prodziekan WCh dr Anna KuŸniar.

Fot. w³asna

Uczestnicy konferencji na pami¹tkowej fotografii.
Fot. w³asna
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W dniach 10-11 maja 2010 r. na Wy-
dziale Budowy Maszyn i Lotnictwa od-
bywa³ wizytê prof. Hirpa Lemu Gelgele
z University of Stavanger (UiS) w Nor-
wegii. Wyk³ad pt. "Experimental study
and finite element analysis of expanda-
ble tubular technology", który wyg³osi³
w sali Rady Wydzia³u Budowy Maszyn

i Lotnictwa dotyczy³ problemów zwi¹-
zanych z mechanicznym zwiêkszaniem
œrednic rur umieszczonych w otworach
wiertniczych s³u¿¹cych wydobyciu
ropy naftowej. Wiercenie "cieñszych"
otworów, a nastêpnie mechaniczne roz-
szerzanie wprowadzonych tam rur po-
zwala na znacz¹ce obni¿enie kosztów
eksploatacji z³ó¿ ropy oraz umo¿liwia
stworzenie bardziej korzystnych wa-
runków (wy¿sze ciœnienie w z³o¿ach ro-
ponoœnych) do "wyssania" ropy spod
dna morskiego.

Wizyta by³a efektem wspó³pracy
pomiêdzy Politechnik¹ Rzeszowsk¹
i tamtejszym Uniwersytetem, m.in.
w sprawie wymiany kadry naukowej,
organizowania sta¿y naukowych oraz
prowadzenia wyk³adów na obydwu
uczelniach. W ramach tej wspó³pracy
w 2009 r. dr Tomasz Trzepieciñski
z Katedry Przeróbki Plastycznej prze-
bywa³ na trzymiesiêcznym sta¿u na-
ukowym w Stavanger, a dr Andrzej
Skrzat z tej samej Katedry prowadzi³
wyk³ady w UiS.

Prof. H. Gelgele pochodzi z Etiopii,
doktorat obroni³ w 2002 r. na Uniwer-
sytecie w Trondheim w Norwegii, po
czym rozpocz¹³ pracê na Uniwersytecie
w Stavanger. Przedmiotem jego prac
badawczych s¹: modelowanie i symu-
lowanie systemów mechanicznych,
modelowanie nieliniowych materia³ów
w metodzie elementów skoñczonych,
automatyzacja i optymalizacja syste-
mów produkcyjnych, bezpieczeñstwo
i niezawodnoœæ instalacji zwi¹zanych
z wydobyciem ropy naftowej.

Stavanger - czwarte co do wielkoœci
norweskie miasto - jest norweskim cen-
trum wydobycia gazu ziemnego i ropy
naftowej. W Stavanger maj¹ swoje sie-
dziby najwiêksze firmy zajmuj¹ce siê
eksploatacj¹ z³ó¿ ropy i gazu na Morzu
Pó³nocnym. Prace badawcze prowa-
dzone przez prof. H. Gelgele we wspó³-
pracy z firmami wydobywczymi maj¹
praktyczne znaczenie in¿ynierskie,
g³ównie w aspekcie ekonomicznym.

Andrzej Skrzat

Wyk³ad Profesora Gelgele na WBMiL

Profesor Hirpa Lemu Gelgele.
Fot. w³asna

W dniach 27-31 maja 2010 r. go-
œciem Katedry Matematyki by³ prof. dr
hab. Kazimierz Goebel, wybitny spe-
cjalista z zakresu analizy funkcjonalnej,
autor trzech ksi¹¿ek (z J. Banasiem:
Measures of noncompactness in Ba-
nach spaces, Marcel Dekker, New York
1980, z S. Reichem: Uniform convexity,
hyperbolic geometry and nonexpansive
mappings, Marcel Dekker, New York
1984 i z W.A. Kirkiem: Topics in metric
fixed point theory, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 1990) oraz po-
nad szeœædziesiêciu prac naukowych
poœwiêconych g³ównie nieliniowym

problemom analizy funkcjonalnej,
a w szczególnoœci metrycznej teorii
punktów sta³ych.

