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W dniach 23-26 czerwca 2009 r.
w Zespole Zamkowo-Parkowym
w Krasiczynie odby³o siê XLV Miê-
dzynarodowe Sympozjum Maszyn
Elektrycznych SME 2009. Jest to pre-
sti¿owa konferencja organizowana co
roku przez inny oœrodek naukowy. Tra-
dycyjnie ju¿, naukowy patronat nad
konferencj¹ sprawuje Sekcja Maszyn
Elektrycznych i Transformatorów Ko-
mitetu Elektrotechniki PAN. Zorgani-
zowanie 45. spotkania pracowników
krajowych oraz zagranicznych oœrod-
ków naukowych i przemys³owych zaj-
muj¹cych siê szeroko pojêt¹ tematyk¹
maszyn elektrycznych zosta³o powie-
rzone Katedrze Elektrodynamiki
i Uk³adów Elektromaszynowych Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e
w wieloletniej historii SME po raz
pierwszy Sekcja Maszyn Elektrycz-
nych i Transformatorów Komitetu E-
lektrotechniki PAN na organizatorów
wybra³a oœrodek rzeszowski. Przewod-

nicz¹cym Komitetu Organizacyjnego
SME 2009 zosta³ dr hab. in¿. Ryszard
Rut, prof. PRz, sekretarzem - dr in¿.
Jadwiga P³oszyñska. Komitetowi Na-
ukowemu konferencji przewodniczy³
prof. dr hab. in¿. Kazimierz Zakrzew-
ski, przewodnicz¹cy SMEiT KE PAN.
Honorowy patronat nad konferencj¹
objêli: JM Rektor Politechniki Rze-
szowskiej prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sobkowiak, prorektor ds. nauki PRz dr
hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz oraz
dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki prof. dr hab. in¿. Kazimierz
Buczek.

Trzydniowe obrady konferencji zo-
sta³y zainaugurowane uroczyst¹ sesj¹
plenarn¹, a uczestników i przyby³ych
goœci powita³ na wstêpie dr hab. in¿.
Ryszard Rut, prof. PRz - przewod-
nicz¹cy Komitetu Organizacyjnego.
W otwarciu konferencji uczestniczyli
prorektor ds. nauki prof. PRz Jacek
Kluska oraz dziekan WEiI prof. Kazi-
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Uroczystoœæ zakoñczenia SME 2009 - podsumowanie przedstawia prof. Miros³aw
D¹browski.

Fot. A. Mazurkiewicz

Uroczystoœæ otwarcia sympozjum SME 2009. Wyst¹pienie prorektora ds. nauki
prof. PRz Jacka Kluski.

Fot. A. Mazurkiewicz
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Wielkanoc

mierz Buczek. Po wyst¹pieniach goœci,
uroczystego otwarcia Sympozjum
SME 2009 dokona³ prof. Kazimierz Za-
krzewski - przewodnicz¹cy Komitetu
Naukowego.

Sesja plenarna inauguruj¹ca XLV
Miêdzynarodowe Sympozjum Maszyn
Elektrycznych mia³a charakter popular-
no-naukowy, historyczny. Podczas tej
sesji zosta³y przedstawione dwa refera-
ty. Pierwszy z nich, zatytu³owany
Pocz¹tki elektrotechnicznego szkolnic-
twa wy¿szego w Polsce, przygotowany
i zaprezentowany przez dr. hab. in¿. Je-
rzego Hickiewicza, profesora Politech-
niki Opolskiej, pokazywa³ sylwetki
i zas³ugi nie¿yj¹cych ju¿ polskich na-
ukowców, którzy przyczynili siê do
rozwoju elektrotechniki. Referat pt. 90
lat nauczania maszyn elektrycznych
w Politechnice Warszawskiej, przygo-
towany przez dr. in¿. Wojciecha Urbañ-
skiego z tej¿e uczelni, przedstawia³
rozwój dyscypliny maszyn elektrycz-
nych w Politechnice Warszawskiej,
w zakresie dydaktyki i badañ nauko-
wych na przestrzeni niemal ca³ego
XX w.

W konferencji uczestniczy³o 90
osób, w tym przedstawiciele 17 wy¿-
szych uczelni technicznych polskich,
3 jednostek naukowo-badawczych,
2 zak³adów przemys³u oraz 3 uczelni
technicznych z zagranicy zajmuj¹cych
siê zagadnieniami zwi¹zanymi z kon-
strukcj¹, eksploatacj¹, badaniami ma-
szyn elektrycznych i uk³adów napê-
dowych. Na konferencjê zosta³o
zg³oszonych 76 referatów, w tym 7 z za-
granicy: Grecja (1), Czechy (4) i S³owa-
cja (2). Referaty zosta³y podzielone
tematycznie i przedstawione podczas
czterech sesji plenarnych (14 refera-
tów), czterech sesji oralnych (21 refera-
tów) oraz dwóch sesji posterowych (35
referatów).

W pracach zg³oszonych na SME
2009 dominowa³a tematyka:
= modelowania i analizy zjawisk

w silnikach indukcyjnych,
= wspó³pracy silników indukcyjnych

z uk³adami energoelektronicznymi,
= maszyn reluktancyjnych oraz ma-

szyn z magnesami trwa³ymi, ich ste-
rowania i w³asnoœci ruchowych,

= wybranych zagadnieñ dotycz¹cych
maszyn synchronicznych, maszyn
pr¹du sta³ego oraz transformatorów.
Nowym elementem konferencji

by³y przegl¹dowe referaty, wœród któ-
rych du¿ym zainteresowaniem cieszy³o
siê wyst¹pienie nt. Projektowanie i wy-
twarzanie maszyn elektrycznych i tran-
sformatorów - nowe obszary prac
badawczych, przygotowane przez dy-
rektora Energoserwisu S.A. Lubliniec.
Ostatni¹ sesjê konferencji zakoñczy³a
ceremonia zamkniêcia, podczas której
prof. dr hab. in¿. Miros³aw D¹browski
szczegó³owo podsumowa³ trzydniowe
obrady. Zwróci³ m.in. uwagê na nowe
elementy wzbogacaj¹ce program ob-
rad, na ich wysoki poziom oraz w imie-
niu uczestników podziêkowa³ organi-
zatorom sympozjum za jego perfekcyj-
ne przygotowanie i przeprowadzenie
w zabytkowych wnêtrzach zamku
w Krasiczynie.

Wszystkie zaprezentowane na sym-
pozjum prace zosta³y opublikowane
w formie artyku³ów w Zeszytach Pro-
blemowych - Maszyny Elektryczne,
wydawanych przez BOBRME Komel

Uczestnicy SME 2009 na dziedziñcu zamkowym.
Fot. A. Mazurkiewicz
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w Katowicach. Materia³y drukowane to
ponad 460 stron. Uczestnicy otrzymali
równie¿ materia³y konferencyjne
w wersji elektronicznej, które oprócz
pe³nej wersji referatów zawiera³y stre-
szczenia w jêzyku polskim i angielskim
wszystkich zg³oszonych prac.

Podczas sympozjum zorganizowa-
ne zosta³y tak¿e imprezy kulturalno-re-
kreacyjne. Atrakcj¹ wieczoru pierw-
szego dnia konferencji by³ wystêp Stu-
denckiego Zespo³u Pieœni i Tañca Poli-
techniki Rzeszowskiej PO£ONINY.
Na scenie usytuowanej na dziedziñcu
zamkowym zespó³ wykona³ tañce naro-
dowe oraz tañce regionalne - rzeszow-
skie i przeworskie. Wieczór zakoñ-
czy³a wspólna biesiada uczestników
sympozjum i cz³onków zespo³u przy
muzyce w wykonaniu studenckiej ka-
peli.

Popo³udniem drugiego dnia obrad
zorganizowana zosta³a wycieczka do
Le¿ajska i £añcuta. W le¿ajskiej bazyli-
ce oo. Bernardynów uczestnicy wys³u-
chali koncertu organowego, a nastêpnie
zwiedzili niedawno powsta³e Muzeum
Prowincji Ojców Bernardynów, które
gromadzi unikalne przedmioty z klasz-
torów wschodnich oraz z misji. W £añ-
cucie zwiedzano zamek bêd¹cy jednym

z najpiêkniejszych w Polsce - s³ynne
wnêtrza mieszkalne, dziewiêtnasto-
wieczn¹ bibliotekê z oryginalnymi i u-
nikalnymi woluminami oraz wozowniê
z bezcenn¹ kolekcj¹ powozów kon-
nych. Wieczór zakoñczy³a kolacja w re-
stauracji Zamkowej w £añcucie.
W ostatnim dniu, na zakoñczenie sym-
pozjum, odby³a siê uroczysta kolacja
po³¹czona z nocnym zwiedzaniem
zamku w Krasiczynie.

Po³o¿ony z dala od zgie³ku aglome-
racji miejskich Zespó³ Zamkowo-Par-
kowy w Krasiczynie by³ doskona³ym
miejscem do prowadzenia dyskusji na-
ukowych i wymiany pogl¹dów. Zabyt-
kowe wnêtrza odrestaurowanego zam-
ku, a przede wszystkim otaczaj¹cy go
park z unikalnymi okazami drzew, po-
zwala³y uczestnikom na chwile reflek-
sji i odpoczynku podczas przerw w o-
bradach i po ich zakoñczeniu.

XLV Miêdzynarodowe Sympozjum
Maszyn Elektrycznych w opinii jego
uczestników by³o bardzo dobrze przy-
gotowane pod wzglêdem organizacyj-
nym i merytorycznym, tematyka
obejmowa³a szerokie spektrum zagad-
nieñ z dziedziny maszyn elektrycznych
i napêdów, harmonogram sympozjum
by³ szczegó³owo dopracowany. Wyra-

zem uznania dla organizatorów SME
2009 jest list gratulacyjny przewod-
nicz¹cego Komitetu Naukowego, a za-
razem przewodnicz¹cego Komitetu
Elektrotechniki PAN w osobie prof.
Kazimierza Zakrzewskiego skierowa-
ny do JM Rektora naszej uczelni.

Powierzenie zorganizowania XLV
Miêdzynarodowego Sympozjum Ma-
szyn Elektrycznych Katedrze Elektro-
dynamiki i Uk³adów Elektromaszyno-
wych PRz stanowi wyraz uznania dla
osi¹gniêæ naukowych pracowników
Katedry w dziedzinie maszyn elek-
trycznych, które regularnie s¹ prezento-
wane na corocznych spotkaniach. Przy-
gotowanie tej presti¿owej konferencji
wymaga³o du¿ego wysi³ku organiza-
cyjnego, dlatego wszystkie s³owa uzna-
nia s¹ satysfakcjonuj¹ce. Przypomi-
naj¹c to wydarzenie, organizatorzy
sk³adaj¹ podziêkowanie Radzie Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Informatyki za
wszelk¹ pomoc i wsparcie, prorektoro-
wi ds. nauki prof. PRz Jackowi Klusce
oraz dziekanowi Wydzia³u Elektro-
techniki i Informatyki prof. Kazimie-
rzowi Buczkowi za uœwietnienie sw¹
obecnoœci¹ uroczystego otwarcia Sym-
pozjum.

Jadwiga P³oszyñska

Stowarzyszenie na rzecz Innowa-
cyjnoœci i Transferu Technologii "HO-
RYZONTY" od kwietnia 2009 r. reali-
zuje projekt "Eko-Energia - transfer
pomiêdzy Polsk¹ i Ukrain¹ innowacyj-
nych energooszczêdnych technologii,
w tym dotycz¹cych odnawialnych Ÿró-
de³ energii oraz budowanie strategii
ekoenergetycznych", wspó³finansowa-

ny ze œrodków Ministerstwa Spraw Za-
granicznych - "Pomoc zagraniczna
2009". W ramach projektu wspó³pracu-
jemy z EC BREC Instytutem Energe-
tyki Odnawialnej Sp. z o.o., Lwowskim
Centrum Informacji Naukowej Tech-
nicznej i Ekonomicznej (LCINTE) oraz
Zwi¹zkiem Stowarzyszeñ Naukowo-
-In¿ynieryjnych Krymu. Konsultantem

naukowym projektu jest dr hab. in¿.
Witold Niemiec, prof. PRz. Od strony
naukowej projekt wspieraj¹ równie¿
adiunkci z Zak³adu Termodynamiki
Politechniki Rzeszowskiej: dr in¿. Jo-
anna Wilk, dr in¿. Mariusz Szewczyk,
dr in¿. Robert Smusz.

