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Rys historyczny

Wydzia³ Elektrotechniki i Infor-
matyki (do 31 grudnia 2000 r. Wy-
dzia³ Elektryczny) zosta³ utworzony
w 1965 r. jako drugi (po Wydziale Me-
chanicznym) wydzia³ Wy¿szej Szko³y
In¿ynierskiej w Rzeszowie. Inicjato-
rem jego utworzenia by³ pierwszy rek-
tor rzeszowskiej WSI, docent Roman
Niedzielski, pierwszym dziekanem
tego Wydzia³u zosta³ zaœ prof. dr hab.
in¿. Jerzy Sozañski. Funkcjê dziekana
pe³nili: prof. dr hab. in¿. Zygmunt Bajo-
rek, doc. dr in¿. Irena Kuzora-Ziarno,
prof. dr in¿. Jan WoŸniacki, dr hab. in¿.
Jerzy Lewicki, prof. PRz, dr hab. in¿.
Jerzy Bajorek, prof. PRz. Obecnie
funkcjê dziekana sprawuje prof. dr hab.
in¿. Kazimierz Buczek.

Pocz¹tkowo, w ramach kierunku
elektrotechnika, kszta³cono wy³¹cznie
in¿ynierów elektryków na specjalnoœci
elektrotechnika przemys³owa. W 1973
roku utworzono Instytut Elektrotechni-
ki z prawem kszta³cenia studentów na
poziomie magisterskim na trzech spe-
cjalnoœciach: automatyka i metrologia,
budowa maszyn i urz¹dzeñ elektrotech-
nicznych oraz przetwarzanie i u¿ytko-
wanie energii elektrycznej. W 1982
roku utworzono drugi instytut, pn. In-
stytut Automatyki i Metrologii. W 1990
roku wprowadzono specjalnoœæ apara-
tura elektroniczna, przekszta³cono te¿
specjalnoœæ automatyka i metrologia na
dwie odrêbne: automatyka i informaty-
ka oraz metrologia i systemy pomiaro-
we.

W 1996 roku naukê rozpoczêli
pierwsi studenci jednolitych studiów
magisterskich na kierunku informaty-
ka. W 1999 roku Wydzia³ otrzyma³

Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki

Politechniki Rzeszowskiej

45-lecie

Z KART KALENDARZA

1963 - rozpoczêcie studiów przez pierwszych in¿ynierów elektryków

1965 - utworzenie Wydzia³u Elektrycznego Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej

w Rzeszowie

1970 - utworzenie struktury zak³adowej Wydzia³u

1973 - rozpoczêcie studiów magisterskich

1974 - przekszta³cenie Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Politechnikê Rze-

szowsk¹ im. Ignacego £ukasiewicza

1978 - wypromowanie pierwszych absolwentów z tytu³em zawodowym ma-

gistra in¿yniera

1981 - powrót do struktury wydzia³owej - pierwsze demokratyczne wybory

w³adz akademickich w Politechnice Rzeszowskiej

1989 - wznowienie kszta³cenia na studiach zaocznych

1990 - uzyskanie uprawnieñ do samodzielnego kszta³towania planów i progra-

mów studiów na kierunku elektrotechnika oraz powo³ania nowych

specjalnoœci kszta³cenia

1992 - pierwsza wymiana kszta³cenia studentów z uczelniami zagranicznymi

1996 - rozpoczêcie kszta³cenia na kierunku informatyka

1999 - uzyskanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscypli-

nie elektrotechnika

2000 - zmiana nazwy Wydzia³u Elektrycznego na Wydzia³ Elektrotechniki

i Informatyki

2002 - organizacja XII Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydzia³ów Elek-

trycznych, Elektroniki i Informatyki,

2002 - pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elek-

trotechnika

2004 - pozytywna ocena Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku in-

formatyka

2005 - rozpoczêcie kszta³cenia na kierunku elektronika i telekomunikacja

2006 - pozytywna ocena Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku

elektrotechnika

2009 - utworzenie dwóch nowych kierunków studiów: automatyka i robotyka

oraz energetyka

2010 - uzyskanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowa-

nego w dyscyplinie elektrotechnika
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uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie elektrotechnika -
pierwsza obrona rozprawy doktorskiej
odby³a siê na WEiI w 2002 r.

W 2005 roku uruchomiono zawo-
dowe studia in¿ynierskie na kierunku
elektronika i telekomunikacja. W 2009
roku podjêto decyzjê o utworzeniu ko-
lejnych dwóch kierunków: automatyka
i robotyka oraz energetyka, na których
pierwsi studenci rozpoczn¹ naukê
w paŸdzierniku 2010 r.

W styczniu 2010 r. Wydzia³ otrzy-
ma³ uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie elek-
trotechnika. W ramach tego awansu,
w roku akad. 2011/2012 planowane jest
uruchomienie 4-letnich studiów dokto-
ranckich z zakresu dyscypliny elektro-
technika, a w najbli¿szej przysz³oœci
uzyskanie praw doktoryzowania w dys-
cyplinie informatyka oraz urucho-
mienie studiów podyplomowych na
kierunku elektronika i telekomunika-
cja.

Wydzia³

w dniu dzisiejszym

Wydzia³ posiada uprawnienia do
prowadzenia kszta³cenia na piêciu kie-
runkach: elektrotechnika, informatyka,
elektronika i telekomunikacja (na po-
ziomie studiów I i II stopnia), automa-
tyka i robotyka oraz energetyka (od
roku akademickiego 2010/2011 - na po-
ziomie studiów I stopnia) i dwunastu
specjalnoœciach: automatyka i informa-
tyka stosowana, in¿ynieria elektrycz-
nych uk³adów napêdowych, systemy
elektroniczne i informatyczne w prze-
twarzaniu energii elektrycznej, in¿y-
nieria systemów informatycznych,
systemy i sieci komputerowe, systemy
informacyjne zarz¹dzania, elektronicz-
ne systemy pomiarowe i diagnostycz-
ne, telekomunikacja, urz¹dzenia
elektroniczne, komputerowe systemy
sterowania, technologie energetyczne,
zarz¹dzanie w energetyce.

Ofertê kszta³cenia uzupe³niaj¹ dwu-
semestralne studia podyplomowe w za-
kresie 5 specjalnoœci: jakoœæ energii
elektrycznej, techniki komputerowe
w in¿ynierii elektrycznej, informatyka
w przedsiêbiorstwie, technologie inter-
netowe oraz bezpieczeñstwo systemów
informatycznych. Wszystkie prowa-
dzone kierunki studiów posiadaj¹ po-
zytywn¹ ocenê jakoœci kszta³cenia Pañ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej.

Na Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki funkcjonuje 9 jednostek or-
ganizacyjnych, w tym:
o KATEDRY:

- Informatyki i Automatyki,
- Elektrodynamiki i Uk³adów

Elektromaszynowych,
- Podstaw Elektroniki,
- Energoelektroniki i Elektroener-

getyki,
- Metrologii i Systemów Diagno-

stycznych (wraz z Laboratorium
LABBiKAL),

o ZAK£ADY:
- Systemów Rozproszonych,
- Podstaw Elektrotechniki i Infor-

matyki,
- Systemów Elektronicznych i Te-

lekomunikacyjnych (wraz z La-
boratorium EMC),

oraz Pracownia Akustyki.

Na Wydziale zatrudnionych jest 122
nauczycieli akademickich, w tym 25
profesorów zwyczajnych i nadzwyczaj-
nych oraz 85 doktorów.

Do chwili obecnej wypromowano
ponad 8,5 tysi¹ca absolwentów z ty-
tu³em zawodowym in¿yniera lub magi-
stra in¿yniera oraz 19 doktorów nauk
technicznych. Obecnie na Wydziale
studiuje ponad 2100 studentów, z czego
ok. 70% na studiach stacjonarnych
(dziennych). Ponad 160 studentów roz-
wija swoje zainteresowania w 8 ko-
³ach naukowych: Elektroenergety-
ków, Systemów Z³o¿onych, Informa-
tyków KOD, Pomiarowców "6 sigma",
Automatyków i Robotyków ROBO,
Elektryków "MegaVolt", Elektroniki
i Technologii Informacyjnych, Techno-
logii Informatycznych IT.

Jubileusz

W zwi¹zku z przypadaj¹cym 45-le-
ciem utworzenia Wydzia³u, dnia 25
wrzeœnia 2010 r. (sobota) odbêd¹ siê
obchody jubileuszowe. Program ob-
chodów przewiduje m.in.: mszê œw.,
uroczyste posiedzenie Rady Wydzia³u
z udzia³em JM Rektora PRz, zaproszo-
nych goœci oraz absolwentów Wy-
dzia³u, zwiedzanie laboratoriów i sal
dydaktycznych, spotkanie kole¿eñskie
przy wspólnej kolacji oraz "Bal absol-
wentów".

Godnoœæ sprawowania patronatu
honorowego nad imprez¹ przyj¹³ JM
Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof.
Andrzej Sobkowiak. Patronat medialny
nad imprez¹ objê³y: TVP Rzeszów,
Polskie Radio Rzeszów oraz Gazeta
Wyborcza - oddzia³ w Rzeszowie. Or-
ganizatorzy zjazdu spodziewaj¹ siê
przybycia na tê uroczystoœæ kilkuset ab-
solwentów Wydzia³u, zarówno z kraju,
jak i zagranicy.

Zapraszamy serdecznie
wszystkich absolwentów,

a tak¿e osoby zainteresowane
wziêciem udzia³u
w uroczystoœciach

jubileuszowych Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki.

W imieniu
Komitetu Organizacyjnego

Wies³awa Malska
Jakub Wojturski

SZCZEGÓ£OWY
PROGRAM JUBILEUSZU

oraz
REJESTRACJA
UCZESTNIKÓW

na stronie:
http://zjazd.prz.edu.pl.
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PERSONALIA

DOKTORATY

Mgr in¿. Agnieszka Pêka-
la, asystentka w Zak³adzie Ge-
otechniki i Hydrotechniki na
Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska, uzyska³a
stopieñ naukowy doktora nauk
o Ziemi z zakresu dyscypliny
naukowej geologia, nadany
przez Radê Wydzia³u Geolo-

gii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie w dniu 22 marca 2010 r. Temat roz-
prawy doktorskiej: Studium mineralogiczno-petrograficzne
utworów ze strefy kontaktu trzeciorzêd - mezozoik w z³o¿u
wêgla brunatnego "Be³chatów". Promotor w przewodzie
doktorskim: prof. dr hab. in¿. Tadeusz Ratajczak, AGH. Re-
cenzenci rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. in¿. Barbara
Kwieciñska, AGH i dr hab. Magdalena Sikorska-Jawo-
rowska, Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej:
u dr hab. Henrykê Czy¿ w Katedrze Fizyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej z dniem 1 lipca 2010 r. na czas

nieokreœlony,
u dr. hab. in¿. Janusza Porzyckiego w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn

i Lotnictwa z dniem 1 lipca 2010 r. na czas nieokreœlony,
u dr. hab. in¿. Wiktora Bukowskiego w Katedrze Technologii i Materia³oznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicz-

nym z dniem 1 lipca 2010 r. na czas nieokreœlony.
Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Henryka Czy¿ Janusz Porzycki Wiktor Bukowski

Z  OBRAD  SENATU

Obrady Senatu Politechniki Rze-
szowskiej w dniu 25 marca 2010 r. JM
Rektor prof. dr hab. in¿. Andrzej Sob-
kowiak rozpocz¹³ od wrêczenia gratu-
lacji dla profesora Paw³a Pawlusa z o-
kazji otrzymania z r¹k prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej tytu³u profe-
sora nauk technicznych.

Nastêpnie JM Rektor z³o¿y³ gratu-
lacje dr. in¿. Andrzejowi Rylskiemu
z okazji ponownego wyboru na stano-
wisko przewodnicz¹cego KZ NSZZ
"Solidarnoœæ" PRz.

Nominacje otrzymali:
n prof. dr hab. in¿. Andrzej Kolek

(WEiI) na stanowisko profesora
zwyczajnego,

n prof. dr hab. in¿. Maciej Pompa-Ro-
borzyñski (WZiM) na stanowisko
profesora zwyczajnego,
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n dr hab. in¿. Tomasz Siwowski
(WBiIŒ) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat,

n dr hab. Henryka Czy¿ (WMiFS) na
stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego na czas nieokreœlony,

n dr hab. in¿. Vitalii Dugaev (WMiFS)
na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego na okres 5 lat.
Nastêpnie Senat wyrazi³ pozytywn¹

opiniê w sprawie wniosków o miano-
wanie:
n dr. hab. in¿. Wiktora Bukowskiego

(WCh) na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na czas nieokreœlony,

n dr. hab. in¿. Piotra Koszelnika
(WBiIŒ) na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres 5 lat.
W dalszej kolejnoœci Senat rozpa-

trzy³ wnioski dziekanów o przyznanie
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego:
n prof. dr. hab. in¿. Januszowi Toma-

szkowi, prof. zw. PRz, kierowniko-
wi Katedry In¿ynierii i Chemii Œro-
dowiska za ca³okszta³t dorobku,

n zespo³owi w sk³adzie:
1) prof. dr hab. in¿. Aleksander
Koz³owski, prof. nadzw. PRz, kie-
rownik Katedry Konstrukcji Bu-
dowlanych - 25%,
2) dr in¿. Lucjan Œlêczka, adiunkt
w Katedrze Konstrukcji Budowla-
nych PRz - 15%,
3) prof. zw. dr in¿. Jan Bródka, eme-
rytowany prof. zw. Politechniki
Bia³ostockiej - 35%,
4) dr in¿. Ireneusz Ligocki, adiunkt
w Politechnice Bia³ostockiej - 10%,
5) dr in¿. Jan £aguna, emeryt - 15%,
za wspó³autorstwo podrêcznika
"Projektowanie i obliczanie po³¹-
czeñ i wêz³ów konstrukcji stalo-
wych", Polskie Wydawnictwo
Techniczne, Rzeszów 2009, t. 1 -
ISBN: 978-83-61615-02-6, t. 2 -
ISBN: 978-83-61615-03-3, pod re-
dakcj¹ prof. zw. dr. in¿. Jana Bródki
i prof. dr. hab. in¿. Aleksandra
Koz³owskiego,

n dr. in¿. Paw³owi Wosiowi, adiunkto-
wi w Zak³adzie Pojazdów Samocho-
dowych i Silników Spalinowych za
osi¹gniêcia naukowe, "za opracowa-
nie i wykonanie innowacyjnej kon-
strukcji wielocylindrowego silnika

t³okowego o zmiennym stopniu
sprê¿ania VCR do badañ nad za-
awansowanymi niskotemperaturo-
wymi systemami spalania",

n zespo³owi w sk³adzie:
1) prof. dr hab. in¿. Jacek Je¿owski,
prof. zw. PRz w Katedrze In¿ynierii
Chemicznej i Procesowej - 50%,
2) prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Sie-
niutycz, emerytowany profesor
zwyczajny Politechniki Warszaw-
skiej - 50%,
za wspó³autorstwo monografii na-
ukowej "Energy Optimization in
Process Systems", Elsevier, Am-
sterdam 2009, ISBN: 978-0-08-
-045141-1,

n dr. in¿. Mieczys³awowi Gradowi,
adiunktowi w Katedrze Energo-
elektroniki i Elektroenergetyki za
wyró¿nion¹ rozprawê doktorsk¹,

n dr. hab. in¿. Jackowi Klusce, prof.
nadzw. PRz w Katedrze Informatyki
i Automatyki za autorstwo monogra-
fii naukowej "Analytical Methods in
Fuzzy Modeling and Control", Se-
ries: Studies in Fuzziness and Soft
Computing, vol. 241, Springer-Ver-
lag, Berlin, Heidelberg 2009, ISBN:
978-3-540-89926-6.
Ponadto Senat przyj¹³ uchwa³y:

n nr 6/2010 w sprawie zgody na u-
czestniczenie w programach eduka-
cyjnych i badawczych na podstawie
umowy o pracê nauczycieli akade-
mickich pe³ni¹cych funkcje prorek-
torów,

n nr 7/2010 w sprawie utworzenia na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnic-
twa kierunku studiów "in¿ynieria
materia³owa",

n nr 8/2010 w sprawie utworzenia na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
kierunku studiów "finanse i rachun-
kowoœæ",

n nr 9/2010 w sprawie utworzenia na
Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
kierunku studiów "stosunki miêdzy-
narodowe",

n nr 10/2010 w sprawie utworzenia na
Wydziale Chemicznym kierunku
studiów "in¿ynieria chemiczna i pro-
cesowa",

n nr 11/2010 w sprawie zmiany syste-
mu oceny dorobku naukowego w Po-
litechnice Rzeszowskiej,

n nr 12/2010 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na rok 2011 inwestycji pt. "Utwo-
rzenie nowoczesnego Centrum
Zarz¹dzania Us³ugami Bibliotecz-
nymi w PRz",

n nr 13/2010 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata 2010-2011 inwestycji pt.
"Bioenergetyka - poprawa standar-
dów ¿ycia i ochrona œrodowiska po-
przez budowanie umiejêtnoœci za-
stosowania kogeneracyjnych tech-
nologii wykorzystania biomasy do
celów energetycznych poprzez przy-
graniczne spo³ecznoœci Polski i U-
krainy",

n nr 14/2010 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 4/2010 z dnia
21 stycznia 2010 r. w ramach Planu
rzeczowo-finansowego uczelni na
lata 2010-2011 w zakresie inwesty-
cji pn. "Likwidacja zagro¿eñ po¿aro-
wych w Domach Studenckich Aka-
pit, Alchemik, Arkus, Aviata, Ne-
stor, Pingwin, Promieñ Politechniki
Rzeszowskiej" - przyjêcie inwestycji
pn. "Likwidacja zagro¿eñ po¿aro-
wych w domach studenckich Akapit,
Arkus, Nestor, Pingwin, Promieñ
Politechniki Rzeszowskiej",

n nr 15/2010 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 4/2010 z dnia
21 stycznia 2010 r. w ramach Planu
rzeczowo-finansowego uczelni na
lata 2010-2011 w zakresie inwesty-
cji pn. "Likwidacja zagro¿eñ po¿aro-
wych w Domach Studenckich Aka-
pit, Alchemik, Arkus, Aviata, Ne-
stor, Pingwin, Promieñ Politechniki
Rzeszowskiej" - przyjêcie inwestycji
pn. "Likwidacja zagro¿eñ po¿aro-
wych w domu studenckim Alchemik
Politechniki Rzeszowskiej",

n nr 16/2010 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 4/2010 z dnia
21 stycznia 2010 r. w ramach Planu
rzeczowo-finansowego uczelni na
lata 2010-2011 w zakresie inwesty-
cji pn. "Likwidacja zagro¿eñ po¿aro-
wych w Domach Studenckich Aka-
pit, Alchemik, Arkus, Aviata, Ne-
stor, Pingwin, Promieñ Politechniki
Rzeszowskiej" - przyjêcie inwestycji
pn. "Likwidacja zagro¿eñ po¿aro-
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wych w domu studenckim Aviata
Politechniki Rzeszowskiej",

n nr 17/2010 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 2/2010 z dnia
21 stycznia 2010 r. w ramach Planu
rzeczowo-finansowego uczelni na
lata 2010-2011 w zakresie inwesty-
cji pn. "Likwidacja zagro¿eñ ¿ycia
i zdrowia studentów - budowa dróg
po¿arowo-dojazdowych wraz z pla-
cami manewrowo-postojowymi
Wydzia³u Chemicznego, Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska oraz DS Ikar Politechniki Rze-
szowskiej" - przyjêcie inwestycji pn.
"Likwidacja zagro¿eñ ¿ycia i zdro-
wia studentów - budowa dróg po¿a-
rowo-dojazdowych wraz z placami
manewrowo-postojowymi dla Wy-
dzia³u Chemicznego oraz Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska Politechniki Rzeszowskiej",

n nr 18/2010 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 2/2010 z dnia
21 stycznia 2010 r. w ramach Planu

rzeczowo-finansowego uczelni na
lata 2010-2011 w zakresie inwesty-
cji pn. "Likwidacja zagro¿eñ ¿ycia
i zdrowia studentów - budowa dróg
po¿arowo-dojazdowych wraz z pla-
cami manewrowo-postojowymi
Wydzia³u Chemicznego, Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowi-
ska oraz DS Ikar Politechniki Rze-
szowskiej" - przyjêcie inwestycji pn.
"Likwidacja zagro¿eñ ¿ycia i zdro-
wia studentów - budowa dróg po¿a-
rowo-dojazdowych wraz z placami
manewrowo-postojowymi przy DS
Ikar Politechniki Rzeszowskiej",

n nr 19/2010 w sprawie aktualizacji
uchwa³y Senatu PRz nr 5/2010 z dnia
21 stycznia 2010 r. w ramach Planu
rzeczowo-finansowego uczelni na
rok 2010 w zakresie inwestycji pn.
"Likwidacja zagro¿eñ po¿arowych -
modernizacja G³ównej Stacji Roz-
dzielczej Politechniki Rzeszow-
skiej",

n nr 20/2010 w sprawie przyjêcia do
planu rzeczowo-finansowego uczel-
ni na lata 2010-2011 inwestycji reali-
zowanej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego 2007-
-2013, pt. "Budowa i modernizacja
bazy laboratoryjnej Wydzia³u Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Rzeszowskiej".
Senat wys³ucha³ tak¿e informacji na

temat finansowania badañ naukowych,
przedstawionych przez prorektora ds.
nauki dr. hab. in¿. Jacka Kluskê, prof.
PRz oraz sprawozdania z realizacji pro-
jektów finansowanych ze œrodków UE,
zaprezentowanego przez prorektora ds.
rozwoju prof. dr. hab. in¿. Marka Orki-
sza.

Koñcz¹c posiedzenie Senatu, JM
Rektor z³o¿y³ zebranym ¿yczenia
œwi¹teczne.

Agnieszka Zawora

Spotkanie ze studentami Politechni-
ki Rzeszowskiej by³o czêœci¹ wizyty
w Polsce astronautów misji STS-130,
na czele z Georgem Zamk¹ - jej do-
wódc¹, Amerykaninem polskiego po-
chodzenia. Wizyta zosta³a zorganizo-
wana m.in. przez Ambasadê Amery-
kañsk¹ w Warszawie oraz Polsko-
-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci
(PAFW), wyk³ad w Politechnice zapla-
nowany zaœ zosta³ przy wspó³pracy Po-
litechniki Rzeszowskiej oraz Fundacji

Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y "Bar-
ka". To niezwyk³e spotkanie odby³o siê
w sali seminaryjnej na VI piêtrze bud.
P, z kontynuacj¹ w Klubie Pracowni-
ków PRz.

