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W dniach 20-27 marca 2010 r.
trzech przedstawicieli Ko³a Nau-
kowego EUROAVIA Rzeszów
oraz Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa naszej uczelni po raz
kolejny mia³o okazjê znaleŸæ siê
w miêdzynarodowym gronie stu-
dentów europejskich uczelni.

Celem wyjazdu by³o m.in. poznanie
kultury Rumunii, ale przede wszystkim
osi¹gniêæ technicznych uczelni w Cluj-
-Napoce, które okaza³y siê zaska-
kuj¹ce. Mieliœmy okazjê wys³uchaæ
wyk³adu nt. systemu kontroli jazdy sa-
mochodu, który wspólnie z firm¹ Vol-
kswagen tworzony jest w tamtejszej

politechnice. Ciekawostk¹ jest to, ¿e
w jednej chwili system jest w stanie wy-
krywaæ znaki poziome na drodze, prze-
szkody terenowe oraz pieszych.

Kolejnym ciekawym projektem po-
wstaj¹cym w Politechnice Cluj-Napoca
jest symulator œmig³owca z ruchom¹
podstaw¹. Projekt ten ma byæ w ca³oœci
realizowany przez studentów z tamtej-
szej grupy EUROAVII, którzy
pozyskali od wojska kabinê œmig³owca,
a w tej chwili przerabiaj¹ oraz proje-
ktuj¹ uk³ady elektroniczne – to one
bêd¹ sterowa³y systemami symulatora
(wizyjnym, ruchem platformy, wskaza-
niami w kabinie). Pod koniec pobytu
w uczelni zosta³ nam zaprezentowany
program do komputerowego wspoma-
gania projektowania (CAD) - Solid

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

EUROAVIA Fly-In

Cluj-Napoca, Rumunia

Podczas wyk³adu dotycz¹cego budowy symulatora œmig³owca.
Fot. Archiwum Euroavii

Grupa przy œmig³owcu Si³ Powietrznych Rumunii.
Fot. Archiwum Euroavii
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Edge. Dziêki lekcjom prowadzonym
przez certyfikowanego szkoleniowca
uda³o siê nam opanowaæ podstawy
dzia³ania w tym œrodowisku.

Kolejnym punktem naszego pobytu
w Rumunii by³a wizyta w 71. bazie lot-
niczej w Turdzie, gdzie zostaliœmy bar-
dzo ¿yczliwie przyjêci. Po krótkiej
prezentacji samej bazy oraz wyko-

nywanych przez ni¹ operacji, zaprezen-
towano nam symulator lotu samolotu
Mig-21 (takie samoloty w ww. bazie la-
taj¹), po czym przenieœliœmy siê do czê-
œci hangarowej oraz bazy lotniskowej.
Tam spotkaliœmy siê z pilotami œmi-
g³owców oraz samolotów Mig-21,
¿yczliwie odpowiadaj¹cymi na wszyst-
kie nasze pytania. Mi³ym zaskocze-
niem by³ fakt, ¿e awionika w rumuñ-
skich Migach oraz œmig³owcach pre-
zentowa³a bardzo wysoki poziom. Ku
radoœci wszystkich, elementem wieñ-
cz¹cym nasz pobyt w bazie by³ pokaz
mo¿liwoœci lotnych stacjonuj¹cych tam
maszyn.

Uczestnikom wyjazdu pozosta³y
niezwykle pozytywne wspomnienia,
wiêksza œwiadomoœæ miêdzynarodowa
oraz doœwiadczenia zebrane podczas
wyk³adów i zajêæ tematycznych. Za
umo¿liwienie tego wyjazdu i pomoc
bardzo serdecznie dziêkujemy dzieka-
nowi Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa panu profesorowi Krzysztofowi
Kubiakowi, który wspar³ ten wyjazd fi-
nansowo.

Krzysztof Pietraszek
Zajêcia przy symulatorze Miga-21.

Fot. Archiwum Euroavii

W dniach od 30 kwietnia do 2 maja
2010 r. w Fort Worth w Teksasie (USA)
odby³y siê zawody projektowe Aero
Design 2010 East, w których Politech-
nikê Rzeszowsk¹ reprezentowa³ zespó³
z³o¿ony z trzech (w pierwotnych za³o-
¿eniach czterech) cz³onków Studenc-
kiego Ko³a Naukowego Lotników. Za-
wody co roku przeprowadza SAE
(Society of Automotive Engineers) - or-
ganizacja zrzeszaj¹ca oko³o 90 tys. in-
¿ynierów z ponad 100 krajów. SAE jest
jeszcze organizatorem takich zawo-
dów, jak: Clean Snow Mobile Challan-
ge (zawody pojazdów œnie¿nych), Mini
Baja (zawody samochodów w³asnej
konstrukcji).

Zawody Aero Design organizowane
s¹ w trzech edycjach: East - rozgrywa-
na w Fort Worth, West (Van Nuys, CA
USA) oraz edycja brazylijska. W zawo-
dach bior¹ udzia³ dru¿yny z Australii,
Brazylii, Indii, Kanady, Meksyku, We-
nezueli, USA, a tak¿e Polski. Oprócz
naszego zespo³u w konkursie starto-
wa³y jeszcze dru¿yny z Warszawy oraz
Poznania. Podczas trwania konkursu,
a tak¿e prezentacji obecni s¹ przedsta-
wiciele Lockheed Martin - sponsora ge-
neralnego konkursu (firmy bêd¹cej
producentem myœliwców F-16) oraz
przedstawiciele NASA. Dzia³aj¹ oni
jako "Head Hunters" i wyszukuj¹ naj-
lepsze zespo³y oraz najciekawsze pro-
jekty i rozwi¹zania techniczne (za inno-

wacyjne rozwi¹zania oraz projekty
przyznawane s¹ dwie nagrody: jedna od
NASA,  druga od SAE).

G³ównym zadaniem stoj¹cym przed
uczestnikami Aero Design jest zapro-
jektowanie oraz zbudowanie modelu
samolotu przy pewnych ograniczeniach
konstrukcyjnych, narzuconych przez
modyfikowany co roku regulamin kon-
kursu. Zadaniem modelu jest podnie-
sienie jak najwiêkszego ³adunku. Na
koñcow¹ punktacjê ma tak¿e wp³yw
dokumentacja projektu wysy³ana ok.
miesi¹c przed rozpoczêciem zawodów,
a tak¿e prezentacja samolotu oraz pro-
cesu budowy modelu w trakcie kon-
kursu.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej
na zawodach w Fort Worth
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W tym roku na zespo³y zosta³y
na³o¿one m.in. nastêpuj¹ce ogranicze-
nia regulaminowe:
= suma wymiarów d³ugoœci, rozpiêto-

œci oraz wysokoœci nie mo¿e prze-
kroczyæ 200 cali,

= komora ³adunkowa w modelu musi
mieæ minimalne wymiary 10x5x5
cali,

= jedyny silnik mo¿liwy do napêdza-
nia samolotu to: O.S. Max 61 FX
o pojemnoœci 10 cm3 oraz mocy
1,9 KM,

= zakaz u¿ywania kompozytów zbro-
jonych w³óknem,

= zakaz u¿ywania przek³adni innych
ni¿ 1:1,

= zakaz u¿ywania ¿yroskopów.
W tym roku zdecydowaliœmy siê na

innowacyjny model samolotu w uk³a-
dzie "Tandem". By³ to pierwszy tego
typu lataj¹cy model w historii zawo-
dów. O takim rodzaju konstrukcji jed-
nak nie ma zbyt du¿o wiedzy prze-
kazanej w ksi¹¿kach i publikacjach,
dlatego, aby nasz samolot oderwa³ siê
od ziemi, musieliœmy wykonaæ kilka
wariantów prototypu modelu oraz
w trakcie budowy zmieniaæ za³o¿enia,
a wiêc równie¿ przeprojektowywaæ
nasz model.

Prace podzieliliœmy na cztery etapy:
projektowanie samolotu, budowê pro-
totypu, budowê gotowego modelu i u-
dzia³ w konkursie w USA. Pierwszy
etap projektu zacz¹³ siê dosyæ wczeœ-
nie, ok. czerwca 2009 r., poniewa¿ by³a
to praca dyplomowa jednego z cz³on-
ków naszego zespo³u. Gotowy projekt
geometryczno-aerodynamiczny ukoñ-
czyliœmy w grudniu 2009 r. W drugim
etapie zdecydowaliœmy siê na budowê
modelu styropianowego w skali 1:2 - na
nim w³aœnie testowaliœmy wszystkie
uk³ady skrzyde³, rozmieszczenia ste-
rów itp. Do momentu osi¹gniêcia osta-
tecznego kszta³tu samolotu stwo-
rzyliœmy trzy prototypy w skali. Nastê-
pnie, wykonuj¹c godziny lotów na mo-
delu docelowym i nadal modyfikuj¹c
niektóre elementy, postanowiliœmy
zbudowaæ go w skali 1:1, tym samym
rozpoczynaj¹c drugi etap naszego
przedsiêwziêcia. Jednak etap budowy

prototypu zabra³ nam zdecydowanie
zbyt wiele czasu (trwa³ ok. 2 miesi¹ce).
Niestety, na budowê modelu docelowe-
go zosta³y tylko 3 tygodnie (trzeba pa-
miêtaæ, ¿e na dostarczenie modelu
z Polski do USA potrzeba ok. tygodnia,
jednak z powodu chmury py³u wulka-
nicznego musieliœmy wys³aæ model
ok. 1,5 tygodnia wczeœniej). Oblotu na-
szej maszyny dokonaliœmy 20 kwietnia
br., jednoczeœnie eliminuj¹c b³¹d z po-
przedniego roku (brak oblotu przed wy-
lotem do USA).

W dniu 28 kwietnia br. wyruszyli-
œmy z Okêcia w okrojonym 3-osobo-
wym sk³adzie (jeden z kolegów nie
dosta³ wizy do USA, co by³o spowodo-
wane b³êdem urzêdniczym ambasady
USA) w kierunku Fort Worth. Nasza
podró¿ z Polski do Dallas trwa³a ok. 14
godz. (z przesiadk¹ w Amsterdamie).
Na miejscu okaza³o siê, ¿e czekaj¹ nas
nastêpne problemy. Nasz nieobecny
kolega jako jedyny posiada³ kartê kre-
dytow¹, dziêki której mogliœmy wy-
naj¹æ samochód. Po 10 godzinach
poszukiwañ uda³o siê nam w koñcu wy-
po¿yczyæ samochód za gotówkê i mo-
gliœmy udaæ siê do hotelu na zas³u¿ony
wypoczynek.

