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PROMOCJE, ODZNACZENIA,
NAGRODY I MEDALE
Uroczyste posiedzenie Senatu PRz
W œwi¹tecznym ju¿ nastroju, 20
grudnia 2007 r. pod przewodnictwem
JM Rektora prof. Andrzeja Sobkowiaka
odby³o siê w Zespole Sal Wyk³adowych (S-1) uroczyste posiedzenie Senatu poœwiêcone promocji habilitacyjnej i doktorskiej, wrêczeniu odznaczeñ pañstwowych, Nagród Rektora
oraz ufundowanych przez Fundacjê
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej
nagród i medali „Primus Inter Pares”
dla najlepszych absolwentów PRz
w 2007 r. Posiedzenie Senatu zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ wojewoda podkarpacki Miros³aw Karapyta.
W roku akademickim 2006/2007
w Politechnice Rzeszowskiej stopieñ
naukowy doktora habilitowanego nadano dwu osobom, stopieñ naukowy doktora piêtnastu osobom.
Do uroczystej promocji habilitacyjnej przyst¹pili:

o

dr hab. in¿. Stanis³aw Antas (ur.
w 1951 r. w Rzeszowie). Studia
wy¿sze odby³ w Politechnice Rzeszowskiej i w Politechnice Warszawskiej, doktorat uzyska³ w naszej uczelni. Przez ponad 20 lat by³
zatrudniony w Wytwórni Sprzêtu
Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. Obecnie jest nauczycielem
akademickim w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej. Jego zainteresowania naukowe dotycz¹
g³ównie teorii maszyn przep³ywowych, sposobów ich modyfikacji
oraz zagadnieñ projektowania lotniczych silników turbinowych. Jest
autorem i wspó³autorem ok. 40 publikacji naukowych oraz 86 prac
naukowo-badawczych i wdro¿eniowych. Dr hab. in¿. S. Antas otrzyma³

dyplom doktora habilitowanego
z numerem 6 w Politechnice Rzeszowskiej,
o dr hab. in¿. Jaros³aw Sêp (ur.
w 1964 r. w Rzeszowie). Studia
wy¿sze ukoñczy³ na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, tutaj tak¿e uzyska³ doktorat. By³ beneficjentem
presti¿owego stypendium Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej dla m³odych
(do 30 lat) naukowców. Obecnie jest
kierownikiem Katedry Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji na
WBMiL, pe³ni ponadto funkcjê koordynatora Punktu Kontaktowego
Przedsiêwziêcia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego „Inicjatywa Technologiczna” w Politechnice
Rzeszowskiej. Jest cz³onkiem Sekcji Mechaniki P³ynów w Komitecie
Mechaniki PAN bie¿¹cej kadencji.
Ci¹g dalszy na s. 5.

WYBORY W£ADZ UCZELNI W 2008 ROKU
Organizacja wyborów
Tryb i sposób przeprowadzenia wyborów w naszej uczelni ustala regulamin i harmonogram wyborów, przyjête
przez Senat Politechniki Rzeszowskiej
29 listopada 2007 r. Wybory bêd¹ siê
odbywaæ w okrêgach wyborczych, wybór rektora i prorektorów zaœ dokonany
zostanie przez Uczelniane Kolegium
Elektorów. Okrêgami wyborczymi nauczycieli akademickich i studentów s¹
wydzia³y. Oddzielny okrêg wyborczy
utworzono dla studentów studiów doktoranckich.

W celu przeprowadzenia wyborów
wœród pracowników administracji
powo³ano nastêpuj¹ce okrêgi:
n okrêg wyborczy jednostek ogólnouczelnianych i miêdzywydzia³owych, obejmuj¹cy:
- Studium Jêzyków Obcych,
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
- Bibliotekê G³ówn¹,
- Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca
"Po³oniny",
- Klub Studentów Politechniki
Rzeszowskiej "Plus",

n

okrêg wyborczy jednostek pozawydzia³owych, obejmuj¹cy:
- Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego,
- Akademicki Oœrodek Szybowcowy w Bezmiechowej,
- Uczelniane Laboratorium Badañ
Materia³ów dla Przemys³u Lotniczego,
- Centrum Zarz¹dzania Rzeszowsk¹ Miejsk¹ Sieci¹ Komputerow¹,
- Oœrodek Alliance Francaise,
n okrêg wyborczy administracji centralnej wraz z Oficyn¹ Wydawnicz¹,
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n