W ramach wymiany doœwiadczeñ
mia³y miejsce dwie wizyty studialne

Wspó³praca polsko-ukraiñska
w ramach projektu Eko-Energia

ASSOCIATION FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY
TRANSFER "HORIZONS"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACYJNOŒCI
I TRANSFERU TECHNOLOGII "HORYZONTY"
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po³¹czone z seminariami. W dniach
4-11 wrzeœnia 2009 r. odby³y siê semi-
narium i wizyta studialna na Ukrainie,
nt. "Przyk³ady praktycznego stosowa-
nia energii odnawialnej, doœwiadczenia
wykorzystania energii odnawialnej
w Autonomicznej Republice Krymu -
mo¿liwoœci wykorzystania odnawial-
nych Ÿróde³ energii w turystyce, rolnic-
twie i budownictwie". W trakcie wizyt
studialnych uczestnicy z Polski mieli
okazjê poznaæ energooszczêdne roz-
wi¹zania stosowane na Krymie, m.in.
na przyk³adzie Farmy Wiatrowej
w Mirnoje, Kompleksu Sanatoryjnego

"Aj Petri" w miejscowoœci Mischor
oraz Metodyczno-Naukowego Cen-
trum Ekologii w Ja³cie. Delegacja pol-
ska wziê³a równie¿ udzia³ w sesji

plenarnej "Polityka energetyczna i o-
chrona œrodowiska" podczas Miêdzy-
narodowego Energetycznego Forum
Inwestycyjnego "EFI'2009 Ja³ta", które
odby³o siê w dniach 6-9 wrzeœnia
2009 r.

Stowarzyszenie "Horyzonty" jako
przedstawiciel zespo³u realizuj¹cego
projekt, zorganizowa³o w Rzeszowie
23 wrzeœnia 2009 r. seminarium pt. Do-
bre przyk³ady wdra¿ania strategii eko-
energetycznych, z udzia³em przedsta-
wicieli nauki, w³adz regionalnych od-
powiedzialnych za planowanie rozwoju
oraz liderów lokalnych z Ukrainy. De-
legacja ukraiñska mia³a mo¿liwoœæ za-
poznania siê ze stosowanymi w wo-
jewództwie podkarpackim ekologicz-
nymi rozwi¹zaniami energetycznymi:
8 Elektrownia Stalowa Wola S.A.

(energia z biomasy),
8 Zak³ady Miêsne SMAK-EKO

w Górnie (produkcja biomasy i ener-
gia solarna),

8Kryta P³ywalnia "Fala" w Nowej
Wsi (energia solarna),

8Oœrodek Kultury i Formacji Chrze-
œcijañskiej w Jaros³awiu (energia
z biomasy),

Na pierwszym planie Statut Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w Dublanach.

Fot. K. Tuszyñski

Asystent projektu:

Anna ORDYNA

Stowarzyszenie na rzecz
Innowacyjnoœci i Transferu
Technologii "HORYZONTY"

35-959 Rzeszów,

ul. Wincentego Pola 2

tel./fax. (48 17) 865 17 07

e-mail: horyzonty@man.rzeszow.pl

www.horyzonty.man.rzeszow.pl

Wizyta delegacji polskiej w Pañstwowym Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach.

Fot. K. Tuszyñski
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8 Farma Wiatrowa Hnatkowice-Orze-
chowce nale¿¹ca do Energetyki Wia-
trowej Galicja Sp. z o.o. (energia
wiatrowa).
Podsumowaniem cyklu dotychcza-

sowych dzia³añ w projekcie Eko-Ener-
gia by³a konferencja we Lwowie, pt.
"Ekologiczna energia w rozwoju
spo³eczno-gospodarczym i poprawie
warunków ¿ycia mieszkañców: do-
œwiadczenia i mo¿liwoœci w Polsce i na
Ukrainie", która odby³a siê w dniu
7 grudnia 2009 r. Oprócz celów za³o¿o-
nych w projekcie, które zosta³y w pe³ni
zrealizowane, spotkania polsko-ukraiñ-
skie zaowocowa³y podpisaniem umo-
wy o wspó³pracy pomiêdzy Poli-
technik¹ Rzeszowsk¹ a Lwowskim
Uniwersytetem Rolniczym w Dubla-
nach.

Asystent projektu
Anna Ordyna

Wiatrak przed Pañstwowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach.

Fot. K. Tuszyñski

W dniach 11-14 paŸdziernika
2009 r. mia³em przyjemnoœæ uczestni-
czyæ jako przedstawiciel Politechniki
Rzeszowskiej w wyjeŸdzie studyjnym
do Moskwy, organizowanym przez
Stowarzyszenie Innowacyjna Polska
Wschodnia z Bia³egostoku oraz Cen-
trum Transferu Technologii Politechni-
ki Warszawskiej. Celem wyjazdu by³o
zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹ rosyj-
skich centrów transferu technologii,
centrów informacji naukowej i tech-
nicznej, wspó³prac¹ nauki i biznesu
w Rosji, a tak¿e nawi¹zanie wspó³pracy
naukowej z oœrodkami rosyjskimi.

W wyjeŸdzie uczestniczyli przed-
stawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej, Politechniki War-
szawskiej, Politechniki Bia³ostockiej,
Politechniki Lubelskiej, Politechniki
Œwiêtokrzyskiej, Uniwersytetu War-
miñsko-Mazurskiego oraz Politechniki
Rzeszowskiej.

W dniu 12 paŸdziernika 2009 r.
odby³o siê seminarium w firmie Uvi-

com Co Ltd zajmuj¹cej siê transferem
technologii w zakresie in¿ynierii ma-

Transfer technologii
nauka - przemys³

Uczestnicy wyjazdu na spotkaniu w Ambasadzie RP w Moskwie (w tle flaga naro-
dowa zdjêta z masztu Ambasady w dn. 17.09.1939 r).

Fot. w³asna
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teria³owej oraz produkcj¹ kompozytów
i materia³ów z w³ókien wêglowych.

Na dzieñ 13 paŸdziernika 2009 r.
przewidziano udzia³ delegacji polskiej
w konferencji "Polish-Russian coope-
ration in science, technology, innova-
tion and education: areas for growth and
activization", która mia³a miejsce w In-
ternational Center for Scientific Tech-
nical Information (ICSTI). W kon-
ferencji ze strony rosyjskiej uczestni-
czyli m.in. przedstawiciele organizato-
rów, dyrektorzy centrów innowacji,
rektorzy moskiewskich uczelni, przed-
stawiciele instytutów badawczych oraz
firm. Spotkanie w ca³oœci poœwiêcone
by³o zagadnieniom zwi¹zanym z wdra-
¿aniem innowacji, transferem wiedzy
z oœrodków naukowych i badawczych
do przemys³u w warunkach polskich
i rosyjskich, a tak¿e perspektywom
i mo¿liwoœciom wspó³pracy miêdzyna-
rodowej w realizacji projektów badaw-
czych. Konferencja odby³a siê w mu-
rach ICSTI, organizacji, której cz³on-
kiem i za³o¿ycielem w roku 1969 by³a
Polska. Obecnie w Centrum reprezen-
towane s¹ 22 kraje, zarówno z Europy,
jak i Azji oraz Afryki. Organizacja,
oprócz dzia³alnoœci zwi¹zanej z wy-

mian¹ naukow¹ pomiêdzy krajami,
prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ komer-
cyjn¹, polegaj¹ca m.in. na poszukiwa-
niu partnerów biznesowych dla nauki
oraz reprezentowaniu firm na rynku ro-
syjskim. Centrum ICSTI jest równie¿
wydawc¹ miêdzynarodowego pisma
poœwiêconego teorii i zastosowaniom
praktycznym nowych technologii "In-
formation and Innovations". W imie-

niu redakcji czasopisma zachêcam
wszystkich zainteresowanych do publi-
kowania w nim artyku³ów. Bli¿sze in-
formacje mo¿na uzyskaæ na stronie
internetowej ICSTI pod adresem
http://www.icsti.su.

W kolejnym dniu wizyty delegacja
polska uczestniczy³a w seminarium
w Federal Research Center for Project
Expert Appraisal and Consulting Servi-
ce, które poœwiêcone by³o funkcjo-
nuj¹cym w Rosji platformom in-
formatycznym wymiany informacji
o innowacjach i wdro¿eniach.

Ostatniego dnia pobytu Ambasada
Polska w Moskwie zorganizowa³a spot-
kanie uczestników wyjazdu z wiceam-
basadorem Rzeczpospolitej Polskiej,
na którym omówiono mo¿liwoœci
wspó³pracy naukowej z oœrodkami ro-
syjskimi. Inicjatywa wyjazdu studyjne-
go spotka³a siê z du¿ym zainte-
resowaniem i poparciem Ambasady
Polskiej, która liczy na rozwijanie o-
wocnej wspó³pracy naukowo-technicz-
nej z oœrodkami rosyjskimi.

Serdecznie dziêkujê Stowarzysze-
niu Innowacyjna Polska Wschodnia
w Bia³ymstoku oraz Centrum Transferu
Technologii Politechniki Warszaw-
skiej za zaproszenie i sfinansowanie
udzia³u w wyjeŸdzie studyjnym do Mo-
skwy.

Daniel S³yœ
Na Placu Czerwonym w Moskwie.

Fot. w³asna

Obrady konferencji w ICSTI. Na pierwszym planie z lewej dr in¿. Daniel S³yœ.
Fot. w³asna
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W dniach 6-10.11.2009 r. w Cen-
trum Szkoleniowo-Wypoczynkowym
"Energetyk" w Na³êczowie odby³a siê
miêdzynarodowa konferencja "XV In-
ternational Conference on Mathema-
tics, Informatics and Related Fields".
Jej g³ównym organizatorem by³ Od-
dzia³ Rzeszowski Polskiego Towarzy-
stwa Matematycznego, natomiast
wspó³organizatorami: Katedra Mate-
matyki WMiFS Politechniki Rzeszow-
skiej, Instytut Matematyczny PAN,
Komitet Matematyki PAN, Wydzia³
Matematyki, Fizyki i Informatyki
UMCS w Lublinie, Instytut Matematy-
ki i Katedra Informatyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Instytut Matematyki
i Informatyki PWSZ w Che³mie, Insty-
tut Matematyki KUL w Lublinie. Kon-
ferencja odbywa³a siê pod patronatem
JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
prof. Andrzeja Sobkowiaka, Instytutu
Matematycznego Polskiej Akademii
Nauk oraz Urzêdu Marsza³kowskiego
w Rzeszowie.

Numer XV konferencji wskazuje, ¿e
mo¿na j¹ uznaæ za jubileuszow¹, jed-
nak rangê konferencji miêdzynarodo-
wej CMIRF zyska³a dopiero w 2007 r.
(wczeœniej Œrodowiskowa Konferencja
Matematyczno-Informatyczna). Pierw-
sza konferencja œrodowiskowa odby³a
siê w 1992 r. w oœrodku wypoczynko-
wym "Jawor" nad Zalewem Soliñskim.
Kolejne odbywa³y siê najczêœciej w po-
³udniowych czêœciach województwa
podkarpackiego, jednak kilka z nich
mia³o miejsce w województwie kielec-
kim i lubelskim. Z czasem, oprócz ma-
tematyków i informatyków z Pod-
karpacia i s¹siednich województw, na
konferencjê zaczêli przyje¿d¿aæ nau-
kowcy z zagranicy - zrodzi³a siê wiêc
myœl, aby konferencjê przemianowaæ
na miêdzynarodow¹.

Celem ka¿dej konferencji, a wiêc
równie¿ ubieg³orocznej, by³o prezento-

XV International Conference on Mathematics,

Informatics and Related Fields

Otwarcie konferencji przez prof. PRz Stanis³awê Kanas.
Fot. w³asna

W trakcie obrad.
Fot. w³asna
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wanie najnowszych wyników nauko-
wych, rozszerzenie wspó³pracy nau-
kowej matematyków regionu Polski
wschodniej i pañstw przygranicznych:
Ukrainy, Litwy, S³owacji i Czech, oraz
systematyczne poszerzanie kontaktów
matematyków Podkarpacia z naukow-
cami innych województw i krajów.

W XV konferencji wziê³y udzia³ 83
osoby reprezentuj¹ce Polsk¹ Akademiê
Nauk oraz wiele polskich uczelni: Uni-
wersytet Jagielloñski, Politechnikê
Rzeszowsk¹, Uniwersytet Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej, Uniwersytet £ódzki,
Uniwersytet Zielonogórski, Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Uniwersyt Rze-
szowski, Politechnikê Lubelsk¹, Poli-
technikê Œwiêtokrzysk¹, Politechnikê
Krakowsk¹, Politechnikê Œl¹sk¹, Poli-
technikê Poznañsk¹, Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Che³mie,
Uniwersytet im. J. D³ugosza w Czêsto-
chowie, Akademiê Podlask¹ w Siedl-
cach, Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Za-
wodow¹ w Jaros³awiu. Liczn¹ repre-
zentacjê stanowili równie¿ naukowcy
z zagranicy (ponad 30%), m.in.: Ukrai-

ny, S³owacji, Rosji, Japonii, Iranu, In-
donezji, Algierii, Indii, Jordanii, Portu-
galii, Hiszpanii.