Nastêpnego dnia odebraliœmy
skrzyniê, chocia¿ panowie na cargo nie
chcieli wierzyæ, ¿e skrzynia zmieœci siê
do naszego samochodu. Uda³o siê nam
tak¿e zobaczyæ lotnisko modelarskie.
W pi¹tek ok. godz. 10:00 (pierwszy
dzieñ konkursu) przybyliœmy do hote-
lu Radison, gdzie odbywa³y siê prezen-
tacje zespo³ów. Nasza zosta³a wyzna-
czona na godz. 12:30. Podczas re-
jestracji zespo³u okaza³o siê, ¿e ¿aden
z nas nie jest cz³onkiem SAE. Wy-
pe³nianie formularzy zajê³o nastêpne
30 min.

Gdy wreszcie zabraliœmy siê do
rozk³adania modelu, zwróciliœmy na
siebie uwagê - nasz model by³ nie tylko
specyficzny (90% pytañ brzmia³o: czy
by³ ju¿ oblot?), ale tak¿e najwiêkszy
w klasie Regular oraz jeden z wiêk-
szych na ca³ych zawodach. O godzinie
12:30 rozpoczê³a siê 6-minutowa pre-
zentacja. Piotrek Nieckarz stara³ siê po-
wiedzieæ o wszystkim, o czym tylko
móg³, niestety trzeba by³o zacz¹æ od
tego, gdzie jest Rzeszów… Po jego re-
feracie przyszed³ czas na pytania. Doty-
czy³y one ró¿nych zagadnieñ, m.in.
wyboru uk³adu p³atowca, oprogramo-
wania optymalizacyjnego, prób wy-
trzyma³oœciowych i aerodynamicznych

PR-6 “Szerszeñ” w locie.
Fot. w³asna



36 GAZETA POLITECHNIKI

wykonywanych po zbudowaniu mode-
lu. PóŸniej czas wype³ni³y nam przygo-
towania modelu do nastêpnego dnia.

Sobota zaczê³a siê dla nas bardzo
wczeœnie - ju¿ od godz. 5:30 model cze-
ka³ spakowany w samochodzie pod ho-
telem. Udaliœmy siê na lotnisko, gdzie
zajêliœmy miejsce obs³ugowe dla na-
szego samolotu i oczekiwaliœmy na
pierwsze loty. Zaczê³o siê od klasy Mi-
cro. Potem wywo³anie w klasie Regu-
lar. Ustawiliœmy siê w kolejce startowej
(jako przedostatni zespó³), ... tankowa-
nie, rozruch silnika... Dziwnym trafem
wszyscy przyszli ogl¹daæ nasz lot…
Samolot ustawiony na starcie, pe³na
moc i … po nieca³ych 10 metrach jest
w górze. Maciek Dubiel wykonuje
pierwszy kr¹g - niestety, samolot prze-
latuje pas, potem drugi kr¹g, piêkne
l¹dowanie i gromkie brawa jak dla ni-
kogo do tej pory. Udowodniliœmy, ¿e
nasz samolot lata. Zespo³y z Poznania
i Warszawy te¿ wykona³y udane loty.

Nadszed³ czas na przygotowanie do
nastêpnego lotu, rozwa¿aliœmy, ile
³adunku wzi¹æ na pok³ad. Zdecydowa-
liœmy, ¿e bêdzie to 7 kg na pierwszy lot.

Ponownie wykonujemy procedurê:
ustawienie siê w kolejce startowej, tan-
kowanie, lot, l¹dowanie. Nasz samolot
dotyka pasa w³aœciwie z zerow¹ prêd-
koœci¹ postêpow¹. Od tej pory zosta³
okrzykniêty ekranoplanem lub la-
taj¹cym dywanem, ze wzglêdu na roz-
miar powierzchni noœnej oraz prêd-
koœæ. Kolejny lot nie by³ dla nas jednak
zbyt szczêœliwy - podczas rozruchu sil-
nika urwa³ siê ko³pak œmig³a. Zapad³a
decyzja: tê kolejkê odpuszczamy (sa-
molot mia³ ³adunek ponad 12 kg). Pod
wieczór zwiêkszy³a siê si³a wiatru, ko-
lejne zespo³y pomija³y ostatni¹ rundê,
my tak¿e (i inne zespo³y z Polski). Jak
na przekór, ma³a liczba wypadków
i rozbitych modeli zaowocowa³a te¿
ma³¹ liczb¹ rund (dla porównania
w zesz³ym roku by³o 6 rund pierwszego
dnia). Wieczorem w hotelu zaczêliœmy
odczuwaæ skutki oddzia³ywania tek-
sañskiego s³oñca. Szczególnie ci, któ-
rzy nosili okulary przeciws³oneczne,
nastêpnego dnia wygl¹dali nieco "spe-
cyficznie".

Niedziela 2 maja te¿ zaczê³a siê dla
nas bardzo wczeœnie: pobudka, œniada-

nie i do samochodu. O godzinie 8 rano
zaczê³a siê kolejka startowa. Ustawili-
œmy nasz samolot za³adowany prawie
do 13 kg. Wia³ doœæ silny wiatr, przy
temperaturze w granicach 40°C. Na-
desz³a nasza kolej: samolot na starcie,
pe³na moc, samolot w powietrzu... nie-
stety, pojawi³y siê problemy. Kierow-
nik startu (Flight Boss) krzycza³, ¿e
mo¿na skrêcaæ - pilot odebra³ to jako
polecenie manewru zakrêtu. Polecenie
by³o jednak nietrafione i samolot po
drugim zakrêcie w wyniku utraty prêd-
koœci uderzy³ w krzaki. Nie mogliœmy
do niego podejœæ, czekaliœmy 10 min -
wróci³ na wózku, a po ocenie zniszczeñ
(wy³amane mocowanie przedniego
skrzyd³a, uszkodzona p³yta brzegowa,
zdematerializowana lotka…) podjê-
liœmy decyzjê: naprawiamy. Dziêki ko-
ledze z zespo³u warszawskiego uda³o
siê to zrealizowaæ jeszcze przed cza-
sem. Ustawiliœmy siê ponownie w ko-
lejce startowej. Nasz samolot znów
znalaz³ siê w powietrzu, jednak po wy-
padku mia³ problemy ze sterownoœci¹ -
ca³¹ konstrukcjê znosi³o na lew¹ stronê.
Po emocjonuj¹cym locie, nie dotar³ nie-
stety do pasa startowego. Po przyzie-
mieniu (jakieœ 10 metrów przed pasem)
wszyscy sêdziowie oraz organizatorzy
gratulowali Maækowi umiejêtnoœci pi-
lota¿u. Szkoda, ¿e by³a to ostatnia
runda.

I tak oto zawody dobieg³y koñca:
rozdano nagrody, zrobiono pami¹tko-
we zdjêcia i wróciliœmy do domu.
W tym roku naszej ekipie uda³o siê
zaj¹æ 20. miejsce na prawie 50 ze-
spo³ów bior¹cych udzia³ w zawodach.
Dziêki tegorocznej edycji zdobyliœmy
wiedzê nt. nowego rodzaju uk³adu sa-
molotu, w przysz³ym roku chcemy udo-
skonaliæ nasz¹ konstrukcjê.

Okaza³o siê, ¿e byliœmy najmniej-
szym zespo³em nie tylko na tegorocz-
nych zawodach, ale tak¿e w ca³ej ich
historii (przyk³adowo, zespó³ warszaw-
ski liczy³ 12 osób, poznañski 8 osób).

W 2011 roku, je¿eli uda siê nam po-
jechaæ, weŸmiemy pod uwagê zespó³
6-osobowy, nie mniejszy. Wszystkich
chêtnych zapraszamy do wspó³pracy.

Od lewej: Piotr Nieckarz (obecnie asystent w KSiSL), B³a¿ej Morawski (IV MDL-
-A samoloty oraz III MDL-C pilota¿) i Maciej Dubiel (IV MDL-A samoloty). Nie-
stety brakowa³o czwartego cz³onka zespo³u: Paw³a Gu³y.

Fot. w³asna
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Pragniemy serdecznie podziêkowaæ
w³adzom uczelni, które wspiera³y nas
finansowo i organizacyjnie, bez któ-
rych pomocy wyjazd nie by³by mo¿li-

wy. Szczególne podziêkowania kie-
rujemy do JM Rektora prof. Andrzeja
Sobkowiaka, prorektora prof. Marka
Orkisza, prorektora prof. Leszka WoŸ-

niaka, dziekana WBMiL prof. Krzy-
sztofa Kubiaka oraz naszego opiekuna
dr. in¿. Przemys³awa Mazurka.

B³a¿ej Morawski

Podczas krajowego fina³u, który
odby³ siê 17 marca br. w Warszawie,
koncepcje nowych produktów firmy
Henkel zaprezentowa³o dziewiêæ naj-
lepszych studenckich dru¿yn z Polski.
Najwy¿ej oceniona zosta³a prezentacja
dru¿yny "Henkredible" - trojga studen-
tów Szko³y G³ównej Handlowej.

Trzecie miejsce powêdrowa³o nato-
miast do zespo³u "Grandpas" w sk³a-
dzie: Pawe³ Rz¹sa - student Politechni-
ki Rzeszowskiej (WZIM, WBMiL)
oraz Witalis Szumi³o-Kulczycki
i Krzysztof Piek³o z Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie. Sukces jest
tym wiêkszy, ¿e dwa pierwsze miejsca
przyznano zespo³om znanym z wczeœ-
niejszych edycji konkursu.

Konkurs Henkel Innovation Chal-
lenge ma formu³ê kreatywnej gry, która
umo¿liwia jej uczestnikom zdobycie
nowych umiejêtnoœci i poznanie stan-
dardów pracy w miêdzynarodowej kor-
poracji. Warunkami przyst¹pienia do
rywalizacji by³y: rejestracja dwu- lub
trzyosobowej dru¿yny na stronie inter-
netowej konkursu oraz bardzo dobra
znajomoœæ jêzyka angielskiego. Kieru-
nek studiów czy profil uczelni nie sta-
nowi³y bariery udzia³u.

Pierwsze zadanie konkursowe pole-
ga³o na wcieleniu siê w rolê mened¿e-

rów firmy Henkel i zaprezentowaniu
pomys³u na innowacyjny produkt z ka-
tegorii kosmetyków lub œrodków pio-
r¹cych i czystoœci, który móg³by spot-
kaæ siê z uznaniem konsumentów
w 2050 r. W drugim etapie konkursu
nale¿a³o rozwin¹æ swoj¹ koncepcjê
i przygotowaæ strategiê marketingowo-
-sprzeda¿ow¹. Merytorycznego wspar-

cia przy jej tworzeniu udzielali studen-
tom mened¿erowie firmy.