okrêg wyborczy obs³ugi ogólnej
z wy³¹czeniem Osiedla Studenckiego,
n okrêg wyborczy administracji
i obs³ugi Osiedla Studenckiego.
Okrêgami wyborczymi pracowników in¿ynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych s¹ wydzia³y oraz
okrêg wyborczy jednostek miêdzywydzia³owych. Administracjê wydzia³ow¹ do³¹cza siê do grupy pracowników naukowo-technicznych tego wydzia³u. Pracowników in¿ynieryjno-

n

cz³onkowie Senatu w liczbie ustalonej w regulaminie wyborów,
n cz³onkowie rad wydzia³ów.
W grupie pracowników administracji i obs³ugi oraz pracowników in¿ynieryjno-technicznych wybory przeprowadzane s¹ dwustopniowo.
W pierwszym etapie w poszczególnych okrêgach wyborczych wybiera siê
przedstawicieli pracowników po
1 przedstawicielu na ka¿dych 10 zatrudnionych przypadaj¹cych na dany
okrêg wyborczy. Liczba przedstawicie-

-technicznych z administracji centralnej i Osiedla Studenckiego do³¹cza siê
do odpowiedniej grupy pracowników
administracji.
W wydzia³owych okrêgach wyborczych wybrani zostan¹:
n cz³onkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów w liczbie ustalonej
w regulaminie wyborów,
n cz³onkowie wydzia³owych kolegiów elektorów (zadaniem tych kolegiów jest wybór dziekana i prodziekanów),

Liczba miejsc mandatowych w Uczelnianym Kolegium Elektorów
Jednostka
organizacyjna

Profesorowie
Pozostali nauczyciele akademicoraz osoby
cy, nieposiadaj¹cy tytu³ów
ze stopniem dr. hab. naukowych lub stopnia dr. hab.

Studenci

Doktoranci

Pracownicy niebêd¹cy
nauczycielami
akademickimi

1

4

WBiIŒ

8

4

3

WBMiL

14

6

4

WCh

8

2

1

WEiI

9

5

3

WZiM

6

4

7

WMiFS

6

2

1

Jednostki ogólnouczelniane
i miêdzywydzia³owe

-

2

-

Jednostki pozawydzia³owe

-

-

-

Administracja i obs³uga

-

-

-

RAZEM

51

25

19

1

4

Studenci

Doktoranci

Pracownicy niebêd¹cy
nauczycielami
akademickimi

1

3

1

3

Sk³ad Senatu
Jednostka
organizacyjna

Profesorowie
Pozostali nauczyciele akademicoraz osoby
cy, nieposiadaj¹cy tytu³ów
ze stopniem dr. hab. naukowych lub stopnia dr. hab.

WBiIŒ

4

1

1

WBMiL

8

2

2

WCh

4

1

1

WEiI

5

2

2

WZiM

3

2

3

WMiFS

3

1

razem z WCh

Jednostki miêdzywydzia³owe
i ogólnouczelniane

-

1

-

Jednostki pozawydzia³owe

-

-

-

Administracja i obs³uga

-

-

-

RAZEM

27

10

9
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li jest ustalona w regulaminie wyborów.
Wybory te przeprowadzaj¹ komisje
wyborcze powo³ane w tych okrêgach.
W drugim etapie wytypowani
przedstawiciele wybieraj¹ spoœród siebie cz³onków Uczelnianego Kolegium
Elektorów w liczbie 4 osób i cz³onków
Senatu w liczbie 3 osób. Wybory na
tym etapie przeprowadza komisja
wyborcza, w której sk³ad wchodz¹:
1 przedstawiciel Uczelnianej Komisji
Wyborczej i po 1 przedstawicielu komisji wyborczych z poszczególnych

5
okrêgów. Wybory te zarz¹dza Uczelniana Komisja Wyborcza.
Liczbê cz³onków Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz cz³onków Senatu wybieranych w poszczególnych
okrêgach wyborczych przedstawiono
w zamieszczonych tabelach.
Ostatnim aktem wyborczym na naszej uczelni bêdzie wybór elektorów na
ogólnopolskie spotkanie wyborcze, na
którym wybrani zostan¹ cz³onkowie
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.
Liczbê tych elektorów okreœla ustawa

Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
W grupie nauczycieli akademickich posiadaj¹cych tytu³ naukowy profesora
lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w uczelni jako
podstawowym miejscu pracy, jeden
elektor przypada na piêædziesiêciu pracowników. W grupie pozosta³ych nauczycieli akademickich jeden elektor
przypada na sto piêædziesi¹t osób.
Henryk Herba
Przewodnicz¹cy
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ci¹g dalszy ze s. 3.