Ponadgodzinne spotkanie z astro-
naut¹ rozpoczê³o siê uroczystym powi-
taniem goœcia przez JM Rektora prof.
Andrzeja Sobkowiaka, po czym przed-
stawiciel Fundacji "Barka" przybli¿y³
zebranym rolê i cele Fundacji, która
wspó³pracuj¹c z Polsko-Amerykañsk¹

Fundacj¹ Wolnoœci, pomaga dzieciom
i m³odzie¿y w edukacji.

Po krótkim wprowadzeniu oczy
wszystkich s³uchaczy, m.in. studentów
PRz oraz dzieci z Fundacji "Barka",
zwróci³y siê ku mê¿czyŸnie ubranemu
w charakterystyczn¹ niebiesk¹ kurtkê,
przypominaj¹c¹ czêœæ kombinezonu
kosmicznego. P³k Terry Virts rozpocz¹³
swój wyk³ad od skierowania wielu
ciep³ych s³ów w nasz¹ stronê. Wyrazi³
radoœæ z dotychczasowego poznawania

Nasi Goœcie

Terry Virts
i Jego kosmiczny wyk³ad w Politechnice

Dzieñ 12 maja 2010 r. by³ w Politechnice Rzeszowskiej dniem wyj¹tkowym, bynajmniej nie
tylko z uwagi na rozpoczynaj¹ce siê juwenalia. W murach naszej uczelni zawita³ bowiem goœæ
niezwyk³y - astronauta, pracownik NASA, pilot wahad³owca OV-105 Endeavour w misji
STS-130, a tak¿e pilot wojskowych samolotów F-16 - pu³kownik USA Air Force, pan Terry Virts.
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Polski i dostrze¿enia pozytywnych
zmian, jakie w ostatnich dekadach
zasz³y w naszym kraju. Mówi³ o Rze-
szowie jako piêknym mieœcie ze wspa-
nia³ym zapleczem naukowym, pod-
kreœlaj¹c wagê edukacji w ¿yciu
cz³owieka. Nam, studentom, zwróci³
uwagê, jak istotn¹ rolê mamy do ode-
grania w rozwijaniu naszego kraju.

Nastêpnie pu³kownik T. Virts ze
swad¹ przyst¹pi³ do swojej prezentacji.
Warto w tym miejscu przybli¿yæ Jego
barwn¹ sylwetkê. Nim zosta³ astronau-
t¹, by³ pilotem amerykañskich si³ po-
wietrznych. Po ukoñczeniu akademii,
posiadaj¹c licencjat z dziedziny nauk
matematycznych, rozpocz¹³ s³u¿bê
w kolejnych bazach, gdzie doskonali³
siê w lotach na samolotach Lockheed
Martin F-16. Jednoczeœnie ukoñczy³
kolejny etap nauki, otrzymuj¹c tytu³
magistra aeronautyki. W kolejnych la-
tach bra³ udzia³ w operacjach wojsko-
wych w Korei Po³udniowej oraz Iraku.
W 1998 roku zosta³ pilotem doœwiad-
czalnym. W dwa lata póŸniej sta³ siê
cz³onkiem grupy astronautów NASA,
a po kolejnych dwóch ukoñczy³ szko-
lenie podstawowe w Johnson Space
Center, uzyskuj¹c uprawnienia pilota
wahad³owców. W dniu 8 lutego 2010 r.

Terry Virts wyruszy³ na swoj¹ pierwsz¹
misjê kosmiczn¹.

Tej w³aœnie misji poœwiêcony by³
wyk³ad naszego Goœcia. Astronauta za-
prezentowa³ liczne zdjêcia ukazuj¹ce

poszczególne etapy jego lotu, opowia-
da³ o momencie startu. Wspomina³ jego
pocz¹tek o godz. 4:30 rano, kiedy
trwa³a jeszcze noc, i jak po starcie uka-
za³ siê im wschód s³oñca. Podczas

ogl¹dania filmu mogliœmy
obejrzeæ wyj¹tkowe ujêcia
z kokpitu, tak¿e z zewnêtrz-
nych kamer umieszczonych na
promie - mo¿na by³o zobaczyæ
równie¿ to, co widzi pilot pod-
czas tak dynamicznego startu.
W tym przypadku by³y to
chmury, do których za³oga
zbli¿a³a siê z niewiarygodn¹
szybkoœci¹, przebijaj¹c siê
przez ich niezwyk³¹ gêstwinê.
Zostaliœmy zapoznani z ³adun-
kami przewiezionymi na orbi-
tê. Zadaniem misji STS-130
by³o dostarczenie i po³¹czenie
z Miêdzynarodow¹ Stacj¹
Kosmiczn¹ (ISS) dwóch mo-
du³ów: Node 3 o nazwie
Tranquility (t³um. Spokój)
oraz Cupola (t³um. Kopu³a).

Rol¹ pierwszego jest roz-
budowa i wyposa¿enie stacji

T³umnie by³o na spotkaniu z astronaut¹ w bud. P.
Fot. M. Misiakiewicz

JM Rektor A. Sobkowiak uhonorowa³ naszego Goœcia wyj¹tkowym podarunkiem -
replik¹ lampy Ignacego £ukasiewicza.

Fot. M. Misiakiewicz
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w nowe urz¹dzenia potrzebne do co-
dziennego funkcjonowania ludzi na
pok³adzie ISS, w systemy odnowy
wody i powietrza, monitorowania at-
mosfery wewn¹trz ISS, a tak¿e kuchni,
magazynu, toalety, czy chocia¿by po-
mieszczenia na ¿ywnoœæ. Drugi to
modu³ obserwacyjny, w kszta³cie
kopu³y, wyposa¿ony w 7 najwiêkszych
okien, jakie do tej pory zosta³y zamon-
towane na ISS. Maj¹ one zapewniæ bez-
poœredni panoramiczny podgl¹d prac
wykonywanych za pomoc¹ manipula-
tora, w którego stanowisko steruj¹ce
zosta³ równie¿ wyposa¿ony ten¿e
modu³ ISS.

Omawiaj¹c dok³adne zdjêcia stacji
wykonane z pok³adu wahad³owca, pan
T. Virts przedstawi³ jej budowê. Bardzo
ciekawa by³a Jego relacja z cumowania
promu do stacji i przechodzenia na jej
pok³ad. Po niezwykle trudnym tech-
nicznie manewrze nast¹pi³a wielka ra-
doœæ ze spotkania "kosmicznej" rodzi-
ny. Pracownicy ISS, którzy przebywaj¹
na orbicie po 6 miesiêcy, nieczêsto mie-
waj¹ goœci, mo¿na sobie wiêc wyobra-
ziæ ich zadowolenie. Na filmie widaæ
by³o, ¿e to wejœcie na pok³ad zwiasto-

wa³o - obok mi³ego spotkania - ogrom
pracy, na której wykonanie by³ œciœle
okreœlony czas. Pod³¹czenie modu³ów
oznacza³o dla dwóch osób spoœród
za³ogi promu trzykrotne wyjœcie

w przestrzeñ kosmiczn¹ na ok. 6 godz.
w kombinezonach wa¿¹cych du¿o
ponad 100 kg! Ponadto wiele by³o prac
wewn¹trz stacji, zwi¹zanych z mecha-
nik¹, elektryk¹ i elektronik¹ urz¹dzeñ.

P³k Terry Virts odpowiada³ na wiele trudnych pytañ.
Fot. M. Misiakiewicz

W towarzystwie w³adz uczelni i studentów pilota¿u na tarasie bud. P.
Fot. M. Misiakiewicz
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Jednak obok ciê¿kiej pracy, jak¹ so-
bie mo¿na wyobraziæ, jest te¿ ca³e mnó-
stwo ciekawych czy wrêcz zabawnych
momentów w ¿yciu astronauty. Wyni-
kaj¹ one z elementów codziennego ¿y-
cia doœwiadczanych w niezwykle
specyficznych warunkach - przy braku
bezpoœredniego odczuwania si³y grawi-
tacji. Czynnoœci, mo¿na by rzec, banal-
ne w swojej formie, jak jedzenie,
spanie, przemieszczanie siê, w warun-
kach orbitalnych nabieraj¹ ca³kiem no-
wego wyrazu. Czêsto te czynnoœci
mog¹ byæ przedmiotem niezwyk³ej za-
bawy, która z pewnoœci¹ jest form¹ re-
laksu w przerwie od szczegó³owej

realizacji grafiku. Picie wody prosto
z … powietrza, unoszenie siê ponad in-
nymi przedmiotami czy spanie w spe-
cjalnie przystosowanym œpiworze -
wszystko to jest niezwyk³e. Chyba ka¿-
dy chcia³by tego spróbowaæ…

Na zakoñczenie relacji z tej astralnej
przygody us³yszeliœmy o l¹dowaniu i e-
mocjach towarzysz¹cych tej czêœci
lotu. Wchodz¹cy w atmosferê Ziemi
wahad³owiec niezwykle mocno siê roz-
grzewa, a wokó³ niego powstaje plazma

- czyli silnie zjonizowane cz¹stki po-
wietrza - których temperatura siêga
2000°C. Jak opowiada³ p. Virts, za ok-
nami statku widaæ wówczas liczne
rozb³yski o ró¿nych barwach, niczym
w dyskotece. Bezpieczne wyhamowa-
nie maszyny z szybkoœci blisko 8 km/s
to zadanie trudne i wysoce z³o¿one, dla-
tego kiedy za³oga wreszcie opuœci³a
prom Endeavour, po wyl¹dowaniu, mu-
sia³a byæ niezmiernie dumna z wykona-
nego zadania.

Po tej pasjonuj¹cej prezentacji przy-
szed³ czas na pytania, których nie bra-
kowa³o. Do najciekawszych odpo-
wiedzi mo¿na zaliczyæ m.in. tê do-

tycz¹c¹ pytania o zagro¿enia dla zdro-
wia w zwi¹zku z przebywaniem
w kosmosie. W odpowiedzi T. Virts
wyjaœni³ negatywny wp³yw 0. ci¹¿enia
na uk³ad kostno-szkieletowy i wyni-
kaj¹c¹ z tego koniecznoœæ regularnych
æwiczeñ (po 2,5 godz. dziennie) oraz
wp³yw promieniowania kosmicznego
przyczyniaj¹cego siê do wzrostu zacho-
rowañ na chorobê nowotworow¹. Cie-
kawy by³ opis doœwiadczenia tego
promieniowania. Kiedy astronauta za-

sypia³, na zamkniêtej powiece ujrza³
rozb³ysk. Jak t³umaczy³ (a zdarza siê to
na orbicie wielu astronautom), powo-
dem by³a cz¹stka, która wpad³a do jego
oka. Kolejna ciekawostka to odpowiedŸ
na pytanie, co uda³o siê dostrzec na po-
wierzchni Ziemi z orbity. Bardzo obra-
zowo i z bogactwem emocji w g³osie
astronauta opisywa³ kolejne widoki
kontynentów w dzieñ i w nocy. Opisy-
wa³ ró¿norodnoœæ kolorów, która
zreszt¹ - jak wczeœniej powiedzia³ - bar-
dzo go zafascynowa³a. Mówi³ o czer-
wonym odcieniu Sahary oraz Australii,
o Himalajach i poszukiwaniach Mount
Everestu. Us³yszeliœmy równie¿
o wszechobecnych œniegach na Syberii
i w górach Atlas. Ciekawy by³ opis
nocy, kiedy to Europa i Ameryka
Pó³nocna s¹ potê¿nie rozœwietlone,
podczas gdy œrodkowa Afryka i Ame-
ryka Po³udniowa - ciemne. Terry Virts
mówi³, jak noc¹ by³ w stanie rozpozna-
waæ kolejne miasta dziêki skupiskom
œwiate³. Podkreœli³ równie¿ piêknie
wygl¹daj¹ce w œwietle dziennym grani-
ce pañstw, ale te¿ piêkno samej Ziemi.

Koñcz¹c, p³k Terry Virts ¿yczy³
wszystkim studentom sukcesów i rado-
œci z tego, co robi¹ oraz czego siê ucz¹.
Zachêca³ do dalszej pracy i zapewni³, ¿e
jest wiele dziedzin, w których mo¿na,
realizuj¹c siebie, dokonywaæ rzeczy
niezwyk³ych. Po tym wyst¹pieniu JM
Rektor A. Sobkowiak uhonorowa³ na-
szego Goœcia wyj¹tkowym podarun-
kiem - replik¹ lampy Ignacego £u-
kasiewicza z imieniem patrona w naz-
wie - na pami¹tkê wizyty w Politechni-
ce Rzeszowskiej.

Bez w¹tpienia by³o to spotkanie
wyj¹tkowe, daj¹ce mo¿liwoœæ pozna-
nia osoby, która dotar³a tam, gdzie
wci¹¿ mog¹ siê znaleŸæ tylko nieliczni.
By³a to piêkna i ciekawa relacja, daj¹ca
du¿¹ porcjê wiedzy i nowych informa-
cji. Myœlê, ¿e dla wielu osób moty-
wuj¹ce s³owa oraz niezapomniany
wyk³ad pozostan¹ w myœlach na d³ugo,
za co w imieniu studentów bardzo ser-
decznie panu Terremu Virtsowi dziê-
kujê.

Amadeusz Rêkosiewicz

Taki autograf to cenna pami¹tka.
Fot. M. Misiakiewicz
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0 Panie Profesorze, nasz kraj dotk-

nê³a kolejna tragedia, jak¹ by³y powo-

dzie: majowa i druga na pocz¹tku

czerwca, na przewa¿aj¹cym obszarze

Polski. Proszê powiedzieæ, w jakich

uwarunkowaniach pojawiaj¹ siê po-

wodzie?

O powodzi decyduje bilans wodny
w relacji: opad atmosferyczny - odp³yw
powierzchniowy - przep³yw fali kul-
minacyjnej wód powierzchniowych
w rzekach w uk³adzie dynamicznym,
z uwzglêdnieniem czasu trwania tych
zjawisk. Bilans wodny w skali global-
nej obejmuje ca³¹ nasz¹ planetê Ziemiê,
dalej kontynenty i poszczególne kraje,
a¿ na ma³ej zlewni koñcz¹c. Opad jest
jednym z elementów bilansu wodnego.
Jego intensywnoœæ, zasiêg dzia³ania,
czas trwania i prawdopodobieñstwo po-
jawiania siê zale¿¹ od wielu czynni-
ków, a g³ównie od strefy klimatycznej,
topografii terenu i innych uwarunko-
wañ lokalnych.

0 Jak przewidywaæ opady, których

skutki mog¹ byæ tak katastrofalne, jak

te z maja i czerwca 2010 r.?

Wa¿nym parametrem, który pozwa-
la prognozowaæ wystêpowanie ekstre-
malnych opadów, jest czêstotliwoœæ
pojawiania siê intensywnych opadów
raz na okreœlony przedzia³ czasowy,
przyk³adowo raz na 50 lat. Im deszcz
ma wiêksz¹ intensywnoœæ, tym jego
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia jest
mniejsze. Oznacza to, ¿e stuletni deszcz
pojawiaæ siê bêdzie œrednio raz na 100
lat. Wcale nie oznacza to, ¿e dok³adnie

co 100 lat taki deszcz siê powtórzy, po-
niewa¿ opad jest zjawiskiem losowym.
A zjawiska losowe maj¹ to do siebie, ¿e
siê pojawiaj¹ "kiedy chc¹" i cz³owiek
nie ma na to wp³ywu. Zatem deszcz stu-
letni mo¿e siê w praktyce pojawiæ ko-
lejno po 7 latach, po kolejnych 17 la-
tach, lub nawet po kolejnych 177 latach.
Za nierozs¹dne nale¿y uznaæ wypowia-
dane czêsto opinie, ¿e je¿eli powódŸ
mia³a miejsce w roku 1997, to oznacza,
¿e siê nie powtórzy w najbli¿szej przy-
sz³oœci, czyli za 5, 10 czy 13 lat. Nic
bardziej myl¹cego. Niestety, nale¿y
w ka¿dym roku byæ przygotowanym na
to, ¿e wyst¹pi deszcz katastrofalny
w skutkach.

0 Jak siê tworz¹ fale powodziowe?

Proces kszta³towania siê fali powo-
dziowej ma swój pocz¹tek w ma³ych
potokach, do których sp³ywaj¹ wody
deszczowe ze zlewni w czasie trwania
opadów i po ich zakoñczeniu. Te z kolei
wp³ywaj¹ do ma³ych rzek i do kolej-
nych coraz wiêkszych, tworz¹c ³¹cznie
ekstremalne przep³ywy, a¿ do momentu
powstania fali powodziowej. W kulmi-
nacyjnym momencie woda w rzece
osi¹ga stan, czyli okreœlony poziom
nape³nienia mierzony na wodowska-
zach, który siê nie mieœci w korycie rze-
ki na newralgicznych jej odcinkach.
Taki stan prowadzi w konsekwencji do
wylania nadmiaru wód na s¹siaduj¹ce
z rzek¹ tereny. Zjawisko powodziowe
trwa do czasu i wysokoœci oraz obejmu-
je powierzchniê i jest uzale¿nione
g³ównie od topografii zalewanego ob-

szaru w odniesieniu do poziomu korony
wa³ów lub brzegów rzeki. Zalewanie
terenu trwa krótko i wówczas najistot-
niejsz¹ kwesti¹ jest w³aœciwe przewi-
dywanie skali zjawiska powodzio-
wego, czasu jego wyst¹pienia. Na tej
podstawie mo¿na odpowiednio wczeœ-
nie ostrzec mieszkañców terenów zale-
wowych, po to, aby mogli zabraæ ze
sob¹ najcenniejsze rzeczy i by mo¿na
by³o w³aœciwie przeprowadziæ akcjê
ratownicz¹, ³¹cznie z opuszczeniem
w okreœlonym czasie zalewanego te-
renu.

0 Jakie czynniki wp³ywaj¹ na skalê

zjawisk powodziowych?

Zasadniczy wp³yw na to zjawisko
ma przede wszystkim charakterystyka
opadu, zw³aszcza jego intensywnoœæ
i przede wszystkim czas trwania de-
szczu oraz jego rozk³ad przestrzenny na
obszarze zlewni. Innymi czynnikami
lokalnymi s¹ warunki klimatyczne
i topografia terenu, a tak¿e rodzaj po-
wierzchni okreœlany wartoœci¹ wspó³-
czynnika sp³ywu. Gdy jego wartoœæ siê
zwiêksza, oznacza to, ¿e wiêksza czêœæ
wody spadaj¹cej na dany teren prze-
dostaje siê do wód p³yn¹cych, a wiêc do
rzeki, powoduj¹c nak³adanie siê w niej
coraz wiêkszych mas wody. Je¿eli
zlewnia jest szczelna, a ma to miejsce
na terenach zurbanizowanych, prawie
80% objêtoœci wody spadaj¹cej na da-
chy, ulice, place i chodniki podczas
opadów przedostaje siê ze zlewni miej-
skiej poprzez sieci kanalizacyjne bez-
poœrednio do rzeki. Bior¹c pod uwagê

Z prof. dr. hab. in¿. Józefem Dziopakiem

o powodzi rozmawia Marta Olejnik

kierownikiem Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PRz

Rzeka musi siê wyp³akaæ, a na ³zy potrzebuje przestrzeni - po to, aby mog³y siê one tam zakumulowaæ.

prof. Józef Dziopak
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to, ¿e miasta i osiedla lokalizuje siê
w bezpoœrednim s¹siedztwie rzek,
sp³ywaj¹ce z nich wody opadowe i œcie-
ki deszczowe wp³ywaj¹ na znaczny
przyrost objêtoœci wód p³yn¹cych
w rzekach. Zatem lepsza szczelnoœæ po-
wierzchni zlewni miejsko-przemy-
s³owych powoduje natychmiast zwiêk-
szon¹ objêtoœæ odp³ywu. Oznacza to,
¿e wiêksza czêœæ wód pochodz¹cych
z opadów, zamiast wsi¹kaæ w grunt i za-
silaæ wody podziemne, stanowi¹c cen-
ny surowiec, odp³ywa szybko bez-
poœrednio zorganizowanymi systema-
mi kanalizacyjnymi do wód powierzch-
niowych, zwiêkszaj¹c objêtoœæ i tak ju¿
przepe³nionych rzek. Tereny zurbani-
zowane oddzia³uj¹ niekorzystnie na bi-
lans wodny rzek i przyczyniaj¹ siê
w du¿ym stopniu do podniesienia siê
poziomu wód w rzece, a w konsekwen-
cji do wzmo¿enia wezbrañ powodzio-
wych. Na zjawiska powodziowe wp³y-
wa wiele czynników, do których nale¿y
zaliczyæ: bilans wodny w czasie opa-
dów wynikaj¹cy z sumy opadów na da-
nym terenie, czas odp³ywu oraz rozk³ad
natê¿enia opadu w czasie i przestrzeni,
retencja powierzchniowa, kana³owa
i zbiornikowa, zarz¹dzanie i sterowanie
zasobami wód w zbiornikach zaporo-
wych i in.

0 Jak mo¿na badaæ zjawiska za-

chodz¹ce miêdzy opadem a powstawa-

niem fali powodziowej?

Jeden z istotnych problemów, który
ma podstawowe znaczenie badawcze
i ujmuje relacje miêdzy opadem a zlew-
ni¹, polega na tworzeniu modeli prze-
kszta³caj¹cych opad atmosferyczny
w sp³yw powierzchniowy ze zlewni
zurbanizowanej, wraz z kszta³towa-
niem siê przep³ywu œcieków deszczo-
wych w systemach kanalizacyjnych.
Wielkoœæ odp³ywów ze zlewni zale¿y
od formy zabudowy, w tym od pokrycia
roœlinnoœci¹, liczby i wielkoœci za-
g³êbieñ terenowych - naturalnych lub
celowo ukszta³towanych, rodzaju grun-
tu i jego zdolnoœci do nasi¹kania.
Wszystkie zorganizowane systemy od-
prowadzania wód deszczowych ze
zlewni miejskiej do sieci kanalizacyjnej
s¹ zawsze korzystne dla mieszkañców
miasta. Jednak taki uregulowany sy-

stem wp³ywa bardzo niekorzystnie na
bilans wodny w rzece, powoduj¹c
zwiêkszanie siê przep³ywów, a przez
to w konsekwencji tworzenie siê wy-
sokich stanów wody w rzece.