Jury by³o pod wra¿eniem wyj¹tko-
wej kreatywnoœci przedstawionych
projektów. Wiêkszoœæ dru¿yn k³ad³a
nacisk na wielofunkcyjnoœæ produktu
oraz krótki czas i ³atwoœæ jego aplikacji.

- Zaprezentowane pomys³y pozwa-
laj¹ nam poznaæ oczekiwania m³odych

Trzech sêdziwych panów k³óci siê nad roz³o¿on¹ gazet¹. Dziœ mogliby byæ milionerami, ale jeden
z nich zawiód³, zaprzepaszczaj¹c szansê na bogactwo i s³awê. 40 lat temu wymyœlili Skin Smoother -
produkt, który teraz pod logo firmy Henkel odnosi sukcesy na rynku mêskich kosmetyków. Krzysztof,
Pawe³ oraz Witalis stanêli przed menad¿erami korporacji, aby udowodniæ, ¿e wiod¹cy kosmetyk jest
ich autorstwa. Chcieli pokazaæ swoj¹ wizjê wprowadzenia i funkcjonowania produktu na rynku.

Ogólnopolski fina³ konkursu

Henkel Innovation Challenge 2010

Zespó³ "Grandpas"  podczas wielogodzinnych przygotowañ do konkursu.
Fot. w³asna
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konsumentów wobec nowych produk-
tów. Wiele dru¿yn za³o¿y³o, ¿e nowy
produkt powinien byæ biodegradowal-
ny. Innowacje powinny przyczyniaæ siê
tak¿e do oszczêdnoœci wody i energii
oraz ³¹czyæ w sobie wiele funkcji - po-
wiedzia³a Agnieszka Bielawska, Hu-
man Resources Manager Henkel
Polska. - Zale¿a³o nam na poznaniu
twórczego potencja³u cz³onków wszyst-
kich zespo³ów oraz umiejêtnoœci two-
rzenia jasnych, logicznych i spójnych

koncepcji. Nie bez znaczenia by³a tak¿e
umiejêtnoœæ ich interesuj¹cej prezenta-
cji.

Celem charakteryzacji by³o przenie-
sienie akcji prezentacji do roku 2050,
w którym wymyœlony przez zespó³ 40
lat wczeœniej Skin Smoother cieszy siê
popularnoœci¹ na rynku. Ponadto dru-
¿yna zaprezentowa³a model opakowa-
nia i jego wizualizacjê, stronê inter-
netow¹ oraz filmy i fotografie przygo-
towane samodzielnie, specjalnie na po-

trzeby konkursu. Zespó³ "Grandpas"
przedstawi³ przeznaczony wy³¹cznie
dla mê¿czyzn Skin Smoother, kosme-
tyk produkowany pod mark¹ "Diader-
men" (mêski odpowiednik marki "Dia-
dermine"). Skin Smoother to naturalny
¿el przeznaczony do stosowania na
twarzy, który po zastygniêciu dopaso-
wuje siê idealnie do jej kszta³tu i kolo-
rytu, tworz¹c "sztuczn¹ skórê". Na-
³o¿ony zachowuje siê jak soczewka,
maskuj¹c defekty i choroby skóry.

Oczywiœcie liczyliœmy po cichu na
zwyciêstwo w Polsce i walkê w œwiato-
wym finale. Pracowaliœmy bardzo ciê¿-
ko, przygotowuj¹c projekt, a prezen-
tacja przed miêdzynarodow¹ komisj¹
wysz³a nam niemal perfekcyjnie i jeste-
œmy bardzo usatysfakcjonowani! Wiele
osób z przeciwnych dru¿yn podkre-
œla³o, ¿e nasze wyst¹pienie by³o naj-
lepsze, niestety jury wskaza³o zespó³
"Henkredible" jako zwyciêzcê - ubole-
wa³ Krzysztof Piek³o.

Dru¿yna "Grandpas" serdecznie
dziêkuje wszystkim, którzy przyczynili
siê do jej sukcesu, a szczególnie panu
prorektorowi prof. Leszkowi WoŸnia-
kowi z Politechniki Rzeszowskiej i dr
Joannie Dziadkowiec z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie za cenne
wskazówki udzielone podczas przygo-
towywania siê do konkursu.

Magdalena Gardian

Dru¿yna "Grandpas" w finale jako jedyna prze³ama³a konwencje, wystêpuj¹c
w kostiumach.

Fot. w³asna

Jako miejsce tego wydarzenia wybraliœmy rzeszowskie Bulwary, które
mimo ich du¿ej powierzchni w ostatecznoœci i tak okaza³y siê za ma³e z powodu
niezwyk³ego zainteresowania imprez¹. Ogromnie cieszy³ nas fakt, ¿e przez te

XVII Rzeszowskie

Juwenalia...

Fot. M. Misiakiewicz

W bie¿¹cym roku samorz¹dy studenckie rzeszowskich
uczelni wy¿szych zdecydowa³y po³¹czyæ swoje si³y i zorgani-
zowaæ wspólnie "Dni Kultury Studenckiej - XVII Rzeszowskie
Juwenalia", które odby³y siê w dniach 12-14 maja 2010 r.

Klucz do bram miasta w rêkach Judyty R¿any
- przewodnicz¹cej Samorz¹du Studenckiego.
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trzy dni mo¿na by³o spotkaæ na Bulwa-
rach nie tylko studentów, ale równie¿
osoby starsze, czasem ca³e rodziny
z dzieæmi. Tradycyjnie, nasze studenc-
kie œwiêto rozpoczêliœmy korowodem
ulicami Rzeszowa, w którym wziê³o
udzia³ oko³o 5 tysiêcy studentów.

Juwenalia to nie tylko koncerty,
wszyscy uczestnicy mogli bowiem
wzi¹æ udzia³ w licznych zabawach

i konkursach. W dniach 13-14 maja na
terenie miasteczka akademickiego Po-
litechniki Rzeszowskiej odby³y siê "Ju-
wenalia na sportowo", które stanowi³y

mi³¹ propozycjê aktywnego spêdzenia
czasu. Ponadto 13 maja zarówno
w miasteczku Politechniki, jak i w po-
bli¿u akademików Uniwersytetu Rze-
szowskiego odbywa³o siê wielkie gril-
lowanie. Wystarczy dodaæ, ¿e rozdano
300 kg przysmaków z grilla! Ka¿dego
dnia, kiedy koñczy³y siê koncerty,
a starcza³o si³, studenci mogli siê wy-
braæ na "Klubonalia", gdzie czekali na
nich najlepsi rzeszowscy DJ-e.

Patronat nad XVII Rzeszowskimi
Juwenaliami sprawowali:
o wojewoda podkarpacki Miros³aw

Karapyta,
o marsza³ek województwa podkar-

packiego Zygmunt Cholewiñski,
o starosta powiatu rzeszowskiego Jó-

zef Jod³owski,
o prezydent miasta Rzeszowa Tade-

usz Ferenc.

Bardzo serdecznie dziêkujemy
wszystkim, którzy przy³¹czyli siê do na-
szej studenckiej zabawy.

Judyta R¿any

¯yczenia dobrej zabawy od JM Rektora PRz prof. A. Sobkowiaka.
Fot. M. Misiakiewicz

Studenckie harce na rzeszowskim Rynku.
Fot. M. Misiakiewicz

Podczas trwania
XVII Rzeszowskich

Juwenaliów goœciliœmy
najwiêksze gwiazdy

polskiej muzyki:

n ŒRODA 12 maja: Brown, Harata-
cze, Marika, East West Rockers,
Farben Lehre, After The Ice, Patry-
cja Markowska

n CZWARTEK 13 maja: Fabryka
Snów, JCS, Carrion, Akurat, Lao
Che, Strachy na Lachy, Coma

n PI¥TEK 14 maja: Le Moor,
Maindfild, Indios Bravos, Sokó³
feat. Pono, Jamal, Hurt, Habakuk
& Goœcie
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29 maja br., w przeddzieñ III Raj-
du Samochodowego, mia³o miejsce
"Wielkie Grillowanie" zorganizowane
przez Samorz¹d Studencki Politechniki
Rzeszowskiej - impreza odby³a siê na
terenie miasteczka akademickiego
PRz. Przy nowym grillu od godz. 16.00
ka¿dy ze studentów móg³ skosztowaæ
kie³basek przyrz¹dzanych przez na-
szych samorz¹dowców, podczas gdy na
scenie gra³y zespo³y Marcelle Spirit,
Bazileus oraz Transmission.

Impreza by³a bardzo udana, mimo
du¿ej frekwencji dla nikogo nie za-
brak³o grillowanych przysmaków. Po
zakoñczonych koncertach studenci mo-
gli siê przenieœæ do klubu studenckiego
PLUS, gdzie przy muzyce puszczanej
przez DJ LOCO bawili siê do "bia³ego
rana".

Ale ¿ycie studenckie to nie tylko za-
bawa. W dniu 1 czerwca w naszej uczel-
ni odby³a siê zbiórka krwi. Orga-

nizatorzy pragn¹ serdecznie podziê-
kowaæ wszystkim, którzy oddali krew
potrzebuj¹cym pacjentom. Chêtnych
by³o oko³o 100 studentów, ostatecznie
po przejœciu badañ krew odda³o 47
osób. To bardzo dobry wynik, który po-
twierdza fakt, ¿e na studenta Politechni-
ki Rzeszowskiej zawsze mo¿na liczyæ!

Kolejn¹ akcj¹ charytatywn¹ by³a
zbiórka darów dla powodzian, zorgani-
zowana 10 czerwca br. Jako spo³ecz-
noœæ akademicka nie mogliœmy przejœæ
obojêtnie wobec tragedii, która do-
tknê³a nasz kraj, a szczególnie teren
Podkarpacia. Zebrane dary przekazali-
œmy do rzeszowskiego Caritasu.

Wszystkim wspieraj¹cym nasze
akcje pragniemy bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ!

Micha³ Minda

Wieeelkie grillowanie ….
przed "wampiriad¹"

Zbiórka krwi.
Fot. D. Pochroñ

Przy nowym grillu.
Fot. M. Misiakiewicz
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Uczestnicy mieli do pokonania czte-
ry próby: dwie na terenie kampusu PRz
oraz dwie na parkingu firmy Handlo-
pex. Tego rodzaju imprezy ucz¹ m³o-
dych ludzi bezpiecznej i dynamicznej
jazdy samochodem, precyzyjnego pa-
nowania nad pojazdem oraz dostarczaj¹
du¿o adrenaliny. Rywalizacja pozwala
zaœ w sposób legalny wy³adowaæ swoje
emocje za kó³kiem.

Nagrody by³y bardzo atrakcyjne,
m.in. zestaw nawigacji GPS firmy
TOMTOM, zestaw s³uchawkowy blue-
tooth firmy Nokia, kurs jêzykowy
British School, us³ugi serwisowe firmy
MAXXX i AT2000 oraz gad¿ety PRz.