W sk³ad Komitetu Naukowo-Pro-
gramowego weszli przedstawiciele
g³ównych dziedzin tematycznych kon-
ferencji: matematyki i informatyki -
Bogdan Bojarski (Instytut Matema-
tyczny PAN), Teodor Bulboaca (Ba-
bes-Bolyai University, Rumunia), Sta-
nis³awa Kanas i Jacek Kluska (Po-
litechnika Rzeszowska), Józef Kor-
bicz (Uniwersytet Zielonogórski,
PAN), Piotr Liczberski (Politechnika
£ódzka), Dariusz Partyka (KUL,
PWSZ w Che³mie), Wies³aw Pleœniak
(UJ, Instytut Matematyczny PAN), Ar-
kadiusz P³oski (Politechnika Œwiêto-
krzyska), Dymitr Prokhorov (State
University, Saratov Rosja), Zdzis³aw
Rychlik (UMCS), Józef Siciak (Instytut
Matematyczny PAN, UJ), Hari M. Sri-
vastava (University of Victoria, Kana-
da), Jan Stankiewicz (PRz), Toshiyuki
Sugawa (Tohoku University, Japonia),
Zbigniew Suraj (Uniwersytet Rzeszow-
ski) , Józef Zaj¹c (KUL, PWSZ

w Che³mie), Jaros³aw Zemanek (In-
stytut Matematyczny PAN). Komitet
Organizacyjny stanowili: Stanis³awa
Kanas (PRz), Zdzis³aw Rychlik
(UMCS), Anna Szpila (UR) i Katarzy-
na Wilczek (PRz).

Podczas konferencji wyg³oszono
liczne referety reprezentuj¹ce g³ówn¹
tematykê konferencji: analizê zespo-
lon¹, informatykê, matematykê stoso-
wan¹, analizê matematyczn¹ oraz
dydaktykê matematyki. Wszystkie pre-
zentowane referaty by³y na wysokim
poziomie merytorycznym i cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem s³uchaczy.

Tematyka referatów z zakresu anali-
zy zespolonej i analizy matematycznej
obejmowa³a m.in.: metody rozwi¹zy-
wania problemów ekstremalnych
w ró¿norodnych klasach funkcji jedno-
listnych i wielolistnych oraz problema-
tykê operatorów okreœlonych na tych
klasach, w³asnoœci odwzorowañ holo-
morficznych i biholomorficznych,
w³asnoœæ Jacksona w przestrzeniach
n-wymiarowych i jej charakterystyki
na zbiorach zwartych Markowa, jed-

Pod s³ynn¹ zabytkow¹ studni¹ na Rynku Kazimierza Dolnego.
Fot. w³asna
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noznaczne rozwi¹zanie równania
Loewnera i jego zwi¹zki z norm¹ Hol-
dera, problematykê aproksymacji
w modu³owej przestrzeni funkcji, roz-
wi¹zania problemów brzegowych na
przestrzeniach Kleina.

Osoby zainteresowane najnowszy-
mi osi¹gniêciami informatyki mia³y
okazjê zapoznaæ siê z nastêpuj¹c¹ pro-
blematyk¹: modelowanie rozmyte i je-
go zastosowania, transformacja kon-
wencjonalnych modeli na zbiory roz-
myte i odwrotnie, modelowanie dyna-
miczne z³o¿onych uk³adów sterowania,
optymalizacja w programowaniu nieli-

niowym, problemy bezpieczeñstwa
w sieci, wspó³czesne problemy krypto-
grafii, sieci Petriego, deterministyczne
i stochastyczne metody w procesie op-
tymalizacji, metody opracowywania
sztucznej inteligencji i konstruowania
autonomicznych robotów, zastosowa-
nia informatyki w biologii, czyli zagad-
nienia bioinformatyki itp.

W sekcji zastosowañ matematyki
rozwa¿ano ró¿norodne problemy eko-
nomii matematycznej, m.in. model roz-
woju populacji Leslie-Gowera, na-
tomiast w sekcji dydaktyki matematyki
wspó³zale¿noœæ i wzajemne przenika-

nie siê matematyki i fizyki w nauczaniu
oraz wynikaj¹ce st¹d problemy, sposo-
by efektywnego nauczania matematyki
przy zastosowaniu wspó³czesnych
osi¹gniêæ technologicznych itp. Z oczy-
wistych wzglêdów nie zosta³ wymie-
niony pe³en zakres problemów dysku-
towanych na wyk³adach i podczas trwa-
nia konferencji.

Chwil¹ relaksu dla uczestników
konferencji by³o zwiedzanie nadwi-
œlañskiego Kazimierza Dolnego upa-
miêtnione wspólnym zdjêciem na Ryn-
ku pod s³ynn¹ zabytkow¹ studni¹.

Stanis³awa Kanas

Wprowadzenie konkursu INFRAE-
KO na najlepsze urz¹dzenie, technolo-
giê, wdro¿enie i zrealizowany obiekt do
programu II Ogólnopolskiej Konferen-
cji Naukowo-Technicznej nt. Infrastru-
ktura komunalna a rozwój zrówno-
wa¿ony terenów zurbanizowanych IN-
FRAEKO 2009, zorganizowanej przez
Katedrê Infrastruktury i Ekorozwoju
Politechniki Rzeszowskiej w czerwcu
2009 r. wp³ynê³o na zaktywizowanie
wielu firm, które zaprezentowa³y swoje
oryginalne rozwi¹zania techniczne.
Najlepszy wynik i pierwsze miejsce
przypad³y w udziale firmie Amitech
Poland Sp. z o.o. za Zbiorniki GRP
Flowtite retencyjno-odci¹¿aj¹ce typu
SKU i SKO do retencji œcieków.
Wszystko to mia³o wp³yw na podjêcie
decyzji o zorganizowaniu konferencji
bran¿owej, której tematyka nawi¹zuje
do nagrodzonych rozwi¹zañ. Jako ¿e
jest ona aktualna i wa¿na, wspomniana
konferencja odby³a siê ju¿ w listopa-
dzie ub.r., potwierdzaj¹c trafnoœæ wy-
boru prezentowanych zagadnieñ.

I Ogólnopolska Konferencja Bran-
¿owa nt. Rola retencji w modernizowa-
nych systemach kanalizacyjnych, zor-
ganizowana zosta³a przez firmê Ami-

tech Poland Sp. z o.o. oraz Katedrê In-
frastruktury i Ekorozwoju Politechniki
Rzeszowskiej w dniach 23-24 listopada
2009 r. Miejscem obrad by³ nowoczes-
ny Hotel Novum w Niepo³omicach,
gdzie zgromadzi³o siê ponad 80 przed-
stawicieli firm projektowych, wyko-

nawczych, eksploatatorów i inwesto-
rów. G³ównym celem by³a prezentacja
i ocena osi¹gniêæ naukowo-technicz-
nych zwi¹zanych z unowoczeœnieniem
projektowania rozbudowy ró¿nych sys-
temów kanalizacyjnych z uwzglêdnie-
niem retencjonowania œcieków.

Rola retencji w modernizowanych
systemach kanalizacyjnych

Otwarcie konferencji przez prezesa Zarz¹du Amitech Andrzeja Pielaszkiewicza
i prof. Józefa Dziopaka.

Fot. w³asna
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Podstawow¹ grupê zagadnieñ sta-
nowi³a problematyka zwi¹zana z usta-
laniem podstaw wymiarowania obiek-
tów kanalizacyjnych, takich jak zbior-
niki retencyjne, przelewy burzowe i in.
Zaprezentowano innowacyjne kon-
strukcje zbiorników retencyjnych,
w tym 8 ich modeli hydraulicznych
autorstwa prof. Józefa Dziopaka i dr.
in¿. Daniela S³ysia, które zosta³y zg³o-
szone do opatentowania przez Politech-
nikê Rzeszowsk¹.

Podczas obrad uczestnicy konferen-
cji podjêli szerok¹ dyskusjê nad pra-
wid³owym ustalaniem za³o¿eñ i wy-
borem racjonalnych metod wyznacza-
nia parametrów projektowych i realiza-
cyjnych przy projektowaniu i budowie
inwestycji kanalizacyjnych z uwzglêd-
nieniem przepisów obowi¹zuj¹cych
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej,
zw³aszcza w Niemczech.

Uczestników konferencji powitali
i uroczyœcie otwarli obrady: Andrzej
Pielaszkiewicz - prezes Zarz¹du firmy
Amitech Poland Sp. z o.o. i prof. Józef
Dziopak - kierownik Katedry Infra-
struktury i Ekorozwoju Politechniki
Rzeszowskiej. W s³owie wstêpnym
zwrócili uwagê na koniecznoœæ ci¹g-
³ego podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych, a temu celowi s³u¿y³a konferen-
cja. Systemy kanalizacyjne nale¿¹ do
infrastruktury sieciowej, charaktery-
zuj¹cej siê najwiêksz¹ kapita³och³on-
noœci¹, a wszelkie dzia³ania maj¹ce na
celu unowoczeœnianie tych systemów,
przy uwzglêdnieniu mo¿liwoœci znacz-
nego ich finansowania z funduszy przy-
znawanych przez Uniê Europejsk¹,

powinny stanowiæ siln¹ motywacjê do
wprowadzania nowoczesnych roz-
wi¹zañ i metod obliczeniowych.

Po oficjalnym otwarciu konferencji
rozpoczê³a siê jej czêœæ merytoryczna.
Obrady podzielono na dwie sesje,
w czasie których zaprezentowano refe-
raty zamawiane. Tematy poruszane
przez autorów dotyczy³y g³ównie roz-
woju teorii oraz metodologii projekto-
wania sieci i obiektów kanaliza-
cyjnych, unowoczeœnienia konstrukcji
zbiorników retencyjnych, warunków
stosowania i wymiarowania kanalizacji
ogólnosp³awnej, technicznych sposo-
bów transportu i zagospodarowania
wód opadowych oraz wp³ywu syste-
mów kanalizacyjnych na œrodowisko
wodne.

Po zakoñczeniu kolejnych refera-
tów i w przerwach pomiêdzy obradami
mia³y miejsce o¿ywione dyskusje i wy-
miana pogl¹dów, w wyniku których
zrodzi³a siê wa¿na inicjatywa, zmie-
rzaj¹ca do opracowania materia³ów za-
wieraj¹cych propozycje zmian nie-
których polskich przepisów i wytycz-
nych w zakresie gospodarki wodno-
-œciekowej, celem ich przedstawienia
oraz przedyskutowania w Minister-
stwie Ochrony Œrodowiska.

Podczas prezentacji referatu przez dr. in¿. Daniela S³ysia z Katedry Infrastuktury
i Ekorozwoju.

Fot. w³asna

W twórczej dyskusji: prof. J. Dziopak, J. Nalaskowski i A. Pielaszkiewicz.
Fot. w³asna
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Dyskusja merytoryczna nad prezen-
towanymi referatami i tematami podjê-
tymi w czasie konferencji zosta³a
przeniesiona na jej ostatni etap, jakim
by³a uroczysta kolacja biznesowa.
Emocjonuj¹cy wieczór zakoñczy³ siê
zaproszeniem na kolejn¹ edycjê kon-
ferencji ju¿ w maju 2010 r. do Nie-

po³omic, której tematem bêdzie Meto-
dologia projektowania sieci i obiektów
kanalizacyjnych.

W imieniu wszystkich uczestników
sk³adam gor¹ce podziêkowania na rêce
Pana prezesa Andrzeja Pielaszkiewi-
cza, sponsora tej konferencji, za du¿y
wk³ad w jej zorganizowanie.

Podobnie jak podczas poprzednich
dwóch konferencji INFRAEKO, patro-
nat medialny obj¹³ Pan Mariusz Kar-
piñski-Rzepa, redaktor naczelny maga-
zynu Nowoczesne Budownictwo In¿y-
nieryjne, któremu przekazujê po-
dziêkowania za profesjonaln¹ prezenta-
cjê sprawozdañ.

Józef Dziopak

W dniach 14-15 grudnia 2009 r.
w Politechnice Rzeszowskiej odby³a
siê II Konferencja Projektu Kluczowe-
go "Nowoczesne technologie mate-
ria³owe stosowane w przemyœle lot-
niczym", realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego "Innowacyjna
Gospodarka" - Priorytet 1. Badania
i rozwój nowoczesnych technologii,
Dzia³anie 1.1. Wsparcie badañ nauko-
wych dla budowy gospodarki opartej na
wiedzy, Poddzia³anie 1.1.2. Strategicz-
ne programy badañ naukowych i prac
rozwojowych.

Organizatorzy konferencji to Poli-
technika Rzeszowska jako koordynator
konsorcjum projektowego oraz Cen-
trum Zaawansowanych Technologii
"AERONET - Dolina Lotnicza". Part-
nerami w projekcie s¹: Politechnika
Czêstochowska, Politechnika Lubel-
ska, Politechnika £ódzka, Politechnika
Œl¹ska, Politechnika Warszawska, In-
stytut Maszyn Przep³ywowych PAN
(Gdañsk), Instytut Lotnictwa w War-
szawie, Instytut Podstawowych Proble-
mów Techniki PAN (Warszawa),
a tak¿e Uniwersytet Rzeszowski i Insty-
tut Techniczny Wojsk Lotniczych
(Warszawa). Zarówno zaanga¿owane

w realizacjê zadañ badawczych pro-
jektu przedsiêbiorstwa zrzeszone
w "Dolinie Lotniczej", jak i wymienio-

ne instytucje naukowe by³y licznie re-
prezentowane przez swoich przedsta-
wicieli, w liczbie ponad 180 osób.