Najistotniejsz¹ kwesti¹, która decy-
duje czêsto o wysokoœci fali powodzio-
wej w okreœlonym miejscu, jest nak³a-
danie siê w czasie kilku fal kulminacyj-
nych z dop³ywów kolejnych rzek. Po-
lega to na tym, ¿e maksymalne prze-
p³ywy z poszczególnych rzek ³¹cz¹ siê
w tym samym czasie, konsekwencj¹
czego jest powstawanie stanów powo-
dziowych.

0 Czy i jak nale¿y tworzyæ strategiê

zarz¹dzania zjawiskami powodzio-

wymi?

Znaj¹c bilans wodny i maj¹c inwen-
taryzacjê okreœlonej zlewni, mo¿na
przygotowaæ strategiê ochrony przed
powodzi¹. Nale¿y rozpocz¹æ od okre-
œlenia mo¿liwoœci retencyjnych rzeki,
istniej¹cych zbiorników retencyjnych
i terenów przyleg³ych do rzeki. Na tej
podstawie mo¿na ustaliæ zakres dzia³añ
inwestycyjnych i dla nich opracowaæ
projekt techniczny wymaganych bu-
dowli hydrotechnicznych na obszarze
rozpatrywanej zlewni. Za³o¿eniem
podstawowym jest decyzja o wymaga-
nym stopniu ochrony, czyli przed jak
wielk¹ powodzi¹ nale¿y chroniæ zlew-
niê, a zw³aszcza istniej¹c¹ infrastruk-
turê komunaln¹. Mo¿e to byæ opad kry-
tyczny, powtarzaj¹cy siê œrednio raz na
50, a mo¿e 100 lat i wiêcej. Je¿eli stawia
siê wiêksze wymagania, to nale¿y siê li-
czyæ z tym, ¿e na realizacjê takiego za-
dania nale¿y przeznaczyæ wiêksze
œrodki finansowe. Powinno siê te¿ poja-
wiæ wa¿ne pytanie podstawowe - czy
miasto lub gminê staæ na realizacjê
okreœlonego wariantu, a jeœli nie, to na
jaki poziom ochrony mo¿e liczyæ przy
posiadaniu okreœlonych nak³adów.
Niestety, s¹ to inwestycje bardzo ko-
sztowne i wymagaj¹ce d³ugiego czasu
realizacji.

Najwa¿niejsz¹ i strategiczn¹ kwe-
sti¹ jest opracowanie planu ochrony
przeciwpowodziowej w ujêciu syste-
mowym. Nadrzêdnym celem takiego
projektu, oprócz poprawnego bilansu
i w³aœciwego doboru rozwi¹zañ tech-

nicznych, jest zapewnienie tej samej
skali zabezpieczenia przed powodzi¹
wszystkich elementów takiego syste-
mu. Pozwala to unikn¹æ s³abego ele-
mentu w ca³ym ³añcuchu zbudowanej
strategii ochrony, zwanego czêsto
w¹skim gard³em. Tak wiêc dobry pro-
jekt to taki, który jednakowo rozk³ada
zadania na wszystkie jego elementy
pod wzglêdem niezawodnoœci ich
dzia³ania.

0 Stan wód w du¿ych rzekach jest mo-

nitorowany w sposób ci¹g³y. Natomiast

ma³e potoki s¹ na co dzieñ prawie nie-

widoczne. P³yn¹c leniwie w swoich ko-

rytach, tylko raz na jakiœ czas zalewaj¹

nawet ca³e osiedla…

Opady atmosferyczne s¹ zjawi-
skiem losowym, a te maj¹ to do siebie,
¿e niestety s¹ nieprzewidywalne. Po-
wódŸ mo¿na co najwy¿ej prognozo-
waæ, podobnie jak pogodê. Jednak
trafnoœæ przewidywania zjawisk powo-
dziowych jest wielokrotnie mniejsza
ni¿ pogody. Moim zdaniem prawdo-
podobieñstwo wyst¹pienia powodzi
mo¿na porównaæ do trafienia pi¹tki
w totolotka. Badaj¹cy zjawiska atmos-
feryczne wiedz¹, ¿e ka¿dy deszcz ma
inne natê¿enie oraz odmienny jest jego
przebieg w czasie i w przestrzeni.

0 Czy powódŸ tak¹ jak tegoroczna da

siê przewidzieæ?

W znacznym stopniu jest to mo¿li-
we, ale w momencie, gdy nadchodz¹
ulewne deszcze i ju¿ w czasie trwania
opadów. Zawsze nale¿y bacznie obser-
wowaæ sytuacjê w zlewni. Bardzo wa¿-
nym sygna³em jest d³ugotrwa³oœæ
opadów. Nawet deszcz mniej intensyw-
ny, ale trwaj¹cy d³ugo, przez kilka dni,
jest groŸniejszy. Spojrzenie tylko na
jedno miejsce jest tu ma³o istotne. Nale-
¿y analizowaæ sytuacjê w ca³ej zlewni
danej rzeki. Istotne s¹ odpowiedzi na
pytania: Czy grunt mo¿e jeszcze przyj-
mowaæ wodê? Ile jeszcze wody mo¿e
pomieœciæ koryto rzeki czy potoku? Ile
wody przyjmie teren zalewowy wokó³
rzeki? Z biegiem lat, niestety, mo¿liwo-
œci naturalnej retencji s¹ ograniczane.

0 Prowadzi siê regulacjê rzek, ale czy

prawid³owo? Jakie nale¿y projekto-

waæ inwestycje hydrotechniczne?
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Jakby na przekór naturze, moim
zdaniem, niektóre odcinki rzek w Pol-
sce zosta³y "ukamienowane". Pod-
kreœlam, ¿e jest to moje autorskie okre-
œlenie, wyra¿aj¹ce mocny sprzeciw
i jednoznacznie krytyczn¹ opiniê na te-
mat prowadzonej od kilkudziesiêciu lat
fatalnie realizowanej regulacji naszych
rzek. Muruje siê koryta, obwa³owania,
stopnie wodne i realizuje siê inne, czê-
sto kosztowne inwestycje hydrotech-
niczne, a nie pozwala siê rzekom natu-
ralnie rozlewaæ tam, gdzie byœmy sobie
tego ¿yczyli! Buduje siê utwardzone
place pod magazyny, zatwierdza siê
w planie zagospodarowania przestrzen-
nego dzia³ki budowlane przy rzekach,
wiedz¹c doskonale, ¿e s¹ to tereny zale-
wowe. Wydziela siê je i sprzedaje pod
zabudowê z superreklam¹ ich walorów,
ale bez informowania przysz³ych
w³aœcicieli o istniej¹cym zagro¿eniu
powodziowym. Taka nieuczciwoœæ
w³adz lokalnych powinna byæ surowo
karana! Chêtni na zakup zawsze siê
znajd¹, bo czêsto s¹ to dzia³ki w cen-
trum, ³adne i atrakcyjne widokowo, po-
mimo ¿e s¹ drogie. W tereny te in-
westuje miasto ogromne œrodki spo-
³eczne na infrastrukturê. A po latach,
czasem dziesiêciu, czasem trzydziestu,
dochodzi do takich tragedii, jak m.in.
obecna, katastrofalna w skutkach po-
wódŸ, która niszczy dobytek osób pry-
watnych i zainwestowan¹ w ten teren
infrastrukturê sieciow¹, komunika-
cyjn¹, socjaln¹ i inn¹. I nikt praktycznie
ZA TAKIE DECYZJE NIE ODPO-
WIADA! To siê musi zmieniæ i to od
dzisiaj, aby skoñczyæ raz na zawsze
z uprawianiem takich "przekrêtów"
o skutkach materialnych i spo³ecznych
na nieobliczaln¹ skalê. Nas na takie
prostackie podejœcie po prostu nie staæ!
Woda nie ma gdzie wsi¹kaæ, nie mieœci
siê w nienaturalnym korycie i musi siê
wylewaæ dok³adnie tam, gdzie cz³o-
wiek pope³nia b³êdy. Inteligencjê mie-
rzy siê g³ównie umiejêtnoœci¹ przewi-
dywania skutków okreœlonego dzia-
³ania. PowódŸ zabiera niektórym ca³y
maj¹tek, na który ktoœ pracowa³ dzie-
si¹tki lat. I bywa tak, ¿e ludzie, nie
znaj¹c istoty tego problemu, maj¹ pre-
tensje do rzeki. A mo¿na powiedzieæ, ¿e

przecie¿ sami, czêsto przy udziale miej-
scowych w³adz, doprowadzili do takiej
sytuacji.

Podobnie jest z du¿ymi rzekami. Za-
myka siê je w w¹skich wa³ach. Te bu-
dowle s¹ z regu³y za niskie i czêsto, jak
inne obiekty in¿ynierskie, niew³aœciwie
eksploatowane, czêsto s¹ te¿ kiepskiej

jakoœci i nie wytrzymuj¹ naporu wody.
Jeœli ju¿ je budowaæ, to tylko solidnie
i sprawdzonymi technologiami. Musz¹
byæ szczelne, z dobrego materia³u i od-
powiednio wysokie, by spe³nia³y wy-
magania stawiane w czasie wystêpo-
wania okreœlonych opadów. Deszcz,
który powoduje gigantyczn¹ powódŸ,
pada œrednio raz na 50 lat lub rzadziej.
Zasad¹ jest, ¿e wybudowany wa³ lub
wydzielony teren zalewowy, albo z jed-
noczesnym uwzglêdnieniem obydwu
elementów, powinny wytrzymaæ skutki
takiego opadu. Jeœli pojawi siê deszcz
powoduj¹cy wiêksze przep³ywy, wa³
ma prawo nie wytrzymaæ. Wtedy po-
wodzi nie da siê zahamowaæ. Mo¿na,
niestety, jedynie ³agodziæ jej skutki.

0 Istotne jest monitorowanie zjawi-

ska powodziowego i przewidywanie

jego zasiêgu oraz negatywnych skut-

ków. Jak s³u¿by lokalne powinny pro-

wadziæ akcjê, przewidywaæ oraz kon-

trolowaæ na bie¿¹co sytuacjê i ostrze-

gaæ mieszkañców?

Oczywiœcie, co najmniej kilka go-
dzin wczeœniej mieszkañcy zagro¿one-
go osiedla czy wioski powinni zostaæ
zawiadomieni o niebezpieczeñstwie
i o tym, jak siê w danej sytuacji zacho-

waæ. Co wiêcej, taka informacja powin-
na byæ precyzyjna i podana w okreœlo-
nym czasie. Ludzie musz¹ wiedzieæ,
przyk³adowo, czy wystarczy wynieœæ
meble na pierwsze piêtro, czy woda bê-
dzie zalewaæ jeszcze wy¿ej, czy i jak
mog¹ wyprowadziæ dobytek, czy woda
bêdzie mia³a wartki nurt itp. Ludzie ze
sztabów antykryzysowych w³aœnie za
takie dzia³ania bior¹ wynagrodzenie.
Zatem ca³¹ akcjê nale¿y prowadziæ pro-
fesjonalnie i trzeba postêpowaæ z g³ow¹
na karku. Nie mo¿e byæ tak, ¿e ludzie
dowiaduj¹ siê o zagro¿eniu, bêd¹c po-
za domem lub wstaj¹ rano i widz¹, ¿e
woda wp³ywa im ju¿ do domów.

To wszystko da siê prognozowaæ
i doœæ dok³adnie wyliczyæ. Trzeba ob-
serwowaæ i mierzyæ przep³yw wody
w potoku, wielkoœæ opadów, czas
sp³ywu wody, nak³adanie siê fal powo-
dziowych i monitorowaæ w czasie pro-

Rozlane wody Wis³oka w Rzeszowie.
Fot. P. Olejnik
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ces formowania siê przep³ywów wez-
braniowych w rzece. Okreœlony procent
wody pochodz¹cej z opadów pozostaje
w zag³êbieniach, gruncie, a czêœæ za-
trzymuje roœlinnoœæ. W sztabach anty-
kryzysowych powinni pracowaæ lu-
dzie, którzy maj¹ okreœlon¹ wiedzê
i doœwiadczenie, a do tego maj¹ tzw.
"nosa". Musz¹ bardzo szybko informo-
waæ i ostrzegaæ mieszkañców, ¿eby ci
zd¹¿yli ratowaæ siebie i swój dobytek.
Ca³a bowiem sztuka zwi¹zana z po-
moc¹ mieszkañcom rejonu powodzi
polega na umiejêtnoœci przewidywania
i ostrzegania w porê.

Wszystko jednak wskazuje na to, ¿e
program antypowodziowy w Polsce nie
istnieje i to jest tragiczna informacja dla
polskich obywateli. W praktyce ozna-
cza to, ¿e obywatel jest bezradny i w³a-

dze pañstwowe podobnie. Zamiast
opracowanego systemu obserwuje siê
kolejne wa¿ne ekipy je¿d¿¹ce po kraju
jak pogotowie ratunkowe, robi¹ce do-
bre miny do z³ej gry. Takie akcje przy
udziale telewizji s¹ raczej okazj¹ do po-
kazania siê w roli troskliwych notabli
i do promocji chêci pomocy, a koñcz¹
siê wraz z zakoñczeniem klêski powo-
dziowej.

0 Dziêkujê za rozmowê. Poruszony

przez Pana w¹tek to znów temat jak

wezbrana rzeka…. Jak w wielu innych

przypadkach nale¿y zaczynaæ te¿ pew-

nie od siebie. Przed laty w ka¿dej miejs-

cowoœci prê¿nie dzia³a³y spó³ki wodne,

które dba³y o przepustowoœæ rowów

melioracyjnych, o sprawnoœæ dzia³ania

prostych w obs³udze obiektów reten-

cyjnych. Dzisiaj ta instytucja sta³a siê

niewidoczna i nieskuteczna, w wielu

wsiach nie dzia³a w ogóle, a jak w s¹-

siedztwie wielu domów wygl¹daj¹

rowy odwadniaj¹ce, ka¿dy widzi. Mo¿e

nale¿y przywróciæ dawny skuteczny

w du¿ej czêœci system drog¹ decyzji ad-

ministracyjnej? Choæby przy w³asnej

posesji, bo tam najczêœciej "rozrabia-

j¹" niegroŸne z pozoru potoki.

Tymczasem dziœ to bolesne na wskroœ

doœwiadczenie - miejmy nadziejê - spo-

woduje rozs¹dne wspó³dzia³anie i kon-

solidacjê wszystkich w³aœciwych rze-

czowo i terenowo organów na rzecz uz-

drowienia zagra¿aj¹cej wci¹¿ ¿yciu sy-

tuacji. Klimat siê zmienia. Prognostycy

nie wykluczaj¹ kolejnych powodzi,

a my wobec tego ¿ywio³u nadal jeste-

œmy bezbronni. Oby to nie by³a trafio-

na prognoza.

Student Politechniki Rzeszowskiej startowa³ w kategorii
Technologie informatyczne. W finale zmierzy³ siê ze studenta-
mi z Boliwii, Chin, Francji, Egiptu, Singapuru.

Finaliœci zostali wy³onieni spoœród blisko 4500 studentów
z ca³ego œwiata, w tym 125 z Polski, którzy startowali w katego-
rii Technologie informatyczne. Dominik Trojnar jest drugim
Polakiem, który dotar³ do œcis³ego, œwiatowego fina³u w tej ka-
tegorii. Fina³owa rozgrywka mia³a miejsce w sobotê 24 kwiet-
nia br.

Studenci startuj¹cy w kategorii Technologie informatyczne
musieli siê wykazaæ wiedz¹ oraz praktycznymi umiejêtnoœcia-
mi z zakresu tworzenia, wdra¿ania i nadzorowania wydajnych,
funkcjonalnych, stabilnych i bezpiecznych systemów informa-

Student Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki

finalist¹ Imagine Cup 2010

Dominik TROJNAR (na zdjêciu), student I roku
studiów magisterskich na kierunku elektronika
i telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki Politechniki Rzeszowskiej, dzia³aj¹cy
w Kole Naukowym Elektroniki i Technologii Infor-
macyjnych, zakwalifikowa³ siê do grona 6 naj-
lepszych studentów, którzy zmierzyli siê podczas
fina³ów œwiatowych Imagine Cup w dyscyplinie
Technologie informatyczne (IT Challenge).



Nr 6(198)–CZERWIEC 2010 15

,

tycznych. Kategoria ta jest rozgrywana
w ramach konkursu Imagine Cup od
2005 r. W tym roku gospodarzem
fina³ów œwiatowych Imagine Cup jest
Polska.

Kategoria IT Challenge skupia siê
na sztuce i procesie tworzenia, wdra¿a-
nia i nadzorowania systemów IT, które
s¹ wydajne, funkcjonalne, stabilne
i bezpieczne. Jest to konkurs technolo-
giczny, w którym nale¿y udowodniæ
swoj¹ wiedzê oraz kreatywnoœæ w za-
stosowaniu nowoczesnych technologii
informatyczno-komunikacyjnych.

Konkurs Imagine Cup, pocz¹tkowo
nastawiony na programowanie i pro-
jektowanie oprogramowania, co roku
zyskuje nowe kategorie.

Poza Technologiami informatyczny-
mi w tegorocznej edycji Imagine Cup
rozgrywane s¹ konkursy w nastê-
puj¹cych kategoriach:
8 Projektowanie oprogramowania -

nale¿y stworzyæ innowacyjne opro-
gramowanie lub zaprogramowany
system informatyczny, maj¹c do
dyspozycji m.in. Net Framework,
Windows czy Windows Mobile.
G³ówn¹ nagrod¹ w konkursie jest
25 000 dolarów,

8 Projektowanie gier - celem jest stwo-
rzenie nowej gry komputerowej wy-
korzystuj¹cej Microsoft XNA Game
Studio 3.0 lub Silverlight 3.0 oraz
Visual Studio. G³ówna nagroda to
25 000 dolarów,

8Media cyfrowe - maksymalnie dwu-
osobowe zespo³y musz¹ stworzyæ
film internetowy poruszaj¹cy tema-
tykê tegorocznego przes³ania Imagi-
ne Cup,

8 Projektowanie systemów wbudowa-
nych - zespo³y maj¹ za zadanie opra-
cowanie wbudowanego rozwi¹zania
z wykorzystaniem Windows Embed-
ded CE 6.0 R2 oraz komputerów
kompaktowych.
Do tej pory a¿ cztery zespo³y z Pol-

ski zakwalifikowa³y siê do drugiej run-
dy w kategorii Projektowanie syste-
mów wbudowanych.

Jakub Wojturski

¯yjemy w œwiecie, w którym tech-
nologia elektroniczna i informatyczna
jest obecna w ka¿dej w³aœciwie cz¹stce
naszego bytu. Komputery, telefony
komórkowe i wiele innych urz¹dzeñ
elektronicznych, które jeszcze niedaw-
no uwa¿ane by³y za luksus, dziœ sta³y
siê standardem w naszym ¿yciu. Korzy-
stamy z nich w domu, w pracy, na wa-
kacjach. Stwarzaj¹ ogromne mo¿li-
woœci. Dziêki nim mo¿emy robiæ rze-
czy, które jeszcze pó³ wieku temu
uchodzi³y za domenê filmów fantas-
tyczno-naukowych. Obecny rozwój cy-
wilizacji stawia coraz to nowsze wyz-
wania. Wyzwania, z którymi bêd¹ siê
musia³y zmierzyæ nastêpne pokolenia.
W³aœnie chêæ pokazania, jak najlepiej
i najbardziej przyjaŸnie wykorzysty-
waæ nowoœci techniczne z dziedziny in-
formatyki i teleinformatyki, sta³a siê
podstaw¹ do stworzenia turnieju Imagi-
ne Cup. Pierwotnym inicjatorem kon-
kursu, w którym studenci mogliby
rywalizowaæ w opracowywaniu roz-
wi¹zañ technicznych u³atwiaj¹cych ¿y-
cie, by³a firma Microsoft. Wraz
z rozwojem przedsiêwziêcia do³¹czyli

kolejni partnerzy, np. DELL i Orange.
Obecnie wspó³organizatorami konkur-
su s¹ równie¿ rz¹dy pañstw, w których
odbywaj¹ siê fina³y Imagine Cup. Fina³
tegorocznej edycji - Imagine Cup 2010
- rozegra³ siê w Warszawie. Tym bar-
dziej warto przyjrzeæ siê bli¿ej tej pre-
sti¿owej imprezie, w której bior¹ udzia³
studenci z ca³ego œwiata, a wœród nich
równie¿ studenci Politechniki Rze-
szowskiej.

Odrobina historii

Jednym z celów konkursu Imagine
Cup jest rozwiniêcie kreatywnoœci
i wyobraŸni, a tak¿e przyspieszenie
adaptacji nowych technologii we
wspó³czesnym œwiecie. Celem tej ini-
cjatywy by³o tak¿e zachêcenie m³odych
ludzi do korzystania z nowych techno-
logii, które s³u¿y³yby rozwi¹zywaniu
problemów wspó³czesnoœci. Historia
konkursu zaczê³a siê w roku 2003, kie-
dy to odby³a siê jego pierwsza edycja
w Barcelonie. Jej temat brzmia³: "Inter-
net ³¹cznikiem miêdzy ludŸmi, infor-
macj¹, systemami i rozwi¹zaniami".

Ka¿da kolejna edycja prowadzona jest
pod innym has³em przewodnim, a od-
bywa³y siê one w Ameryce Po³udnio-
wej (Sao Paulo), Azji (Yokohama,
Delhi, Seul), Europie (Pary¿), Afryce
(Kair). Z roku na rok uczestników jest
coraz wiêcej. Zaczê³o siê od tysi¹ca
osób w 2003 r. i jak dot¹d koñczy siê na
300 000 uczestników w 2010 r.

Jak to dzia³a?

Zasady konkursu s¹ doœæ proste.
Mo¿na je uj¹æ w jednym zdaniu: jest
problem i trzeba go rozwi¹zaæ. Tyle te-
orii - praktyka niestety okazuje siê du¿o

- co to jest i dlaczego warto braæ w tym wydarzeniu udzia³?