PROMOCJE, ODZNACZENIA, NAGRODY I MEDALE
W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje siê g³ównie
nietypowymi ³o¿yskami œlizgowymi, w tym równie¿
bio³o¿yskami. Prowadzi ponadto badania nad technologiami umo¿liwiaj¹cymi zwiêkszenie odpornoœci elementów maszyn na zu¿ycie tribologiczne. Jest autorem
i wspó³autorem 72 publikacji naukowych oraz 21 prac
naukowo-badawczych i wdro¿eniowych. Dr hab. in¿.
J. Sêp otrzyma³ dyplom doktora habilitowanego z numerem 7 w Politechnice Rzeszowskiej.
Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja
maszyn nada³a Rada Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Do uroczystej promocji doktorskiej przyst¹pili:
o dr in¿. pil. Jerzy Bakunowicz, dr in¿. Magdalena Gromada, dr in¿. Celina Jagie³owicz-Ryznar, dr in¿. Grzegorz
Kopecki, dr in¿. Beata Paw³owska, którym Rada Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa nada³a stopieñ naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny mechanika;
o dr in¿. Józef Brzêczek, dr in¿. Lucjan Dobrowolski, dr
in¿. Andrzej Dzierwa, dr in¿. Witold Habrat, dr in¿. Irena
Nowotyñska, dr in¿. Jacek Pacana, dr in¿. Jadwiga Pisula,
dr in¿. Miros³aw Tupaj, dr in¿. Witold Ziêba, którym Rada
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa nada³a stopieñ
naukowy doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn;
o dr in¿. Pawe³ Potyrañski, któremu Rada Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki nada³a stopieñ naukowy doktora
nauk technicznych z zakresu dyscypliny elektrotechnika.
Po zakoñczeniu promocji wojewoda podkarpacki Miros³aw Karapyta w towarzystwie JM Rektora dokona³ wrêczenia odznaczeñ pañstwowych. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali: Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi dr in¿. Józef Grzybowski z Katedry
Awioniki i Sterowania oraz Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi dr

in¿. Jacek Michalski z Zak³adu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych na WBMiL.
Wzorem lat ubieg³ych, najlepsi absolwenci poszczególnych wydzia³ów PRz zostali laureatami nagród Fundacji
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej i ustanowionego przez

Uroczystoœci towarzyszy³ poczet sztandarowy.
Fot. M. Misiakiewicz
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Fundacjê medalu „Primus Inter Pares”. Zgodnie z regulaminem medal ten Kapitu³a Medalu nadaje za wybitne wyniki
w nauce oraz za dzia³alnoœæ na innych p³aszczyznach ¿ycia
akademickiego, m.in. w studenckim ruchu naukowym,
w dzia³alnoœci organizacyjnej, sportowej, kulturalnej –
maj¹cych istotny wp³yw na kreowanie pozytywnego wizerunku Politechniki Rzeszowskiej. Tegoroczni laureaci to:
mgr in¿. Anna Maria Kuœ z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, mgr in¿. Ewa Hajduk z Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa, mgr in¿. Magdalena Balana z Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki, mgr in¿. Iwona Rajchel z Wydzia³u Chemicznego, mgr Anna Ziêtek z Wydzia³u Zarz¹dzania i Marketingu. Medale i nagrody wyró¿nionym absolwentom wrêczy³ pan Roman Krzystyniak – prezes Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, w towarzystwie JM
Rektora.
Niezale¿nie od powy¿szego, 142 nauczycielom akademickim wrêczono Nagrody Rektora – lista nagrodzonych zostanie opublikowana w nastêpnym numerze GP.
Posiedzenie Senatu zbieg³o siê z okresem Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, tote¿ po oficjalnej czêœci uroczystoœci JM Rektor przekaza³ wszystkim obecnym ¿yczenia œwi¹teczno-noworoczne i zaprosi³ do ³amania siê op³atkiem przy œwi¹tecznie zastawionym stole i wtórze kolêd w tradycyjnym ju¿ wykonaniu „Po³onin”.

Nagroda Rektora dla mgr E. Ka³u¿y za ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowej i organizacyjnej.
Fot. M. Misiakiewicz

Marta Olejnik

KRASP
Dokument nr 55/IV
Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich
Stanowisko Zgromadzenia
Plenarnego KRASP
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie aktywizacji dzia³añ
na rzecz wspierania rozwoju
i doskonalenia jakoœci kszta³cenia
doktorantów