Uroczystego otwarcia konferencji
dokona³ prorektor ds. nauki prof. PRz
Jacek Kluska. Nastêpnie koordynator
projektu prof. PRz Romana Œliwa
przedstawi³a stan realizacji projektu.
Strategicznym celem projektu kluczo-
wego CZT AERONET DL jest ukierun-
kowanie realizowanych dzia³añ
w przemyœle lotniczym na dziedziny,
które maj¹ lub bêd¹ mia³y decyduj¹cy
wp³yw na poprawê konkurencyjnoœci
polskiej gospodarki. Prace badawcze
maj¹ na celu budowê gospodarki opar-
tej na wiedzy. Po wyst¹pieniu prof.
nadzw. Romany Œliwy liderzy meryto-
ryczni g³ównych zadañ badawczych
przedstawili postêpy prac w ramach
tych 15 g³ównych zadañ. Prezentowane
wyniki badañ naukowych dotyczy³y
dziedzin wspó³czesnych procesów in-
¿ynierii materia³owej, in¿ynierii po-
wierzchni oraz nowoczesnych technik
wytwarzania przeznaczonych do za-
stosowania w przemyœle lotniczym.
Wœród liderów znaleŸli siê nie tylko
przedstawiciele Politechniki Rzeszow-
skiej, ale tak¿e profesorowie z innych
naukowych jednostek partnerskich.

Dziêki utworzeniu zespo³ów specja-
listów w ramach poszczególnych zadañ

Nowoczesne technologie materia³owe
stosowane w przemyœle lotniczym

II Konferencja Projektu Kluczowego

Prof. PRz Romana Œliwa podczas uro-
czystego otwarcia II Konferencji Pro-
jektu Kluczowego.

Fot. T. Balawender
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mo¿liwa jest terminowa, a przede
wszystkim efektywna realizacja za-
³o¿onych celów projektu. Podczas
trzech sesji plakatowych prezen-
tuj¹cych dotychczasowe wyniki pro-
jektu eksperci ze sfery nauki i prze-
mys³u dyskutowali nad aktualnymi pro-
blemami przemys³u lotniczego wy-
magaj¹cymi rozwi¹zania i opracowania
na potrzeby tego sektora gospodarki.

W programie konferencji zaprezen-
towano g³ówne wnioski dotycz¹ce
szczegó³owych planów badañ SPB rea-
lizowanych w ramach projektu PKAE-
RO, dokonuj¹c bie¿¹cej weryfikacji
tych zadañ poprzez wskazanie celowo-
œci wspó³pracy miêdzy segmentami
projektu.

Wynikami prac badawczych pro-
jektu "Nowoczesne technologie mate-
ria³owe stosowane w przemyœle lotni-
czym" bêdzie m.in. innowacyjne
rozwi¹zanie przeznaczone do wdro¿e-
nia w polskich firmach lotniczych, uzy-
skane g³ównie poprzez realizacjê prac
magisterskich, in¿ynierskich, doktor-
skich i habilitacyjnych. P³ynie z tego
korzyœæ dla jednostek naukowych, któ-
re pozyskuj¹ na ten cel pe³ne œrodki fi-
nansowe oraz dla przemys³u, który
perspektywicznie bêdzie móg³ korzy-
staæ z efektów osi¹gniêtych w projekcie
poprzez rozwi¹zania wp³ywaj¹ce nie
tylko na rozwój przedsiêbiorstw bran¿y

lotniczej, ale równie¿ oddzia³uj¹ce na
gospodarkê ca³ego kraju. Wspó³praca
uczelni technicznych i innych jedno-
stek naukowych z partnerami prze-
mys³owymi w zakresie badañ nau-
kowych oraz edukacji umo¿liwi szybki
transfer wiedzy do przemys³u. Zaowo-
cuje to opracowaniem nowoczesnych
i po¿¹danych technologii, mo¿e te¿
wzrosn¹æ zatrudnienie wysoko wykwa-
lifikowanej kadry technicznej. Dzia-
³ania w ramach projektu poprawi¹ kon-

kurencyjnoœæ gospodarki regionu dziê-
ki podniesieniu poziomu innowacyj-
noœci.

Spotkanie zakoñczy³o siê wskaza-
niem planów badawczych na najbli¿sze
miesi¹ce. Kolejna konferencja do-
tycz¹ca Projektu Kluczowego odbêdzie
siê w 2010 r. Wówczas ponownie zo-
stan¹ zweryfikowane wykonane prace
oraz postêp w ich realizacji. Projekt bê-
dzie realizowany do koñca 2013 r.

Patrycja Ewa Jagie³owicz

W obradach uczestniczyli przedstawiciele nauki i przemys³u.
Fot.  T. Balawender
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Seminaria Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:

R w dniu 21 paŸdziernika 2009 r. mgr
in¿. Wojciech Tomaka z firmy AAR-
FLEF Rzeszów wyg³osi³ referat nt.
"Metoda diagnozowania stalowej
konstrukcji mostowej na podstawie
obci¹¿eñ eksploatacyjnych"

R w dniu 4 listopada 2009 r. mgr in¿. Je-
rzy Gajdek, starszy wyk³adowca
w Katedrze Geodezji wyg³osi³ referat
nt. "Wspó³czesna geodezja w budow-
lanym procesie inwestycyjnym"

R w dniu 25 listopada 2009 r. prof. zw.
dr hab. in¿. dr h.c. Zenon Waszczy-
szyn, cz³. rzecz. PAN, prof. zw. w Ka-
tedrze Mechaniki Konstrukcji przed-

stawi³ w³asne refleksje nt. "MISTRZ -
moje spotkania z Profesorem ¯ycz-
kowskim"

Seminaria Wydzia³u Chemicznego:

R w dniu 9 lipca 2009 r. mgr in¿. Ma-
riusz O¿óg z Zak³adu Chemii Orga-
nicznej przedstawi³ referat nt. "Poli-
mery z pierœcieniami melemu"

R w dniu 19 listopada 2009 r. dr Milena
Spirkova z Instytutu Chemii Makro-
molekularnej Czeskiej Akademii
Nauk w Pradze wyg³osi³a referat nt.
"Organic-inorganic nanocomposites"

R w dniu 25 listopada 2009 r. referaty
wyg³osili uczestnicy Miêdzynarodo-
wego Studium Doktoranckiego In-
stytutu Katalizy i Fizykochemii Po-

wierzchni PAN w Krakowie, Wydzia-
³u In¿ynierii i Technologii Chemicz-
nej Politechniki Krakowskiej i Wy-
dzia³u Chemicznego PRz (MSD):
- mgr in¿. Katarzyna Matkiewicz

z Katedry Technologii i Mate-
ria³oznawstwa Chemicznego nt.
"Immobilizacja chiralnych komp-
leksów manganu i kobaltu na noœ-
nikach polimerowych i ich zasto-
sowanie w katalizie asymetrycz-
nej"

- mgr in¿. Karol Bester z Katedry
Technologii i Materia³oznawstwa
Chemicznego nt. "Metalokom-
pleksowe uk³ady katalityczne dla
reakcji polimeryzacji z udzia³em
cyklicznych estrów i eterów"

SEMINARIA WYDZIA£OWE
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£ 08.03.2010 r.
Klaster Zielona KuŸnia - dr in¿. Tomasz ¯ABIÑSKI

£ 22.03.2010 r.
Sprzêtowa implementacja maszyny wirtualnej dla sterowni-
ków programowalnych - dr in¿. Zbigniew HAJDUK

£ 12.04.2010 r.
Zastosowanie klasteryzacji szeregów czasowych w analizie
wypowiedzi w jêzyku migowym - mgr in¿. Mariusz OSZUST

£ 26.04.2010 r.
Zastosowanie kolorowanych sieci Petriego do modelowania
komunikacji w niewielkich, rozproszonych systemach stero-
wania - mgr in¿. Dariusz RZOÑCA

£ 17.05.2010 r.
Symulowanie efektywnoœci aplikacji rozproszonych - mgr
in¿. Wojciech RZ¥SA
Standardy kszta³cenia - dyskusja - dr Ryszard LENIOWSKI

£ 31.05.2010 r.
Parametry wydajnoœciowe w systemach internetowych - dr
in¿. Tomasz RAK
Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem hierarchicznych
pamiêci czasowych - dr in¿. Tomasz KAPUŒCIÑSKI

£ 07.06.2010 r.
Aproksymacja funkcji w uczeniu ze wzmocnieniem - dr in¿.
Roman ZAJDEL

Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej
Rok akademicki 2009/2010, semestr letni

SEMINARIA

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

Pañstwowy Uniwersytet Moskiew-
ski im. £omonosowa ufundowany zo-
sta³ w 1755 r. Ten najstarszy uniwersy-
tet w Rosji szczyci siê równie¿ po-
siadaniem najwy¿szego na œwiecie bu-
dynku przeznaczonego do celów edu-
kacyjnych. Od 1940 roku nosi imiê
Michai³a £omonosowa. Uczelnia liczy
21 wydzia³ów, wed³ug danych z 2008 r.
pracowa³o w niej ponad 9000 nauczy-
cieli akademickich i kszta³ci³o siê ok.

38 000 studentów. Z oœrodkiem tym
zwi¹zani byli liczni nobliœci (piêciu
laureatów), laureaci Medalu Fieldsa
czy Nagrody Turinga. W rozmaitych
rankingach œwiatowych uniwersytetów
Uniwersytet Moskiewski plasuje siê
zwykle w pierwszej setce (a wed³ug
"TOP-100 Global Universities Ran-
king" w 2009 r. by³ nawet pi¹tym uni-
wersytetem œwiata), podczas gdy -
celem porównania - Uniwersytety Ja-

gielloñski i Warszawski notowane s¹
w czwartej setce...

Szlaki wspó³pracy przetarli prof.
PRz Grzegorz Ostasz i prof. Olexandr
Gugnin z WZiM, którzy w marcu
2009 r. odwiedzili Wydzia³ Filozoficz-
ny Uniwersytetu Moskiewskiego
i wyg³osili referat "Etyka biznesu
w Polsce. Teoria i praktyka" oraz prze-
prowadzili rozmowy z dziekanem tego
wydzia³u prof. V. Mironovem, w wyni-

Partner ze Wschodu

Rozwija siê wspó³praca pomiêdzy Wydzia³em Zarz¹dzania i Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej a Uniwersytetem im. £omonosowa w Moskwie.

Konferencje-Sympozja-Seminaria

- mgr in¿. Piotr Murias z Katedry
Technologii i Materia³oznawstwa
Chemicznego nt. "¯ywice epoksy-
dowe zawieraj¹ce w swej budowie
heteroatomy"

Seminaria Katedry Fizyki
na Wydziale Matematyki

i Fizyki Stosowanej:

R w dniu 29 paŸdziernika 2009 r. dr
Henryk Herba, starszy wyk³adowca
w Katedrze Fizyki przedstawi³ wra-
¿enia z podró¿y do Peru i Boliwii pt.
"Œladami pumy",

R w dniu 12 listopada 2009 r. prof. dr
hab. Tadeusz Paszkiewicz, prof. zw.
PRz, kierownik Katedry Fizyki przed-
stawi³ referat nt. "Stabilnoœæ i w³asno-
œci mechaniczne 2D i 3D oœrodków
mono- i polikrystalicznych"

R w dniu 19 listopada 2009 r. przedsta-
wiony zosta³ referat nt. "Badanie dy-
namiki moleku³ metodami spektro-
skopii dielektrycznej" autorstwa dr.
Andrzeja B¹ka i dr Krystyny Ch³ê-
dowskiej, adiunktów w Katedrze Fi-
zyki oraz mgr. in¿. Wies³awa Szaja,
specjalisty w tej Katedrze

Seminaria Katedry Matematyki
na Wydziale Matematyki

i Fizyki Stosowanej:

R w dniu 18 listopada 2009 r. dr Dorota
Bród, adiunkt w Katedrze Matematy-
ki przedstawi³a referat nt. "Zbiory do-
minuj¹ce w grafach"

R w dniu 25 listopada 2009 r. dr Ewa
Czerebak-Mrozowicz, adiunkt w Ka-
tedrze Matematyki przedstawi³a refe-
rat nt. "Funkcjonalne twierdzenia gra-
niczne ze zbie¿noœci¹ prawie pewn¹
i mocne prawo wielkich liczb Marcin-
kiewicza"

Bronis³aw Œwider
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ku których powsta³ zarys umowy po-
miêdzy wydzia³ami w zakresie wy-
miany sta¿ystów i studentów oraz
wspó³pracy dydaktycznej. Pok³osiem
tych ustaleñ by³ przyjazd prof. A. Razi-

na do Politechniki Rzeszowskiej w cha-
rakterze visiting professor. W trakcie
wizyty wyg³osi³ on cykl wyk³adów
z zakresu etyki stosowanej.