Imagine Cup

Liczba uczestników Imagine Cup
w latach 2003-2009.
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bardziej z³o¿ona. W ka¿dej edycji Ima-
gine Cup jest ustalony motyw przewod-
ni. Tegoroczne has³o to: "WyobraŸ
sobie œwiat, w którym technologia po-
maga rozwi¹zywaæ najtrudniejsze pro-
blemy ludzkoœci". Tematyka zwi¹zana
jest z Celami Milenijnymi Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Jeœli has³o to
wydaje siê obce, to warto przypomnieæ,
¿e chodzi o osiem celów, które 192 kra-
je cz³onkowskie ONZ zobowi¹za³y siê
osi¹gn¹æ w ramach Projektu Milenijne-
go ONZ do 2015 r. Te cele to rozwi¹za-
nie nastêpuj¹cych problemów: g³odu,
edukacji, równouprawnienia p³ci,
umieralnoœci dzieci, zdrowia kobiet
w ci¹¿y, HIV/AIDS i malarii, ochrony
œrodowiska oraz œwiatowego partner-
stwa w sprawach rozwoju. Jako przy-
k³ad mo¿e tu pos³u¿yæ zbudowanie
w ramach ubieg³orocznej edycji kon-
kursu przenoœnego urz¹dzenia do wy-
konywania KTG w domu, które mo¿na
pod³¹czyæ do Internetu. Urz¹dzenie
alarmuje automatycznie pogotowie i le-
karza prowadz¹cego o zagro¿eniu bez-
pieczeñstwa p³odu. Jest obecnie w fazie
przygotowywania do wprowadzenia go
na rynek.

Uczestnicy konkursu maj¹ do wybo-
ru kilka kategorii, w których mog¹ kon-
kurowaæ.

Projektowanie oprogramowania

Jak sama nazwa wskazuje, zada-
niem jest stworzenie autorskiego opro-
gramowania, które pomo¿e w roz-
wi¹zaniu danego problemu. Niekon-
wencjonalne myœlenie i determinacja to
cechy bardzo przydatne w tej dyscypli-
nie. Jako przyk³ady mog¹ tu pos³u¿yæ
opracowane w ramach tego konkursu
algorytmy przewidywania zmian pogo-
dowych, obecnie wykorzystywane
przez placówki badawcze. Zawodnicy
w tej kategorii nie s¹ ograniczeni tylko
do komputerów, tak wiêc opracowane
oprogramowanie mo¿e byæ implemen-
towane nawet w bardzo nietypowych
warunkach. Warto wykazaæ siê po-
mys³owoœci¹, poniewa¿ w³aœnie orygi-
nalne i nowatorskie rozwi¹zania mog¹
w tej kategorii zaprowadziæ na podium.
Startowaæ mo¿na w dru¿ynie sk³a-
daj¹cej siê maksymalnie z czterech
osób. Dodatkowo dru¿yna mo¿e korzy-

staæ z pomocy tzw. mentora, czyli oso-
by wspomagaj¹cej dzia³anie grupy,
któr¹ mo¿e byæ np. nauczyciel akade-
micki. Jest to jedyna dyscyplina, w któ-
rej rozgrywane s¹ tzw. fina³y krajowe,
gdy¿ startuj¹cych jest tak wielu, ¿e po-
trzebny jest dodatkowy stopieñ selekcji
przed fina³em œwiatowym.

Projektowanie systemów

wbudowanych

Systemy wbudowane to olbrzymi
temat, którego nie sposób omówiæ
w kilku zdaniach. Spotykamy je w wie-
lu dziedzinach ¿ycia, maj¹ bardzo sze-
rok¹ gamê zastosowañ, pocz¹wszy od
telefonii komórkowej, poprzez nawiga-
cjê GPS, a skoñczywszy na urz¹dze-
niach s³u¿¹cych do kontroli lotu. S¹
swoistym po³¹czeniem zaawansowanej
elektroniki i oprogramowania ste-
ruj¹cego. Jednym ze zwyciêskich opra-
cowañ w Imagine Cup w ubieg³ych
latach by³ œmig³owiec przystosowany
do wykrywania i analizy ska¿eñ. Jak
wiêc mo¿na zauwa¿yæ, konkurs ten nie
jest skierowany wy³¹cznie do studen-
tów kierunków elektronicznych i infor-
matycznych. Kategoria dopuszcza
zarówno opracowywanie rozwi¹zañ
sprzêtowych, jak i programowych, przy
wykorzystaniu systemu operacyjnego
czasu rzeczywistego Windows Embed-
ded CE. Swoich si³ mo¿na próbowaæ
w dru¿ynach sk³adaj¹cych siê maksy-
malnie z trzech osób. Podobnie jak
w poprzedniej kategorii mo¿liwe jest
korzystanie z pomocy mentora.

Projektowanie gier

Tworzenie gier to zagadnienie z po-
granicza sztuki i techniki. Ograniczenia
s¹ niewielkie, musi siê korzystaæ z jêzy-
ków programowania Microsoft XNA
Game Studio 3.0, Visual Studio
oraz(lub) Silverlight. Reszta zale¿y od
fantazji twórcy. Dopuszczalne s¹ dru-
¿yny maksymalnie czteroosobowe i ko-
rzystanie z pomocy mentora. Nie wolno
jednak tworzyæ gier ociekaj¹cych prze-
moc¹ i brutalnoœci¹, a opracowania
uczestników winny realizowaæ okre-
œlony cel. Jako dobry przyk³ad mo¿na
wymieniæ specjalne gry, dziêki którym

lekarze æwicz¹ koordynacjê rêka-oko
i precyzjê operowania narzêdziami.

Media cyfrowe

Jest to kategoria, która mo¿e byæ
postrzegana jako swoiste tworzenie
dzie³a sztuki. W tej kategorii zadaniem
jest nakrêcenie filmu, który nastêpnie
nale¿y umieœciæ w Internecie. O zwy-
ciêstwie decyduje nie tylko treœæ filmu,
ale równie¿ oceny wystawione przez
internautów. Bardzo wa¿ne jest, aby
film by³ w miarê mo¿liwoœci krótki,
bardzo treœciwy i zapadaj¹cy w pamiêæ.
Musi to byæ coœ nowego, poruszaj¹cego
i oryginalnego, zwi¹zanego z g³ównym
mottem Imagine Cup. Dopuszczalne s¹
dru¿yny dwuosobowe.

Technologie informatyczne

W tej kategorii koñcz¹ siê zagadnie-
nia zwi¹zane ze sztuk¹. Startuj¹cy
musz¹ siê wykazaæ swoj¹ wiedz¹, za-
równo w kwestii teoretycznej, jak
i praktycznej. Wyzwania podejmowa-
ne s¹ indywidualnie, zaczynaj¹ siê od
quizu nt. nowoczesnych technologii in-
formatycznych i sieciowych. W kolej-
nym etapie uczestnicy, którzy zalicz¹
pomyœlnie quiz, musz¹ przygotowaæ
kompleksowy projekt infrastruktury te-
leinformatycznej zadanej przez sê-
dziów organizacji. Jest to tzw. studium
przypadku (ang. case study). Projekt
musi obejmowaæ projekt fizyczny i lo-
giczny infrastruktury sieciowej, ³¹cznie
z kompleksowo zaplanowanymi, a¿ do
poziomu konfiguracji serwerami po-
szczególnych us³ug, które maj¹ byæ do-
stêpne w sieci zadanej przez sêdziów
organizacji. Do fina³u przechodzi tylko
6 osób z ca³ego œwiata. Przed nimi zo-
staje postawione zadanie w postaci
kompleksowego opracowania projektu
sieci, jego wdro¿enia i uruchomienia na
fizycznym sprzêcie, na którego roz-
wi¹zanie dostaj¹ 24 godziny bez ¿ad-
nych przerw.

Imagine Cup w Polsce

Historia Imagine Cup w Polsce
zaczyna siê w 2004 r. i trwa do dziœ. Od
2004 roku Polska wystawia jedn¹ z naj-
liczniejszych reprezentacji krajowych.
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Reprezentanci Polski wiele razy stawa-
li na podium, zdobywaj¹c wysokie
pozycje w rankingach.

Nagrody

Nagrody mo¿liwe do zdobycia w fi-
na³ach œwiatowych Imagine Cup przy-
prawiaj¹ o zawrót g³owy ka¿dego
studenta. Do zdobycia s¹ nastêpuj¹ce
nagrody w poszczególnych katego-
riach:
n PROJEKTOWANIE OPROGRA-

MOWANIA:
= I miejsce - 25 000 dolarów ame-

rykañskich
= II miejsce - 10 000 dolarów ame-

rykañskich
= III miejsce - 5 000 dolarów ame-

rykañskich

n PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW
WBUDOWANYCH:
= I miejsce - 25 000 dolarów ame-

rykañskich
= II miejsce - 10 000 dolarów ame-

rykañskich
= III miejsce - 5 000 dolarów ame-

rykañskich
n PROJEKTOWANIE GIER:
= I miejsce - 25 000 dolarów ame-

rykañskich
= II miejsce - 10 000 dolarów ame-

rykañskich
= III miejsce - 5 000 dolarów ame-

rykañskich
n MEDIA CYFROWE:
= I miejsce - 8 000 dolarów amery-

kañskich
= II miejsce - 4 000 dolarów ame-

rykañskich

= III miejsce - 3 000 dolarów ame-
rykañskich

n TECHNOLOGIE INFORMA-
TYCZNE
= I miejsce - 8 000 dolarów amery-

kañskich
= II miejsce - 4 000 dolarów ame-

rykañskich
= III miejsce - 3 000 dolarów ame-

rykañskich

Udzia³ studentów Politechniki

Rzeszowskiej w Imagine Cup

Studenci Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Rzeszow-
skiej od kilku lat bior¹ udzia³ w Imagine
Cup. Z pocz¹tku by³y to projekty w ka-
tegorii Projektowanie oprogramowa-
nia, realizowane przez Ko³o Naukowe
KOD, a nastêpnie rywalizacja w kate-
gorii IT Challenge, w której bior¹
udzia³ studenci z Ko³a Naukowego
Elektroniki i Technologii Informacyj-
nych.

W edycji konkursu z 2008 r. w sk³ad
"PRz Team" wchodzi³o dwóch studen-
tów, wówczas I roku, kierunku infor-
matyka (Marcin Jamro i Micha³ Kêps-
ki). Opracowany zosta³ projekt "ecoNa-
vigator", którego celem by³ wybór mo-
¿liwie najlepszego alternatywnego
œrodka transportu w zale¿noœci od ró¿-
norodnych kryteriów. Projekt zosta³ za-
kwalifikowany do II etapu konkursu
w kategorii Projektowanie oprogramo-
wania (ang. Software Design). W 2009
roku Politechnikê Rzeszowsk¹ ponow-
nie reprezentowa³a wspomniana dru¿y-
na, w sk³ad której wchodzi³o trzech
studentów: Pawe³ Cy³o, Marcin Jamro
oraz Tomasz Nowak. Opracowany
przez nich projekt nazywa³ siê "DidA-
id" i stanowi³ rozbudowan¹ platformê
dydaktyczn¹ u³atwiaj¹c¹ pracê nauczy-
cieli oraz wspomagaj¹c¹ naukê ucz-
niów. Swoje cele realizowa³ on m.in.
poprzez uproszczenie dostêpu do wia-
rygodnych materia³ów naukowych,
³atwe udostêpnianie plików przez na-
uczycieli, czy te¿ mo¿liwoœæ uczestni-
czenia uczniów w konsultacjach pro-
wadzonych przez Internet. Projekt ten
zosta³ tak¿e zakwalifikowany do II eta-
pu konkursu w kategorii Projektowanie
oprogramowania. Równie¿ w edycji

Udzia³ zawodników z Polski w fina³ach Imagine Cup

2005

I miejsce - Tworzenie gier - Wojciech Jaœkowski, Jakub Gogolewski (Politechnika Po-
znañska)

III miejsce - Tworzenie gier - Rafa³ Gliszczyñski, Przemys³aw Makosiej (Politechnika
£ódzka)

2006

I miejsce - Algorytmy - Piotr Marek Mikulski (Uniwersytet Warszawski)

II miejsce - Algorytmy - Przemys³aw Dêbiak (Uniwersytet Warszawski), Tomasz B³ajek
(Politechnika Poznañska)

II miejsce - Film krótkometra¿owy - Julia Górniewicz (Uniwersytet Warmiñsko-Mazur-
ski), Jacek Barcikowski (Politechnika Poznañska)

2007

I miejsce - Algorytmy - Przemys³aw Dêbiak (Uniwersytet Warszawski)

I miejsce - Fotografia - Iwona Bielecka (Wojskowa Akademia Techniczna), Ma³gorzata
£opaciuk (Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego)

I miejsce - Film krótkometra¿owy - Julia Górniewicz (Uniwersytet Warmiñsko-Mazur-
ski), Jacek Barcikowski (Politechnika Poznañska)

2008

III miejsce - Projektowanie systemów wbudowanych - zespó³ Aero@PUT (Politechnika
Poznañska)

III miejsce - Projektowanie oprogramowania (nagroda za interoperacyjnoœæ) - zespó³
Together (Politechnika Poznañska)

2009

II miejsce - Mash up - Monastery of Innovations (Politechnika Poznañska)

Nagroda pierwszej damy Egiptu H.E. Suzanna Mubarak - kAMUflage (Politechnika
Poznañska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

II miejsce - nagroda za interoperacyjnoœæ - FteamS
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2010 dru¿yna z Ko³a Naukowego Infor-
matyków KOD bierze udzia³ w konkur-
sie Imagine Cup, startuj¹c nie tylko
w kategorii Projektowanie oprogramo-
wania, lecz tak¿e Projektowanie syste-
mów wbudowanych. Opracowany
przez dru¿ynê "Sampi Design" projekt
nazywa siê "drive4nature" i jest to sy-
stem, który umo¿liwia wybór mo¿liwie
najlepszych tras oraz alternatywnych
œrodków transportu, m.in. w zale¿noœci
od dostêpnoœci pojazdów w pobli¿u,
liczby osób oczekuj¹cych na przystan-
kach, natê¿enia ruchu czy obecnej po-
gody. Projekt uwzglêdnia i analizuje
w czasie rzeczywistym powszechnie
dostêpne w metropoliach autobusy,
tramwaje, metro. Zakwalifikowa³ siê
ju¿ do krajowego fina³u konkursu w ka-
tegorii Projektowanie oprogramowa-
nia (do którego przesz³o jedynie 10
dru¿yn z ca³ej Polski) i drugiej rundy
rozgrywki w kategorii Projektowanie
systemów wbudowanych. W obecnej
edycji konkursu Imagine Cup w roku
2010 Politechnika Rzeszowska re-
prezentowana by³a przez dru¿ynê
"grey2rgb", któr¹ tworzy czterech stu-
dentów III roku informatyki: Kamil Da-
niel, Tomasz Dyrak, Waldemar Sudo³
oraz Tomasz Szostak. Opracowuj¹ oni
grê o tytule "Boarding Pass", w której
gracz wciela siê w postaæ lekarza, ba-
daj¹c, diagnozuj¹c i lecz¹c pacjentów.
Projekt ten zosta³ zakwalifikowany do

II rundy konkursu w kategorii Projekto-
wanie gier (ang. Game Design).

W kategorii Technologie informa-
tyczne (ang. IT Challenge) studenci za-
czêli startowaæ wraz z pocz¹tkami
dzia³alnoœci Ko³a Naukowego Elektro-
niki i Technologii Informacyjnych, któ-
re dzia³a przy Zak³adzie Systemów
Elektronicznych i Telekomunikacyj-
nych. Ju¿ w pierwszym roku dzia³alno-
œci zanotowano ma³y sukces, poniewa¿
dwie osoby z zespo³u (Dominik Trojnar
i Andrzej Sagan) zakwalifikowa³y siê
do drugiej rundy we wspomnianej kate-
gorii, by zmierzyæ siê z konkurentami
z ca³ego œwiata przy rozwi¹zywaniu za-
dania studium przypadku (ang. case
study). Obaj studenci wypadli, na miarê
ich ówczesnych mo¿liwoœci, bardzo
dobrze. Zajêli odpowiednio trzecie
i siódme miejsce spoœród osób star-
tuj¹cych w Polsce. Dominikowi Troj-
narowi, który wówczas bra³ udzia³
w konkursie po raz pierwszy, zabrak³o
9 punktów, by dostaæ siê do fina³u œwia-
towego. W roku 2010 cz³onkowie Ko³a,
zachêceni osi¹gniêciami uczestników
zesz³orocznej edycji, licznie uczestni-
czyli w pierwszej rundzie Imagine Cup
IT Challenge. Udzia³ oraz dotychczaso-
wy rozwój osobisty w ramach spotkañ
Ko³a da³y efekty. Z 77 Polaków zakwa-
lifikowanych do rundy drugiej, a¿ 14 o-
sób to reprezentanci Ko³a Naukowego
Elektroniki i Technologii Informacyj-

nych. Druga runda, polegaj¹ca na za-
proponowaniu rozwi¹zania studium
przypadku, okaza³a siê du¿o trudniej-
sza ni¿ rok wczeœniej. Mo¿na to by³o
zauwa¿yæ chocia¿by po liczbie zg³o-
szeñ projektów, których, jak podano,
wp³ynê³o tylko 81 z ca³ego œwiata. A¿
9 z nich to projekty cz³onków KNEiTI.
Œwiadczy to o mobilizacji i pasji jego
cz³onków w zdobywaniu wiedzy
i osi¹gniêæ naukowych. Do trzeciej,
fina³owej rundy konkursu mog³o siê za-
kwalifikowaæ maksymalnie 6 osób na
œwiecie, przy czym wed³ug regulaminu
dany kraj mo¿e reprezentowaæ tylko
jedna osoba. Do fina³u, z drugim wyni-
kiem na œwiecie po rundzie drugiej, za-
kwalifikowa³ siê cz³onek KNEiTI -
Dominik Trojnar. Jest to pierwszy stu-
dent Politechniki Rzeszowskiej, które-
mu uda³o siê dotrzeæ do fina³u œwia-
towego w swojej dyscyplinie. W finale
zmierzy³ siê z piêcioma innymi pasjo-
natami teleinformatyki: z Boliwii,
Chin, Egiptu, Francji oraz Singapuru.
Niektóre z tych osób maj¹ ju¿ doœwiad-
czenie w zarz¹dzaniu du¿ymi œrodowi-
skami teleinformatycznymi. Nie-
zale¿nie od koñcowego wyniku jest to
olbrzymi sukces zarówno naszego stu-
denta, jak i Ko³a Naukowego, którego
jest cz³onkiem.

Opiekun Ko³a Bartosz Paw³owicz,
studenci: Rafa³ Œwirk, Pawe³ Trzaska,

Dominik Trojnar, Marcin Jamro

Ka¿dy kolejny fina³ Podkarpac-
kiego Konkursu Chemicznego jest
wydarzeniem szczególnym, zwra-
caj¹cym uwagê na "chemiczne talenty"
województwa podkarpackiego. W mi-
jaj¹cym roku akademickim Wydzia³
Chemiczny by³ organizatorem II edycji
zmagañ konkursowych. W konkursie
wziêli udzia³ uczniowie z 52 szkó³
naszego województwa oraz kilkoro

uczniów z województw: lubelskiego,
ma³opolskiego i pomorskiego. W bie-
¿¹cym roku najliczniej reprezen-
towane by³y: IV Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. M. Kopernika w Rzeszo-
wie - 38 uczniów, I Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Hetmana Jana
Tarnowskiego w Tarnobrzegu - 21 ucz-
niów oraz I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. kr. W³adys³awa Jagie³³y w Dêbicy -

Fina³ II edycji
Podkarpackiego Konkursu Chemicznego

im. Ignacego £ukasiewicza

KOPKCh



Nr 6(198)–CZERWIEC 2010 19

,

Lista szkó³ bior¹cych udzia³ w II edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego
im. Ignacego £ukasiewicza

Lp. Miejscowoœæ Szko³a
Liczba zawodników

w I etapie
Liczba zawodników

w II etapie
Liczba zawodników

w III etapie
1 Brzozów I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. kr. K. Wielkiego 5 5 2
2 Dêbica I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. kr. W. Jagie³³y 19 15 7
3 Dêbica II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. J. Twardowskiego 5 1 -
4 Dêbica Zespó³ Szkó³ nr 2 im. E. Kwiatkowskiego 3 1 -
5 Dukla Zespó³ Szkó³ w Dukli 1 - -
6 Iwonicz Zespó³ Szkó³ w Iwoniczu 1 - -
7 Jaros³aw Technikum nr 1 1 - -
8 Jaros³aw VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce 7 - -
9 Jas³o I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. kr. S. Leszczyñskiego 10 6 -
10 Jas³o II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. pp³k. J. Modrzejewskiego 9 2 2
11 Kolbuszowa Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Bytnara 5 - -
12 Krosno I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika 14 11 3
13 Krosno II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Konstytucji 3 Maja 15 4 2
14 Krosno Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnychnr 5 11 2 -
15 Krosno Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnychnr 1 im. J. Szczepanika 5 1 -
16 Lesko Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. gen. W. Andersa 7 5 -
17 Le¿ajsk Zespó³ Szkó³ Licealnych im. B. Chrobrego 4 4 4
18 £añcut I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sienkiewicza 9 2 -
19 £añcut Zespó³ Szkó³ nr 1, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce

im. J. Korczaka 10 1 1
20 Mielec II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika 7 6 3
21 Na³êczów Zespó³ Szkó³ im. Z. Chmielewskiego 2 - -
22 Nisko Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stefana Czarneckiego 1 1 1
23 Nisko Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 3 - -
24 Nowy S¹cz Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cychnr 2, II Liceum

Ogólnokszta³c¹ce im. M. Konopnickiej 19 15 5
25 Pilzno Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Petrycego 5 - -
26 Przemy�l I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. S³owackiego 6 1 -
27 Przemy�l Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. prof. K. Morawskiego 13 4 1
28 Przemy�l Zespó³ Szkó³ Elektronicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. prof.