Znacz¹ce upowszechnienie studiów
doktoranckich w Polsce, jakie nast¹pi³o
w ostatnich latach, nie znajduje odzwierciedlenia w odpowiednich dzia³aniach wszystkich ogniw maj¹cych
wp³yw na aktywizacjê, unowoczeœnianie i wspieranie tej wa¿nej formy
kszta³cenia.
Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich zwraca siê do Rz¹du, Rady G³ów-

nej Szkolnictwa Wy¿szego, Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych, Krajowej Reprezentacji Doktorantów z apelem o podjêcie - wspólnie z uczelniami akademickimi i instytucjami badawczymi kszta³c¹cymi
m³odych naukowców - wzmo¿onych
dzia³añ na rzecz objêcia szczególn¹
opiek¹ tej formy kszta³cenia i nadania
jej w³aœciwej rangi. Oczekujemy, ¿e
studia doktoranckie stan¹ siê wa¿nym
obszarem dzia³añ Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, a tak¿e istotnym ogniwem strategii rozwoju szkó³
wy¿szych i jednostek badawczych.
Nale¿y stworzyæ najzdolniejszej
m³odzie¿y niezbêdne warunki rozwoju
i godne warunki materialne w polskich
placówkach naukowych. Wyjazd naj-

zdolniejszej m³odzie¿y do zagranicznych placówek naukowych i uczelni
s³u¿y rozwojowi ich kariery, emigracja
zaœ jest niepowetowan¹ strat¹ dla Polski.
Za niezbêdne uwa¿amy wprowadzenie zmian legislacyjnych u³atwiaj¹cych tworzenie i funkcjonowanie
interdyscyplinarnych studiów doktoranckich oraz internacjonalizacjê procesu kszta³cenia m³odych naukowców.
Konieczne jest te¿ wsparcie finansowe
nowych inicjatyw w zakresie kszta³cenia doktorantów oraz przeznaczenie
dodatkowych œrodków na badania i poprawê bazy naukowej szkó³ wy¿szych
oraz poprawê sytuacji materialnej doktorantów.
Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Luty
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Profesor Zenon Waszczyszyn
z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska

cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk
To drugi przedstawiciel w historii
Politechniki Rzeszowskiej w tym zacnym gronie. Pierwszym rzeczywistym
cz³onkiem PAN by³ nie¿yj¹cy ju¿ prof.
zw. dr in¿. Jan Madejski - dziekan Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
w latach 1966-1969.
Prof. zw. dr hab. in¿. Zenon Waszczyszyn, dr h.c. urodzi³ siê 12 lipca
1935 r. we Lwowie. Po repatriacji do
Polski w 1946 r. kontynuowa³ naukê
w Chrzanowie (woj. krakowskie),
gdzie ukoñczy³ Liceum im. S. Staszica w 1951 r. i w wieku 16 lat zosta³
studentem Wydzia³u Budownictwa
ówczesnych Wydzia³ów Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (od 1953 r. Politechnika Krakowska). Dyplom mgr.
in¿. uzyska³ w 1956 r., po czym
podj¹³ pracê asystenta projektanta
w Krakowskich Biurach Projektów.
Od 1959 roku zwi¹za³ siê z Katedr¹
Statyki i Wytrzyma³oœci Materia³ów
(od 1970 r. Instytut Mechaniki Budowli) Politechniki Krakowskiej,
gdzie obroni³ pracê doktorsk¹
(1964 r.), habilitacyjn¹ (1970 r.), uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego
(1978 r.) i zwyczajnego (1989 r.). Od
wielu lat wspó³pracowa³ naukowo
z Katedr¹ Mechaniki Konstrukcji na
Wydziale Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska naszej uczelni, realizuj¹c
wspólne projekty badawcze - od 2005 r.
pe³ni obowi¹zki profesora zwyczajnego w tej katedrze.
Zainteresowania prof. Z. Waszczyszyna dotyczy³y pocz¹tkowo zagadnieñ
modelowania w nieliniowej mechanice
konstrukcji i materia³ów, potem skoncentrowa³y siê na metodach obliczeniowych teorii konstrukcji i in¿ynierii
l¹dowej. W tym zakresie zajmowa³ siê
rozwijaniem metody elementów skoñczonych (MES) w odniesieniu do nieliniowej analizy uk³adów prêtowych
i powierzchniowych, wykonanych

z materia³ów sprê¿ysto-plastycznych.
Ten okres pracy zamkn¹³ w 1994 r. monografi¹ Zastosowania MES w statecznoœci konstrukcji, wydan¹ przez Oficynê Elsevier w Amsterdamie. Od 1995
roku zaj¹³ siê metodami obliczeniowymi sztucznej inteligencji, zw³aszcza
sztucznymi sieciami neuronowymi i systemami rozmytymi.