Profesor Kazimierz Goebel jest kie-
rownikiem Zak³adu Równañ Ró¿nicz-
kowych w Instytucie Matematyki
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odow-
skiej w Lublinie, cz³onkiem Rady Na-
ukowej Instytutu Matematycznego Pol-
skiej Akademii Nauk, cz³onkiem Ko-
mitetu Matematyki PAN oraz przewod-
nicz¹cym Rady Naukowej Centrum
Badañ Nieliniowych J.P. Schaudera
w Toruniu. Profesor Goebel przepro-
wadzi³ cykl wyk³adów dla studentów

Wyk³ad Profesora Goebela
na WMiFS

Profesor Kazimierz Goebel.
Fot. w³asna
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kierunku matematyka, realizowanych
w ramach projektu pt. Zwiêkszenie licz-
by absolwentów na kierunkach: infor-
matyka oraz matematyka. Tematyka

wyk³adów dotyczy³a modelowania
struktur algebraicznych w zakresie osi
liczbowej, liczb algebraicznych i prze-
stêpnych, liczb Liouville'a, przeliczal-

noœci i nieprzeliczalnoœci, zbioru Can-
tora, zbiorów nigdziegêstych i pierw-
szej  kategorii Baire'a.

Beata Rzepka

SEMINARIA WYDZIA£OWE

Seminaria Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:

R w dniu 24 marca 2010 r. prof. dr hab.
in¿. Stanis³aw Kuœ, profesor zwyczaj-
ny PRz w Katedrze Konstrukcji Bu-
dowlanych wyg³osi³ referat nt. "Pro-
blemy pomiêdzy projektem, budow¹
i u¿ytkowaniem",

R w dniu 14 kwietnia 2010 r. przedsta-
wiony zosta³ referat nt. "Nowoczesne
projektowanie uk³adów noœnych kon-
strukcji budowlanych oparte na do-
œwiadczeniu i symulacjach kompute-
rowych" autorstwa pracowników Ka-
tedry Mechaniki Konstrukcji - prof.
zw. dr. hab. in¿. dr. h. c. cz³. rzeczyw.
PAN Zenona Waszczyszyna i prof. dr.
hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego,
prof. zw. PRz, kierownika Katedry
oraz pracowników Katedry Konstruk-
cji Budowlanych - prof. dr. hab. in¿.
Aleksandra Koz³owskiego, kierowni-
ka Katedry i dr. hab. in¿. Szczepana
Woliñskiego, prof. nadzw. PRz,

R w dniu 21 kwietnia 2010 r. mgr in¿.
Bronis³aw Trala, rzecznik patentowy
PRz wyg³osi³ referat nt. "Ochrona pa-
tentowa wynalazków i wzorów u¿yt-
kowych",

R w dniu 28 kwietnia 2010 r. dr hab. in¿.
Marian Gi¿ejowski, profesor nadzwy-
czajny Politechniki Warszawskiej
wyg³osi³ referat nt. "Niestatecznoœæ

dystorsyjna zespolonych belek dwu-
teowych z nieusztywnionym pasem
œciskanym",

R w dniu 2 czerwca 2010 r. mgr in¿.
Rafa³ Klich, asystent w Katedrze Me-
chaniki Konstrukcji wyg³osi³ referat
nt. "Badania doœwiadczalne wybra-
nych elementów konstrukcji stalo-
wych w modernizowanych budyn-
kach",

R w dniu 9 czerwca 2010 r. mgr in¿.
Piotr ¯ó³towski z Pracowni Projekto-
wej PROMOST CONSULTING Rze-
szów wyg³osi³ referat nt. "Wzmacnia-
nie ¿elbetowych konstrukcji mosto-
wych sprê¿onymi taœmami CFRP".