Natomiast nagrod¹ g³ówn¹, ufundo-
wan¹ przez firmê Hoffman, by³ tuning

elektroniczny auta. Ju¿ dzisiaj zapra-
szamy na kolejn¹ edycjê rajdu w przy-
sz³ym roku!

I miejsce w klasyfikacji ogólnej
zajê³a za³oga nr 14: Artur Wo³oszyn
(kierowca) i Anna Fus (pilot).

I miejsce w poszczególnych kla-
sach otrzymali:
o Klasa I: za³oga nr 1 - kierowca:

Rafa³ Ginalski, pilot: Anita Styœ
o Klasa II: za³oga nr 14 - kierowca:

Artur Wo³oszyn, pilot: Anna Fus
o Klasa III: za³oga nr 14 - kierowca:

Marcin Rozbiorski, pilot: S³awomir
Ko³odziej

o Klasa IV: za³oga nr 10 - kierowca:
Hubert Janów, pilot: Mateusz Janów

o Klasa V: za³oga nr 4 - kierowca:
Marek Ko³odziej, pilot: Bart³omiej
Ko³odziej

o Klasa Goœæ: za³oga nr 1 - kierowca:
Piotr Janczyk, pilot: Pawe³ Brzê-
czek

Katarzyna Olejnik

Studencki rajd samochodowy

Dnia 30 maja 2010 r.
odby³a siê trzecia ju¿ edycja

Studenckiego Rajdu
Samochodowego

Politechniki Rzeszowskiej.

w miasteczku Politechniki

W drodze po laury.
Fot. M. Misiakiewicz

Przed rozpoczêciem rajdu.
Fot. M. Misiakiewicz
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ŒWIAT WIDZIANY OCZAMI STUDENTA

Piotr Inglot - Ryba wp³ywa na wszystko. Marek Pysz - Piêkny zachód s³oñca.

Artur Wyla� - Shisha. Wojciech Pilch - Rzeszów G³ówny. Ma³gorzata Ferfecka - Klasztor oo. Domini-
kanów.

Piotr Starzec - Ale siê krêci.Marcin Soliszewski - Brak akceptacji.

Konkurs fotograficzny
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Znamy ju¿ nazwiska zwyciêzców i wyró¿nionych
w I konkursie fotograficznym, który zosta³ zorganizowany
przez Studenckie Ko³o Naukowe Reklamy, dzia³aj¹ce przy
Zak³adzie Nauk Humanistycznych na WZiM. Konkurs cie-
szy³ siê du¿ym zainteresowaniem, a mogli wzi¹æ w nim
udzia³ wszyscy studenci Politechniki Rzeszowskiej. Do kon-
kursu zg³oszono zdjêcia w czterech kategoriach:
= Akceptacja spo³eczna,
= Architektura Rzeszowa,
= Spêdzanie wolnego czasu,
= W krzywym zwierciadle.
W kategorii Akceptacja spo³eczna zwyciê¿y³ Marcin

Soliszewski (I zarz¹dzanie) - Brak akceptacji. Wyró¿niony
zosta³ Artur WylaŸ (I informatyka) - Shisha.

W kategorii Architektura Rzeszowa zwyciê¿y³ Woj-
ciech Pilch (II zarz¹dzanie) - Rzeszów G³ówny, wyró¿niona
zosta³a Ma³gorzata Ferfecka (II uzup. matematyka) - Kla-
sztor oo. Dominikanów.

W kategorii Spêdzanie wolnego czasu zwyciê¿y³ Piotr
Starzec (I europeistyka) - Ale siê krêci, wyró¿niona zosta³a
Agnieszka Jurek (II architektura i urbanistyka) - Targ sta-
roci.

W kategorii W krzywym zwierciadle zwyciê¿y³ Piotr In-
glot (III informatyka) - Ryba wp³ywa na wszystko, wyró¿nio-
ny zosta³ Marek Pysz (I informatyka) - Piêkny zachód s³oñca.

Dziêkujemy za zainteresowanie konkursem "ŒWIAT WI-
DZIANY OCZAMI STUDENTA" i zapraszamy do udzia³u
w nastêpnych konkursach organizowanych przez Studenckie
Ko³o Naukowe Reklamy.

Hanna Sommer

Agnieszka Jurek - Targ staroci.

Rozstrzygniêcie
konkursu fotograficznego

na badaniu
s³uchu

Politechnika Dzieciêca

W dniach 26-31 maja 2010 r. w na-
szej uczelni zosta³y przeprowadzone
badania przesiewowe s³uchu u dzieci -
uczestników Politechniki Dzieciêcej.

Panie Ma³gorzata Ganc i Edyta
Pi³ka z Instytutu Fizjologii i Patologii
S³uchu w Warszawie wykona³y bada-
nia obiektywne (emisjê otoakustyczn¹,
audiometriê impedancyjn¹), jak rów-
nie¿ subiektywne (audiometriê tonaln¹,
testy oceniaj¹ce wy¿sze funkcje s³u-
chowe) na grupie 150 dzieci. U 135

Na badaniu s³uchu.
Fot. w³asna

ŒWIAT WIDZIANY OCZAMI STUDENTA
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dzieci wykryto ró¿nego pochodzenia
dysfunkcje uk³adu s³uchowego.

Wczesne wykrycie niedos³uchu
u dzieci ma bardzo istotne znaczenie,
gdy¿ w porê nierozpoznane prowadzi
do trudnoœci w nauce i k³opotów w ko-
munikacji z rówieœnikami, a czasami
nawet do istotnego upoœledzenia s³u-
chu. Wczeœnie wykryty niedos³uch
o etiologii przewodzeniowej mo¿na
ca³kowicie wyleczyæ, natomiast odbio-
rczej lub pochodzenia centralnego re-
habilitowaæ w odpowiedni sposób,
w zale¿noœci od rodzaju uszkodzenia.
W tej dziedzinie medycyny obserwuje
siê du¿y postêp zarówno w diagnosty-
ce, jak i leczeniu.

Na zaproszenie Katedry Fizyki pani
in¿. Edyta Pi³ka wyg³osi³a w dniu
27 czerwca 2010 r. na seminarium Ka-
tedry Fizyki wyk³ad zatytu³owany "In-
stytut Fizjologii i Patologii S³uchu -
s³uch jako podstawa komunikacji i roz-
woju wspó³czesnego spo³eczeñstwa".
Uczestnicy seminarium zostali zapo-

znani z dzia³alnoœci¹ Instytutu Fizjolo-
gii i Patologii S³uchu, zakresem i rodza-
jami badañ przeprowadzanych przez
jego pracowników. Przedstawione

osi¹gniêcia Instytutu i liczne przyznane
mu miêdzynarodowe nagrody zrobi³y
du¿e wra¿enie na s³uchaczach.

Tadeusz Paszkiewicz

Wczesne wykrycie niedos³uchu mo¿na ca³kowicie wyleczyæ.
Fot. w³asna

II semestr Politechniki Dzieciêcej zakoñczony

Miros³aw Rusza³a, przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku Komunalnego “Wis³ok”
podczas wyk³adu pt. “Co w domowym œmietniku piszczy”.

Fot. P. Malec

W sobotê 19 czerwca 2010 r.
odby³y siê ostatnie zajêcia

drugiego semestru
Politechniki Dzieciêcej.

Wrêczanie dyplomów.
Fot. P. Malec
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Studenci PD zapoznali siê z przy-
rod¹ Bieszczadów, mogli siê te¿ dowie-
dzieæ, jakie s¹ rodzaje odpadów oraz
mo¿liwoœci ich segregacji.

By³y to czwarte zajêcia tego seme-
stru. Uczestniczy³o w nich 312 dzieci
podzielonych na dwie grupy. Oprócz
tematyki przyrodniczej, na zajêciach
poruszane by³y równie¿ tematy bar-
dziej techniczne, m.in.: z fizyki, elek-
troniki i informatyki, budownictwa.
By³y one prowadzone przez pracowni-
ków naszej Alma Mater, za co wszyst-
kim Pañstwu sk³adamy serdeczne po-

dziêkowania. Przygotowanie zajêæ dla
takiej grupy s³uchaczy wymaga³o bar-
dzo specyficznego podejœcia i wielu go-
dzin pracy. Na zakoñczenie ostatnich
zajêæ ka¿demu uczestnikowi zosta³
wrêczony dyplom ukoñczenia drugiego
semestru PD.

Mamy nadziejê, ¿e kolejny semestr
uda siê nam realizowaæ w podobny spo-
sób, tak aby ten projekt móg³ istnieæ,
ci¹gle siê rozwijaæ i spe³niaæ oczekiwa-
nia studentów rzeszowskiej Politechni-
ki Dzieciêcej.

PD wznowi swoj¹ dzia³alnoœæ w pa-
Ÿdzierniku 2010 r., a kolejna rejestracja
bêdzie przeprowadzona we wrzeœniu.
Z³o¿ony przez nas projekt nie zosta³ za-
kwalifikowany do dofinansowania ze
œrodków unijnych, dlatego bêdzie on
realizowany podobnie jak dotychczas.
Dok³adne terminy i tematyka zajêæ zo-
stan¹ podane we wrzeœniu 2010 r.
na stronie internetowej: www.pd.por-
tal.prz.edu.pl.

£ukasz Szuba

W dniach 12-14 maja 2010 r. pra-
cownicy Katedry Fizyki Politechniki
Rzeszowskiej wspólnie z pracownika-
mi Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie
ju¿ po raz dwunasty przeprowadzili po-
kazy doœwiadczeñ z fizyki dla uczniów
szkó³ regionu, ich opiekunów, kandy-
datów na studia i studentów naszej
uczelni. "Pokazy z Fizyki" objête by³y
honorowym patronatem JM Rektora
prof. Andrzeja Sobkowiaka. W tego-
rocznych pokazach uczestniczyli m.in.:
wiceprezydent Rzeszowa Henryk Wo-
licki, prorektor ds. ogólnych prof. Fe-
liks Stachowicz, prorektor ds. kszta³-
cenia prof. Leszek WoŸniak oraz dzie-
kan Wydzia³u Matematyki i Fizyki Sto-
sowanej prof. Bronis³aw Wajnryb.

Ide¹ pokazów jest popularyzacja fi-
zyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez
prezentacjê tematycznie dobranych,
ciekawych, a nieraz (s¹dz¹c po reakcji
widzów) fascynuj¹cych eksperymen-
tów. Przedstawiane by³y zarówno do-
œwiadczenia trudne lub wrêcz nie-
mo¿liwe do wykonania w warunkach
szkolnych, jak i takie, które za pomoc¹
najprostszych œrodków mo¿na powtó-
rzyæ w domu. Tematyka tegorocznych
demonstracji obejmowa³a w³aœciwoœci
cieczy i gazów, elektrostatykê i optykê.