We wrzeœniu 2009 r. na wymianê
naukow¹ do Rosji oddelegowani zostali
asystenci i adiunkci WZiM: dr Teresa
Piecuch, dr Marzena Jankowska-Mi-
hu³owicz, mgr Barbara Sobkowiak
i mgr Jan Rybak. W trakcie tygodnio-

wej wizyty mieliœmy okazjê uczestni-
czyæ w licznych wyk³adach i semina-
riach z zakresu etyki biznesu na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Moskiewskiego. Naszym opiekunem
i przewodnikiem po Moskwie by³ w³aœ-
nie prof. A. Razin. Niezapomnianym
wydarzeniem by³a mo¿liwoœæ uczestni-
ctwa w wielogodzinnej pasjonuj¹cej
dyskusji prowadzonej do póŸnych go-

dzin nocnych w Rosyjskiej Akademii
Nauk. Uczeni z Zak³adu Etyki przy tej
instytucji spotykaj¹ siê trzy razy w mie-
si¹cu na dysputach tego typu. Przy oka-
zji naszej wizyty dyskutowano akurat
problem uczuæ moralnych w zwi¹zku
z t³umaczeniem na jêzyk rosyjski g³oœ-
nej ksi¹¿ki Marca Hausera z Uniewer-
sytetu Harvarda, pt. "Moral Minds:
How Nature Designed Our Universal
Sense of Right and Wrong". Trudno
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e uczeni z Rosyj-
skiej Akademii Nauk tworz¹ w g³ów-
nym nurcie œwiatowej nauki...

Obecnie Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu przygotowuje siê do przy-
jêcia 4-osobowej delegacji (dwóch stu-
dentów, dwóch pracowników)
z Wydzia³u Filozoficznego Uniwersy-
tetu Moskiewskiego w marcu 2010 r.

Jan Rybak

Delegacja WZiM wœród pracowników
Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu
Moskiewskiego.

Fot.  w³asna

Delegacja WZiM na Placu Czerwonym.
Fot.  w³asna

Dziekan WZiM dr hab. Grzegorz
Ostasz, prof. PRz na tle uniwersytetu.

Fot. w³asna
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W pamiêtnym listopadzie 1918 r.
Rzeczpospolita powróci³a na mapê
œwiata jako niepodleg³e pañstwo. Do-
rocznym zwyczajem, pod pomnikiem
p³k. Leopolda Lisa-Kuli na Placu Far-
nym w Rzeszowie odby³y siê 11 listo-
pada 2009 r. wojewódzkie obchody
Œwiêta Niepodleg³oœci, w których u-
czestniczy³a m.in. delegacja Politechni-
ki Rzeszowskiej. Oficjalnie uczelniê re-
prezentowa³ JM Rektor prof. Andrzej
Sobkowiak w towarzystwie kanclerza
mgr. in¿. Janusza Burego. Oni te¿ wraz
z delegacj¹ "Po³onin" z³o¿yli pod pom-
nikiem Lisa-Kuli bia³o-czerwon¹
wi¹zankê kwiatów.

Obchody rozpoczê³a msza œw. kon-
celebrowana w koœciele farnym, odpra-
wiona w intencji Ojczyzny pod prze-
wodnictwem JE biskupa ordynariusza
diecezji rzeszowskiej Kazimierza Gór-
nego. Po mszy, o godz. 12.20 pod po-
mnikiem p³k. Lisa-Kuli, z udzia³em
delegacji, pocztów sztandarowych oraz
kompanii honorowych wojska, policji
i stra¿y po¿arnej, odby³ siê uroczysty

apel poleg³ych z okazji 91. rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci.

Po wys³uchaniu okolicznoœciowych
przemówieñ oddano salwê honorow¹,
a mieszkañcy Rzeszowa i okolic - choæ
w deszczowej pogodzie - mieli okazjê
obejrzeæ defiladê s³u¿b mundurowych.
Obchodom 91. rocznicy towarzyszy³y
wystêpy artystyczne i liczne uroczysto-
œci okolicznoœciowe w wielu miejscach
miasta i regionu.

Dzieñ 11 listopada to nasze najwa¿-
niejsze œwiêto narodowe i lekcja patrio-
tyzmu. To tak¿e okazja wspomnienia
niezwyk³ego bohaterstwa syna tej zie-
mi, najm³odszego z pu³kowników pol-
skiej armii 1919 r. - Leopolda Lisa-
-Kuli, poleg³ego pod Torczynem na
Wo³yniu. Jemu to Naczelny Wódz
ufundowa³ wieniec z napisem "Mojemu
dzielnemu ch³opcu - Józef Pi³sudski".
Mogi³a Leopolda Lisa-Kuli znajduje
siê na cmentarzu komunalnym Pobitno
w Rzeszowie, a II Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Rzeszowie - którego by³
uczniem - nosi Jego zacne imiê.

Marta Olejnik

Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopada
w Rzeszowie

Wi¹zankê kwiatów z³o¿y³a delegacja PRz z JM Rektorem na czele.
Fot.  M. Misiakiewicz

Dorocznym zwyczajem uroczystoœæ odby³a siê pod pomnikiem p³k. Lisa-Kuli.
Fot.  M. Misiakiewicz
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Z ¿a³obnej karty
Nie umiera ten,

kto trwa w naszej pamiêci

Odeszli od nas

W 2009 roku ze spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Rzeszowskiej odeszli:
= Dr in¿. Andrzej Smykla - nauczyciel akademicki w Zak³adzie Informatyki na Wydziale Budowy Maszyn i Lot-

nictwa. Zmar³ 23 maja 2009 r. – mia³ 40 lat.
= Mgr Krystyna Majka – emerytowany nauczyciel akademicki Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zmar³a w czerwcu 2009 r. – mia³a 67 lat.
= Pan Stanis³aw Rusek – pracownik in¿ynieryjno-techniczny w Katedrze Materia³oznawstwa na Wydziale

Budowy Maszyn i Lotnictwa. Zmar³ 10 grudnia 2009 r. – mia³ 60 lat.

WSPOMNIENIE

mgr KRYSTYNA MAJKA

(1942-2009)

W czerwcu 2009 r. po¿egnaliœmy
nasz¹ Kole¿ankê mgr Krystynê Maj-
kê, jedn¹ z najbardziej zas³u¿onych,
oddanych i wszechstronnych wy-
k³adowców Studium Wychowania Fi-
zycznego i Sportu Politechniki Rze-
szowskiej.

Mgr Krystyna Majka, z domu
Kusz, urodzi³a siê 22 lutego 1942 r.
w Rzeszowie. Od dzieciñstwa wyka-
zywa³a ogromne zainteresowanie
sportem, zw³aszcza gimnastyk¹. St¹d
zapewne, po ukoñczeniu szko³y pod-
stawowej, pojawi³a siê decyzja o roz-
poczêciu nauki w M³odzie¿owej
Szkole Sportowej Wojewódzkiego
Komitetu Kultury Fizycznej w Rze-
szowie. By³ to w tym czasie jedyny
tego rodzaju oœrodek w Polsce rozwi-
jaj¹cy dwie piêkne dyscypliny - gim-
nastykê i ³ucznictwo. Dla m³odziut-
kiej Krystyny ten szkolny okres obfi-
towa³ w wiele sukcesów odniesionych
na zawodach okrêgowych, wojewódz-
kich i ogólnopolskich w gimnastyce
artystycznej i sportowej. Niew¹tpli-
wie najwa¿niejszym z nich by³o zdo-
bycie I Kó³ka Olimpijskiego w gim-
nastyce (Rzym 1960 r.).

Po ukoñczeniu edukacji z wyni-
kiem bardzo dobrym w rzeszowskiej

MSS, w 1960 r. rozpoczê³a studia
w Wy¿szej Szkole Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie. Opuœci³a mury
tej zacnej uczelni z tytu³em magistra
wychowania fizycznego o specjalno-
œci: gimnastyka sportowa, artystyczna
i rehabilitacyjna.

Nieustannie podnosi³a swoje kwa-
lifikacje, zdobywaj¹c m.in. uprawnie-
nia sêdziego i trenera II klasy w gim-
nastyce sportowej oraz sêdziego
w ³ucznictwie.

W latach 1964-1968 pracowa³a
jako nauczyciel wychowania fizycz-

nego w Szkole Podstawowej nr 15
w Rzeszowie. Kolejnym etapem jej
kariery by³o rozpoczêcie pracy
w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, póŸ-
niejszej Politechnice Rzeszowskiej,
z któr¹ zwi¹za³a swoje ¿ycie zawodo-
we a¿ do emerytury.

Jej praca nie ogranicza³a siê wy-
³¹cznie do roli "zwyk³ego" nauczycie-
la wy¿szej uczelni - Krystyna anga¿o-
wa³a siê w pracê z m³odzie¿¹ jako
trener sekcji gimnastycznej, pe³ni³a
tak¿e spo³eczn¹ funkcjê prezesa ds.
sportowych w Okrêgowym Zwi¹zku
Gimnastycznym, a w latach 70. by³a
trenerem sekcji gimnastyki artystycz-
nej w MSS w Rzeszowie. W uznaniu
za swoj¹ pracê trenersk¹ zosta³a od-
znaczona Z³ot¹ Odznak¹ PZG oraz
uhonorowana wieloma dyplomami
uznania od Okrêgowego ZG i Woje-
wódzkiej Federacji Sportu.

By³a mocno zaanga¿owana w pra-
ce Wojewódzkiej Komisji Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. Przek³ada³o
siê to na jej pracê w œrodowisku akade-
mickim, któremu idee olimpijskie sta-
ra³a siê przekazaæ poprzez organi-
zowanie imprez sportowych i quizów
o tej tematyce.
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Z wielk¹ uwag¹ realizowa³a pro-
gram dydaktyczny dla studentów, któ-
ry umia³a umiejêtnie dostosowaæ do
poszczególnych grup wed³ug ich
sprawnoœci i chêci uprawiania danej
dyscypliny sportowej. Jej praca ze stu-
dentami zaowocowa³a napisaniem
wraz z Jackiem Biliñskim w 1980 r.
artyku³u na temat sprawnoœci fizycz-
nej studentów Politechniki Rzeszow-
skiej rozpoczynaj¹cych studia w roku
1976/1977, wydanego przez Towa-
rzystwo Naukowe w Rzeszowie.

Z jej inicjatywy powsta³ w Poli-
technice gabinet rehabilitacji rucho-
wej dla studentów, którzy ze wzglê-
dów zdrowotnych nie mogli uczest-

niczyæ w zajêciach z ogólnego wycho-
wania fizycznego. Dziêki niej ¿aden
student przedstawiaj¹cy zwolnienie
lekarskie nie pozostawa³ bez fachowej
opieki rehabilitacyjnej, jak i mo¿liwo-
œci zaliczenia przedmiotu. Krystyna
by³a równie¿ pomys³odawczyni¹ zor-
ganizowania zajêæ dla kobiet w ci¹¿y,
a ka¿d¹ przysz³¹ mamê otacza³a
ciep³em i trosk¹.

Jej wszechstronnoœæ, wyró¿niaj¹ca
siê praca zawodowa i spo³eczna zo-
sta³y nagrodzone medalem "Zas³u¿o-
nym dla Politechniki Rzeszowskiej"
oraz Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

W naszej pamiêci mgr Krystyna
Majka pozostanie nie tylko jako wspa-

nia³y nauczyciel, pedagog i trener, ale
przede wszystkim jako wyj¹tkowy
cz³owiek. Pe³na pogody ducha, ¿yczli-
woœci i wyrozumia³oœci dla innych,
posiada³a jednoczeœnie umiejêtnoœæ
zachowania w³asnych niezale¿nych
pogl¹dów, œmia³o stawia³a czo³a
wszelkim przeciwnoœciom losu
z ciep³ym uœmiechem i niezwyk³ym
poczuciem humoru.

Dla swoich przyjació³ ze Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu
PRz na zawsze pozostanie wzorem
szlachetnego cz³owieka i cenionego
nauczyciela.

Adrianna Gardziñska

WSPOMNIENIE

mgr LIDIA BARANOWSKA

(1946-2008)

“Œmieræ nie jest wydarzeniem
rzadkim albo niezwyk³ym, ale zawsze
narusza spójnoœæ zbiorowoœci, rodzi
niepokój i zatrwo¿enie, wytr¹ca z ru-
tyny" (Leszek Ko³akowski).

Choæ min¹³ ju¿ rok od œmierci na-
szej Kole¿anki Lidii Baranowskiej,
w pamiêci mamy wiele chwil spêdzo-
nych razem z Ni¹ - czy to w drodze na
zajêcia, czy na wspólnych zebraniach,
warsztatach, konferencjach - i jej ob-
raz na korytarzu otoczonej studenta-
mi, którym by³a zawsze ¿yczliwa.

Nasza droga Kole¿anka by³a osob¹
wielkiego charakteru, bardzo pogodn¹
i pe³n¹ spokoju mimo wielu przeciw-
noœci losu, jakimi by³y m.in. przed-
wczesna œmieræ mê¿a Sylwestra
Baranowskiego, równie¿ zas³u¿onego
pracownika Politechniki Rzeszow-
skiej, a tak¿e Jej w³asna choroba,
z któr¹ dzielnie walczy³a od 2005 r.
W pe³ni zas³u¿ony wypoczynek eme-
rytalny (od 2007 r.) zosta³ przerwany
nasileniem choroby, której nie uda³o
siê pokonaæ.

Lidia Baranowska urodzi³a siê
17 paŸdziernika 1946 r. w Krakowie.
Jednak swoje ¿ycie studenckie, zawo-

dowe i prywatne zwi¹za³a z dwoma
bardzo bliskimi Jej miastami:
Wroc³awiem i Rzeszowem. Po ukoñ-
czeniu na Uniwersytecie Wroc³aw-
skim filologii germañskiej w 1969 r.
podjê³a pracê jako nauczyciel w Lice-
um Ogólnokszta³c¹cym w Ko¿ucho-
wie (woj. zielonogórskie), nastêpnie
w D¹browie Tarnowskiej. W grudniu
1973 r. przyby³a do Rzeszowa i pod-
jê³a pracê nauczyciela jêzyka niemiec-
kiego w II LO.