Seminaria Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa:

R w dniu 4 maja 2010 r. mgr in¿. Marya-
na Yavorska, asystent naukowy w Ka-
tedrze Materia³oznawstwa wyg³osi³a
referat nt. "Ocena trwa³oœci warstwy
aluminidkowej modyfikowanej pla-
tyn¹ i palladem w warunkach cyklicz-
nych obci¹¿eñ cieplnych",

R w dniu 11 maja 2010 r. prof. Hirp L.
Gelgele z Uniwersytetu w Stavanger
(Norwegia) wyg³osi³ wyk³ad nt. "Ex-
perimental study and finite element
analysis of expandable tubular tech-
nology".

Seminaria Wydzia³u Chemicznego:

R w dniu 16 kwietnia 2010 r. prof. An-
ton Friedl z Vienna University of
Technology (Austria) wyg³osi³ referat
nt. "Vienna University of Technolo-
gy, Applied Research in Chemical En-
gineering".

Seminaria Katedry Fizyki
na Wydziale Matematyki

i Fizyki Stosowanej:

R w dniu 15 kwietnia 2010 r. prof. dr
hab. Keshra Sangwal z Katedry Fizyki
Stosowanej Politechniki Lubelskiej
wyg³osi³ referat nt. "Obszar metasta-
bilnoœci roztworów I roztopów",

R w dniu 27 maja 2010 r. dr Jan Mam-
czur, adiunkt w Katedrze Fizyki
wyg³osi³ referat nt. "Metoda naj-
mniejszych kwadratów - ostatnie
osi¹gniêcia",

R w dniu 10 czerwca 201 0 r. dr Jan
Mamczur wyg³osi³ referat nt. "Meto-
da najmniejszych kwadratów jako
metoda najwiêkszej wiarygodnoœci",
czêœæ I.

R w dniu 17 czerwca 2010 r. dr Jan
Mamczur wyg³osi³ referat nt. "Meto-
da najmniejszych kwadratów jako
metoda najwiêkszej wiarygodnoœci",
czêœæ II.

Bronis³aw Œwider

£ 9-10  wrzeœnia  2010 r., Rzeszów-£añcut
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiêbior-
czoœæ,  Innowacyjnoœæ, Foresight"
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab.
in¿. Leszek WO�NIAK, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci
Wspó³organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc-
³awiu

£ 9-11  wrzeœnia  2010 r., Polañczyk
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
"Postêp w in¿ynierii œrodowiska"
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego: dr hab. in¿.
Piotr KOSZELNIK, prof. PRz
Organizator: Katedra In¿ynierii i Chemii Œrodowiska

£ 16-18  wrzeœnia  2010 r.,  Rzeszów-Bezmiechowa
VI  Konferencja Awioniki
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego: dr in¿. Sta-
nis³aw GROCHMAL

Wykaz konferencji naukowych organizowanych
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ po wakacjach w 2010 r.
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

Organizator:  Katedra Awioniki i Sterowania
Wspó³organizatorzy:
- Stowarzyszenie Twórców Aeronautyki i Jej  Rozwoju
- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
- Komitet Badañ Kosmicznych i Satelitarnych PAN

£ 20-24 wrzeœnia  2010 r., Krynica
International Conference on Intelligent Information and
Engineering Systems  INFOS 2010
Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego: dr hab. in¿.
Galina SETLAK, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Informatyki
Wspó³organizatorzy:
- Instytut Technologii Informacyjnych Bu³garskiej Akade-

mii Nauk
- Instytut Matematyki i Informatyki Bu³garskiej Akademii

Nauk
- Instytut Cybernetyki im. G³uszkowa Akademii Nauk

Ukrainy
- Narodowy  Uniwersytet Ukrainy im. T. Szewczenko
- Ben-Gurion University (Israel)
- Hasselt University (Belgium)
- University of Calgary (Canada)
- University of Madrit (Spain)