Dr Tadeusz Jasiñski w sposób inte-
resuj¹cy przedstawi³ eksperymenty do-

tycz¹ce praw hydrostatyki i hydrody-
namiki, m.in. zademonstrowa³ prawo
Archimedesa i prawo Pascala, a œmiech
widowni powodowa³a s³yszalna zmia-
na wysokoœci g³osu spowodowana
uprzednim nabraniem do p³uc gazowe-
go helu. W helu, który jest l¿ejszy od

powietrza, g³os stawa³ siê bardzo
wysoki i piskliwy. Aplauz wzbudzi³y
równie¿ g³oœne i widowiskowe wy-
strza³y korka gumowego, którym zo-
sta³a zamkniêta rurka z ciek³ym
azotem.

XII POKAZY Z FIZYKI
za nami

Demonstracja prawa Archimedesa przez uczestniczkê pokazów pod kierunkiem
dr. T. Jasiñskiego.

Fot. w³asna
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Mgr Krzysztof Kiszczak (UMCS)
prezentowa³ doœwiadczenia z elektro-
statyki. Przedstawione eksperymenty
pozwala³y obserwatorowi przeœledziæ
i zrozumieæ wiele zjawisk spotykanych
w ¿yciu codziennym. Niektóre z pre-
zentowanych doœwiadczeñ mog³y za-
niepokoiæ osoby zapraszane do pomocy
w pokazach. Aby unaoczniæ kszta³t
pola elektrycznego powoduj¹cego uno-
szenie siê wst¹¿eczek na czapeczce
w³o¿onej na g³owê zaproszonego wi-
dza, trzeba pod³¹czyæ go do Ÿród³a po-
tencja³u o wielkoœci tysiêcy voltów. Na
ogó³ nieœwiadomi jesteœmy tego, ¿e po-
dobne efekty towarzysz¹ nam podczas
czesania suchych w³osów, czy œci¹ga-
nia z siebie sweterka wykonanego
z w³ókna syntetycznego. Nasza odzie¿,
grzebieñ i w³osy mog¹ siê ³atwo ³ado-
waæ elektrycznie do potencja³u rzêdu
tysiêcy voltów. Jak widaæ na fotografii,
miny m³odych uczestniczek ekspery-
mentu wyra¿aj¹ zarówno przestrach,
jak i rozbawienie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
wszystkie eksperymenty, nawet te
z wykorzystaniem bardzo wysokich na-

piêæ, prowadzone by³y w sposób za-
pewniaj¹cy pe³ne bezpieczeñstwo wi-
dzów i prowadz¹cych prezentacje.

Ostatnia czêœæ pokazów dotyczy³a
optyki. Dr S³awomir Wolski pokaza³
uczniom, w jaki sposób rozszczepiæ
œwiat³o bia³e, wykorzystuj¹c zjawiska
za³amania i ugiêcia œwiat³a. Demon-
stracje by³y przeprowadzane w taki
sposób, aby uczestnicy pokazów mogli
w domu powtórzyæ te eksperymenty:
skonstruowaæ pryzmat wodny oraz siat-
kê dyfrakcyjn¹ z p³yty CD. Ponadto dr
Wolski wyjaœni³ uczniom fizjologiê wi-
dzenia barwnego oraz fizyczne zasady
dzia³ania urz¹dzeñ do wyœwietlania
i drukowania obrazów. Uczniowie do-
wiedzieli siê, dlaczego niebo jest nie-
bieskie, ró¿a czerwona, a trawa zielona.

Prof. Karol Krop przedstawi³ zjawi-
ska dotycz¹ce polaryzacji œwiat³a. W o-
œrodku aktywnym optycznie (w tym
przypadku by³ to roztwór cukru) poka-
za³, w jaki sposób skrêcana jest p³asz-
czyzna polaryzacji. Nastêpnie przed-
stawi³ zjawisko polaryzacji w oœrod-
kach dwój³omnych (na przyk³adzie
szpatu islandzkiego), w których roz-
chodz¹ siê dwa promienie spolaryzo-
wane w prostopad³ych p³aszczyznach.
Prof. K. Krop udowodni³, ¿e zjawiska
polaryzacji maj¹ szerokie zastosowanie
praktyczne w elastooptyce. Mo¿na z ich
pomoc¹ uwidoczniæ naprê¿enia mecha-

niczne. Wykorzystuj¹c w³aœciwoœci
materia³ów optycznie aktywnych, jak
np. celofan czy mika, oraz œwiat³a spo-
laryzowanego, mo¿na tworzyæ ró¿no-
kolorowe kompozycje. Na zakoñcze-
nie pokazów prof. K. Krop zaskoczy³
uczestników piêknym bukietem kwia-
tów i motylami, które pojawi³y siê na
ekranie dopiero po oœwietleniu œwiat-
³em spolaryzowanym.

W trzydniowych pokazach obej-
muj¹cych po piêæ seansów dziennie
wziê³o udzia³ ponad piêæ i pó³ tysi¹ca
osób z oko³o 150 szkó³ województwa
podkarpackiego. Ze wzglêdu na warun-
ki lokalowe i ograniczony czas nie by³o
mo¿liwe przyjêcie wszystkich chêt-
nych. Wzrastaj¹ca liczba uczestników
œwiadczy o bardzo du¿ym zapotrze-
bowaniu uczniów i nauczycieli na tak¹
formê przekazywania wiedzy z fizyki.
Po seansach m³odzie¿ oraz opiekuno-
wie dziêkowali organizatorom i wyko-
nawcom za ciekawe pokazy, wyra¿a-
j¹c nadziejê, ¿e nastêpne bêd¹ równie
atrakcyjne jak tegoroczne i jednoczeœ-
nie deklaruj¹c chêæ wziêcia w nich
udzia³u.

Tadeusz Jasiñski

Zainteresowanie pokazami wzrasta.
Fot. w³asna

Unoszone wst¹¿eczki naelektryzowa-
nych uczestniczek pokazów.

Fot. w³asna
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Wizyta prof. Petera Pasztora
odby³a siê pod koniec maja br.
i mia³a na celu przybli¿enie studen-
tom i pracownikom naszej uczelni
jego sylwetki oraz dokonañ. Na wy-
stawie zorganizowanej w budynku P
przy ulicy Poznañskiej 2 zaprezen-
towane zosta³y projekty i realizacje
samego Profesora, jak i prace studen-
tów wykonane na uczelni pod jego
kierunkiem.

Otwarcie wystawy odby³o siê
w Klubie Pracowniczym 27 maja br.
i by³o po³¹czone z bankietem. Na
du¿¹ rangê tego spotkania wskazy-
wa³a obecnoœæ w³adz uczelni w oso-
bie JM Rektora prof. Andrzeja Sob-
kowiaka oraz w³adz Wydzia³u Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska:
dziekana prof. Leonarda Ziemiañ-
skiego, prodziekana ds. nauki prof.
Aleksandra Koz³owskiego i prodzie-

Profesor Peter Pasztor z Ma³¿onk¹.
Fot. T. Koz³owski

Od lewej: prof. L. Ziemiañski, dziekan WBiIŒ, JM Rektor prof. A. Sobkowiak, prof.
P. Pasztor, prof. A. Koz³owski.

Fot. T. Koz³owski

Wystawa architektonicznaWystawa architektoniczna
Architektura organiczna jest

jednym z pr¹dów architektury

powsta³ych na pocz¹tku XX w.

G³ówne za³o¿enie tego kierunku

to tworzenie p³ynnych i plastycz-

nych kszta³tów opartych na for-

mach zaczerpniêtych bezpo-

œrednio z natury. Do wybitnych

przedstawicieli tego nurtu nale¿¹

Hans Scharoun czy Imre Mako-

vecz. Z tym ostatnim (architekt

wêgierski), twórc¹ m.in. ko-

œcio³ów w Siofok i Paks, wspó³-

pracowa³ prof. Peter Pasztor,

znany s³owacki architekt i kie-

rownik Katedry Architektury na

Wydziale Sztuki Politechniki

w Koszycach (Fakulta Umeni,

Technicka Univerzita v Kosi-

ciach), który zaszczyci³ swoj¹

obecnoœci¹ mury Politechniki

Rzeszowskiej.

na WBiIŒ
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kan ds. nauczania dr Jadwigi Kalety.
Wystawê zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹

m.in.: przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

Jaros³aw £ukasiewicz, a tak¿e prze-
wodnicz¹cy Podkarpackiej Okrêgowej
Izby Architektów Andrzej Depa. Licz-
nie przybyli pracownicy i studentci
kierunku architektura i urbanistyka,
wœród których wystawa wywo³a³a
¿ywe zainteresowanie. W mowie powi-
talnej JM Rektor podkreœli³ szczegól-
ne znaczenie, jakie dla ka¿dej uczelni
technicznej ma kszta³cenie architektów
oraz wyrazi³ nadziejê, ¿e niedawno po-
wsta³y kierunek bêdzie siê dalej dyna-
micznie rozwija³.

Projekty zarówno profesora Petera
Pasztora, jak i jego studentów s¹
przyk³adami oryginalnych prób poszu-
kiwania analogii pomiêdzy architektur¹
i natur¹. Profesor Pasztor od przysz³ego
semestru bêdzie prowadzi³ zajêcia ze
studentami architektury na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej, zapewne
zachêcaj¹c ich tym samym do projekto-
wania niekonwencjonalnej architektury
organicznej, tak rzadko spotykanej
w Polsce.

Joanna Dudek
Zaprezentowany w folderze prof. Pasztora projekt architektoniczny. Juliána
Dombrovská, Island of culture ECOC 2013, Košice.

W okresie od 15 marca do 30 czerwca 2010 r. ukaza³y siê
nastêpuj¹ce akty normatywne rektora Politechniki Rze-
szowskiej:
=Zarz¹dzenie nr 13/2010 z dnia 15 marca 2010 r. zmie-

niaj¹ce zarz¹dzenie nr 22/2007 z 29 czerwca 2007 r.
w sprawie archiwizowania w Uczelni akt i dokumentów
zwi¹zanych z wykorzystaniem œrodków finansowych Unii
Europejskiej,

=Zarz¹dzenie nr 14/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie
obowi¹zku rejestracji dorobku naukowego pracowników
Politechniki Rzeszowskiej,

=Zarz¹dzenie nr 15/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie
utworzenia studiów doktoranckich w dyscyplinie elektro-
technika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki,

=Zarz¹dzenie nr 16/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spra-
wie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni,

=Zarz¹dzenie nr 17/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w spra-
wie powo³ania komisji rekrutacyjnych do przeprowadze-

nia naboru na I rok studiów wy¿szych oraz studiów dokto-
ranckich w roku akademickim 2010/2011,

=Zarz¹dzenie nr 18/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie
okreœlenia wysokoœci op³at wnoszonych przez osoby ubie-
gaj¹ce siê o przyjêcie na studia wy¿sze oraz na studia
doktoranckie w Politechnice Rzeszowskiej w roku akade-
mickim 2010/2011,

=Zarz¹dzenie nr 19/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu wstêpnego z uzdolnieñ plastycznych i predyspo-
zycji architektonicznych na I rok studiów wy¿szych na kie-
runek "architektura",

=Zarz¹dzenie nr 20/2010 z 15 czerwca 2010 r. w sprawie
wysokoœci op³at za œwiadczone us³ugi edukacyjne na stu-
diach wy¿szych oraz na studiach doktoranckich w roku
akademickim 2010/2011.