Z nasz¹ uczelni¹ - Politechnik¹
Rzeszowsk¹ - rozpoczê³a wspó³pracê
jako lektor jêzyka niemieckiego
w Studium Praktycznej Nauki Jêzy-
ków Obcych 1 wrzeœnia 1975 r.

W swojej d³ugiej karierze zawodo-
wej ustawicznie podnosi³a kwalifika-
cje zawodowe poprzez uczestnictwo
w kursach, warsztatach i konferen-
cjach, m.in.: w kursie metodycznym
dla lektorów w 1979 r. - Technische
Hochschule, Karl-Marx-Stadt, kursie

dla t³umaczy i lektorów uczelni
technicznych w 1980 r. - Technische
Universitaet, Dresden, w intensyw-
nym kursie doskonalenia bieg³oœci jê-
zykowej w 1982 i 1984 r. - Ruhr -
Universitaet Bochum, w konferencji
we wrzeœniu 2001 r. nt. "Specyfika na-
uczania jêzyków obcych w szko³ach
wy¿szych" - Studium Praktycznej Na-
uki Jêzyków Obcych Politechniki
Rzeszowskiej, której by³a organizato-
rem.

Za swoje liczne zas³ugi w zakresie
dydaktyki i organizacji zosta³a odzna-
czona w 1990 r. Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, a w 2001 r. medalem "Za-
s³u¿onym dla Politechniki Rzeszow-
skiej". W 2002 roku otrzyma³a zes-
po³ow¹ Nagrodê Rektora Politechniki
Rzeszowskiej II stopnia.

Odchodz¹c, pozostawi³a uczucie
smutku i pe³ne przekonanie, ¿e jako
nauczyciel, a przede wszystkim
cz³owiek o g³êbokiej wra¿liwoœci nie
jest do zast¹pienia.

W imieniu pracowników SJO
Dagmara  Czekañska

Ma³gorzata Pomorska
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By³a to druga wystawa przygotowa-
na we wspó³pracy z krakowsk¹ fili¹
A.B.E. Marketing. Zaprezentowano na
niej blisko 800 ksi¹¿ek z dziedzin objê-

tych zakresem kszta³cenia i badañ pro-
wadzonych przez Politechnikê Rze-
szowsk¹, umo¿liwiaj¹c pracownikom
naukowym uczelni zapoznanie siê
z najnowszymi publikacjami najwiêk-
szych œwiatowych wydawców.

Podobnie jak w roku 2008 wystawa
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
zwiedzaj¹cych. Zbiory Biblioteki
G³ównej wzbogacono o kilkadziesi¹t
spoœród prezentowanych publikacji -
wartoœciowych nowoœci œwiatowej lite-
ratury fachowej, a organizatorzy zamie-
rzaj¹ podejmowaæ podobn¹ wspó³pracê
w przysz³oœci.

Monika Zub

Bogata oferta wydawnicza ...
Fot.  M. Misiakiewicz

…wzbudzi³a zainteresowanie zwiedzaj¹cych.
Fot.  M. Misiakiewicz

WYSTAWA ZAGRANICZNYCH

WYDAWNICTW NAUKOWYCH

W dniach 3-4 grudnia 2009 r.
w sali Rady Wydzia³u

Chemicznego PRz odby³a siê
wystawa zagranicznych
wydawnictw naukowych,

zorganizowana przez
Bibliotekê G³ówn¹ PRz

oraz firmê A.B.E. Marketing
filia Kraków.
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Studenci o sobie i nie tylko
Adres Samorz¹du Studentów PRz: DS “Promieñ”, ul. Akademicka 1, pokój 1, tel. 017 865 13 57

Mo¿e siê to wydawaæ dziwne,
¿e kiedy nastaje noc i pustoszej¹
sale wyk³adowe, oni nie wracaj¹
do swoich domów. Zostaj¹, by
przez ca³¹ noc wspólnie projekto-
waæ. Oni, czyli cz³onkowie Ko³a
Naukowego Studentów Architek-
tury "Vitruvius", o których pisaæ
bêdê w tym artykule. Oni w³aœnie
organizuj¹ "Noce Projektowe".
Ko³o istnieje od kwietnia 2009 r.,
wpis do rejestru Kó³ Naukowych
w Politechnice Rzeszowskiej zys-
ka³o we wrzeœniu 2009 r. To nie-
spe³na rok dzia³alnoœci, a odby³y
siê ju¿ dwa tego rodzaju wydarze-
nia.

Pierwsze z nich mia³o miejsce w no-
cy z 5 na 6 czerwca 2009 r. Czerwiec
jest miesi¹cem szczególnie dedykowa-
nym dzieciom, a inspiracj¹ do pracy
studentów architektury by³y rysunki
dzieci z kilku rzeszowskich szkó³
i przedszkoli, które przedstawia³y wy-
marzony plac zabaw. Jak nietrudno siê
domyœliæ, tematem czerwcowej Nocy
Projektowej by³ Plac Zabaw z Dzieciê-
cych Marzeñ. Dwie grupy stworzy³y
zupe³nie ró¿ne i tak samo interesuj¹ce
projekty. Czerwcowa Noc Projektowa
by³a nasz¹ pierwsz¹ tego typu imprez¹.

Pó³ roku póŸniej - w grudniu, mie-
si¹cu Miko³aja, prezentów i choinek,
odby³a siê druga Noc Projektowa. Tym
razem tematem by³a choinka. W nocy
z 11 na 12 grudnia 2009 r. w budynku P

A noc¹ lubiê… projektowaæ

Studenci podczas przygotowañ do nocnej
pracy.

Fot. w³asna

Studenci podczas pracy - koszulki wszystko t³umacz¹.
Fot.  w³asna
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zebra³a siê liczna grupa studentów chêt-
nych do uczestnictwa w procesie pro-
jektowania choinki. Powsta³y dwa ze-
spo³y. Pierwszy pracowa³ nad projek-
tem choinki, wykorzystuj¹c papierowe
kartony, drugi zespó³ do stworzenia
choinki u¿y³ plastikowych butelek.

Wszyscy przyszli z g³owami pe³-
nymi pomys³ów, bardziej lub mniej re-
alnymi, z których ka¿dy wart by³ uwagi.
Przytoczê s³owa G.B. Shawa "Wyobra-
Ÿnia jest pocz¹tkiem tworzenia, wyob-
raŸ sobie to, czego pragniesz, chcesz
tego, co sobie wyobrazi³eœ i w koñcu
tworzysz to, czego chcesz". Studenci ar-
chitektury wiedz¹, ¿e wyobraŸnia jest
ich podstawowym narzêdziem pracy,
dlatego chc¹ rozwijaæ j¹ przy ka¿dej na-
darzaj¹cej siê okazji. I jest to jeden
z wa¿niejszych powodów organizowa-
nia wspomnianych Nocy Projekto-
wych. Studenci zarówno pierwszego,
jak i drugiego roku architektury, dziêki

takim i podobnym spotkaniom maj¹
szansê wymieniæ doœwiadczenia, zaw-
rzeæ nowe znajomoœci. A w czasach
globalnej informatyzacji spo³eczeñ-
stwa takie spotkania maj¹ nieocenione
znaczenie.

Efekt pracy studentów powsta³y
podczas II Nocy Projektowej podzi-
wiaæ mo¿na w okresie œwi¹tecznym na
klatce schodowej w budynku P. Koñ-
cz¹c tê krótk¹ notkê, pragnê serdecznie
podziêkowaæ osobom zaanga¿owanym
w organizacjê tego spotkania i tym
wszystkim, dziêki którym mog³o siê
ono odbyæ. Dziêkujemy za pracê i trud
w tworzeniu choinek.

Korzystaj¹c z okazji, w imieniu

KNSA pragnê z³o¿yæ wszystkim Czytel-

nikom ¿yczenia Szczêœliwego Nowego

Roku.

Violetta Druka³a
Studenci podczas budowy choinki
z plastikowych butelek.

Fot. w³asna

W dniach 21-22 paŸdziernika
2009 r. w Politechnice Rze-
szowskiej odby³a siê konferen-
cja naukowa ISAC - IT Student
Academic Conference. Orga-
nizatorami byli studenci V ro-
ku informatyki, cz³onkowie
Ko³a Naukowego Elektroniki
i Technologii Informatycz-
nych. Konferencja porusza-
³a zagadnienia bran¿y IT.
Jej I edycja poœwiêcona zo-
sta³a nowoœciom w informaty-
ce, nowym trendom, techno-
logiom i rozwi¹zaniom, a zró¿-
nicowane prelekcje da³y szan-
sê poszerzenia wiedzy z wy-
branych zagadnieñ oraz mo-
¿liwoœæ poznania specjalistów
z tej dziedziny.

Uczestnicy konferencji.
Fot.  D. Hajduk

ISAC - IT

Student Akademic Conference
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Konferencjê uroczyœcie rozpocz¹³ JM Rektor profesor
Andrzej Sobkowiak. Prelegenci w czasie trwania konferencji
skupili siê na nowoczesnych rozwi¹zaniach sieciowych -
tych ju¿ istniej¹cych, a nadal rozwijanych, jak równie¿ roz-
wi¹zaniach niedalekiej przysz³oœci sieci.

Pierwszego dnia du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
wyk³ad pana Tomasza Tatara, reprezentuj¹cego firmê Media
Recovery, nt. informatyki œledczej, czyli sposobów odzyski-
wania danych. Tego dnia mogliœmy poznaæ tak¿e nowy jêzyk
programowania - EGL. Jest to prezentowany przez IBM jê-
zyk wspomagaj¹cy tworzenie aplikacji biznesowych. Prele-
genci firmy NextiraOne przedstawiali przysz³oœæ sieci
korporacyjnych - rozwi¹zania Unified Communication dla
biznesu. W podobnym temacie utrzymywa³y siê prezentacje
firm Passus oraz Tespol. Pierwsza z nich dotyczy³a technolo-
gii Netflow, pozwalaj¹cej w prosty sposób obserwowaæ ruch
w sieciach, a druga - ju¿ bardziej bezpoœrednio jednego ze
sk³adników Unified Communication - po³¹czeñ g³osowych
w technologii VoIP i ich jakoœci.

Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê od prelekcji pana
Rados³awa Ziemby, pracownika firmy Lemat, na temat no-
wych rozwi¹zañ czêœci pasywnej sieci opartej w g³ównej
mierze na œwiat³owodach. Nastêpnie mogliœmy uczestniczyæ
w prezentacjach dotycz¹cych nowoczesnych metod nauki -
e-learning, oraz dowiedzieæ siê, jak projektuj¹c i rozwijaj¹c
sieæ, zadbaæ o œrodowisko. Tego dnia zobaczyliœmy tak¿e de-
monstracje studentów dotycz¹ce wyrównywania obci¹¿enia
w sieciach bezprzewodowych, sposobów rozpoznawania
cz³owieka przez maszyny, a tak¿e realizacji wirtualnego kla-
stra z wykorzystaniem Hyper-V. Odby³ siê równie¿ pokaz
mgr. Bartosza Paw³owicza, pracownika Zak³adu Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych PRz, równoczeœ-
nie opiekuna Ko³a Naukowego Elektroniki i IT, dotycz¹cy
nowoœci w systemie Windows 2008 R2. Jednak najwiêksze
dyskusje wywo³a³a prelekcja pana Piotra Kêdry z firmy Juni-
per Networks, pt. "Ewolucja systemów firewall na przyk³a-
dzie rozwi¹zañ Juniper Networks". Dyskusjom po prezen-
tacji d³ugo nie by³o koñca i wiele osób przewidzian¹ po pre-
lekcji przerwê spêdzi³o na rozmowie z prowadz¹cym.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji zor-
ganizowano losowanie nagród ufundowanych przez sponso-
rów. Do wygrania by³y ró¿nego rodzaju upominki: ksi¹¿ki,
pendrive'y, koszulki, scyzoryki i in., które z pewnoœci¹ spo-
doba³y siê obdarowanym osobom. Wœród uczestników by³o
wielu studentów, ale w gronie s³uchaczy znaleŸli siê tak¿e
przedstawiciele firm, specjaliœci i pasjonaci. Organizatorzy
uznali konferencjê za bardzo udan¹. Rzeczywiœcie, prezenta-
cje zainteresowa³y wiele osób i da³y mo¿liwoœæ zapoznania
siê z najnowszymi trendami w technologiach informatycz-
nych.

Dominik Trojnar

Rejestracja uczestników na konferencjê.
Fot. D. Hajduk

WARSZAWA - centrum biznesu
w Europie Œrodkowej, jak wiemy, sie-
dziba centralnych organów w³adzy
i jeden z najwiêkszych oœrodków
miejsko-przemys³owych w Polsce. Sto-
lica têtni ¿yciem o ka¿dej porze dnia.
Zakorkowane ulice, zat³oczone tram-

waje i metro, wieczorem oblegane klu-
by i restauracje, miliony œwiate³. Nieza-
przeczalnie Warszawa staje siê piêkna
dopiero noc¹, w blasku latarni, gdy nie
widaæ szaroœci budynków. Ludzie
w ci¹g³ym biegu, niekiedy sfrustrowa-
ni, poch³oniêci prac¹ - mo¿na powie-

dzieæ, ¿e taki jest obraz wspó³czesnej
Warszawy. Widoczny z ka¿dego miejs-
ca w mieœcie Pa³ac Kultury i Nauki jest
obecnie siedzib¹ wielu firm oraz insty-
tucji u¿ytecznoœci publicznej, m.in.
Collegium Civitas - niepañstwowej
szko³y wy¿szej w Warszawie.