J. Groszkowskiego 8 1 -

29 Przeworsk Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych
im. kr. W. Jagie³³y 3 1 -

30 Radzyñ
Podlaski I Liceum Ogólnokszta³c¹ce 9 - -

31 Ropczyce Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Ko�ciuszki 4 - -
32 Rymanów Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Wyspiañskiego 10 - -
33 Rzeszów II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. p³k. L. Lisa-Kuli 17 1 1
34 Rzeszów III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. C.K. Norwida 14 - -
35 Rzeszów Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Paw³a II Sióstr Prezentek 13 4 2
36 Rzeszów Liceum Ogólnokszta³c¹ceWSIiZ 3 1 -
37 Rzeszów Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce 1 - -
38 Rzeszów Zespó³ Szkó³ Zak³adu Doskonalenia Zawodowego 1 - -
39 Rzeszów IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika 38 17 4
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Lp. Miejscowoœæ Szko³a
Liczba zawodników

w I etapie
Liczba zawodników

w II etapie
Liczba zawodników

w III etapie
40 Sanok I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. KEN 15 11 2
41 Sanok II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Sk³odowskiej-Curie 7 1 -
42 Sêdziszów

M³p. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ks. P. Skargi 1 1 -

43 StalowaWola Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnychnr 1
im. W. Sikorskiego 17 - -

44 StalowaWola Samorz¹dowe Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. C.K. Norwida 10 1 -

45 Strzy¿ów Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. A. Mickiewicza 12 3 2
46 Tarnobrzeg I Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce

im. Hetmana J. Tarnowskiego 21 7 1
47 Tarnobrzeg Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika 11 4 2
48 Tarnobrzeg Zespó³ Szkó³ im. ks. S. Staszica 7 2 -
49 Ulanów Zespó³ Szkó³ im. M. Janika 4 1 -
50 Ustka Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych 1 - -
51 Ustrzyki Dolne Zespó³ Szkó³ Licealnych im. J. Pi³sudskiego 4 2 -
52 ¯o³ynia Liceum Ogólnokszta³c¹cew Zespole Szkó³

im. A. Mickiewicza 4 3 -

RAZEM 432 148 45

Lista szkó³ bior¹cych udzia³ w II edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego
im. Ignacego £ukasiewicza

19 uczniów. Zawody I etapu odby³y siê
w szko³ach, natomiast pozosta³e etapy
konkursu - w salach wyk³adowych
Wydzia³u Chemicznego Politechniki
Rzeszowskiej. W czêœci pisemnej I, II
i III etapu m³odzie¿ rozwi¹zywa³a
zadania problemowe, w "œcis³ym fi-
nale" zaœ zadanie laboratoryjne.

Ciesz¹ nas osi¹gniêcia uczniów i ich
wspania³ych nauczycieli na wszystkich
etapach konkursu. Sukcesy m³odzie¿y
na ka¿dym z nich by³y wspomagane
przez doœwiadczenie, a tak¿e twórczy
klimat pracy ich opiekunów.

W dniu 15 maja 2010 r. w Klubie
Pracowników Politechniki Rzeszow-
skiej odby³a siê uroczystoœæ zakoñcze-
nia II edycji Podkarpackiego Konkursu
Chemicznego im. Ignacego £ukasiewi-
cza - konkursu, nad którym honorowy
patronat sprawowali: JM Rektor Poli-
techniki Rzeszowskiej, marsza³ek wo-
jewództwa podkarpackiego oraz pre-
zydent miasta Rzeszowa. W spotkaniu
wziêli udzia³: prorektor PRz prof. Fe-
liks Stachowicz, przedstawiciel mar-
sza³ka woj. podkarpackiego Waldemar
Szumny, dyrektor Wydzia³u Strategii

Edukacyjnej i Administracyjnej w Pod-
karpackim Kuratorium Oœwiaty Marek
Kondzio³ka, zespó³ dziekañski Wy-
dzia³u Chemicznego PRz w osobach:
prodziekana Wydzia³u ds. ogólnych,
zarazem przewodnicz¹cego Rzeszow-
skiego Oddzia³u Polskiego Towarzy-
stwa Chemicznego prof. PRz Wiktora
Bukowskiego oraz prodziekan ds. nau-
czania dr Anny KuŸniar. W uroczystym
zakoñczeniu wziêli równie¿ udzia³ ucz-
niowie, nauczyciele, przedstawiciele
dyrekcji szkó³, przedstawiciele sponso-
rów, m.in: prezes Zarz¹du MARMA
Polskie Folie pani Marta Pó³torak,
przedstawiciel firmy SIC w Rzeszowie
pani Wioletta Wiêcek-Sobina oraz
cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego
Podkarpackiego Konkursu Chemiczne-
go.

W pierwszej czêœci spotkania prze-
wodnicz¹cy KOPKCh dr J. Pusz przy-
wita³ wszystkich uczestników i przed-
stawi³ organizacjê oraz przebieg II edy-
cji Podkarpackiego Konkursu Che-
micznego. Nastêpnie g³os zabrali: prof.
F. Stachowicz, W. Szumny, M. Kon-
dzio³ka, prof. PRz J. Kalembkiewicz

i pani M. Pó³torak. Wszyscy wyrazili
swoje poparcie dla tej cennej inicjaty-
wy. Wyra¿ono te¿ s³owa uznania pod
adresem organizatorów konkursu i do-
ceniono zaanga¿owanie osób, które
podjê³y siê jego realizacji, zawodnicy
us³yszeli zaœ wiele ciep³ych s³ów wypo-
wiedzianych przez mówców.

Nastêpnie odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród indywidualnych dla
najlepszych zawodników oraz nagrody
zespo³owej dla wyró¿nionej szko³y.
W tablicy zestawiono listê nagrodzo-
nych finalistów konkursu w klasyfika-
cji indywidualnej i zespo³owej.
Nagrody indywidualne w postaci dyp-
lomów, notebooka Toshiba, odtwarza-
czy multimedialnych, przenoœnych
dysków oraz albumów wrêczyli: prof.
F. Stachowicz wraz z przewodni-
cz¹cym PKCh dr. J. Puszem i W. Szum-
nym. Nagrodê i dyplomy w klasyfika-
cji zespo³owej dla najlepszych szkó³
przekaza³ prodziekan Wydzia³u Che-
micznego W. Bukowski. Wspania³e
i wartoœciowe nagrody dla najlepszych
zawodników w II edycji konkursu zo-
sta³y zakupione ze œrodków ofiarowa-
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Lista uczniów nagrodzonych i wyró¿nionych w II edycji Podkarpackiego

Konkursu Chemicznego im. Ignacego £ukasiewicza
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nych przez JM Rektora, sponsorów, jak
i Rzeszowskiego Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Chemicznego. Nagrod¹
g³ówn¹ w klasyfikacji zespo³owej dla
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Miko³aja Kopernika w Kroœnie by³a re-
plika lampy skonstruowanej przez Ig-
nacego £ukasiewicza. Nagrodê ufun-
dowan¹ przez dziekana Wydzia³u Che-
micznego odebra³ dyrektor I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dêbicy mgr Ry-
szard Pêkala.

W ostatniej czêœci spotkania z uta-
lentowan¹ m³odzie¿¹ województwa

podkarpackiego wymieniono uwagi
i pogl¹dy nt. przysz³ych edycji kon-
kursu.

Du¿e zainteresowanie m³odzie¿y
bior¹cej udzia³ w II edycji Podkarpac-
kiego Konkursu Chemicznego im.
I. £ukasiewicza (423 uczniów), ich en-
tuzjazm i zapa³ podczas wszystkich or-
ganizowanych etapów zawodów
wskazuj¹, ¿e podjêta w przesz³oœci ini-
cjatywa Wydzia³u Chemicznego, po-
przez propagowanie i rozwijanie
zainteresowania chemi¹ wœród ucz-
niów, zwrócenie ich uwagi na rangê

przedmiotu jest dobr¹ inwestycj¹
w przysz³oœæ, a tak¿e wspania³¹ wizy-
tówk¹ Wydzia³u Chemicznego PRz
w naszym województwie.

Na zakoñczenie chcia³bym w imie-
niu w³asnym, jak i wspó³pracowników
z Komitetu Organizacyjnego Podkar-
packiego Konkursu Chemicznego wy-
raziæ serdeczne podziêkowania
wszystkim osobom uczestnicz¹cym
w uroczystym zakoñczeniu jego II edy-
cji. Gratulujê zawodnikom, nauczycie-
lom i dyrekcji szkó³ osi¹gniêtych
wyników, ¿ycz¹c zarazem dalszych
sukcesów. Dziêkujê równie¿ za ¿yczli-
we s³owa wypowiedziane podczas so-
botniego spotkania. Wszystkim pa-
tronom i sponsorom Podkarpackiego
Konkursu Chemicznego sk³adam po-
dziêkowanie za cenn¹ pomoc i wspar-
cie naszych dzia³añ, za sponsorowanie
konkursu, a przez to godniejsze jego
uczczenie. Szczególnie kierujê je do
firm: ALCHEM Sp. z o.o., CIARKO
Sp. z o.o. z Sanoka, ICN POLFA Rze-
szów S.A., MARMA Polskie Folie
z Rzeszowa, zak³adów: ORGANIKA-
-SARZYNA w Nowej Sarzynie, RPIS
z Rzeszowa, Chemia Specjalistyczna
SIC z Rzeszowa oraz Fundacji Rozwo-
ju Politechniki Rzeszowskiej.

Przewodnicz¹cy KOPKCh
Janusz PuszMgr Krystyna Barszcz w otoczeniu zwyciêskiego zespo³u z I LO w Dêbicy.

Fot. M. Misiakiewicz

W dniu 24 marca br. na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
PRz odby³o siê uroczyste podsumowa-
nie wyników Zawodów Okrêgowych
XXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejêtno-
œci Budowlanych z udzia³em najlep-
szych zawodników, ich nauczycieli
i dyrektorów szkó³, najwy¿szych w³adz

uczelni i ww. Wydzia³u, przedstawi-
cieli firm budowlanych i instytucji
zwi¹zanych z budownictwem.

Ze strony gospodarzy obecni byli
m.in.: prorektor ds. ogólnych prof. dr
hab. in¿. Feliks Stachowicz, dziekan
WBiIŒ prof. dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski wraz z prodziekanem dr. in¿.

Aleksandrem Starakiewiczem oraz dr
hab. in¿. Lech Licho³ai, prof. PRz, prze-
wodnicz¹cy Komitetu Okrêgowego
Olimpiady.

W spotkaniu wziêli tak¿e udzia³
przedstawiciele instytucji zwi¹zanych
z budownictwem, m.in. mgr in¿. Adam
Jakóbczak - przewodnicz¹cy rzeszow-

Budowanie to bardzo piêkna i wa¿na umiejêtnoœæ,
Zarówno w sensie dos³ownym, jak i przenoœnym.
Oby jak najwiêcej ludzi potrafi³o budowaæ,
I w³asne ¿ycie, i w³asny dom, i Polskê.

(�ród³o: http: www.olimpiadabudowlana.pl)

Spotkanie z olimpijczykami
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
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skiego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku In-
¿ynierów i Techników Budownictwa,
dr in¿. Jerzy Kerste - dyrektor Podkar-
packiej Okrêgowej Izby In¿ynierów
Budownictwa oraz przedstawiciele
firm budowlanych w osobach mgr in¿.
Ewy Serafin z przedsiêbiorstwa BEST
Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie
i mgr. in¿. Bogus³awa Krzanowskiego -
dyrektora ds. sprzeda¿y i marketingu
w SOLBET KOLBUSZOWA S.A.
Wspó³organizatorów Olimpiady repre-
zentowa³ mgr Robert Bar³owski - dy-
rektor Zespo³u Szkó³ Kszta³cenia Usta-
wicznego w Rzeszowie, w którym od
lat przeprowadzane s¹ zawody okrêgo-
we. Na spotkaniu nie mog³o oczywiœcie
zabrakn¹æ mgr. in¿. Ryszarda Daniela,
pe³nomocnika Komitetu G³ównego
Olimpiady w okrêgu rzeszowskim,
zas³u¿onego nauczyciela i wychowaw-
cy, cz³owieka, który od wielu lat jest
ca³ym sercem oddany pracy organiza-
cyjnej, jest "lokomotyw¹" tych olim-
piad. Utrwalona przez ostatnie lata
obecnoœæ pracowników naukowych
Politechniki Rzeszowskiej przy ocenia-
niu wyników zawodów okrêgowych to
tak¿e efekt doskona³ej pracy koordyna-
cyjnej pana Ryszarda Daniela.

Wyst¹pienia i wypowiedzi wymie-
nionych osób adresowane by³y do naj-

wa¿niejszych bez w¹tpienia uczest-
ników tego spotkania - laureatów zawo-
dów okrêgowych z dnia 6 marca br. Nie
ukrywano zainteresowania pozyska-
niem laureatów, tak przez w³adze Poli-
techniki - jako przysz³ych studentów,
jak i przez przedsiêbiorców - jako po-

tencjalnych pracowników w dalszej
perspektywie czasowej. Nadto, ka¿da
niemal wypowiedŸ budzi³a przekona-
nie, ¿e Ci m³odzi ludzie, którzy dali siê
poznaæ z jak najlepszej strony, odbior¹
kierowane do nich s³owa jako dowód
uznania i wsparcia.

Nagroda z r¹k prorektora prof. F. Stachowicza i dziekana prof. L. Ziemiañskiego
dla laureata Adriana Bochno.

Fot. w³asna

Oœmiu laureatów w pami¹tkowym ujêciu.
Fot. w³asna
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Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do
wymiany zdañ z opiekunami, m.in. na
temat problemów nurtuj¹cych œrednie
szkolnictwo zawodowe. Czêœæ z tych
problemów jest pokonywana dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu i dodatko-
wej spo³ecznej pracy nauczycieli - pa-
sjonatów, wœród których prym wiod¹
takie osoby, jak obecni na omawianym
spotkaniu opiekunowie olimpijczy-
ków. Nie jest to jednak najw³aœciwsza
droga rozwi¹zywania naros³ych pro-
blemów, bowiem oczekiwania od lat
adresowane s¹ do w³adz oœwiatowych.

W okrêgu rzeszowskim do za-
wodów XXIII Olimpiady Wiedzy i U-
miejêtnoœci Budowlanych przyst¹pi³o
65 uczestników z 19 szkó³, w tym
z 15 szkó³ województwa podkarpac-
kiego, 3 szkó³ z województwa ma³o-
polskiego i z 1 szko³y województwa
œwiêtokrzyskiego. Do udzia³u w zawo-
dach centralnych zakwalifikowano
pierwszych 8 uczniów z 6 szkó³.

Zorganizowane spotkanie da³o te¿
okazjê do z³o¿enia gratulacji i wrêcze-
nia cennych nagród laureatom olimpia-
dy okrêgowej. Fundatorami tych
nagród by³y instytucje i przedsiêbior-
stwa sponsoruj¹ce zawody okrêgowe
i centralne. W naszym okrêgu w bie-
¿¹cym roku by³y to:

o IN¯YNIERIA RZESZÓW Sp.
z o.o., Rzeszów, ul. Podkarpacka
59A,

o BESTA - Przedsiêbiorstwo Budow-
lane Sp. z o.o., Rzeszów, ul. Prze-
mys³owa 23,

o BEST Construction Sp. z o.o., Rze-
szów, ul. Reja 12,

o PPH INTEGRAL Rzeszów, Sp.
z o.o., Rzeszów, ul. gen. Langiewi-
cza 37,

o SOLBET KOLBUSZOWA S.A.,
Kolbuszowa, ul. Kolejowa 10,

o PROMOST CONSULTING - Pra-
cownia Projektowa, Rzeszów,
ul. Bohaterów 10,

o PODKARPACKA OKRÊGOWA
IZBA IN¯YNIERÓW BUDOW-
NICTWA, Rzeszów, ul. S³owackie-
go 20.
Znane s¹ ju¿ wyniki olimpiady cen-

tralnej, która odby³a siê w dniach 9 i 10
kwietnia br. w Ostro³êce w Zespole
Szkó³ Zawodowych nr 2 (pe³na infor-
macja na stronie www.olimpiadabu-
dowlana.pl).

Pani mgr in¿. Ewa Serafin z BEST Construction zaznajamia uczestników
z dzia³alnoœci¹ firmy.

Fot. w³asna

Najlepsi zawodnicy

Miejsce Imiê i nazwisko Nazwa szko³y Opiekun
1 Pawe³ PARTYKA Zespó³ Szkó³ nr 2 w StalowejWoli Urszula Adacha
2 Adrian BOCHNO Zespó³ Szkó³ Budowlanych

i Ogólnokszta³c¹cychw Jaros³awiu Wojciech Bartnik
3 Katarzyna BEDNARZ Zespó³ Szkó³ nr 2 w StalowejWoli Urszula Adacha
4 Krzysztof CYGAN Zespó³ Szkó³ Budowlanych -

Technikum nr 7 w Tarnowie Jacek Ku³aga
5 Greta KARDASZ Zespó³ Szkó³ nr 4 w Sanoku Krzysztof Hydzik
6 Karol PATRYN Zespó³ Szkó³ nr 1 w Rzeszowie El¿bieta Ku�niar
7 Miko³aj WÓJCIK Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1

w Dêbicy
Stanis³awa

Ligêzka-Charysz
8 Piotr HODOR Zespó³ Szkó³ nr 1 w Rzeszowie El¿bieta Ku�niar

Najlepsze zespo³y

Miejsce Nazwa szko³y
Suma punktów

uzyskanych przez
3 najlepszych

uczestników z danej
szko³y

Sk³adniki sumy

Pierwszy
uczestnik

Drugi
uczestnik

Trzeci
uczestnik

1 Zespó³ Szkó³ nr 2
w StalowejWoli 99,5 38 35,5 26

2 Zespó³ Szkó³ Budowlanych -
Technikum nr 7 w Tarnowie 93 33 31 29

3
Zespó³ Szkó³ Budowlanych

i Ogólnokszta³c¹cych
w Jaros³awiu

91,5 36,5 28,5 26,5

4 Zespó³ Szkó³ nr 1
w Rzeszowie 90 32 31,5 26,5
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Z przyjemnoœci¹ nale¿y odnotowaæ,
¿e nasi laureaci zajêli w klasyfikacji in-
dywidualnej miejsca: 6. - Piotr Hodor,
7. - Krzysztof Cygan, 26. - Katarzyna
Bednarz, 33. - Karol Patryn, 45. - Ad-

rian Bochno i 49. - Pawe³ Partyka, przy
³¹cznej liczbie 81 uczestników.

W klasyfikacji zbiorowej przy licz-
bie 50 szkó³, miejsce 9. zaj¹³ Zespó³
Szkó³ nr 1 z Rzeszowa, 14. - Zespó³

Szkó³ nr 2 ze Stalowej Woli, 19. - Ze-
spó³ Szkó³ Budowlanych z Tarnowa.

Janusz Kulpiñski

Uroczystoœæ mia³a miejsce w salach
Politechniki Rzeszowskiej, przy ul.
Poznañskiej 2. Medale otrzyma³o 15

Wrêczenie Medali LX-lecia
Olimpiady Matematycznej

Dnia 27 lutego 2010 r. Zarz¹d
Oddzia³u Rzeszowskiego Pols-
kiego Towarzystwa Matema-
tycznego zorganizowa³ uroczy-
stoœæ z okazji 60-lecia Olimpia-
dy Matematycznej, w czasie
której odby³o siê wrêczenie Me-
dali LX-lecia Olimpiady Mate-
matycznej nauczycielom woje-
wództwa podkarpackiego za-
s³u¿onym w kszta³ceniu olimpij-
czyków.

Nauczyciele nagrodzeni medalami.
Fot. w³asna

Wrêczenie medalu W³adys³awowi Gajowcowi, II LO Mielec.
Fot. w³asna
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zas³u¿onych nauczycieli, m.in.: An-
drzej Bysiewicz - I LO w Kroœnie,
Pawe³ Dobrowolski - I Spo³eczne LO
w Tarnobrzegu, Ma³gorzata Funda-

kowska - I LO w Kroœnie, Dorota Gaj-
dek - IV LO w Rzeszowie, Wies³aw
Gajdek - IV LO w Rzeszowie, W³a-
dys³aw Gajowiec - II LO w Mielcu,

Mariusz Kraus - LO Sióstr Prezentek
w Rzeszowie, Tomasz Marnik - V LO
w Rzeszowie, Kazimierz Poniatowski -
I LO w Jaœle, Waldemar Ro¿ek - LO
w Stalowej Woli, Leszek Sochañski -
II LO w Przemyœlu, Zbigniew RzeŸnik
- II LO w Mielcu, Eugeniusz Œmietana -
I LO w £añcucie, Ewa Wiertak - I LO
w Kroœnie, Krzysztof Wilgucki - I LO
w Jaros³awiu.

Oprócz tego dyplomy z okazji
LX-lecia Olimpiady Matematycznej
otrzyma³y równie¿ szko³y, których wy-
chowankowie byli laureatami olimpiad
matematycznych: IV LO w Rzeszowie,
LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie,
I LO w Kroœnie, II LO w Mielcu, II LO
w Przemyœlu, I LO w £añcucie, I LO
w Jaœle, LO w Stalowej Woli oraz I LO
w Jaros³awiu.

Stanis³awa Kanas
prezes Oddzia³u Rzeszowskiego

Polskiego Towarzystwa
Matematycznego

Wyst¹pienie laureata Wies³awa Gajdka, IV LO Rzeszów.
Fot. w³asna

Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku firma
Festo Polska wyst¹pi³a do studentów
niektórych polskich
politechnik z pro-
pozycj¹ prezentacji
ich prac na znanych
krajowych targach
AUTOMATICON
w Warszawie w mar-
cu 2010 r. Przedsta-
wione zosta³y prace
wykonane przez
uczelnie w ramach
projektów studenc-
kich, w których stoso-
wane s¹ komponenty
mechatroniczne pro-
dukowane przez tê
firmê. Eksponaty wy-
stawiano na stoiskach
targowych udostêp-
nionych przez firmê

Festo, studentom umo¿liwiono równie¿
prezentacjê swojej uczelni.

Oferta ta dotyczy³a tak¿e Politech-
niki Rzeszowskiej, która od wielu lat

Wspó³praca firmy Festo ze studentami
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa

Manipulator do przemieszczania sond pomiarowych
w tunelu aerodynamicznym.

Segregator elementów kulistych
z identyfikacj¹ koloru.
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wspó³pracuje z firm¹ Festo. Profesor
£ukasz Wêsierski z Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa odbywa³ w tej fir-
mie sta¿ i w jej laboratoriach prowadzi³
szkolenia zarówno dla pracowników
przemys³u, jak i studentów. Studenci
mechatroniki mieli wiêc mo¿liwoœæ
skorzystania z tej interesuj¹cej oferty.
Na stoisku obok naszych studentów za-
prezentowali swoje prace ich koledzy
z Politechniki Warszawskiej i z Poli-
techniki Bia³ostockiej.

Prace eksponowane na targach AU-
TOMATICON wykonywane s¹ w Za-
k³adzie Mechaniki P³ynów i Aerodyna-
miki na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.
Kieruj¹ nimi dr in¿. Zygmunt Szczerba
i dr in¿. Marek Szumski, a realizowane
s¹ przez studentów III roku specjalno-
œci automatyka i robotyka: Justynê Si-
korê, Paw³a Szimanka, Paw³a Wróbla
i Micha³a Zawadziñskiego, w ramach
przedmiotu "sterowanie pneumatyczne
i hydrauliczne" prowadzonego przez
prof. £ukasza Wêsierskiego.