Marta Olejnik
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MONOGRAFIE

Magdalena Gromada, Giennadij Miszuris, Wyznaczanie krzy-
wej umocnienia odkszta³ceniowego w próbie rozci¹gania z uw-
zglêdnieniem rozk³adu naprê¿eñ w szyjce – 2010
W monografii zamieszczono szczegó³owy opis wyznaczania krzywych
umocnienia materia³ów, kryteria powstawania przewê¿enia, wyprowadzenie
wszystkich znanych wzorów na rozk³ad naprê¿eñ w szyjce próbki osiowosy-
metrycznej oraz okre�lono dok³adno�æ za³o¿eñ upraszczaj¹cych stosowa-
nych podczas wyprowadzania wzorów klasycznych. Autorzy uzyskali nowy
empiryczny wzór, o lepszej dok³adno�ci ni¿ pozosta³e.
Edyta Zieliñska, Kazimierz Lejda, Analiza i modelowanie pro-
cesów logistycznych w zapleczu technicznym transportu samo-
chodowego w aspekcie problemów ekologicznych – 2010
W pracy przedstawione zosta³y najistotniejsze
zagadnienia dotycz¹ce zaplecza technicznego
transportu samochodowego w aspekcie eko-
logicznym. Scharakteryzowano �rodki trans-
portu samochodowego, destrukcyjne oddzia-
³ywanie pojazdów na �rodowisko oraz obiekty
wchodz¹ce w sk³ad zaplecza technicznego.
Opisano sk³adowe systemu logistycznego
obowi¹zuj¹ce w zapleczu technicznym trans-
portu samochodowego oraz uwarunkowania
dotycz¹ce logistyki zarz¹dzania problemami
ekologicznymi. Podano przyk³ad modelowania
procesów logistycznych z wykorzystaniem
metody taksonomicznej, ilustruj¹c przeprowadzone obliczenia bogatym
materia³em tabelarycznym i graficznym.

MONOGRAFIE HABILITACYJNE

Tomasz Kopecki, Stany zaawansowa-
nych deformacji w projektowaniu cien-
koœciennych ustojów noœnych – 2010
Przedmiotem rozwa¿añ monografii s¹ badania
zmierzaj¹ce do okre�lenia pól naprê¿eñ w cienko-
�ciennych konstrukcjach p³ytowych i pow³oko-
wych, które poddawane obci¹¿eniom quasi-sta-
tycznym doznaj¹ deformacji zakrytycznych. Pra-
ca przybli¿a projektantowi cienko�ciennych
ustrojów no�nych problemy pojawiaj¹ce siê przy
formu³owaniu i rozwi¹zywaniu zagadnienia nieli-
niowego, realizowanegow sposób umo¿liwiaj¹cy
eliminowanie rozwi¹zañ b³êdnych.
Leszek Skoczylas, Synteza geometrii zazêbienia walcowych
przek³adni œlimakowych ze œlimakiem o dowolnym zarysie –
2010
Monografia jest prób¹ kompleksowego podej�cia i poszerzenia wiedzy na
temat zarysów i zazêbienia walcowych przek³adni �limakowych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wklês³ych zarysów zwoju �limaka.

Przeprowadzone badania s¹ wstêpem do opracowania wytycznych
projektowania optymalnego zarysu zwoju �limaka w przek³adni �limakowej,
zarówno od strony konstrukcyjnej, jak i technologicznej.

PODRÊCZNIKI

Józef Giergiel, Mariusz Giergiel, Krzysztof Kurc, Sieci kompu-
terowe i bazy danych. Wyk³ady i laboratoria - 2010
Podrêcznik sk³ada siê z czê�ci teoretycznej oraz
instrukcji æwiczeñ laboratoryjnych do samodziel-
nego wykonania przez studenta. Zebrano w nim
podstawowe wiadomo�ci nt. sieci komputero-
wych (rodzaje, typy, typologia i adresy, prze-
strzeñ nazw domen, urz¹dzenia aktywne, us³ugi
sieciowe, bezpieczeñstwo sieci komputero-
wych), a tak¿e baz danych (typy i definicje, syste-
my zarz¹dzania bazami danych, podstawy jêzyka
SQL, bezpieczeñstwo baz danych). Jest pomoc¹
naukow¹ g³ównie dla studentów wydzia³ów me-
chanicznych.
Bogus³aw Œlusarczyk, Stanis³aw Œlusarczyk, Wybrane proble-
my ekonomii - 2010
Zamierzeniem autorów by³o przedstawienie i wyja�nienie teoretycznych za-
sad i prawid³owo�ci funkcjonowania wspó³czesnej gospodarki rynkowej.
Prezentowanymateria³ mo¿e byæ wykorzystany przez studentów pierwszego
roku studiów ekonomicznych. Ujmuje on zarówno wprowadzenie do analizy
ekonomicznej, jak i rozwa¿ania mikroekonomiczne.

SKRYPTY

Marek Gotfryd, Podstawy telekomunikacji – 2010
Tre�æ skryptu zawarta jest w 12 rozdzia³ach: Istota telekomunikacji, Sygna³y
w telekomunikacji, System telekomunikacyjny, Media transmisyjne, Modu-
lacje analogowe, Szumy i zak³ócenia transmisji, Zabezpieczanie przed b³êda-
mi transmisji, Ogólne zasady odbioru sygna³ów. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u
zamieszczono kilka zadañ i problemów, których rozwi¹zanie mo¿e u³atwiæ
opanowanie przedstawionego materia³u.
Andrzej Skrzat, Modelowanie liniowych i nieliniowych pro-
blemów mechaniki cia³a sta³ego i przep³ywów ciep³a w progra-
mie ABAQUS – 2010
Praca zawiera zestaw æwiczeñ pozwalaj¹cych na
zapoznanie siê z obs³ug¹ programuABAQUS.Do-
brane by³y w taki sposób, aby zaprezentowaæ
wiele opcji tego programu. Skrypt pisany by³
z my�l¹ o studentach Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, uczêsz-
czaj¹cych na zajêcia laboratoryjne z metod ele-
mentów skoñczonych. Mo¿e byæ równie¿ po-
moc¹ dla osób, które podczas pracy z innymi pro-
gramami MES poszukuj¹ rozwi¹zañ konkretnych
problemów in¿ynierskich.

Opracowanie
Marzena Tara³a



50 GAZETA POLITECHNIKI

Tegoroczna wystawa - ju¿ dziesi¹ta
z cyklu wystaw zagranicznej literatury
naukowej organizowanych przez Bib-
liotekê G³ówn¹ Politechniki Rze-
szowskiej wspólnie z firm¹ IPS - od-
by³a siê w dniach 24-26 maja 2010 r.
w Sali Rady Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa.

Zainteresowanie ekspozycj¹ nie
s³abnie od lat, równie¿ w tym roku pra-
cownicy naukowi Politechniki Rze-
szowskiej chêtnie i licznie korzystali
z mo¿liwoœci zapoznania siê z nowo-
œciami najwiêkszych œwiatowych wy-
dawców. Na wystawie zaprezentowano
przesz³o 500 publikacji z dziedzin objê-

tych zakresem kszta³cenia i badañ pro-
wadzonych przez nasz¹ uczelniê. Naj-
bardziej wartoœciowe ksi¹¿ki, wybrane
i wskazane przez zwiedzaj¹cych, na
sta³e wzbogac¹ ksiêgozbiór Biblioteki.

Monika Zub

JUBILEUSZOWA

WYSTAWA IPS

Oferta bogata… wybór nie³atwy.
Fot. M. Misiakiewicz

BIBLIOTEKA informuje

Od czerwca 2010 r. w ramach Wir-
tualnej Biblioteki Nauki uruchomiony
zosta³ nowy program dla autorów
z Polski: Springer Open Choice/Open
Access. Program Springer Open
Choice/Open Access w Polsce umo¿li-
wia pracownikom i studentom afilio-
wanym przy wszystkich polskich
instytucjach akademickich, edukacyj-
nych i naukowych bezp³atne publiko-
wanie i korzystanie z artyku³ów
w czasopismach naukowych nale-
¿¹cych do wydawnictwa Springer, na

zasadzie swobodnego dostêpu (Open
Access) w ramach programu Springer
Open Choice.

Szczegó³owe informacje znajd¹
Pañstwo na stronie ICM UW: http:
//vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajo-
we/SpringerOpenChoice.html.

Wznowiony zosta³ dostêp do czaso-
pism Wiley-Blackwell na platformie
Wiley InterScience. Dostêp jest aktyw-
ny pod adresem: http://www3.inter-
science.wiley.com/cgi-bin/home.

Kolekcja obejmuje ponad 700 ty-
tu³ów czasopism (kolekcja Science,
Technology, Medicine), m.in. z zakre-
su chemii, fizyki, matematyki, infor-
matyki, elektroniki, biotechnologii,
ochrony œrodowiska i in¿ynierii ma-
teria³owej. Wiêcej szczegó³ów (plik
z wykazem tytu³ów) znajduje siê na
stronie Biblioteki: http://biblio.prz.
edu.pl/, zak³adka: Ÿród³a elektroniczne:
konsorcja: czasopisma elektroniczne.

Agnieszka Trawiñska
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Zatrzymaæ

wodê przed

Krakowem -
czytamy w DzP z 19 czerwca 2010 r. na
temat tegorocznej powodzi i jej skutków:
"Profesor Józef Dziopak z Politechniki
Rzeszowskiej mówi o tym, jak uchroniæ
nasze miasto przed powodzi¹". W obszer-
nym wywiadzie czytamy m.in. o braku
zabezpieczeñ przed powodzi¹ i gospodar-
ce retencyjnej w naszym kraju.