£ 27-29  wrzeœnia  2010 r., Gdañsk
Krajowa Konferencja In¿ynierii Oprogramowania i Sy-
stemów Czasu Rzeczywistego
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego: dr in¿. S³awo-
mir  SAMOLEJ
Organizator: Katedra  Informatyki i Automatyki
Wspó³organizatorzy:
- Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddzia³ Pomorski

- Politechnika Gdañska
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- Politechnika Œl¹ska w Gliwicach
- Politechnika Wroc³awska
- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

£ 15-16  paŸdziernika  2010 r., Rzeszów
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe osi¹g-
niêcia nauki i techniki w budownictwie. Kszta³towanie
konstrukcji, konstrukcje cienkoœcienne"
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego: dr hab. in¿.
Adam REICHHART, prof. PRz
Organizator: Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Wspó³organizatorzy:
- Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budownictwa,

Oddzia³ Rzeszów
- Podkarpacka Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa
- Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddzia³ Rzeszów
- Podkarpacka Okrêgowa Izba Architektów

£ 30  listopada-3 grudnia   2010 r.,  £añcut
VII Seminarium Naukowe "Zintegrowane studia pod-
staw deformacji plastycznej metali PLASTMET 2010"
Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego: dr hab. in¿.
Romana Ewa ŒLIWA, prof. PRz
Organizator: Katedra Przeróbki Plastycznej
Wspó³organizatorzy:
- Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu

Metalurgii PAN
- Sekcja Mechaniki Materia³ów Komitetu Mechaniki PAN

Bronis³aw Œwider

Wszystkie rzeki p³yn¹ do morza,
a morze wcale nie wzbiera … . Jaka to
si³a podnosi wodê z oceanów i powodu-
je, ¿e spada ona jako deszcz lub œnieg?
Ta si³a to energia s³oneczna - motor cy-
klu hydrologicznego. Pierwszy poda³ to
Witruwiusz (15 r. p.n.e.). Parowanie
jest procesem hydrologicznym skiero-
wanym ku górze. Wartoœæ parowania
rocznego z oceanów to 125 cm, a opad
na powierzchniê oceanu to 112 cm -
ró¿nica wynosi 13 cm. Wilgoæ prze-
mieszcza siê nad l¹dy, gdzie istnieje
przewaga opadu nad parowaniem.
Opad na l¹d to 72 cm, parowanie 41 cm,
a ró¿nica 31 cm to wsi¹kanie, pobór
przez roœliny i odp³yw rzeczny. Co roku
energia s³oneczna podnosi w górê

0,5 mln km3 wody (86% z oceanów
i 14% z l¹dów).

W Polsce sieæ stacji i posterunków
meteorologicznych wykonuje pomiary
i obserwacje (co godzinê, trzy razy na
dobê lub raz na dobê). Zakres obserwa-
cji standardowych obejmuje pomiary:
temperatury i wilgotnoœci powietrza,
kierunku i prêdkoœci wiatru oraz opa-
dów atmosferycznych. W niektórych
stacjach wykonuje siê pomiary us³o-
necznienia, natê¿enia promieniowania
s³onecznego i parowania.

Wykonuje siê pomiary klasyczne:
= temperatury i wilgotnoœci powietrza

- psychrometrem Augusta,
= wilgotnoœci wzglêdnej powietrza -

higrometrem w³osowym,

= sumy opadów atmosferycznych -
deszczomierzem Hellmanna,

= zapis ci¹g³y deszczów - pluwiogra-
fami (ombrometrami),

= prêdkoœci i kierunku wiatrów - wia-
tromierzem Wilda lub anamometra-
mi czasowymi,

= rzeczywistego us³onecznienia - he-
liografem Campbella-Stokesa,

= natê¿enia promieniowania s³onecz-
nego - pyranometrem Molla lub
Kippa.
Œwiatow¹ tendencj¹ staj¹ siê auto-

matyczne stacje meteorologiczne, któ-
rych czo³owymi producentami s¹:
Vaisala (Finlandia), Thies Clima (Nie-
mcy) oraz Cambell (Wielka Brytania).