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA

studentów WBiIŒ
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W programie wycieczki dla studen-
tów kierunku "budownictwo" by³o
zwiedzanie trzech obiektów budowla-
nych, bêd¹cych obecnie w trakcie reali-
zacji: Stadionu Narodowego, Centrum
Nauki Kopernik oraz Œwi¹tyni Bo¿ej
Opatrznoœci. W pierwszym dniu, na
Stadionie Narodowym wiceprezes Ja-
nusz Kubicki zaprezentowa³ jego pro-
jekt i objaœni³ z³o¿one zagadnienia
zwi¹zane z budow¹. Na placu budowy
zainteresowanie wzbudzi³ ogromny
nak³ad pracy, du¿a liczba pracowników
oraz informacje udzielane przez prze-
wodnika budowy nt. konstrukcji, ko-
sztów budowy i zastosowanych ma-
teria³ów. Nastêpnego dnia studenci
goœcili w Centrum Nauki Kopernik,
gdzie zostali zaproszeni na krótki refe-
rat poœwiêcony budowie oraz techni-
kom wykonania. By³ to wyk³ad m.in.
o megakratownicach, betonie archi-
tektonicznym, stropie Vierandeela.
Ciekawym aspektem jest przeznacze-
nie tej budowy - edukacja przez zaba-
wê.

Program dla przysz³ych in¿ynierów
œrodowiska obejmowa³ zwiedzanie:
Zak³adu Wodoci¹gu Centralnego - Fil-
try Warszawskie, firmy biotechnolo-
gicznej BIOTON oraz Œwi¹tyni Bo¿ej

Opatrznoœci. Studenci odwiedzili Sta-
cjê Filtrów Lindleya, czyli warszaw-
skie filtry wybudowane w latach
1883-1886. S¹ one zlokalizowane miê-
dzy ulicami Koszykow¹, Krzywickie-
go, Filtrow¹ i Raszyñsk¹. Po stacji
filtrów grupê studentów oprowadzi³a
pani przewodnik, która przybli¿y³a im
historiê budowy filtrów oraz zasadê ich
dzia³ania. Filtry nale¿¹ do systemu wo-
doci¹gów warszawskich zaprojektowa-
nych i zbudowanych przez brytyjskiego
in¿yniera Williama Lindleya. Ich budo-
wê zleci³ Sokrates Starynkiewicz, ge-
nera³ rosyjski, prezydent Warszawy
(1875-1892) ju¿ w pierwszym roku
swoich rz¹dów. Urz¹dzenia Stacji Fil-
trów zosta³y przykryte ziemi¹. Pod na-
sypami znajduj¹ siê obecnie cztery
osadniki wody surowej, szeœæ grup fil-
trów powolnych oraz dziewiêæ zbiorni-

W ramach projektu systemowego „Zamawianie kszta³cenia
na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych –

pilota¿”, w którym uczestnicz¹ studenci II roku kierunków
„budownictwo” i „in¿ynieria œrodowiska” na Wydziale Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska PRz, w dniach 25-26 listopada 2009 r.

zosta³ zrealizowany wyjazd dydaktyczny do Warszawy.

Plac budowy Stadionu Narodowego.
Fot.  w³asna

Studenci budownictwa na budowie Stadionu Narodowego.
Fot.  w³asna
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ków wody czystej. Filtry powolne,
które robi¹ niew¹tpliwe wra¿enie na
zwiedzaj¹cych, w ramach realizowane-
go w MPWiK Programu Poprawy Jako-
œci Wody wyposa¿one zosta³y w ostat-
nich latach w wêgiel aktywny. Cieka-
wostk¹ jest, ¿e w lipcu oraz sierpniu
ka¿dego roku Miejskie Przedsiêbior-
stwo Wodoci¹gów i Kanalizacji m.st.
Warszawy S.A. organizuje cyklicznie
Dni Otwarte Filtrów Warszawskich.
Zwiedzanie z przewodnikiem jest bez-
p³atne po uprzednim odebraniu wejœ-
ciówek na portierni Stacji Filtrów przy
ul. Koszykowej 8. Odwiedzenie fil-
trów mo¿e byæ wiêc ciekaw¹ rozrywk¹
w okresie wakacyjnym.

Drugiego dnia studenci udali siê do
Zak³adu Biotechnologii BIOTON, zaj-
muj¹cego siê produkcj¹ insuliny ludz-
kiej oraz jej dystrybucj¹ w kraju, a tak¿e
za granic¹. Jednak w krêgu zaintereso-
wañ zwiedzaj¹cych le¿a³a oczyszczal-
nia œcieków znajduj¹ca siê na terenie
BIOTON-u. Ta dwustopniowa oczysz-

czalnia by³a jednym z elementów in-
westycji pt. "Budowa bazy wytwórczej

do produkcji leków biotechnologicz-
nych", na któr¹ spó³ka BIOTON otrzy-
ma³a bezzwrotne dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Studen-
ci zapoznali siê równie¿ z technologi¹
produkcji wody czystej i ultraczystej,
która jest niezbêdna do produkcji le-
karstw.

Pod koniec drugiego dnia studenci
obu kierunków wybrali siê wspólnie do
Wilanowa, gdzie mieli okazjê zwiedziæ
budowê Œwi¹tyni Bo¿ej Opatrznoœci.
Podczas uzyskiwania informacji o mo-
numentalnej budowli mogli z wysoko-
œci kilkunastu kondygnacji podziwiaæ
piêkn¹ panoramê Warszawy.

Uczestnicy wycieczki zgodnie po-
twierdzaj¹, ¿e by³ to udany wyjazd. Po-
szerzyli swoj¹ wiedzê z interesuj¹cych
ich kierunków - studenci budownictwa
mieli okazjê byæ na placu olbrzymiej
budowy Stadionu Narodowego, nato-
miast przyszli in¿ynierowie œrodowiska
z bliska ogl¹dali uk³ady technologiczne
oczyszczania wody i œcieków. Pomimo
zmêczenia wszyscy wrócili zadowole-
ni, a przede wszystkim bogatsi o nowe
doœwiadczenia.

Sylwia Skiba
Natalia Komisar

Studenci in¿ynierii œrodowiska na dachu Œwi¹tyni Bo¿ej Opatrznoœci.
Fot.  w³asna

Pod wie¿¹ ciœnieñ na Stacji Filtrów Lindleya.
Fot.  w³asna
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Œroda - 21 paŸdziernika 2009 r. za-
powiada³a siê wyj¹tkowo dla studen-
tów pierwszego roku studiów w Poli-
technice Rzeszowskiej, bo wieczorem
w klubie Revolution mia³y siê odbyæ

WIELKIE OTRZÊSINY
POLITECHNIKI.

I rzeczywiœcie by³y wielkie!

Ju¿ o godzinie 19.00 przed klubem
ustawia³y siê d³ugie kolejki. O godzinie
21.00 prorektor ds. kszta³cenia prof.
Leszek WoŸniak serdecznie przywita³
wszystkich studentów, a po Jego krót-
kim przemówieniu nast¹pi³o œlubowa-

nie, którego tekst powtarza³o za pro-
wadz¹cymi ok. oœmiuset przyby³ych
studentów.

Po godzinie 21.00 na scenie pojawili
siê bardzo wyczekiwani wokaliœci gru-
py JAMAL - Miodu i Frenchman, któ-
rzy wraz z DJ-em Bartem rozgrzali klub
do czerwonoœci, a to by³ dopiero
pocz¹tek…

Nastêpnie zameldowali siê panowie
z grupy Afromental. Dla £ozo i Thom-
sona by³ to dopiero drugi wystêp
z DJ-em, jednak mo¿emy bez wahania
powiedzieæ, ¿e poradzili sobie œwietnie.
Jako ostatni wyst¹pi³ Abradab - ¿ywa
legenda polskiego rapu, artysta znany
z wystêpów w "Kalibrze 44". Zagra³ ok.
15 utworów, w tym kilka bisów.

Po koncertach rozpoczê³a siê za-
bawa w rytm muzyki puszczanej
przez najlepszych DJ-ów w mieœcie,
a wszystkiemu towarzyszy³y konkursy
z nagrodami. Impreza zakoñczy³a siê
nad ranem i z czystym sumieniem mo-
¿emy powiedzieæ, ¿e by³y to najlepsze
Otrzêsiny, jakie pamiêtamy…

Wojciech Goclon

Dobra zabawa trwa³a od pocz¹tku.
Fot.  M. Misiakiewicz

Ju¿ spokojniej ...
Fot.  M. Misiakiewicz

Prof. Leszek WoŸniak wszystkich ser-
decznie przywita³.

Fot.  M. Misiakiewicz

Otrzêsiny 2009
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,,Studenckie Miko³ajki" - pod takim
has³em odby³a siê ju¿ po raz kolejny ak-
cja charytatywna zorganizowana przez
Samorz¹d Studencki Politechniki Rze-
szowskiej. W tym roku ró¿ni³a siê ona
nieco od poprzednich, poniewa¿ do po-
mocy dzieciom wybranym przez nasz
Samorz¹d postanowi³y przy³¹czyæ siê
równie¿ samorz¹dy studenckie Wy¿-
szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania
oraz Wy¿szej Szko³y Prawa i Admini-
stracji.

Zbiórka pieniêdzy prowadzona
przez cz³onków Samorz¹du i Rady
Osiedla odby³a siê 10 grudnia 2009 r.
Dok³adnie od godziny 8:00 do 15:00
mo¿na by³o spotkaæ wolontariuszy
z puszkami we wszystkich budynkach
naszej uczelni. Równoczeœnie przy
g³ównych wejœciach do budynków
A i L odbywa³ siê kiermasz ozdób
œwi¹tecznych, które zosta³y wykonane
przez studentów Politechniki. Osta-
tecznie, po kilkugodzinnym liczeniu

pieniêdzy okaza³o siê, ¿e wspólnymi
si³ami uda³o siê nam zebraæ 8565,24 z³.
W tym roku postanowiliœmy spe³niæ
marzenia podopiecznych Domu Dziec-
ka w Wolicy k. Jas³a. Placówka ta ma
pod swoj¹ opiek¹ 29 dzieci w ró¿nym
wieku, od 6 do 19 lat, dlatego te¿ po
wczeœniejszych rozmowach z kierow-
niczk¹ oœrodka zdecydowaliœmy, ¿e
najlepsz¹ form¹ uszczêœliwienia
wszystkich dzieciaków bêdzie zaku-
pienie rzeczy, które chcia³yby dostaæ
na gwiazdkê.

W dniu 18 grudnia, po przygotowa-
niu wszystkich prezentów, 5-osobowa
delegacja studentów z rzeszowskich
uczelni uda³a siê do Domu Dziecka
w Wolicy, gdzie nast¹pi³o wrêczenie
podarunków. Widz¹c reakcjê dzieci
i ich uœmiechniête buzie, nie mieliœmy
w¹tpliwoœci, ¿e by³ to dobry pomys³.

Wszystkim osobom wspieraj¹cym

nasz¹ akcjê serdecznie dziêkujemy.

Aneta Ho³ub

Studenckie Miko³ajki

Grosz do grosza i zbierze siê sumka ...
Fot. w³asna

Obdarowywanie to jedna z wiêkszych przyjemnoœci.
Fot. w³asna
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Dnia 17 grudnia 2009 r. na V piêtrze
budynku P odby³o siê niezwykle sym-
patyczne pierwsze spotkanie op³atko-
we kó³ naukowych Politechniki Rze-
szowskiej, na którym nie zabrak³o re-
prezentantów wszystkich wydzia³ów
uczelni. Uczestniczyli w nim m.in.
przedstawiciele Ko³a Naukowego: Lot-
ników, Szybowników, Metod Fizyki
Stosowanej, Interdyscyplinarnego My-
œlenia w Naukach Ekonomicznych,
IASTE, In¿ynierii Œrodowiska, Mo-
stowców, Mechaników, Alternatyw-
nych �róde³ Energii "ERG". Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas równie¿
opiekunowie tych kó³, redaktor naczel-
ny Gazety Politechniki pani Marta
Olejnik, a tak¿e pani prodziekan Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska dr in¿. Jadwiga Kaleta.

Pomys³ zorganizowania tego rodza-
ju Wigilii, który w swym zamyœle mia³
na celu integracjê i bli¿sze poznanie siê
dzia³aj¹cych w ko³ach naukowych stu-
dentów, a tak¿e wymianê doœwiadczeñ
miêdzy grupami, zosta³ zainspirowany

przez cz³onkinie Ko³a Naukowego
Geodetów "GLOB" - Ewelinê Prucnal
i Aleksandrê Rajzer. Nasza inicjatywa
zosta³a pozytywnie przyjêta przez opie-

kuna Ko³a GLOB st. wyk³adowcê Je-
rzego Gajdka oraz pozosta³ych cz³on-
ków, którzy z optymizmem i wielkim
zaanga¿owaniem w³¹czyli siê w orga-
nizacjê tej szczególnej imprezy.