Pierwsza praca zaprezentowana na
tegorocznych targach dotyczy mani-
pulatora pomiarowego s³u¿¹cego do
przemieszczania sond pomiarowych
w przestrzeni tunelu aerodynamiczne-
go. Przeznaczony on bêdzie do precy-

zyjnych badañ, szczególnie w obrêbie
warstwy przyœciennej. Pozycjonowa-
nie ma siê odbywaæ w sposób automa-
tyczny, wed³ug wczeœniej ustalonej
trajektorii przemieszczenia, tak aby
cykl badañ by³ najkrótszy. Docelowo
manipulator w zakresie sterowania ma
byæ sprzêgniêty z systemem pomiaro-
wym pracuj¹cym na bazie oprogra-
mowania pomiarowego DasyLab. Ma-
nipulator jest uk³adem 3-osiowym,

w szczególnych przypadkach mon-
towana jest czwarta oœ obrotowa. Zbu-
dowany jest z wykorzystaniem si³owni-
ków elektrycznych Festo, z wymagan¹
dok³adnoœci¹ pozycjonowania na po-
ziomie 0,05 mm.

Druga praca, realizowana obecnie,
dotyczy segregatora wyrobów, w któ-
rym zastosowano si³owniki pneuma-
tyczne. Zasadniczy element to si³ownik
obrotowo-wahad³owy, na nim osadzo-
ny jest walec z wydzielonymi poziomy-
mi p³ytami, na których bêd¹ uk³adane
kolorowe kulki przez manipulator -
si³ownik proporcjonalny z chwyta-
kiem. Kolorowe kulki grawitacyjnie
przemieszczaj¹ siê z pojemnika górne-
go i s¹ blokowane na wylocie, gdzie na-
stêpuje ich identyfikacja wed³ug ko-
lorów. Przez chwytak s¹ uk³adane na
ró¿nych poziomach. W zale¿noœci od
programu mo¿na u³o¿yæ dowolne kom-

binacje pozycji kulek, tworz¹c przy-
k³adowo formy graficzne, np. w postaci
napisu FESTO. Kulki mog¹ byæ rów-
nie¿ zdejmowane i przenoszone na bie-
¿niê w górnej czêœci, po której prze-
mieszczaj¹ siê do pojemnika dolnego.
Celem projektu jest stworzenie stano-
wiska dydaktycznego, a w szczególno-
œci pokazanie du¿ych mo¿liwoœci
techniki pneumatycznej i sensorowej.

Marta Olejnik

i na stoisku Politechniki Rzeszowskiej.
Fot. w³asna

Podczas zwiedzania ...
Fot. w³asna
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NOWE KIERUNKI STUDIÓW W POLITECHNICE

Na Wydziale Chemicznym
Od roku akademickiego 2010/2011

Wydzia³ Chemiczny uruchamia studia
na kierunku - in¿ynieria chemiczna
i procesowa, znajduj¹cym siê na liœcie
kierunków priorytetowych. Pocz¹tko-
wo prowadzone bêd¹ studia stacjonarne
pierwszego stopnia, a docelowo rów-
nie¿ studia stacjonarne drugiego stop-
nia i studia niestacjonarne.

In¿ynieria chemiczna i procesowa,
nazywana te¿ in¿ynieri¹ procesow¹, to
jeden z czterech kluczowych dzia³ów
techniki obok budowy maszyn, budow-
nictwa oraz elektrotechniki. Absolwent
in¿ynierii chemicznej i procesowej po-
siada poszukiwane na rynku pracy so-
lidne, interdyscyplinarne wykszta³-
cenie techniczne. To nie tylko in¿ynier

chemik, ale przede wszystkim in¿ynier
procesów zwi¹zanych z transportem
lub przemianami materii i energii - ta-
kie procesy s¹ wykorzystywane w ka¿-
dej dziedzinie techniki. Absolwenci
tego kierunku posiadaj¹ umiejêtnoœci
potrzebne nie tylko w przemyœle che-
micznym, ale równie¿ w bran¿ach po-
krewnych, takich jak: ochrona i in¿y-
nieria œrodowiska, przemys³ spo-
¿ywczy, farmaceutyczny, kosmetycz-
ny, biotechnologiczny, energetyczny,
metalurgiczny, a tak¿e ogrzewnictwo
czy klimatyzacja.

Program nauczania z dwoma atrak-
cyjnymi specjalnoœciami: in¿ynieria
produktu i procesów proekologicznych
oraz przetwórstwo tworzyw polimero-

wych, opracowano, opieraj¹c siê na
konsultacjach z podmiotami gospodar-
czymi. Nowy kierunek, o charakterze
typowo in¿ynierskim, bêdzie realizo-
wany wspólnie z zak³adami prze-
mys³owymi, poprzez atrakcyjne prak-
tyki przemys³owe, prace dyplomowe
w zak³adach przemys³owych oraz w za-
granicznych oœrodkach naukowych,
a tak¿e sta¿e dla absolwentów.

Wybór kierunku studiów, jak i spe-
cjalnoœci podyktowany zosta³ coraz
wiêkszym niedoborem na rynku pracy
wysoko wykwalifikowanej kadry in-
¿ynierskiej spe³niaj¹cej wymagania
polskiego przemys³u chemicznego
i bran¿y pokrewnych, w tym szczegól-
nie z zakresu czystych technologii,
intensyfikacji i integracji procesów
technologicznych oraz przetwórstwa
tworzyw sztucznych. Nowy kierunek
jest wspierany przez liczn¹ i doœwiad-
czon¹ kadrê naukowo-dydaktyczn¹ Ka-
tedry In¿ynierii Chemicznej i Pro-
cesowej oraz Katedry Technologii
i Materia³oznawstwa Chemicznego,
w tym 4 pracowników z tytu³em nauko-
wym profesora nauk technicznych oraz
5 posiadaj¹cych stopieñ doktora habili-
towanego w dziedzinie nauk technicz-
nych.

Utworzenie i realizacjê nowego kie-
runku wspiera projekt "Rozszerzenie
i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz
poprawa jakoœci kszta³cenia na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Rze-
szowskiej" wspó³finansowany ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapita³ Ludzki, poddzia³anie 4.1.1.

Roman BochenekZajêcia z przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Fot. M. Misiakiewicz
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Na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu

W roku akademickim 2010/2011
Wydzia³ Zarz¹dzania i Marketingu PRz
poszerzy swoj¹ ofertê dla studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych pierwszego stopnia o dwa nowe
kierunki: stosunki miêdzynarodowe
oraz finanse i rachunkowoœæ. Wprowa-
dzenie nowych kierunków jest nie
tylko odpowiedzi¹ na oczekiwania
kandydatów na studia, jest tak¿e
zgodne z obecnymi zmianami i wy-
maganiami rynku pracy.

Na kierunku stosunki miêdzyna-

rodowe studenci zdobêd¹ wiedzê
i umiejêtnoœci z zakresu stosun-
ków gospodarczych i politycznych
w wybranych regionach œwiata, kul-
tur innych krajów, bezpieczeñstwa
miêdzynarodowego w aspekcie po-
litycznym, ekonomicznym i militar-
nym, negocjowania i komunikacji
miêdzykulturowej. W zale¿noœci od
swoich zainteresowañ i oczekiwañ
zawodowych bêd¹ siê mogli specja-
lizowaæ w ramach wybranej spoœród
kilku specjalnoœci.

Nale¿¹ do nich (liczba i rodzaj
specjalnoœci w danym roku aka-
demickim bêd¹ uzale¿nione od
liczby zainteresowanych osób):

4miêdzynarodowe stosunki go-
spodarcze,

4bezpieczeñstwo miêdzynarodowe,
4marketing i handel miêdzynaro-

dowy,
4integracja europejska.
Absolwenci kierunku stosunki miê-

dzynarodowe mog¹ pe³niæ ró¿ne role
w ¿yciu spo³eczno-politycznym, podej-
muj¹c pracê zarówno w gospodarce, jak
i w instytucjach administracji publicz-
nej. Dziêki interdyscyplinarnemu wy-
kszta³ceniu i doskonalonym w trakcie
studiów umiejêtnoœciom jêzykowym

bêd¹ przygotowani do pracy w miê-
dzynarodowych, unijnych lub wspó³-
pracuj¹cych z zagranic¹ krajowych
przedsiêbiorstwach i instytucjach.
Bêd¹ równie¿ przygotowani do po-
dejmowania samodzielnej dzia³alnoœci
gospodarczej.

Podczas gdy na kierunku europei-
styka du¿y nacisk k³adzie siê na analizê
to¿samoœci cywilizacyjnej Europy i u-
stalenie roli Polski w procesie integracji
europejskiej, kierunek stosunki miêdzy-
narodowe kszta³tuje umiejêtnoœæ anali-
zowania problemów spo³ecznych,
politycznych, prawnych i ekonomicz-
nych. Pozwoli ponadto na nabycie
umiejêtnoœci zbierania i przetwarzania
informacji, analizowania mechaniz-
mów funkcjonowania stosunków miê-
dzynarodowych oraz gospodarki œwia-
towej, dokonywania samodzielnej, na-

ukowo uargumentowanej analizy zja-
wisk oraz procesów zachodz¹cych
w ¿yciu publicznym Polski i œwiata.

W ramach kierunku finanse i ra-

chunkowoœæ studenci zdobêd¹ wszech-
stronn¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu
finansów i ksiêgowoœci podmiotów go-

spodarczych oraz innych organiza-
cji. Program zajêæ bêdzie obej-
mowa³ m.in. rachunkowoœæ przed-
siêbiorstw, finanse, zarz¹dzanie fi-
nansami, metody analizy finan-
sowej i funkcjonowania rynków fi-
nansowych, controlling i audyt fi-
nansowy, ocenê op³acalnoœci przed-
siêwziêæ inwestycyjnych.

W ramach dwóch planowanych
specjalnoœci: rachunkowoœæ i po-
datki oraz finanse przedsiêbiorstw,
studenci zostan¹ przygotowywani
do podjêcia pracy w zawodach
zwi¹zanych z rachunkowoœci¹, ewi-
dencjami podatkowymi, rozlicze-
niami fiskalnymi, jak równie¿
w s³u¿bach finansowych przedsiê-
biorstw i instytucji. W zajêciach wy-
korzystywane bêdzie m.in. naj-
nowsze oprogramowanie finanso-
wo-ksiêgowe, dziêki któremu stu-
denci zdobêd¹ zgodne z wyma-
ganiami rynku pracy umiejêtnoœci

praktyczne.
W trakcie studiów studenci bêd¹

uczestniczyæ w praktykach zawodo-
wych, maj¹cych na celu zastosowanie
w praktyce wiedzy i umiejêtnoœci zdo-
bytych w ramach wybranych kierun-
ków, poznanie specyfiki i realiów ¿ycia
zawodowego.

Hanna Hall
Izabela Oleksiewicz

Grzegorz Lew

NOWE KIERUNKI STUDIÓW W POLITECHNICE
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W obliczu tragedii samolotu prezydenckiego TU-154 pod Smoleñskiem w dniu 10 kwietnia
2010 r., zjednoczy³a siê spo³ecznoœæ akademicka wszystkich polskich uczelni, daj¹c temu
wyraz w organizowaniu marszy ¿a³obnych, udziale we mszach œwiêtych, a tak¿e ceremo-
niach pogrzebowych ofiar. W tej katastrofie zgin¹³ m.in. ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Ru-
mianek - rektor Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, którego
liczna delegacja rektorów, a wœród nich JM Rektor prof. Andrzej Sobkowiak, po¿egna³a
22 kwietnia 2010 r.

WSPOMNIENIE

Ks. prof. zw. dr hab. Ryszard RUMIANEK
(1947-2010)

rektor Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie

Z ¿a³obnej karty

Urodzi³ siê w 1947 r. w War-
szawie. Rozpocz¹³ studia w 1966 r.
w Wy¿szym Metropolitalnym Se-
minarium Duchownym w Warszawie.
Studiowa³ razem z b³. ks. Jerzym
Popie³uszk¹. Œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 28 maja 1972 r. z r¹k S³ugi
Bo¿ego kard. Stefana Wyszyñskiego,
dzisiejszego Patrona Uczelni. Data 28
maja okaza³a siê znamienna - dok³ad-
nie 19 lat po œwiêceniach œp. Rektora
zmar³ S³uga Bo¿y Stefan Wyszyñski,
a obecnie na ten w³aœnie dzieñ przy-
pada œwiêto Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego.

Po dwóch latach pracy w duszpa-
sterstwie w parafii pod wezwaniem
Wniebowziêcia N.M.P. w Konstanci-
nie ko³o Warszawy zosta³ skierowany
na specjalistyczne studia biblijne do
Rzymu w Papieskim Instytucie Biblij-
nym. Tam te¿ otrzyma³ w 1977 r. sto-
pieñ licencjata nauk biblijnych. Na-
stêpnie studiowa³ w Jerozolimie
w Studium Biblicum Franciscanum.
Stopieñ doktora teologii (specjaliza-
cja biblijna) uzyska³ w 1979 r. na Pa-
pieskim Uniwersytecie Gregoriañ-
skim w Rzymie.

Po powrocie do Polski w latach
1979-1982 by³ prefektem diakonów
w Wy¿szym Metropolitalnym Semi-
narium Duchownym w Warszawie,
a potem, do roku 1994, wicerektorem

tego Seminarium. W roku 1991 roz-
pocz¹³ wyk³ady na Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie (od 1999 r.

Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego w Warszawie). W 1995
roku uzyska³ stopieñ naukowy dokto-
ra habilitowanego w zakresie teologii
biblijno-pastoralnej, a w 1996 r. nomi-
nacjê na stanowisko docenta na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie. W 1998 roku zosta³
profesorem nadzwyczajnym ATK.

W latach 1998-2001 na ATK, a po-
tem na UKSW, by³ kierownikiem Ka-
tedry Filologii Biblijnej, a od 2001 r.

kierownikiem Katedry Historii Bi-
blijnej.

W roku 2002 prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej nada³ Mu tytu³ na-
ukowy profesora. W 2005 roku œp.
Zmar³y zosta³ profesorem zwyczaj-
nym UKSW w Warszawie.

Œp. ks. prof. R. Rumianek pe³ni³
te¿ funkcje ogólnouczelniane.

W latach 2003-2005 by³ prorekto-
rem, a od 1 wrzeœnia 2005 r. rektorem
UKSW. Za jego kadencji rektorskiej
Uczelnia wzbogaci³a siê o kolejne
Wydzia³y i wiele nowoczesnych
obiektów dydaktycznych, takich jak
Audytorium Maximum czy gmachy
Wydzia³ów Filozofii Chrzeœcijañ-
skiej oraz Nauk Historycznych
i Spo³ecznych.

W dniu 5 paŸdziernika 2009 r. pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej œp.
Lech Kaczyñski odznaczy³ Go osobi-
œcie Krzy¿em Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Marsza³ek Broni-
s³aw Komorowski, pe³ni¹cy obo-
wi¹zki g³owy pañstwa, w dniu
17 kwietnia 2010 r. nada³ poœmiertnie
œp. Rektorowi UKSW Krzy¿ Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski.

Œp. ks. Ryszard Rumianek by³ bib-
list¹. Opublikowa³ wiele ksi¹¿ek i ar-
tyku³ów z tej tematyki. By³ pro-
motorem 17 rozpraw doktorskich
z dziedziny teologii biblijnej i auto-

Od Redakcji:
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rem recenzji wielu prac doktorskich
i habilitacyjnych. Jego wychowanko-
wie podkreœlaj¹ zw³aszcza cierpli-
woœæ i zrozumienie, z jakim pod-
chodzi³ do swoich uczniów.

Szczególn¹ pasj¹ œp. Rektora by³a
Ziemia Œwiêta - by³ jej licencjonowa-
nym przewodnikiem. Potrafi³ godzi-
nami z t¹ sam¹ pasj¹ i ciekawoœci¹
opowiadaæ o niezwyk³ym piêknie oj-
czyzny Jezusa. Jeszcze przed wylotem
na obchody do Katynia planowa³ ko-
lejn¹ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej.
Drug¹ mi³oœci¹ œp. Rektora by³y góry,
ich piêknem zachwyca³ siê ju¿ w m³o-
doœci jako harcerz.

Dewiz¹ Jego kap³añstwa by³o: Re-
spice finem ("Bacz koñca").

Ostatni artyku³, jaki wys³a³ do wy-
dawnictwa na kilka dni przed œmier-
ci¹, nosi tytu³ Finis coronat opus
("Koniec wieñczy dzie³o") i bêdzie
wchodzi³ w sk³ad ostatniego tomu
edycji Dzie³ zebranych Jana Paw³a II.
To dzie³o œp. Rektora bêdziemy kon-
tynuowaæ z ca³ych si³.

W tamt¹ tragiczn¹ sobotê
10 kwietnia 2010 r. najpierw by³o nie-
dowierzanie, potem przera¿enie i ból.
A teraz wci¹¿ ³zy ... choæ mamy prze-
cie¿ nadziejê, zw³aszcza w blaskach
okresu Wielkiej Nocy Zmartwych-
wstania. Katastrofa lotnicza, jaka wy-
darzy³a siê pod Smoleñskiem, odbie-

raj¹c Polsce Prezydenta oraz grono
Jej Wybitnych Córek i Synów, poru-
szy³a nas wszystkich tak, ¿e brak nam
s³ów, aby wyraziæ ubolewanie i stratê,
jak¹ ponieœliœmy my wszyscy ...

Dla nas s¹ to chwile szczególnie
trudne, gdy¿ w tej tragicznej katastro-
fie poniós³ œmieræ tak¿e i Rektor na-
szego Uniwersytetu. Na to spotkanie
"Mi³oœci z Mi³osierdziem" dobry Bóg
powo³a³ go niespodziewanie, zastê-
puj¹c jego ogromn¹ pasjê, ciep³o i od-
wagê prze¿yciem najwspanialszym
i niepowtarzalnym... spotkaniem
z Królem Mi³oœci "twarz¹ w twarz".

Œp. Rektor ks. prof. Ryszard Ru-
mianek zosta³ pochowany 22 kwietnia
2010 r. na rodzinnym cmentarzu
w Pyrach.

W pierwszym nekrologu, jaki po
tragicznej œmierci œp. Ksiêdza Rektora
zamieœci³ w prasie Senat UKSW, napi-
sano:

"Nauka polska, a zw³aszcza bibli-
styka, ponios³a ogromn¹ stratê, a nasz
Uniwersytet pozbawiony zosta³ ce-
nionego i lubianego nauczyciela aka-
demickiego oraz troskliwego gos-
podarza".

Gospodarza, którego zawsze bê-
dzie nam brakowaæ.

Requiescat in pace!

�ród³o: Wydawnictwo UKSW

SZK£O BOLESNE

OfiaromKatynia z roku1940 i 2010

Jeno wyjmij mi z tych oczu

szk³o bolesne - obraz dni…

K.K. Baczyñski

Zamknê³am pod powiek¹…

Pêkniêt¹ taflê czasu,

Da³eœ mi szk³o bolesne -

Wykrzywia proste sny…

Unieœ moj¹ powiekê! -

Krwawe obrazy p³acz¹,

Zamglone deszczem krzy¿y…

I tych, i tamtych dni…

10 kwietnia 2010
ANNA MAGDALENA MRÓZ

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Nauczyciele akademiccy ze Stu-
dium Jêzyków Obcych uczestniczyli 10
grudnia 2009 r. w corocznym spotkaniu
organizowanym w Klubie Pracowni-
ków PRz, maj¹cym na celu wymianê
doœwiadczeñ dydaktyczno-naukowych
i prezentacjê materia³ów z krajowych
i zagranicznych seminariów oraz kon-
ferencji.

Wiod¹cym tematem tego spotkania
by³o nauczanie jêzyków specjalistycz-
nych. Proces dydaktyczny w wy¿szej
uczelni technicznej jest sum¹ ogólnego
i zawodowego rozwoju przysz³ych spe-
cjalistów, maj¹cych realizowaæ swoje
plany zawodowe na rynku polskim
oraz unijnym. St¹d te¿ dydaktyka jêzy-
ków obcych na uczelniach technicz-

nych powinna byæ ukierunkowana
przede wszystkim na przysz³y przed-
miot specjalizacji oraz pracê zawo-
dow¹, opart¹ na bardzo dobrej zna-
jomoœci jêzyka ogólnego w ramach eu-
ropejskich poziomów B1 i B2. Student
powinien zdobyæ umiejêtnoœæ dzia³ania
dostosowanego do konkretnych sytua-
cji w ¿yciu zawodowym, zgodnie z po-

Jêzyki obce w miêdzynarodowej
komunikacji fachowej
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Konferencje-Sympozja-Seminaria

siadan¹ kompetencj¹ merytoryczn¹.
Szczególnie wa¿ne jest, aby przysz³ych
in¿ynierów wyposa¿yæ nie tylko w wie-
dzê z okreœlonej dyscypliny naukowej,
ale przede wszystkim w metody, które
pozwala³yby im samodzielnie poszuki-
waæ nowych koncepcji, opracowywaæ
je, rozwijaæ i wdra¿aæ do dzia³alnoœci
praktycznej w zakresie wymaganego
poziomu znajomoœci jêzyków obcych.

Mgr Gra¿yna Bursztyn-Bajorska
zaprezentowa³a multimedialne sprawo-
zdanie z seminarium nt. "Jêzyk nie-
miecki w miêdzynarodowej komunika-
cji fachowej - technika/nauki in¿ynie-
ryjne", które odby³o siê w Instytucie
Goethego w Monachium w dniach 7-20
czerwca 2009 r. i by³o przeznaczone dla
lektorów wy¿szych uczelni technicz-
nych z ca³ego œwiata. Seminarium
w Monachium prowadzi³a pani Rose-
marie Buhlmann, autorka znacz¹cych
pozycji dotycz¹cych metodyki naucza-
nia jêzyka fachowego oraz podrêczni-
ków do nauki jêzyka stosowanego
w matematyce, fizyce, chemii, mate-
ria³oznawstwie i innych specjalistycz-
nych naukach in¿ynieryjnych. Se-
minarium s³u¿y³o wymianie doœwiad-
czeñ zawodowych oraz pozyskiwaniu
materia³ów dydaktycznych do nauki na

poszczególnych kierunkach studiów.
Naukê ³¹czono z praktycznym kontak-
tem z technik¹, lektorzy brali udzia³
w wyk³adach na Wydziale Mecha-
nicznym Uniwersytetu Technicznego
w Monachium, zwiedzili zak³ady
BMW i wybrane przez siebie wydzia³y
najwiêkszego muzeum technicznego
œwiata - Deutsches Museum.