O deszczach
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Pierwowzór deszczomierza opisano
oko³o 400 lat p.n.e. w rêkopisie Artha-
stra. By³ to prosty przyrz¹d do pomiaru
iloœci opadu, w formie miski o œrednicy
45 cm, a regularne pomiary prowadzo-
no wówczas na potrzeby planowa-
nia zasiewów. W Europie deszczomie-
rze zosta³y skonstruowane dopiero
w XVII w. Pierwsze wzmianki o u¿yt-
kowaniu wodomierza pochodz¹ z listu
Castellego do Galileusza z 18 czerwca
1639 r. Na terenie Polski pierwszy de-
szczomierz pojawi³ siê we Wroc³awiu
i by³ jednym z jedenastu we florentyñ-
skiej sieci meteorologicznej, która po-
wsta³a w 1654 r.

Sposoby pomiarów opadów atmos-
ferycznych sprowadzaj¹ siê do okreœle-
nia dwóch parametrów: sumy i czasu
trwania. Za sumê opadów uwa¿a siê
wysokoœæ warstwy wody, która groma-
dzi siê na powierzchni terenu. Najczêst-
szym interwa³em czasowym jest okres
jednej doby: od godziny 7.00 dnia po-
przedniego do godziny 7.00 dnia na-
stêpnego.

Ekstremalne opady w zale¿noœci od
czasu trwania ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
wysokoœci¹, natê¿eniem i przestrzen-
nym zasiêgiem. Od 60 lat bada siê za-
le¿noœci miêdzy wysokoœci¹ maksy-
malnych opadów a czasem ich trwania
w skali ca³ego œwiata. Efektem tego
by³o opracowanie przez K. Chomicza
skali wydajnoœci deszczów. Pozwoli³o
to na porównywanie opadów z ró¿nych
regionów œwiata z maksymalnymi ule-
wami i deszczami nawalnymi w Polsce.
W warunkach œrodkowo-europejskich
deszcze nawalne trwaj¹ od kilkudzie-
siêciu minut do kilku godzin, a d³ugo-
trwa³e deszcze ulewne nie przekraczaj¹
3-4 dób. Zanotowane maksymalne wy-
sokoœci opadów nawalnych mia³y miej-
sce w Tatrach, gdzie 16-18 lipca 1934 r.
na Hali G¹sienicowej zarejestrowano
422,4 mm, a w Witowie 381,8 mm.
Z kolei 6-8 lipca 1997 r. w Sudetach za-
rejestrowano w Miêdzygórzu 431,2
mm i w Kamienicy 456 mm. Wymie-
nione deszcze zwi¹zane by³y z naj-
wiêkszymi historycznie udokumento-
wanymi powodziami w dorzeczach
Wis³y i Odry. W naszej szerokoœci geo-
graficznej najwiêksze opady odnoto-
wano w niemieckich Alpach Ba-

warskich (122 mm w 8 min) i rumuñ-
skich Po³udniowych Karpatach (206
mm w 20 min). Warto tak¿e wspomnieæ
o najwiêkszych dobowych opadach za-
rejestrowanych na hali pod Œnie¿ni-
kiem z 6-7 lipca 1997 r. - 428 mm, przy
najwy¿szej sumie opadów w lipcu tego
roku równej 950 mm. W Polsce opady
trwaj¹ce do 3 godz. mo¿na porówny-
waæ ze œwiatowymi w ró¿nych szeroko-
œciach geograficznych. Natomiast
sumy opadów dobowych, miesiêcz-
nych i rocznych s¹ znacz¹co mniejsze.