Nie przypusz-

czam, by piloto-

wi ktoœ coœ na-

rzuca³ - czytamy

w wywiadzie z prorektorem Markiem Or-
kiszem, opublikowanym przez GW 12
kwietnia 2010 r., na temat katastrofy sa-
molotu prezydenckiego pod Smoleñ-
skiem. Prof. M. Orkisz szczególn¹ uwagê
zwróci³ na trudne warunki meteorolo-
giczne, inne ewentualne przyczyny mog¹
wyjaœniæ rejestratory pok³adowe - powie-
dzia³.

* * *
Msze œwiête i Marsz Pamiêci - zapo-

wiada GW z 14 kwietnia 2010 r. "Ucznio-
wie i studenci z Rzeszowa bêd¹ siê mod-
liæ siê za ofiary katastrofy prezydenckie-
go samolotu pod Smoleñskiem". Zapo-
wiadana msza œw., poprzedzona Mar-

szem Pamiêci, odby³a siê w Katedrze
Rzeszowskiej 15 kwietnia br. przy bardzo
licznym udziale spo³ecznoœci akademic-
kiej. Marsz rozpocz¹³ siê na terenie Poli-
techniki, w strugach deszczu, a mimo to
przy ogromnym udziale studentów. Wy-
darzenie odnotowa³y rzeszowskie media,
m.in. TVP Rzeszów, Nowiny i SuperNo-
woœci.

* * *
Student z Rzeszowa w finale Imagine

Cup - informuje GW z 24 kwietnia
2010 r. "Dominik Trojnar, student Poli-
techniki Rzeszowskiej reprezentuje Poli-
technikê w Imagine Cup 2010, najwiêk-
szym miêdzynarodowym konkursie dla

Studenci Melitopolskiego Instytutu
Zarz¹dzania Publicznego i Miejskiego
przy Klasycznym Uniwersytecie Pry-
watnym zebrali pokaŸn¹ sumê pieniê-
dzy, denominowan¹ w dolarach ame-
rykañskich, dla poszkodowanych
w trakcie powodzi studentów naszej
uczelni. Pieni¹dze zosta³y przekazane
rodzinom studentów Wydzia³u Za-
rz¹dzania i Marketingu w imiê solidar-
noœci studenckiej, któr¹ podkreœlaj¹
nasi koledzy z Ukrainy.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e od wielu lat
prowadzona jest o¿ywiona wspó³praca
miêdzy WZiM a uczelni¹ w Melitopo-
lu. Owocuje ona miêdzy innymi wspól-
nymi publikacjami. W dniach 14-17
maja 2010 r. grupa studentek kierunku
zarz¹dzania, pod opiek¹ mgr. Artura
Polakiewicza, bra³a udzia³ w konferen-
cji "Socio - economic development of
Ukraine: the European choice". Na
konferencji tej mgr A. Polakiewicz wy-
g³osi³ referat pod tytu³em "Mroczna
strona granicy polsko-ukraiñskiej".

Nieformalna integracja miêdzy re-
prezentantami uczelni z Ukrainy, Rosji
i Bia³orusi odbywa³a siê na pla¿ach

Morza Azowskiego w malowniczo
po³o¿onej miejscowoœci Kiry³ówka.
Mieszkañcy Melitopola s³yn¹ z goœcin-
noœci i serdecznoœci, czemu dali wyraz
nie tylko przy okazji organizacji konfe-

rencji, lecz równie¿ w przeprowa-
dzonej akcji charytatywnej.

Artur Polakiewicz
Jan Rybak

Ukraiñcy solidarni z powodzianami

Mgr Artur Polakiewicz wyg³asza referat na konferencji w Melitopolu.
Fot. w³asna
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studentów zwi¹zanym z nowymi techno-
logiami". Dominik Trojnar jest drugim
Polakiem, który dotar³ do œcis³ego œwia-
towego fina³u, o czym z satysfakcj¹ pisa-
liœmy w poprzednim wydaniu GP.

* * *
Odwieszona kara dla Politechniki -

informuje GW z 20 maja 2010 r. "Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego odwie-
si³o karê dla Politechniki Rzeszowskiej
dotycz¹c¹ wstrzymania wyp³acenia zali-
czek na budowê Regionalnego Centrum
Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblio-
teczno-Administracyjnego". W grudniu
2009 r. ministerstwo zagrozi³o wstrzyma-
niem finansowania tej inwestycji, czego
skutkiem by³a realizacja tej zapowiedzi.
Mimo to inwestycja postêpowa³a zgodnie
z harmonogramem, dziêki czemu przy-
wrócono zaliczkowanie budowy. Nadal
jednak MRR nie wyp³aca zaliczek na pro-
jekt dotycz¹cy OKL-u, co - jak s¹dz¹
w³adze PRz - tak¿e niebawem siê zmieni.

* * *
Dwa nowe kierunki zamawiane - czy-

tamy w GW z 25 maja 2010 r. "Tylko dwa
nowe rzeszowskie kierunki znalaz³y siê
wœród kierunków zamawianych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego. To matematyka i fizyka technicz-
na na Uniwersytecie Rzeszowskim". Po-
litechnika w br. nie sk³ada³a nowych
wniosków, poniewa¿ 8 wniosków za-
twierdzono w roku ub. Do przedmiotów
zamawianych nale¿¹: budownictwo, fi-
zyka techniczna, informatyka, in¿ynieria
œrodowiska, matematyka, mechanika
i budowa maszyn, mechatronika i ochro-
na œrodowiska. Podobn¹ informacjê za-
mieœci³y Nowiny.

* * *
Bo uczelnia zbyt du¿o traci – czytamy

w GW z 1 lipca 2010 r. „ Od nowego roku
akademickiego promotorzy prac licen-
cjackich, magisterskich i in¿ynierskich
na Politechnice Rzeszowskiej zarobi¹
mniej. Senat postanowi³ obni¿yæ im staw-
ki”. W³adze uczelni wyjaœni³y, ¿e dzia-
³ania te s¹ efektem powszechnych dwu-
stopniowych studiów, zgodnych z Proce-
sem Boloñskim. Dla bud¿etu uczelni
wzrost liczby bronionych prac to pokaŸna
kwota. St¹d te¿ decyzja Senatu o obni¿e-
niu stawek dla promotorów.

Nominacje -
N z 17 marca
2010 r. infor-
muj¹ o nadaniu

przez prezydenta RP tytu³u naukowego
profesora nauk technicznych prof. Paw-
³owi Pawlusowi z Katedry Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji. Sylwet-
kê Profesora prezentowaliœmy w GP nr
4-5/2010.

* * *
Wierzymy, ¿e nasz szerszeñ wygra

konkurs w Teksasie - czytamy w N
z 17 marca 2010 r. "Grupa studentów
Politechniki Rzeszowskiej wystartuje
w presti¿owych zawodach projektowych
Aero Design 2010. Zrobili ju¿ prototyp
samolotu, którym chc¹ wygraæ konkurs.
W tym tygodniu rozpoczn¹ konstruowa-
nie dwa razy wiêkszej maszyny, o rozpiê-
toœci skrzyde³ 2,4 metra" - czytamy.
O udziale naszych studentów w konkur-
sie piszemy na str. 34-37.

* * *
Po jakich studiach ³atwo znajdziesz

pracê? - zapytuj¹ N. Najwiêksze szanse
na zatrudnienie maj¹ absolwenci studiów
technicznych. PRz wychodzi naprzeciw
zapotrzebowaniu rynku pracy, urucha-
miaj¹c nowe kierunki studiów. Na ³a-
mach N informacji w tej kwestii udzielili
rzecznicy rzeszowskich uczelni, m.in.
PRz.

* * *
Za³oga promu kosmicznego odwie-

dzi Rzeszów - informuj¹ N z 10 maja
2010 r. "Terry Virts, astronauta grupy
NASA, pu³kownik USA Force i cz³onko-
wie za³ogi amerykañskiego promu kos-
micznego "Endeavour STS-130" bêd¹
goœæmi Politechniki Rzeszowskiej". Wy-
darzenie odnotowa³y Nowiny, TVP Rze-
szów i SuperNowoœci. O wizycie Ter-
ry'ego Virtsa w Politechnice pisaliœmy
w poprzednim wydaniu GP. W niniej-
szym numerze informujemy o wizycie
astronautów w Akademickim Oœrodku
Szybowcowym w Bezmiechowej (str.
3-6).

* * *
Wa³y pêkaj¹, bo s¹ leciwe - mówi

na ³amach N prof. PRz Lech Licho³ai
z WBiIŒ. Z zamieszczonej rozmowy do-
wiadujemy siê m.in. o koniecznoœci
sprawdzenia warunków zabudowy przed

podjêciem decyzji o budowie domu na te-
renie zagro¿onym powodzi¹.

* * *
Jak¹ wybraæ uczelniê - czytamy w N

z 19 maja 2010 r. "Maturzyœci najchêtniej
decyduj¹ siê na znane kierunki studiów.
Czasem warto siê jednak zastanowiæ nad
wyborem specjalnoœci, która jest nowo-
œci¹ w programie studiów" - czytamy.
W Politechnice od roku akad. 2010/2011
uruchomiono nowe kierunki studiów,
o czym informowaliœmy w GP nr 6/2010,
a tak¿e na str. 10-12 niniejszego wydania.

* * *
Politechnika wykszta³ci poszuki-

wanych fachowców – informuj¹ N
z czerwca 2010 r. „In¿ynieria materia-
³owa to najnowszy kierunek studiów, jaki
od nowego roku akademickiego uru-
chamia Politechnika Rzeszowska”.
O uruchomieniu nowego kierunku stu-
diów na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-
nictwa piszemy na str. 10. GP.

Rektor da³

dyspensê… -
czytamy w SN
z 11 maja

2010 r. "By³ to ju¿ drugi wyk³ad œpiewany
na Politechnice Rzeszowskiej. Poprzedni
zrobi³ furorê i przyniós³ prorektorowi wy-
ró¿nienie w ogólnopolskim konkursie
"Popularyzator nauki". Mowa oczywi-
œcie o œpiewanym wyk³adzie prorektora
Leszka WoŸniaka w czasie II Festiwalu
Nauki, Techniki i Sztuki. Wydarzenie od-
notowa³y wszystkie miejscowe media,
m.in. TVP Rzeszów, Gazeta Wyborcza,
Nowiny. O festiwalu piszemy na str. 14.
GP.

* * *
Pierwsze wspólne juwenalia - infor-

muj¹ SN z 10 maja 2010 r. "Po raz pier-
wszy wszystkie rzeszowskie uczelnie
po³¹czy³y si³y, czego efektem bêd¹ trzy
dni szalonych imprez i ciekawych kon-
certów". Juwenalia wzbudzi³y zaintere-
sowanie innych mediów, m.in. Nowin,
regionalnej TVP, GW. O juwenaliach pi-
szemy na str. 38-39 GP.