Uczestnicy wymienionego spotka-
nia zapoznali siê zatem z g³ównymi

trendami w nauczaniu jêzyka fachowe-
go, przygotowaniem teoretycznym,
a nastêpnie opracowywaniem konkret-
nych tekstów fachowych, æwiczeniem
regu³ wprowadzania nowej leksyki i te-
stowania wiadomoœci, w drugiej czêœci
zaœ - w warsztatach metodycznych -
z praktycznym zastosowaniem pozna-
nych metod.

Po wyk³adzie i warsztatach nt. miê-
dzynarodowej komunikacji fachowej
mgr Ma³gorzata Pomorska zda³a relacjê
z konferencji naukowej nt. "Koncepcje
i wdro¿enia w glottodydaktyce" oraz
warsztatów metodycznych "Nauczanie
jêzyków obcych wspomagane kompu-
terowo", które odby³y siê w Sosnowcu
w dniach 7-9 wrzeœnia 2009 r. Nastêp-
nie mgr Edyta Ptaszek oraz mgr Pawe³
Pi¹tkiewicz omówili miêdzynarodowe
egzaminy jêzykowe ETS - Educational
Testing Service, których SJO jest part-
nerem od 4 listopada 2009 r. oraz prze-
kazali certyfikaty uzyskane przez
lektorów SJO PRz, uprawniaj¹ce do
przeprowadzania egzaminów w naszej
uczelni.

Spotkanie przebiega³o w przyjaznej
atmosferze, a przeprowadzone warszta-
ty sta³y siê okazj¹ do wymiany opinii
i doœwiadczeñ dydaktycznych.

Gra¿yna Bursztyn-Bajorska
Ma³gorzata Pomorska

Nauczyciele akademiccy ze SJO podczas wyk³adu ...

i warsztatów prowadzonych przez G. Bursztyn-Bajorsk¹.
Fot. w³asna
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W dniu 23 kwietnia 2010 r. w Poli-
technice Rzeszowskiej odby³a siê IX
Konferencja "Dydaktyka chemii" zor-
ganizowana przez Wydzia³ Chemiczny
PRz przy wspó³pracy z Oddzia³em Rze-
szowskim Polskiego Towarzystwa
Chemicznego i I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Rzeszowie. W konfe-
rencji wziê³o udzia³ 84 nauczycieli
chemii ze szkó³ gimnazjalnych oraz li-
cealnych z Podkarpacia. W ramach
konferencji mgr Dominika Panek i mgr
£ukasz Sporny z Centrum Chemii
w Ma³ej Skali z Pracowni Dydaktyki
Chemii Wydzia³u Chemii Uniwersyte-
tu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu
przedstawili cykl wyk³adów obejmu-
j¹cych nastêpuj¹ce tematy: "Jak szyb-

ko, tanio i profesjonalnie przeprowa-
dzaæ eksperymenty chemiczne - wpro-
wadzenie do techniki chemii w ma³ej
skali", "W œwiecie fascynuj¹cych eks-
perymentów chemicznych - pokaz do-
œwiadczeñ chemicznych zgodnych
z now¹ podstaw¹ programow¹, obo-
wi¹zuj¹cych w gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej" oraz "Pokaz efek-
townych doœwiadczeñ chemicznych,
wykorzystuj¹cych substancje pow-
szechnie dostêpne".

W przerwach pomiêdzy wyk³adami
przedstawiciele Wydawnictw Szkol-
nych i Pedagogicznych oraz wydaw-
nictwa "Nasza Era" prezentowali na-
uczycielom aktualn¹ ofertê podrêczni-

ków z chemii dla szkó³ gimnazjalnych
i licealnych.

Na zakoñczenie konferencji dr Ja-
nusz Pusz z Zak³adu Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej WCh PRz po-
informowa³ nauczycieli szkó³ liceal-
nych o wynikach LVI Olimpiady Che-
micznej oraz II edycji Podkarpackiego
Konkursu Chemicznego im. I. £ukasie-
wicza.

Konferencja by³a doskona³¹ okazj¹
do wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ
z pracy dydaktycznej nauczycieli, jak
równie¿ nawi¹zania dalszej wspó³pra-
cy pomiêdzy nauczycielami a pracow-
nikami naukowymi uczelni.

Wiktor Bukowski

Dydaktyka chemii

Konferencje-Sympozja-Seminaria

Ju¿ po raz pi¹ty z inicjatywy Katedry Marketingu
Politechniki Rzeszowskiej zorganizowana zosta³a
miêdzynarodowa konferencja naukowa - tym ra-
zem pod has³em "Spo³eczno-ekonomiczne deter-
minanty funkcjonowania polskiej gospodarki w XXI
wieku". Wydarzenie to odby³o siê w dniach 15-17
kwietnia br. w Rzeszowie oraz w Czarnej k. Ustrzyk
Dolnych.

Katedra Marketingu organizuje swoje konferencje od
dziewiêciu lat w cyklu dwuletnim. Poprzednim wydarzeniom
przyœwieca³y nastêpuj¹ce has³a: "Globalizacja i regionaliza-
cja gospodarki w Europie Œrodkowo-Wschodniej na po-
cz¹tku XXI wieku" (2001 r.), "Wspó³czesne procesy integra-
cyjne w wymiarze spo³eczno-ekonomicznym" (2003 r.),
"Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej"
(2006 r.), "Zmiany gospodarcze, spo³eczne i polityczne w in-
tegruj¹cej siê Europie" (2008 r.).

Tegoroczne obrady rozpoczê³y siê sesj¹ plenarn¹ w bu-
dynku P Politechniki Rzeszowskiej. Oprócz goœci przyby³ych
z ca³ej Polski w konferencji wziêli udzia³ przedstawiciele
w³adz Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu naszej uczelni,
w tym m.in. dziekan dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. nadzw.
PRz, który wyg³osi³ s³owo wstêpne. Po otwarciu konferencji
rozpoczê³a siê czêœæ merytoryczna.

Kolejna konferencja zorganizowana
przez Katedrê Marketingu

Otwarcie konferencji przez prof. nadzw. PRz, dr. hab. Grze-
gorza Ostasza, dziekana WZiM.

Fot. A. Surowiec
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Przedstawione zosta³y nastêpuj¹ce
referaty:
u "Polska gospodarka wobec global-

nego kryzysu" - prof. dr hab. in¿. Jan
Adamczyk (Politechnika Rzeszow-
ska),

u "Marketing w warunkach kryzysu" -
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-
-£opaciñska (Uniwersytet Ekono-
miczny we Wroc³awiu),

u "Problemy zarz¹dzania wiedz¹
w przedsiêbiorstwie" - prof. dr hab.
in¿. Miros³aw W³odarczyk (Spo³ecz-
na Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczo-
œci i Zarz¹dzania w £odzi),

u "Erozja strategii marketingowej
przedsiêbiorstwa w kryzysie" - dr
hab. Krzysztof Andruszkiewicz
(Uniwersytet im. Miko³aja Koperni-
ka w Toruniu),

u "Marki globalne i ich liderzy" - dr
hab. Miros³aw Bochenek (Uniwer-
sytet im. Miko³aja Kopernika w To-
runiu).

Po wys³uchaniu referatów inaugura-
cyjnych uczestnicy konferencji udali
siê do Centrum Konferencyjno-Rekre-
acyjnego PGNiG S.A. w Czarnej, gdzie
przez dwa dni toczy³y siê obrady.
Z³o¿y³y siê na nie prezentacje referatów
oraz liczne dyskusje, które zdomino-
wa³y w¹tki zwi¹zane z kryzysem go-
spodarczym oraz wyzwaniami, jakie
stoj¹ obecnie przed polsk¹ gospodark¹.

Wraz z kolejnymi edycjami zwiêk-
sza siê liczba uczestników konferencji,
co potwierdza potrzebê organizowania
tego przedsiêwziêcia. W tym roku
mury Politechniki Rzeszowskiej od-
wiedzi³o ponad 60 osób, bêd¹cych
przedstawicielami 27 wy¿szych uczel-
ni. Wœród uczestników spotkania zna-
laz³o siê liczne grono profesorskie.

Efektem ka¿dej konferencji organi-
zowanej przez Katedrê Marketingu s¹
nie tylko liczne wnioski wyp³ywaj¹ce
z toczonych dyskusji, ale równie¿ pub-
likacje wydawane w ramach Zeszytów

Naukowych Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu. W tym roku ukaza³y siê
dwa tomy, w których znalaz³o siê ponad
120 artyku³ów nades³anych przez
przedstawicieli 39 uczelni (w tym rów-
nie¿ z Francji, Mo³dawii oraz Ukrainy).

W opinii osób przyby³ych z ró¿-
nych zak¹tków Polski konferencja nt.
"Spo³eczno-ekonomiczne determinan-
ty funkcjonowania polskiej gospodarki
w XXI wieku" przyczyni³a siê do zinte-
growania przedstawicieli kilkudziesiê-
ciu oœrodków akademickich. Sprzyja³
temu widok bieszczadzkich krajobra-
zów oraz atrakcyjny program pobytu
w Czarnej (w którym znalaz³a siê m.in.
"traperiada" - przejazd wozami konny-
mi po okolicy). Pozytywne odczucia
zaproszonych goœci wskazuj¹ na to, ¿e
za dwa lata, podczas kolejnej edycji
konferencji, do Rzeszowa przyjad¹
osoby reprezentuj¹ce jeszcze wiêcej
uczelni z kraju i zagranicy.

Marcin Gêbarowski

Konferencje-Sympozja-Seminaria

OSTATNI WYK£AD
Ju¿ kilkuletni¹ tradycj¹ kultywo-

wan¹ na Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska sta³o siê spotkanie
nauczycieli akademickich i studentów
pi¹tych lat, pn. "Ostatni wyk³ad". Im-

preza ta, o charakterze dydaktyczno-ro-
zrywkowym, zosta³a zapocz¹tkowana
podczas kadencji 1972-1975 przez ów-
czesnego dziekana doc. dr. in¿. Euge-
niusza Leskiego. Po latach przerwy,

w 2004 r. z inicjatywy œp. prof. PRz
W³adys³awa £akoty wznowiono tego
rodzaju spotkania.

W bie¿¹cym roku "Ostatni wyk³ad"
odby³ siê 8 kwietnia. Uroczystoœæ po-

Uczestnicy konferencji na tle bieszczadzkiego krajobrazu.
Fot. U. Bysiewicz
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prowadzi³ prodziekan ds. nauczania dr
in¿. Aleksander Starakiewicz - powita³
zebranych, a nastêpnie przedstawi³ stu-
dentom archiwalne listy z pierwsze-
go semestru roku akademickiego
2005/2006. W dalszej czêœci swojego
wyst¹pienia przeprowadzi³ test do-
tycz¹cy ca³ego przebiegu studiów. Stu-
denci obu kierunków mieli okazjê
porównaæ liczbê zrealizowanych form
zajêæ: w liczbie projektów lepszy by³
kierunek budownictwo, natomiast na
kierunku in¿ynieria œrodowiska by³o
wiêcej laboratoriów. Prodziekan z hu-
morem podkreœli³, ¿e studentów czeka
jeszcze jeden egzamin, egzamin dyplo-
mowy, i zachêci³ ich do terminowego
ukoñczenia studiów oraz obrony pracy
magisterskiej.

Po raz kolejny studentom kierunku
in¿ynieria œrodowiska zosta³y wrêczo-
ne przez dziekana Wydzia³u prof. dr.
hab. in¿. Leonarda Ziemiañskiego i kie-
rownika Katedry Infrastruktury i Eko-
rozwoju prof. dr. hab. in¿. Józefa
Dziopaka dyplomy ukoñczenia kursu
"Rozwój zrównowa¿ony w krajach re-
gionu Morza Ba³tyckiego". By³a to ju¿
trzecia edycja tego kursu. Uzyskane
certyfikaty s¹ cennym dokumentem
przy staraniu siê o pracê zarówno
w Polsce, jak i w krajach Unii Europej-
skiej.

Po tej czêœci uroczystoœci przyszed³
czas na "Ostatni wyk³ad", pt. "Bezpie-
czeñstwo systemowe wodoci¹gu pub-
licznego".

W tym roku wyk³ad wy-
g³osi³ prof. dr hab. in¿. Ja-
nusz Ryszard Rak - kierow-
nik Katedry Zaopatrzenia
w Wodê i Odprowadzania
Œcieków na WBiIŒ. Pan
Profesor rozpocz¹³ swoje
wyst¹pienie sekwencj¹ Ta-
lesa z Miletu: wszystko jest

z wody, z wody powsta³o i z wody siê
sk³ada…

Bezpieczeñstwo jest to ogó³ warun-
ków i dzia³añ, które musz¹ byæ spe³nio-
ne na wszystkich etapach procesu pro-
dukcji i dostawy wody, w celu zapew-
nienia walorów zdrowotnych dla ludzi.
Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludz-
kiego, je¿eli jest wolna od mikroorga-
nizmów chorobotwórczych i paso¿y-
tów w liczbie stanowi¹cej potencjalne
zagro¿enie dla zdrowia ludzkiego, sub-
stancji chemicznych w iloœciach za-
gra¿aj¹cych zdrowiu oraz nie ma agre-
sywnych w³aœciwoœci korozyjnych
i spe³nia: podstawowe wymagania mi-
krobiologiczne, podstawowe wymaga-
nia chemiczne, dodatkowe wymagania
mikrobiologiczne, organoleptyczne, fi-
zykochemiczne oraz radiologiczne
i dodatkowe wymagania chemiczne.

Rodzaje Ÿróde³ zagro¿eñ przedsta-
wia zamieszczony schemat. Nadzór nad
jakoœci¹ wody wodoci¹gowej sprawuj¹
w³aœciwe organy Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej.

Wrêczenie dyplomów ukoñczenia kursu "Rozwój zrównowa¿ony w krajach re-
gionu Morza Ba³tyckiego" przez prof. L. Ziemiañskiego, prof. J. Dziopaka
i dr A. Starakiewicza.

Fot. M. Misiakiewicz

Rodzaje Ÿróde³ zagro¿eñ

Nauczyciele akademiccy i studenci z uwag¹ s³uchaj¹ ostatniego wyk³adu.
Fot. M. Misiakiewicz
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Poznanie prawid³owoœci powsta-
wania zagro¿eñ i ich natury to pod-
stawowe wyzwanie dla nauki o bez-
pieczeñstwie. Finalnym produktem
badañ naukowych w tym zakresie stan¹
siê systemy wczesnego rozpoznawania
zagro¿eñ i bariery ochronne.

Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem sy-
stemu zaopatrzenia w wodê (SZW) to
zarz¹dzanie przez za³o¿one cele w ujê-
ciu systemowym. Realizowane jest
wed³ug zasady "g³êbokiej obrony"
(ang. Demence in Depta), polegaj¹cej
na:
u minimalizacji ryzyka awarii (profi-

laktyka),
u minimalizacji liczby awarii (dzia-

³anie aktywne),
u minimalizacji skutków awarii (dzia-

³anie pasywne).
Profesor J. Rak zakoñczy³ wyk³ad

kilkoma cytatami swojego Mistrza œp.
prof. Artura Wieczystego:

"Warunki eksploatacyjne to nie-
ograniczona baza pozyskiwania infor-
macji pozwalaj¹cych modelowaæ nie-
zawodnoœæ i bezpieczeñstwo funkcjo-
nowania systemów zaopatrzenia w wo-
dê."

"Nie ma sukcesu lub klêski bez ry-
zyka, potrzebna jest wyobraŸnia, aby
mieæ œwiadomoœæ jego istnienia."

"Zdarzenia awaryjne zwi¹zane z do-
staw¹ wody wodoci¹gowej z prze-
sz³oœci staj¹ siê obecnymi problemami,

a awarie dnia dzisiejszego bêd¹ zapew-
ne przedmiotem rozwa¿añ w przy-
sz³oœci."

"W poskromieniu i kontrolowaniu
ryzyka chodzi o to, by przysz³oœæ sta³a
siê szans¹, a nie zagro¿eniem."

Konkluzj¹ wyk³adu by³o zaœ stwier-
dzenie: Cz³owiek wolny z istoty rzeczy
nara¿ony jest na zagro¿enia, cz³owiek
myœl¹cy œwiadomy jest, ¿e podejmuje
decyzje obarczone ryzykiem.

Dalsz¹ czêœæ spotkania poprowadzi-
li ju¿ studenci. Oficjalne podziêkowa-
nia prowadz¹cym zajêcia z³o¿yli sta-
rostowie poszczególnych kierunków,
by³y te¿ indywidualne podziêkowania
dla nauczycieli akademickich. Na za-
koñczenie oficjalnej czêœci tej uroczys-
toœci wszyscy uwiecznieni zostali na
pami¹tkowym zdjêciu, po czym udali
siê na komers, który odby³ siê w rze-
szowskim klubie Compakt.

Jadwiga  Kaleta
Podziêkowania od studentów z³o¿one prowadz¹cemu wyk³ad prof. J. Rakowi.

Fot. M. Misiakiewicz

Sposoby ograniczenia ryzyka
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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

Studenci z Ko³a Naukowego
EUROAVIA i Studenckiego Ko³a
Naukowego Lotników na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa uczestni-
czyli w miêdzynarodowym sympozjum
naukowym organizowanym przez Orta
Dogu Teknik Üniversitesi w Ankarze
(Turcja). Sympozjum "Unmanned Ae-
rial Vehicle" (UAV - bezza³ogowe apa-
raty lataj¹ce) odby³o siê w dniach od
31 stycznia do 7 lutego 2010 r.,
a przygotowali je studenci EUROAVII
Ankara. Wyk³adowcami byli pracow-
nicy tamtejszego Uniwersytetu oraz
Turkish Aerospace Industry (TAI).

W ramach sympozjum odby³y siê
wyk³ady i warsztaty, mia³a te¿ miejsce
wizyta w hangarach produkcyjnych
TAI. Uczestnicy otrzymali kompen-
dium wiedzy nt. projektowania oraz bu-
dowy UAV. Reprezentowane by³y
nastêpuj¹ce lokalne oddzia³y EURO-
AVII: Terrasa (Hiszpania), Palermo,
Turyn i Neapol (W³ochy), Stuttgart
(Niemcy), Zagrzeb (Chorwacja), Buka-
reszt (Rumunia), Istambu³ (Turcja), nie
zabrak³o te¿ studentów z Rzeszowa.
Poza wyk³adami zwiedzano laboratoria
awioniki, przy tej okazji studenci mogli
spróbowaæ swoich si³ za sterami heli-
koptera we wci¹¿ udoskonalanym sy-
mulatorze lotów. Mo¿na by³o wy-
mieniaæ pogl¹dy i informacje nt. tech-
nicznej strony laboratorium i znajdu-
j¹cych siê w nim obiektów lataj¹cych.
Uczestnikom pokazane zosta³y równie¿
doskonale wyposa¿one pomieszczenia,
gdzie budowane s¹ modele lataj¹ce
oraz UAV, projektowane przez pra-
cowników uczelni. Nasz¹ ciekawoœæ

wzbudzi³a komora do termicznego
³¹czenia kompozytów. Posiadanie ta-
kiej komory w pracowni w Rzeszowie
by³oby wyjœciem naprzeciw technolo-
gii produkcji naszych modeli. Pozwo-
li³oby to zmniejszyæ masê p³atowca
i zwiêkszyæ wytrzyma³oœæ materia³u.

W ramach warsztatów poznawali-
œmy kolejne etapy wykonania elementu
modelu lataj¹cego w technologii kom-
pozytowej, z zastosowaniem worka
pró¿niowego. Korzystaj¹c z goœcinno-
œci TAI, ujrzeliœmy nowo uruchomion¹
liniê w produkcji seryjnej UAV dla tu-
reckiej armii. Aparaty te maj¹ wspo-
magaæ wojsko w dzia³aniach opera-
cyjno-taktycznych, m.in. przez mo-

¿liwoœæ obserwacji w czasie rzeczywi-
stym oraz s³u¿¹c gam¹ dodatkowych
czujników i sensorów. Niestety, szcze-
gó³owe wyposa¿enie nie zosta³o nam
ujawnioneJ. Jeden z bezza³ogowców,
samolot TIHA o rozpiêtoœci 17 m, zbu-
dowany jest w ca³oœci z elementów
kompozytowych (wêglowych oraz
kewlarowych), zasila go silnik turbo-
œmig³owy, zapewniaj¹cy pu³ap oko³o
10 km oraz d³ugotrwa³oœæ lotu 24 h.
Poza samym podziwianiem doskonale
zorganizowanej produkcji, mogliœmy
porozmawiaæ z in¿ynierami, a oni dzie-
lili siê z nami swoj¹ wiedz¹. Zaszczyci³
nas tak¿e powitaniem g³ówny koordy-
nator projektu, sprawiaj¹c nam tym sa-

Rzeszowski akcent

na sympozjum w Ankarze

Studenci WBMiL w Ankarze. Od lewej: Grzegorz £obodziñski, Micha³ Wrz¹chal,
Maciej Dubiel, Maciej Roga, Patryk Adamek.

Fot. Archiwum Euroavii
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mym du¿¹ satysfakcjê. Dla wielu z nas
mo¿liwoœæ rozmowy z doœwiadczonym
specjalist¹ miêdzynarodowym by³a
czymœ niezmiernie wa¿nym i prze-
³omowym. Cykl wyk³adów popartych
warsztatami pozwoli³ nam zrozumieæ
problemy, jakie stawia projektowanie
samolotów bezza³ogowych. Jest to jed-
na z najszybciej rozwijaj¹cych siê
obecnie ga³êzi przemys³u lotniczego,
na której produkty popyt wci¹¿ roœnie.

Doœwiadczenia z sympozjum za-
owocowa³y poszerzeniem wiedzy,
zw³aszcza tej praktycznej. Dowiedzie-
liœmy siê, jak sobie radziæ z problemami
nie tylko technicznymi, ale równie¿ or-
ganizacyjnymi i finansowymi. Doœ-
wiadczenia takie inspiruj¹ i motywuj¹
do pracy naukowej oraz do pracy nad
samym sob¹. Za mo¿liwoœæ ich zdoby-
cia chcielibyœmy podziêkowaæ dzieka-
nowi Wydzia³u Budowy Maszyn
i Lotnictwa prof. Krzysztofowi Kubia-
kowi oraz prorektorowi ds. kszta³cenia
prof. Leszkowi WoŸniakowi, gdy¿ bez
ich pomocy finansowej nie mogli-
byœmy uczestniczyæ w tak wa¿nym dla
nas sympozjum.