Rekordowe opady na œwiecie:
= Barot (Gwadelupa), 26 listopada

1970 r. - 1 min; 38 mm,
= Essen (Bawaria), 25 maja 1920 r. -

8 min; 126 mm,
= Plumb Point (Jamajka), 12 maja

1916 r. - 15 min; 198 mm,
= Rockport (USA), 18 lipca 1889 r. -

2 h 10 min; 483 mm,
= Bellenden Ker (Australia), 1-8

stycznia 1979 r. - 3 847 mm,
= ÆerapundŸi (Indie), lipiec 1861 r. -

9 300 mm; 6 miesiêcy, IV-IX 1861 r.
- 22 454 mm; 1 rok, VIII 1860 r. -
VII 1861 r. - 26 461 mm; 2 lata,
1860-1861 - 40 764 mm.
We Wroc³awiu, na potrzeby budo-

wy systemu ogólnosp³awnego kanali-
zacji w latach 1899-1945, funkcjo-
nowa³a miejska sieæ pomiarowa sk³a-
daj¹ca siê z 5 deszczomierzy, a dane

s³u¿y³y projektantom i eksploatatorom
sieci kanalizacyjnej. W.H. Lindley na
pocz¹tku XX w. (pracuj¹c dla £odzi)
opiera³ siê na danych opadów nawal-
nych ze stacji meteorologicznych zabo-
ru rosyjskiego i pruskiego. K. Pomia-
nowski, przystêpuj¹c w 1926 r. do pro-
jektu kanalizacji Warszawy, przeanali-
zowa³ deszcze burzowe z lat 1829-
-1926. Dziêki dysponowaniu pomiara-
mi deszczów mo¿liwy sta³ siê rozwój
warsztatu przetwarzania danych opa-
dowych. Za prekursora uwa¿a siê Tal-
bota, który w 1899 r. zaproponowa³
analizê natê¿eñ deszczów, które defi-
niuje siê jako wysokoœæ opadu przypa-
daj¹c¹ na jednostkê czasu. Otrzymane
krzywe opadowe by³y pierwowzorem
stosowanych do dziœ modeli deszczów
miarodajnych typu IDF (ang. Intensity
Duration Frequency) i DDF (ang.
Depth Duration Frequency). Powi¹za-
nie natê¿enia deszczu z czasem jego
trwania i czêstoœci¹ wystêpowania po-
zwoli³o na stosowanie metod probabili-
stycznych do projektowania kanalizacji
deszczowej i ogólnosp³awnej.

W Politechnice Rzeszowskiej po-
miary deszczów prowadzi³ œp. doc. dr
in¿. Mieczys³aw Mysiak w latach
1970-1991 na stacji przy ul. Podkarpac-
kiej (obok Domu Asystenta). Od kilku
lat pomiary wykonuje siê tak¿e na gór-
nym tarasie budynku w Bezmiechowej,

Tegoroczna powódŸ i rozlane wody Strugu w Rzeszowie.
Fot. P. Olejnik
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a profesjonalne pomiary opadów pro-
wadzi stacja meteorologiczna na lotni-
sku w Jasionce. W kraju unikalnym

opomiarowaniem zlewni miejskiej dys-
ponuje Warszawa, gdzie od 2008 r.
dzia³a sieæ 25 elektronicznych deszczo-

mierzy wagowych z zapisem cyfro-
wym opadu atmosferycznego.

Dysponowanie zapisem deszczów
nawalnych z wielolecia daje mo¿liwoœæ
rozpatrywania scenariuszy nape³nieñ,
a nawet przepe³nieñ w kanalizacji de-
szczowej, wymiarowania systemów
rozs¹czaj¹cych czy te¿ roli zbiorników
retencyjnych wód opadowych w syste-
mach zbiorowego odprowadzania œcie-
ków. Pozwala to tak¿e na analizy
i oceny ryzyka z wykorzystaniem meto-
dyki PRA (ang. Probabilistic Risk As-
sessment) w celu zapewnienia bez-
pieczeñstwa i efektywnoœci przy mini-
malizacji nak³adów finansowych w za-
kresie odprowadzania wód deszczo-
wych.