* * *
45 lat minê³o - czas na zjazd - infor-

muj¹ SN z 20 maja 2010 r. "Wydzia³
Elektrotechniki i Informatyki ma siê
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Wycieczka rozpoczê³a siê od prze-
jazdu Bieszczadzk¹ Kolejk¹ Leœn¹
z Majdanu do Przys³upia. Na trasie
poci¹g zosta³ "napadniêty i zatrzymany
przez konnych zbójców uzbrojonych
w pistolety". Dziêki umiejêtnoœciom
negocjacyjnym pracowników WZiM

Wyjazd integracyjny
pracowników WZiM

W dniach 13-14 maja br. odby³ siê wyjazd integracyjny
pracowników Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu

do Bystrego w Bieszczadach.

czym pochwaliæ. Wypromowa³ ponad
8,5 tys. absolwentów z tytu³em zawodo-
wym in¿yniera lub magistra in¿yniera
oraz 19 doktorów nauk technicznych".
O jubileuszu WEiI pisaliœmy w czerwco-
wym wydaniu GP.

* * *
Nie jesteœmy przygotowani na po-

wódŸ - czytamy w SN z 11 czerwca br.
"Nasz region w ostatnich tygodniach ju¿
dwukrotnie dotknê³a tragiczna w skut-
kach powódŸ. Niestety, urzêdnicy odpo-
wiedzialni za zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe nie korzystaj¹ z rad eksper-
tów" - czytamy. Poza Przemyœlem, nikt
z Podkarpacia nie zleci³ naukowcom
z Politechniki stosownych opracowañ -

poinformowa³ na ³amach SN prof. Józef
Dziopak. Do tematu SN powróci³y 15
czerwca br. w artykule "Eksperci pomog¹
w walce z wielk¹ wod¹", informuj¹c, ¿e
po kilku wyst¹pieniach Profesora w Ra-
diu Rzeszów, w³adze lokalne zaintere-
sowa³y siê ofert¹ przedstawionej im
oryginalnej koncepcji programowo-
-przestrzennej nt. ochrony przed powo-
dzi¹ w zlewni rzeki Wielopolka, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem Ropczyc i od-
cinka drogi A-4.

* * *
Uznanie dla studentów - informuj¹

SN z 16 czerwca 2010 r. " A¿ 116 studen-
tów Politechniki Rzeszowskiej otrzy-
ma³o we wtorek nagrody rektora. S¹ one

wyrazem uznania za pracê w Samo-
rz¹dzie Studenckim, ruchu naukowym,
kulturalnym i w sporcie" - czytamy. O u-
roczystym wrêczeniu nagród piszemy na
str. 17-18. GP.

* * *
Strzela³ z okna w akademiku - infor-

muj¹ SN z 5 lipca 2010 r. Policja ustali³a,
¿e "strzelec" by³ nietrzeŸwy, wobec cze-
go zosta³ zatrzymany do dyspozycji orga-
nów œcigania. "Strzelec" nie by³ studen-
tem, a goœciem studenta PRz, który w try-
bie natychmiastowym zosta³ pozbawiony
miejsca zamieszkania w akademiku.
Ca³oœæ sprawy zostanie przekazana ko-
misji dyscyplinarnej ds. studentów.

Opracowanie
Marta Olejnik

Zbójcy, którzy zatrzymali kolejkê górsk¹.
Fot. w³asna

Turniej strzelecki. Mierzy dziekan Grze-
gorz Ostasz.

Fot. w³asna
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kolejka zosta³a jednak wypuszczona
w dalsz¹ trasê, a œmia³kowie mogli na-
wet dosi¹œæ koni rabusiów. Po przyjeŸ-
dzie do Bystrego odby³ siê turniej
strzelecki. Strzelano zarówno z ³uku,
jak i pistoletów sportowych. Ponadto
pracownicy mieli do dyspozycji basen,
saunê i boisko pi³karskie. Czwartkowy
wieczór zakoñczy³a biesiada w Dymnej
Chacie.

G³ównym organizatorem wyjazdu
by³ dr Pawe³ Hydzik, nieoceniony
wk³ad organizacyjny wnios³a równie¿ -
podobnie jak w latach poprzednich -
dr Marta Pomyka³a. Ca³oœci patrono-
wa³ dziekan WZiM dr hab. Grzegorz
Ostasz, prof. PRz. Nale¿y mieæ na uwa-
dze, ¿e wyjazd integracyjny to nie tylko
walory ludyczne, ale tak¿e podniesie-
nie efektywnoœci pracy zespo³u. Pra-

cownicy, którzy zacieœniaj¹ wiêzi kole-
¿eñskie, ³atwiej wchodz¹ w interakcje
na stopie zawodowej. Umiejêtnie prze-
prowadzony proces budowania zespo³u
(team building) owocuje rozwojem pra-
cowników w zakresie takich umiejêtno-
œci, jak: praca zespo³owa, myœlenie
strategiczne, przywództwo, komunika-
cja, negocjacje czy zarz¹dzanie pro-
jektem.

Jan Rybak

Tylko w klubie PLUS!!!
14 maja podczas Juwenaliów 2010

klub PLUS mia³ przyjemnoœæ goœciæ
uczestników Akademickich Mi-
strzostw Województwa Podkarpackie-
go w szachach w ramach wspó³-
zawodnictwa sportowego szkó³ wy¿-
szych - edycja 2009/2010. Gospoda-
rzem mistrzostw by³ Klub Uczelniany
AZS Politechniki Rzeszowskiej. W za-
wodach bra³o udzia³ 6 uczelni wy¿-
szych z województwa podkarpackie-
go. Walka by³a zaciêta, a zaszczytne
pierwsze miejsce i Puchar Prezesa
Zarz¹du Œrodowiskowego AZS Rze-
szów w klasyfikacji dru¿ynowej szkó³
wy¿szych Podkarpacia przypad³y dru-
¿ynie z Politechniki Rzeszowskiej, któ-
ra wyprzedzi³a dru¿ynê WSIiZ.

Serdecznie gratulujemy tak wysokiej
lokaty i ¿yczymy sukcesów w kolej-
nych edycjach mistrzostw!

Sesja na plus - zacznij j¹ w PLU-
SIE!!! Z takiego za³o¿enia wysz³o wie-
lu studentów, którzy w nocy z 15 na 16
czerwca przyszli do klubu na imprezê
Sesja Party, zorganizowan¹ z okazji
rozpoczêcia sesji. Wszyscy bawili siê
do rana przy muzyce wspó³czesnej
przeplatanej hitami ostatniego stulecia.

20 czerwca odby³a siê ostatnia
w tym roku impreza z cyklu KICZ
PARTY. Mimo ¿e sesja nabiera³a roz-
pêdu, frekwencja dopisa³a. Na nastêpne
KICZ PARTY zapraszamy ju¿ w paŸ-
dzierniku.

¯yczymy wszystkim udanych wa-
kacji.

Tadeusz Miko³owicz

Klub Tañca Towarzyskiego
Politechniki Rzeszowskiej PLUS DANCE

zaprasza do uczestnictwa
w KURSACH TAÑCA

² kursy tañca towarzyskiego (od podstaw)
² kursy tañca towarzyskiego (dla œrednio zaawansowanych)

² kursy tañca "2 na 1" (DiscoFox)
² kursy tañców weselnych (równie¿ choreografia

Pierwszego Tañca)
² lekcje indywidualne

² weekendowe kursy tañca

Dla wszystkich studentów 10% zni¿ka na zajêcia
(z wyj¹tkiem kursu "2 na 1").

Informacje o nowych grupach czy terminach zajêæ znajdziecie
na stronie internetowej klubu tañca:

www.plusdance.pl
oraz na stronie klubu PLUS: www.klubplus.pl

Z A P R A S Z A M Y!

KICZ PARTY.
Fot. w³asna
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Pawe³ Olejnik - Bieszczady latem

Marta Olejnik

Autorzy tekstów

Pingpongiœci BAÆ-POL CASH&CARRY AZS Politechniki Rzeszowskiej w dalekim 
Kazaniu (Rosja) odnieœli pierwszy du¿y sukces. Maj¹c ju¿ na swoim koncie br¹zowe 
medale turnieju dru¿ynowego, po jednym kr¹¿ku w turniejach indywidualnych dorzucili 
bracia Piotr i Pawe³ Chmiel oraz Tomasz Lewandowski. 

Podopieczni trenera Tadeusza Czu³ny niczym burza przemknêli przez grupê B, 
wygrywaj¹c wszystkie swoje pojedynki wynikiem 3:0. Ich przeciwnikami grupowymi 
by³y Uniwersytety z Minho (Portugalia), Cambridge (Wielka Brytania), Freiburg 
(Niemcy) i Rosyjski Uniwersytet Humanistyczny z Moskwy. 

W pó³finale rzeszowianie trafili na miejscowy Uniwersytet z Kazania i tutaj ich 
fenomenalna passa zosta³a przerwana. Pora¿ka 1:3 sprawi³a, ¿e zespó³, który rok temu 
zdoby³ wicemistrzostwo, tym razem musia³ siê zadowoliæ br¹zowym medalem. 
W rosyjskim finale Uniwersytet z Orynburga wygra³ 3:0 z Kazaniem, broni¹c tytu³u 
akademickich mistrzów Europy.

Medal z najcenniejszego kruszcu powêdrowa³ na szyjê Piotra Chmiela. Wywalczony 
on zosta³ wraz z reprezentantk¹ gospodarzy Anastazj¹ Woronow¹ w turnieju par miesza-
nych. Rzeszowsko-kazañska para w czterech swoich wystêpach odda³a rywalom zaledwie 
jednego seta, a w wielkim finale wrêcz rozgromi³a rosyjski debel Utoczkin-Semienowa 
w setach kolejno do: 1, 2 i 4.

Na æwieræfina³ach zmagania w mikœcie zakoñczyli Tomasz Lewandowski (w parze 
z reprezentantk¹ AZS Czêstochowa Agat¹ Pastor) oraz Pawe³ Chmiel (w duecie z inn¹ 
czêstochowiank¹ Xin Yang). Lepiej posz³o im w turnieju deblowym, gdzie graj¹c w parze, 
uplasowali siê na miejscach 3-4.

W tym roku niestety nie uda³o siê wywalczyæ medalu w turnieju singlowym. Podobnie 
jak w mikœcie, zarówno Pawe³ Chmiel, jak i Tomasz Lewandowski zmagania zakoñczyli 
na etapie æwieræfina³u. Triumfowa³ reprezentant Uniwersytetu z Orenburga Michai³ 
G³adyszew.

Gratulujemy wspania³ych osi¹gniêæ.
Tadeusz Czu³no

Fot. Archiwum AZS

Pingpongiœci BAÆ-POL CASH&CARRY AZS Politechniki Rzeszowskiej. 
Puchar w rêkach trenera Tadeusza Czu³ny.
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