Poza ciê¿k¹ prac¹ umys³ow¹ mieli-
œmy niebywa³¹ okazjê zachwyciæ siê
tureck¹ kultur¹. Zwiedzaj¹c stolicê
Turcji, poznawaliœmy niezwyk³¹ archi-

tekturê tego miasta, meczety - jak¿e
niecodzienne dla nas obiekty. Turecka
kuchnia z gam¹ orientalnych smaków
da³a siê zapamiêtaæ jako niew¹tpliwy
wyró¿nik tradycji tego kraju. Warto do-
daæ, ¿e zwieñczeniem ca³ego tygodnia
zajêæ by³a uroczysta kolacja, któr¹
goœcinni Turcy zorganizowali w restau-
racji na szczycie wie¿y telewizyjnej
o wysokoœci 140 m.

Sympozjum stanowi³o forum wy-
miany doœwiadczeñ, informacji, spo-
strze¿eñ i by³o okazj¹ do nawi¹zania
ciekawych znajomoœci w ramach na-
szej miêdzynarodowej organizacji.
Niew¹tpliwie takie wydarzenia wywie-
raj¹ pozytywny wp³yw na nasze ¿ycie
i pracê naukow¹, s¹ niczym iskra do
zap³onu pasji - dlatego by³a to dobra in-
westycja.

Micha³ Wrz¹chal

O technologii kompozytów na warsztatach.
Fot. Archiwum Euroavii

Ju¿ po raz trzeci cz³onkowie Stu-
denckiego Ko³a Naukowego Komuni-
kacji Marketingowej oraz Studenc-
kiego Ko³a Naukowego Przedsiêbior-
czoœci i Zarz¹dzania Œrodowiskiem
"Ekobiznes", dzia³aj¹cych przy Poli-
technice Rzeszowskiej, wraz z opieku-
nami podjêli siê trudu organizacji Ogól-
nopolskiej Konferencji Kó³ Nau-
kowych "FACE TO FACE - Zarz¹dza-
nie i Marketing". Konferencja odby³a

siê w dniach 26-27 kwietnia 2010 r.
w gmachu Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii Œrodowiska PRz. Oprócz orga-
nizatorów w konferencji uczestniczyli
przedstawiciele czterech du¿ych i prê¿-
nie dzia³aj¹cych uczelni, tj.: Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroc³awiu,
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wroc³awiu, Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego oraz Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

FACE TO FACEFACE TO FACE
- Zarz¹dzanie i Marketing

Pawe³ Rz¹sa podczas prezentacji arty-
ku³u.

Fot. M. Ryka³a
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Celem konferencji by³o stworzenie
forum dyskusyjnego, które umo¿li-
wi³oby uczestnikom wymianê po-
gl¹dów na temat zró¿nicowanych tren-
dów pojawiaj¹cych siê w obszarze nauk
z zakresu zarz¹dzania i marketingu.
Konferencjê otwar³a pani dr Joanna
Wia¿ewicz, jedna z opiekunek Stu-
denckiego Ko³a Naukowego Komuni-
kacji Marketingowej, a podczas konfe-
rencji studenci prezentowali przy-
gotowane przez siebie referaty. Pierw-
szy dzieñ konferencji poœwiêcony by³
zagadnieniom dotycz¹cym: budowy
wizerunku firmy, CRM, równoupraw-
nienia oczekiwanego przez pracowni-
ków, oceny roli agencji zatrudnienia
w procesie rekrutacji. Jeszcze tego sa-
mego dnia uczestnicy konferencji
wys³uchali wyst¹pienia pana Andrzeja
Czarneckiego, rzecznika prasowego
WSK "PZL-Rzeszów" S.A.

Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³
siê wyst¹pieniem pana Wac³awa Marca
- dyrektora ds. handlu VAN PUR S.A.,
podczas którego uczestnicy wys³uchali
ciekawostek nt. specyfiki dzia³alnoœci
firmy. Równie¿ tego dnia studenci
wyg³osili referaty dotycz¹ce marketin-
gu afiliacyjnego, odbioru reklamy in-
ternetowej przez braæ studenck¹,
wp³ywu Google Inc. na Internet, a tak¿e
sponsoringu sportowego. Ostatnim

punktem konferencji by³y warsztaty au-
toprezentacji prowadzone przez pani¹
dr Beatê Zatwarnick¹-Madurê. Konfe-
rencja zakoñczy³a siê uroczystym roz-
daniem pami¹tkowych dyplomów. To
spotkanie umo¿liwi³o uczestnikom wy-
mianê spostrze¿eñ zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem i kierowaniem organi-
zacjami studenckimi.

W celu efektywnego przyswojenia
wiedzy zdobytej podczas konferencji
niezbêdny jest odpoczynek i relaks. Or-
ganizatorzy nie pominêli wiêc i tego
aspektu, urz¹dzaj¹c grillowanie, wyj-

œcie do pubu oraz wyjazd do £añcuta.
Spotkania te zintegrowa³y grupê, po-
zwoli³y wzajemnie siê poznaæ, dziêki
czemu wytworzy³a siê mi³a i przyjazna
atmosfera. Warto podkreœliæ, ¿e takie
inicjatywy daj¹ nie tylko mo¿liwoœæ
wymiany pogl¹dów, wiedzy z konkret-
nego zakresu, ale s¹ tak¿e sposobem in-
tegracji i budowania wspó³pracy nawet
miêdzy bardzo odleg³ymi oœrodkami
akademickimi. Mimo licznych trudno-
œci, jakie trzeba pokonaæ przy realizacji
konferencji naukowych, warto poœwiê-
ciæ czas i energiê, ¿eby takie wydarze-

Obrady odby³y siê w bud. P.
Fot. M. Ryka³a

Pami¹tka z wycieczki do £añcuta.
Fot. M. Ryka³a
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nie dosz³o do skutku, o czym z pew-
noœci¹ wiedz¹ studenci na czele z opie-
kunami Studenckiego Ko³a Naukowe-
go Komunikacji Marketingowej oraz
Studenckiego Ko³a Naukowego Przed-
siêbiorczoœci i Zarz¹dzania Œrodowi-
skiem "Ekobiznes".

Zorganizowanie takiego przedsiê-
wziêcia nie jest oczywiœcie mo¿liwe
bez udzia³u sponsorów. Dlatego, koñ-
cz¹c, pragnê w imieniu organizatorów
podziêkowaæ: Cukierni-Piekarni Ra-
dos³aw Rak i firmie Polimarky, na któ-
rych pomoc zawsze mo¿emy liczyæ.

W podziêkowaniach nie mo¿na po-
min¹æ tych Pañstwa, których praca
i trud pomog³y w zorganizowaniu
III Ogólnopolskiej Konferencji Kó³
Naukowych "FACE TO FACE - Za-
rz¹dzanie i Marketing".

Justyna Bieniek
Jan Bieszczad

Od dawna na ca³ym œwiecie organi-
zowane s¹ ró¿nego rodzaju konkursy
piêknoœci, które ciesz¹ siê du¿¹ popu-
larnoœci¹. Równie¿ w bie¿¹cym roku
Samorz¹d Studencki Politechniki Rze-
szowskiej podj¹³ siê zorganizowania
wyborów Miss i Mistera Politechniki
Rzeszowskiej, które odby³y siê 21
kwietnia 2010 r. o godzinie 20.00
w sto³ówce studenckiej. W konkursie
wziê³o udzia³ 9 kandydatek i 9 kandy-
datów ze wszystkich wydzia³ów naszej
uczelni.

Do tytu³u Miss Politechniki Rze-
szowskiej pretendowa³y: Dominika
Tyka - WBMiL, Natalia Kulig -
WBMiL, Marta Skuza - WCh, Agniesz-
ka Bajek - WBiIŒ, Alina Zapasek -

WEiI, Katarzyna Puka³a - WZiM, Ka-
rolina Machowska - WZiM, Ewelina
Dominiewska - WZiM, Gabriela Woj-
ciechowska - WBMiL.

O tytu³ Mistera Politechniki wal-
czyli: Maciej S³awêcki - WEiI, Rafa³
Kulpa - WBMiL, Micha³ W³och -
WBMiL, Grzegorz Marzec - WEiI,
Krzysztof Potera - WEiI, Jakub Wola-
nin - WEiI, Maciej Tymoczko -
WBMiL, Kacper Kosiñski - WBMiL,
£ukasz Grabowski - WBMiL.

W konkursie liczy³ siê nie tylko
wygl¹d, ale tak¿e poczucie humoru
oraz talent. Podobnie jak w latach po-
przednich, panie i panowie prezentowa-
li siê w strojach dziennych, sportowych
oraz wieczorowych. Stroje dla kandy-

datek zapewni³y: Studio Mody "Fran-
coise" oraz Cameaiu. Kandydatów na
mistera Politechniki ubra³ Skate Shop
DIBO. Kandydatki do tytu³u miss Poli-
techniki Rzeszowskiej umalowa³y i u-
czesa³y stylistki ze Studia Urody
AWANGARDA. W trakcie konkursu
swój pokaz na rowerze zaprezentowa³
Krystian Herba, uczestnik programu
"Mam Talent". Po emocjonuj¹cych wy-
borach odby³a siê równie¿ impreza,
w czasie której zagrali DJ Greg i DJ
Black.

Miss i Mistera Politechniki Rze-
szowskiej 2010 wybiera³o szanowne
jury, w sk³ad którego weszli przedsta-
wiciele w³adz uczelni oraz studenci
i publicznoœæ. Internauci równie¿ wyty-

Wybrano Miss i MisteraWybrano Miss i Mistera
Politechniki Rzeszowskiej 2010

Wa¿ny moment g³osowania.
Fot. M. Misiakiewicz

Miss w udanej akcji wokalnej.
Fot. M. Misiakiewicz
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powali swoich faworytów, a fotografo-
wie: Paulina Pas³awska i Micha³
£azarów, wybrali Miss i Mistera Foto.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali zaproszenia na koncert PO-
LUZJANCI do klubu LIVE, a tak¿e
wejœciówki na lekcje do Szko³y Tañca
LILLA HOUSE. Faworyci fotografów
w nagrodê wezm¹ udzia³ w sesji zdjê-
ciowej, otrzymali równie¿ karnety na
zajêcia w Mart.BodyArt.

Wyniki konkursu:
u Misterem Politechniki Rzeszowskiej

2010 zosta³ £ukasz Grabowski
z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa,

u Miss Politechniki Rzeszowskiej
2010 zosta³a Marta Skuza z Wy-
dzia³u Chemicznego,

u Misterem Foto Politechniki Rze-
szowskiej 2010 zosta³ Krzysztof
Potera z Wydzia³u Elektrotechniki
i Informatyki,

u Miss Foto Politechniki Rzeszow-
skiej 2010 zosta³a Natalia Kulig
z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lot-
nictwa,

u Misterem Internautów Politechniki
Rzeszowskiej 2010 zosta³ Kacper
Kosiñski z Wydzia³u Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa,

u Miss Publicznoœci i Internautów Po-
litechniki Rzeszowskiej 2010 zosta³a
Marta Skuza.
Miss oraz Mister Publicznoœci i In-

ternautów Politechniki Rzeszowskiej
2010 nagrodzeni zostali kursem jêzy-
kowym ufundowanym przez Szko³ê

Jêzyków i Zarz¹dzania PROMAR,
a tak¿e karnetami na zajêcia
w Mart.BodyArt.

A teraz tytu³y, na które wszyscy
z niecierpliwoœci¹ oczekiwali.
u I Wicemisterem Politechniki Rze-

szowskiej 2010 zosta³ Krzysztof Po-
tera z WEiI, natomiast I Wicemiss
Politechniki Rzeszowskiej 2010 zo-
sta³a Agnieszka Bajek z WBiIŒ.
Zostali oni obdarowani wysokiej
jakoœci aparatami cyfrowymi firmy
KODAK, wycieczk¹ do Lwowa
ufundowan¹ przez Biuro Podró¿y
GLOB oraz karnetami na zajêcia
w Mart.BodyArt. Dodatkowo I Wi-
cemiss otrzyma³a bon o wartoœci
150 z³ na us³ugi fryzjerskie w Salo-
nie Urody AWANGARDA.

u II Wicemisterem Politechniki Rze-
szowskiej 2010 zosta³ wybrany Kac-
per Kosiñski, student WBMiL.
II Wicemiss Politechniki Rze-
szowskiej 2010 wybrano Alinê Za-
pasek, studentkê WEiI. W nagrodê
otrzymali MP4 firmy GRUNDIG,
kurs w Szkole Tañca LILLA
HOUSE i karnety na zajêcia
w Mart.BodyArt.

Krystian Herba na swoim rowerze "cuda wyczynia³".
Fot. M. Misiakiewicz

Prorektor prof. Leszek WoŸniak ze zwyciêzcami konkursu.
Fot. M. Misiakiewicz
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KOLEJNA EDYCJA KONKURSU
NA NAJLEPSZ¥ PRACÊ MAGISTERSK¥

NA TEMAT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych, w szczególnoœci

funduszy inwestycyjnych, wœród studentów, a tak¿e wzrost zainteresowania rozwojem

wiedzy i promocj¹ tego rynku. Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane wszystkie prace magi-

sterskie dotycz¹ce teorii i praktyki dzia³alnoœci funduszy inwestycyjnych, obronione

w roku akademickim 2008/2009 oraz w roku akademickim 2009/2010 do 30 czerwca

2010 r. Prace mo¿na zg³aszaæ do 15 lipca br.

Jury konkursu, w sk³ad którego wchodz¹ wybitni znawcy przedmiotu, ocenia prace

wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: merytoryczna wartoœæ pracy, nowatorstwo w u¿yciu

tematu, dobór i wykorzystanie Ÿróde³ oraz strona formalna pracy.

Zwyciêzca konkursu otrzyma nagrodê pieniê¿n¹ - 5 000 PLN, natomiast autorzy

prac wyró¿nionych - mo¿liwoœæ odbycia sta¿u w jednym z dzia³aj¹cych na polskim ryn-

ku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Dlatego konkurs to równie¿ œwietna okazja do

zdobycia doœwiadczenia praktycznego w TFI i dobry pocz¹tek kariery zawodowej.

Rozstrzygniêcie VII edycji konkursu nast¹pi do 31 grudnia 2010 r.

Szczegó³owe warunki i regulamin konkursu s¹ dostêpne na stronie Izby

Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami:

http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10074&id_news=84

Izba Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami
Cz³onek EFAMA � European Fund and Asset Management Association

Najpiêkniejsza i Najpiêkniejszy
naszej uczelni otrzymali wysokiej
jakoœci aparaty cyfrowe firmy PA-
NASONIC, wycieczkê do Lwowa
ufundowan¹ przez Biuro Podró¿y
GLOB, pulê nagród o wartoœci
1000 z³ od perfumerii DOUGLAS
oraz karnety na zajêcia w Mart.Bo-
dyArt, a dodatkowo Miss Politech-
niki otrzyma³a sukniê wieczorow¹
od Studia Mody FRANCOISE.

Nagrody wrêcza³ zwyciêzcom
prorektor ds. kszta³cenia prof. dr
hab. in¿. Leszek WoŸniak.

Impreza nie odby³aby siê bez
pomocy wielu osób i instytucji, któ-
rym sk³adamy serdeczne podziêko-
wania, licz¹c na ich dalsz¹ wspó³-
pracê z Samorz¹dem Studenckim
Politechniki Rzeszowskiej. Nasza
impreza wspierana by³a przez:
u Fundacjê Rozwoju Politechniki

Rzeszowskiej,
u Mart.BodyArt - autorski pro-

gram Marty Niewczas,
u Szko³ê Jêzyków i Zarz¹dzania

PROMAR,
u Biuro Podró¿y GLOB,
u Centrum Medyczne MEDYK,
u Szko³ê Tañca LILLA HOUSE,
u fotografa Paulinê Pas³awsk¹,
u magazyn Day@night,
u Studio Mody FRANCOISE,
u Salon Urody AWANGARDA,
u ROMET BIKES,
u DOUGLAS,
u CAMAIEU,
u kwiaciarniê Agnes Floris De-

sign,
u strony internetowe xin.pl.

Patronatem medialnym by³a Ga-
zeta Codzienna Nowiny.

Kole¿ankom i kolegom

bior¹cym udzia³ w konkur-

sie gratulujemy sukcesów

oraz dziêkujemy za wspóln¹

wspania³¹ zabawê. Specjal-

ne podziêkowania sk³ada-

my zarówno jurorom, jak

i fundatorom nagród, bez

których pomocy impreza nie

mog³aby siê odbyæ.

Angelika Banaœ
Paulina Gurgul

BIBLIOTEKA
informuje

U¿ytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej otrzymali mo¿li-
woœæ przetestowania bazy: Art & Architecture Complete. Jest to obszerna baza
pe³notekstowa, zawieraj¹ca artyku³y z ponad 330 czasopism. Baza zawiera tak¿e
indeksy i abstrakty ponad 730 czasopism naukowych, magazynów i publikacji bran-
¿owych. Obejmuje równie¿ wyselekcjonowan¹ zawartoœæ z ponad 70 dodatkowych
publikacji oraz kolekcjê 64000 obrazów. Baza zosta³a zaprojektowana na potrzeby
ró¿nych u¿ytkowników - badaczy sztuki, artystów, projektantów, studentów oraz
osób zainteresowanych sztuk¹ i histori¹ sztuki, projektowaniem wnêtrz i terenów
zielonych, architektur¹ i podobnymi zagadnieniami.Tematyka bazy obejmuje sztu-
kê, archeologiê, architekturê i historiê architektury, historiê sztuki, sztukê u¿yt-
kow¹, malarstwo, rzeŸbê, fotografiê, sztukê drukarsk¹, projektowanie kostiumów,
projektowanie wnêtrz i terenów zielonych, grafikê i wiele innych tematów.

Dostêp testowy do bazy Art & Architecture Complete poprzez uczelniane nu-
mery IP jest mo¿liwy za poœrednictwem linku: http://search.ebscohost.com. Prze-
widywany termin zakoñczenia testu: 4 lipca 2010 r. Wiêcej informacji znajd¹
Pañstwo na stronie Biblioteki: http://www.prz.edu.pl/biblio/czas.php.

Agnieszka Trawiñska
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Fot. M. Misiakiewicz

Fina³ II edycji Podkarpackiego 

Konkursu Chemicznego im. Ignacego £ukasiewicza
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Uczestnicy III etapu II edycji PKCh 
podczas rozwi¹zywania zadañ obliczeniowych. F
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 Uczestnicy III etapu II edycji PKCh podczas
rozwi¹zywania zadania laboratoryjnego. 

Prorektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Feliks 
Stachowicz wita uczestników spotkania.

Zwyciêzca PKCh Mateusz Zaj¹c 
podczas odbioru nagrody g³ównej.

Dyrektor I LO w Dêbicy Ryszard Pêkala odbiera replikê 
lampy I. £ukasiewicza z r¹k prof. Wiktora Bukowskiego. Pami¹tkowe zdjêcie finalistów II edycji PKCh.

(vide s. 18-22)
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Koszykarze AZS PRz w II lidze

Zakoñczenie Sportowego
Roku Akademickiego

Radoœæ zwyciêzców - koszykarze w II lidze.

Lekkoatletka, pi³karka i hokeistka Ela Mróz, 
absolwentka WZiM odbiera pami¹tkow¹ statuetkê.

Dopiero pi¹ta próba naszych koszykarzy 
zakoñczy³a siê sukcesem. Fina³y rozgry-
wek o awans do II ligi rozegrane zosta³y 
w Przemyœlu w dniach 21-23 maja br. 
z udzia³em czterech zespo³ów, z których 
trzy awansowa³y. Nasi ch³opcy po wy-
graniu dwóch pierwszych spotkañ z Gli-
wicami i ¯orami ju¿ w sobotê mogli 
œwiêtowaæ historyczny sukces. Wynik nie-
dzielnego meczu z Poloni¹ Przemyœl nie 
mia³ ju¿ wp³ywu na koñcow¹ klasyfikacjê. 
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i tre-
nerowi Filipowi Kosimowi.

W dniu 12 maja br. podczas tra- 
dycyjnego spotkania zawodników, 
trenerów i dzia³aczy AZS po¿egna-
liœmy z ¿alem kolejn¹ grupê spor- 
towców absolwentów, którzy przez 
5 lat godnie reprezentowali nasz¹ 
uczelniê i barwy AZS na arenach 
sportowych w kraju i za granic¹. 
Osiemnaœcioro azetesiaków, wspania- 
³ych dziewcz¹t i ch³opców, obdarowa-
no pami¹tkowymi statuetkami, a gra-
tulacje i podziêkowania z³o¿yli absol-
wentom: prorektor ds. kszta³cenia prof. 
Leszek WoŸniak i prezes KU AZS 
Grzegorz Sowa. Okolicznoœciowymi 
statuetkami wyró¿nieni zostali tre- 
nerzy: Tadeusz Czu³no - tenis sto³owy 
i Filip Kosim - koszykówka.

Fot. Archiwum AZS

Fot. Archiwum AZS

W Kielnarowej 23 kwietnia br. rozegrane zosta³y Akademickie Mistrzostwa 
Podkarpacia w biegach prze³ajowych. Nasze dziewczêta zdoby³y srebrny medal, a ich 
koledzy wywalczyli medal br¹zowy.

Srebro i br¹z w prze³ajach

Mistrzostwo Podkarpacia wœród studentów zdobyli nasi reprezentanci. Zawody 
rozegrane by³y w klubie PLUS 14 maja br., a organizowa³ je Klub Uczelniany 
AZS PRz.

Z³ote szachy

Angelika Banaœ (Studentka V ZD WZiM)

Justyna Bieniek (Studentka IV ZD WZiM)

Jan Bieszczad (Student II DUM)

dr in¿. Roman Bochenek (WCh)

dr hab. in¿. Wiktor Bukowski, prof PRz
(Prodziekan ds. ogólnych WCh)

mgr Gra¿yna Bursztyn-Bajorska (SJO)

dr Marcin Gêbarowski (WZiM)

Paulina Gurgul (Studentka V ZD WZiM)

dr Hanna Hall (WZiM)

Marcin Jamro (Student III EF-DI WEiI)

dr in¿. Jadwiga Kaleta
(Prodziekan ds. nauczania WBiIŒ)

dr hab. Stanis³awa Kanas, prof. PRz (WMiFS)

mgr Stanis³aw Ko³odziej
(Klub Uczelniany AZS)

(WBiIŒ)

dr in¿. Wies³awa Malska (WEiI)

mgr Marta Olejnik 
(G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP)

dr Izabela Oleksiewicz (WZiM)

mgr in¿. Bartosz Paw³owicz (WEiI)

mgr Ma³gorzata Pomorska (SJO)

dr Janusz Pusz (WCh)

Amadeusz Rêkosiewicz
(Student IV LD WBMiL)

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
(Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozwoju

Kadry Naukowej)

Rafa³ Œwirk (Student I EF-DI WEiI)
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