Warto pamiêtaæ, ¿e w skali œwiato-
wej 3/4 rocznego opadu atmosferycz-
nego spada na obszar, gdzie ¿yje 1/3
œwiatowej populacji, czyli 2/3 ludnoœci
œwiata przebywa na terenach, gdzie
spada 1/4 rocznego opadu.

Janusz Ryszard Rak

Cywilizacja Majów w œwiadomy sposób zarz¹dza³a wodami deszczowymi. Brak
zasobów wód podziemnych i powierzchniowych sk³oni³ ludnoœæ wysoko po³o¿o-
nych miast Majów do korzystania w tropikalnym klimacie z wody zgromadzonej
w porze deszczowej. Budowle by³y pokryte p³ytami gipsowymi, po których woda
sp³ywa³a na grunt (pod warstw¹ gleby wapieñ). Rozwi¹zaniem by³y trzy zbiorniki
usytuowane wysokoœciowo w sposób kaskadowy, a ich œciany i dno tak¿e by³y
wy³o¿one gipsem. Teren miasta wyprofilowano ze spadkiem w kierunku pierwszego
zbiornika czystej wody. Pozosta³e dwa zbiorniki s³u¿y³y do wtórnego wykorzystania
wody, przede wszystkim do nawadniania uprawy kukurydzy. Przeciêtnie znacz¹ce
miasto liczy³o oko³o 8 tys. mieszkañców. Miasta zosta³y w sposób niemal nag³y opu-
szczone, do ich upadku przyczyni³a siê rywalizacja poszczególnych plemion. Lokalne
wylesienia spowodowa³y, ¿e tropikalne deszcze wymy³y ¿yciodajn¹ glebê, nie daj¹c
mo¿liwoœci uprawy kukurydzy. Dana populacja poœpiesznie opuszcza³a wysoko
po³o¿one miasta, których budowle przetrwa³y do naszych czasów.

* * *
Z kolei nizinne tereny pó³wyspu Jukatan posiada³y podziemne zbiorniki

wody, które uznawano za œwiête zaœwiaty, a wodê pobierano ze œwiêtych studni. Dla
u³askawienia boga deszczu sk³adano daniny z dzieci, które wrzucano do wody. Te,
które prze¿y³y, wychowywane by³y w dostatku, a w doros³ym ¿yciu stawa³y siê boski-
mi wizjonerami.

W dniu 11 maja 2010 r. studenci kie-
runku matematyka wziêli udzia³ w wy-

jeŸdzie studyjnym do Sandomierza.
Studenci drugiego roku studiów I stop-

nia uczestnicz¹ w projekcie "Zamawia-
nie kszta³cenia na kierunkach tech-
nicznych, matematycznych i przyrod-
niczych - pilota¿" wspó³finansowanym
ze œrodków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego. W ramach tego projektu or-
ganizowane s¹ dodatkowe zajêcia pod-
nosz¹ce atrakcyjnoœæ studiów.

Wyjazd zosta³ zorganizowany przez
Biuro Podró¿y Gromada. Kierownik
biura, pan Ryszard Truchanowicz,
przeprowadzi³ wyk³ad na temat dzia³al-
noœci biura podró¿y. Omówi³ strukturê
i zakres jego dzia³alnoœci. Opowiedzia³
o zasadach sprzeda¿y wycieczek, wcza-
sów, kolonii i obozów, a tak¿e o spo-
sobie wspó³pracy i rozliczeñ z prze-
woŸnikami, hotelarzami i innymi
us³ugodawcami.

Anetta Szynal-Liana

Wyjazd studyjny studentów
Wydzia³u Matematyki i Fizyki Stosowanej

Uczestnicy wyjazdu studyjnego na Rynku w Sandomierzu.
Fot. w³asna
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