Przygotowania rozpoczê³y siê kilka
tygodni przed planowanym wigilijnym
spotkaniem, aby o godzinie 19.00 owe-
go dnia zachwyciæ wszystkich zgroma-
dzonych (przyby³o ponad 80 osób!).
Ka¿de ko³o naukowe przygotowa³o
specjalnie na tê okazjê typow¹ wigilijn¹
potrawê, dlatego na stole nie zabrak³o
pierogów, barszczu z uszkami, ¿urku,
a tak¿e grochu z kapust¹. Nie mogliœmy
zapomnieæ o tradycyjnym podzieleniu
siê op³atkiem, po czym wszyscy mogli
rozsmakowywaæ siê w daniach bo¿ona-
rodzeniowej kuchni i œwi¹tecznych
s³odkoœciach.

Wspomnieæ siê godzi o innowacyj-
nym pomyœle, jakim by³o karaoke -
uczestnicy pocz¹tkowo nieœmia³o, póŸ-
niej zaœ bardziej ochoczo stanêli przed
zadaniem wspólnego kolêdowania.
I wywi¹zali siê z niego bez zastrze¿eñ!

Stary rok, nowe tradycje …
czyli "GLOB" zaprasza na Wigiliê

Goœci powita³ opiekun Ko³a GLOB Jerzy Gajdek w towarzystwie inicjatorek spot-
kania, studentek in¿ynierii œrodowiska: Aleksandry Rajzer i Eweliny Prucnal.

Fot. M. Bajek

W holu zgromadzili siê studenci z ró¿nych kó³ naukowych - tak¿e nasi lotnicy.
Fot. M. Bajek
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Dekoracje holu sprzyja³y wigilijnym
nastrojom, a nad uczestnikami unosi³a
siê magia zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia. Zapach choiny, je-
mio³a, a tak¿e pó³mrok rozjaœniony
blaskiem œwiec powodowa³, ¿e uczest-
nicy po prze³amaniu siê op³atkiem i za-
œpiewaniu pierwszej kolêdy bez reszty
poddali siê nastrojowi œwi¹tecznej
aury.

Po wspólnym biesiadowaniu przy-
szed³ jednak czas na sprz¹tanie i wspo-
minanie tego¿ wyj¹tkowego wieczoru.
Inicjatywa œwi¹tecznej integracji kó³,
jak¹ podj¹³ "GLOB", okaza³a siê bar-
dzo trafiona, na spotkaniu bowiem
wymieniono miêdzy sob¹ pomys³y
przysz³ych wspólnych dzia³añ.

W imieniu cz³onków Ko³a Nauko-
wego Geodetów "GLOB" ze swojej
strony obiecujemy coroczn¹ organiza-

cjê spotkania op³atkowego. Pragniemy
gor¹co podziêkowaæ wszystkim na-
szym goœciom oraz studentom przy-

by³ym na pierwsz¹ Wigiliê i zaprasza-
my serdecznie za rokJ.

Ewelina Prucnal, Aleksandra Rajzer

Wspólne kolêdowanie w stylu karaoke.
Fot. M. Bajek

W okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009 r. ukaza³y siê na-
stêpuj¹ce zarz¹dzenia i pisma okólne Rektora Politechniki Rze-
szowskiej:
o Zarz¹dzenie nr 20/2009 z 7 lipca 2009 r. w sprawie realizacji

zakupów sprzêtu komputerowego w Politechnice Rze-
szowskiej,

o Zarz¹dzenie nr 21/2009 z 9 lipca 2009 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 16/2009 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie powo³ania komisji rekru-
tacyjnych do przeprowadzenia naboru na I rok studiów
wy¿szych oraz studiów doktoranckich w roku akademickim
2009/2010,

o Zarz¹dzenie nr 22/2009 z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Akademickie-
go Oœrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej
w Bezmiechowej,

o Zarz¹dzenie nr 23/2000 z 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wy-
padków przy pracy,

o Zarz¹dzenie nr 24/2009 z 30 wrzeœnia 2009 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów doktoranc-
kich w Politechnice Rzeszowskiej,

o Zarz¹dzenie nr 25/2009 z 1 paŸdziernika 2009 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,

o Zarz¹dzenie nr 26/2009 z 1 paŸdziernika 2009 r. w sprawie
ujednolicenia stosowanych zasad przyznawania, rozliczania
i dokumentowania wynagrodzeñ finansowanych z funduszy
strukturalnych, programów miêdzynarodowych i innych
oœrodków europejskich oraz umów krajowych,

o Zarz¹dzenie nr 27/2009 z 3 listopada 2009 r. w sprawie za-
sad rozporz¹dzania niezagospodarowanymi ruchomymi

sk³adnikami maj¹tkowymi, likwidacji sk³adników maj¹tko-
wych oraz powo³ania uczelnianych komisji likwidacyjnych
i Uczelnianej Komisji ds. Sprzeda¿y Sk³adników Maj¹tko-
wych w Politechnice Rzeszowskiej,

o Zarz¹dzenie nr 28/2009 z 12 listopada 2009 r. zmieniaj¹ce
zarz¹dzenie nr 33/2008 Rektora Politechniki Rzeszowskiej
z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. w sprawie powo³ania Komisji
Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy,

o Zarz¹dzenie nr 29/2009 z 26 listopada 2009 r. w sprawie
zmiany organizacji wszystkich grup pracowniczych
w 2010 r.,

o Zarz¹dzenie nr 30/2009 z 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmia-
ny nazwy Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu na Wydzia³
Zarz¹dzania,

o Zarz¹dzenie nr 31/2009 z 15 grudnia 2009 r. w sprawie
powo³ania Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileu-
szu 60-lecia Wy¿szego Szkolnictwa Technicznego w Rze-
szowie,

o Zarz¹dzenie nr 32/2009 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie
wprowadzenia w Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu
Samorz¹du Studenckiego,

o Pismo okólne nr 2/2009 z 30 czerwca 2009 r. w sprawie rea-
lizacji zakupów sprzêtu komputerowego w Politechnice
Rzeszowskiej,

o Pismo okólne nr 3/2009 z 1 paŸdziernika 2009 r. w sprawie
udzielania zamówieñ publicznych na dostawê sprzêtu kom-
puterowego i sieciowego, projektorów i sprzêtu audiowizu-
alnego, paliwa, mebli, kserokopiarek, faksów i urz¹dzeñ
biurowych w 2010 r.

M.O.



60 GAZETA POLITECHNIKI

OFICYNA WYDAWNICZAPROPOZYCJE OFICYNY WYDAWNICZEJ

MONOGRAFIE

Dariusz Kusz, Procesy inwestycyjne
w praktyce gospodarstw rolniczych
korzystaj¹cych z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej - 2009
Publikacja przedstawia ocenê dzia³alno�ci in-
westycyjnej gospodarstw rolniczych woje-
wództwa podkarpackiego w zakresie inwestycji
rzeczowych. Na podstawie przeprowadzonych
badañ autor ustala hierarchiê �róde³ finansowa-
nia dzia³alno�ci inwestycyjnej, co w po³¹czeniu
z charakterem zrealizowanych inwestycji wska-
zuje, ¿e rolnicy staraj¹ siê minimalizowaæ ryzy-
ko.
Gra¿yna Ryziñska, Zjawisko pêkania w procesie wyciskania
metalowych kompozytów warstwowych - 2009
W monografii poddano analizie jednoczesne plastyczne p³yniêcie warstwo-
wego materia³u z³o¿onego o uk³adzie rdzeñ twardy-pow³oka miêkka, co po-
zwoli³o na identyfikacjê warunków zapocz¹tkowania pêkania, jego charakte-
ru i lokalizacji w zale¿no�ci od parametrów geometrycznych materia³ow
z³o¿onych oraz wielko�ci wspó³czynnika wyd³u¿enia. Celem pracy by³o uka-
zanie mo¿liwo�ci stosowania rozwi¹zañ dotycz¹cych przewidywania plas-
tycznego rozdzielenia, a tak¿e obszaru ich zastosowania w odniesieniu do
procesu wyciskania materia³ów z³o¿onych.

MONOGRAFIE HABILITACYJNE

Piotr Koszelnik, �ród³a i dystrybucja pierwiastków biogennych
na przyk³adzie zespo³u zbiorników zaporowych Solina-Mycz-
kowce - 2009
Praca dotyczy �róde³ i kierunków przemian zwi¹zków biogennych oraz stop-
nia akumulacji materii organicznej w zespole zbiorników zaporowych Solina-
-Myczkowce. Wyniki przedstawionych badañ mog¹ byæ pomocne w proce-
sie zarz¹dzania nie tylko analizowanym zespo³em.Mo¿na je odnie�æ tak¿e do
innych, projektowanych i planowanych zbiorników o charakterze górskim
i podgórskim.
Krzysztof Trojnar, Statecznoœæ fundamentów hybrydowych
obci¹¿onych poziomo - 2009
W monografii przedstawiono problematykê
stateczno�ci fundamentów obci¹¿onych pozio-
mo, z uwzglêdnieniem ich wspó³pracy z o�rod-
kiem gruntowym w warunkach przestrzennego
stanu odkszta³cenia. W znanych rozwi¹zaniach
fundamentów palowych autor wyodrêbnia gru-
pê fundamentów hybrydowych, które charakte-
ryzuj¹ siê zwiêkszon¹ sztywno�ci¹ boczn¹. Do
najwa¿niejszych wyników pracy zalicza siê
skwantyfikowanie wp³ywu wspornikowego
zwieñczenia pala hybrydowego na jego no�-
no�æ poziom¹ oraz opracowanie sposobu obliczania przemieszczeñ takiego
pala.

PODRÊCZNIKI

Józef Giergiel, Mariusz Giergiel, Mechanika ogólna. Przy-
k³ady, pytania i zadania – 2009
Podrêcznik obejmuje takie dziedziny, jak: statyka, kinematyka, dynamika.
Zawiera czê�æ teoretyczn¹, przyk³ady zadañ, zadania do samodzielnego
rozwi¹zania wraz z odpowiedziami oraz zestaw pytañ z teorii. Przeznaczony
jest przede wszystkim dla studentów Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz, ale mo¿e byæ tak¿e pomoc¹ naukow¹ dla studiuj¹cych na innych
wydzia³ach i uczelniach.

SKRYPTY

Andrzej Pacana, Dorota Stadnicka,
Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ zgodne
z ISO 9001 – 2009
Skrypt w przystêpny sposób przytacza podsta-
wowe definicje zwi¹zane z systemami za-
rz¹dzania jako�ci¹, zawiera przegl¹d wymagañ
normy ISO 9001 oraz prezentuje, na czym
polega podej�cie procesowe w zarz¹dzaniu
jako�ci¹ i jak je wprowadzaæ. Opisuje etapy
wdra¿ania systemu zarz¹dzania jako�ci¹
i zwi¹zane z tym dokumenty, ³¹cznie ze
sposobem ich opracowywania. Przedstawia
tak¿e klasyfikacjê auditów jako�ci oraz charakterystykê ich rodzajów.
Konstrukcje stalowe. Przyk³ady obliczeñ wed³ug PN-EN
1993-1. Praca pod redakcj¹ Aleksandra Koz³owskiego
Skrypt przybli¿a zasady obliczania konstrukcji
oraz sprawdzania no�no�ci przekrojów, sta-
teczno�ci elementów oraz no�no�ci po³¹czeñ
wed³ug zaleceñ odpowiednich czê�ci normy
PN-EN 1993-1. Przedstawiono w nim ogólne
podstawy projektowania konstrukcji sta-
lowych, projektowanie walcowanych i spawa-
nych prêtów pojedynczych, elementów z³o-
¿onych blachownic, a tak¿e �rubowych i spa-
wanych po³¹czeñ oraz wêz³ów szkieletowych
konstrukcji z dwuteowników walcowanych.
Jest to pierwszy na rynku wydawniczym pod-
rêcznik adresowany do studentów wydzia³ów
budowlanych, który w sposób kompleksowy przedstawia praktyczn¹ stronê
procesu projektowania elementów budowlanych konstrukcji stalowych
w ujêciu PN-EN 1993-1. Opracowanie to jest tak¿e bardzo przydatne
prowadz¹cym æwiczenia projektowe i prace dyplomowe oraz in¿ynie-
rom-praktykom, którzy niew¹tpliwie doceni¹ skupienie siê autorów na
obliczeniowej stronie procesu projektowania konstrukcji stalowych. O za-
potrzebowaniu na pracê tego rodzaju �wiadczy szybkie wyczerpanie siê
nak³adu pierwszego wydania. Obecnie ukaza³o siê wznowienie skryptu, przy
czym autorzy zadbali o jego aktualno�æ, uwzglêdniaj¹c zmiany wynikaj¹ce
z wprowadzenia przez PKN poprawek w opublikowanych normach i u�ci-
�laj¹c niektóre procedury obliczeniowe.

Opracowanie
Marzena Tara³a