Profesor Z. Waszczyszyn jest autorem lub wspó³autorem 6 monografii
i 6 podrêczników, ponad 170 oryginalnych prac naukowych i ponad 40 rozdzia³ów w ksi¹¿kach, prac przegl¹dowych i referatów generalnych
wyg³aszanych na krajowych i miêdzynarodowych konferencjach naukowych.
Oprócz aktywnej dzia³alnoœci dydaktycznej w Politechnice Krakowskiej i w Politechnice Rzeszowskiej
organizowa³ ró¿nego rodzaju konferencje i kursy dla m³odej kadry, w tym zaawansowane kursy CISM (Centre
International des Sciences Mechanique) w Udine (W³ochy) w latach 1998,
2003, 2007. Organizowa³ wiele konferencji naukowych, m.in. dwukrotnie
konferencje krynickie i wielokrotnie
Polskie Konferencje Metod Numerycz-

nych w Mechanice. Z konferencji miêdzynarodowych warto wymieniæ cykl
trójstronnych konferencji organizowanych wspólnie z Budapest University of
Technology and Economics i TU Wien
oraz miêdzynarodowy kongres European Conference of Computational Mechanics (Kraków 2001).
Dzia³a bardzo aktywnie na polu organizacji nauki w kraju i za granic¹.
W latach 1980-2006 by³ przewodnicz¹cym Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej PAN, cz³onkiem rad redakcyjnych 4 naukowych czasopism
miêdzynarodowych. Od 2006 roku
jest przewodnicz¹cym Oddzia³u Krakowskiego PAN.
Dzia³alnoœæ prof. Waszczyszyna
zosta³a dostrze¿ona i by³a wielokrotnie wyró¿niana. Œwiadczy o tym
m.in. wybór na cz³onka Polskiej Akademii Nauk (cz³onek korespondent
w 1989 r. i cz³onek rzeczywisty
w 2007 r.) oraz cz³onka czynnego
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
(1989 r.), tytu³ dr. h.c. Budapest UTE
(2001 r.), cz³onkostwo w SEFI Fellow (1997 r.), IACA Fellow (2006 r.).
Jest laureatem FNP w zakresie nauk
technicznych (2001 r.), honorowym
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Metod Komputerowych Mechaniki
(2005 r.), zas³u¿onym dla Politechniki
Rzeszowskiej i Krakowskiej (2003 r.).
Zosta³ odznaczony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Krzy¿em Oficerskim Polonia Restituta.
Ukoronowaniem tej dzia³alnoœci
jest wybór prof. Z. Waszczyszyna na
cz³onka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, o czym z przyjemnoœci¹ informujê.
Panu Profesorowi z tej okazji serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c du¿o zdrowia i dalszej aktywnoœci na niwie dydaktyczno-naukowej.
Leonard Ziemiañski
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Innowator Podkarpacia 2007

Gala w Politechnice
10 grudnia 2007 r. w budynku Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska odby³o siê XIII Podkarpackie
Forum Innowacyjnoœci, po³¹czone
z gal¹ konkursu "Innowator Podkarpacia 2007". W programie Forum przewidziano tym razem pasa¿ innowacji
z najciekawszymi ofertami sfery badawczo-rozwojowej oraz stoiskami
proinnowacyjnych przedsiêbiorców
z naszego regionu, w³¹cznie ze stoiskami wydzia³ów Politechniki Rzeszowskiej.
By³a to ju¿ VIII edycja tego konkursu, organizowanego przez Centrum
Transferu Technologii Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
Politechnikê Rzeszowsk¹ oraz Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjnoœci
i Transferu Technologii "Horyzonty".
Konkurs objêty zosta³ honorowym patronatem marsza³ka województwa podkarpackiego, w uroczystoœci uczestni-

czy³ te¿ nowo mianowany wojewoda
podkarpacki Miros³aw Karapyta.
Ze wzglêdu na wspó³pracê z Bran¿owym Punktem Kontaktowym PPTL
przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza" pierwsza czêœæ spotkania poœwiêcona zosta³a omówieniu programów
finansuj¹cych i mechanizmów wspieraj¹cych projekty badawczo-rozwojowe. Programy te przedstawili: dr Andrzej Siemaszko, Zbigniew Turek
i Ma³gorzata Snarska z Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz prezes SGPPL Marek Darecki. Pani Anna
Krzy¿anowska z Komisji Europejskiej
przedstawi³a i omówi³a nowe instrumenty finansowania w 7. Programie
Ramowym. W drugiej czêœci uczestnicy spotkania wys³uchali informacji
m.in. prof. Leszka WoŸniaka nt. wdra¿ania Regionalnej Strategii Innowacji
oraz projektów "foresight", wytycza-

j¹cych kierunki rozwoju technologicznego Podkarpacia w latach 2007-2013.
Druga czêœæ spotkania poprzedzona
zosta³a wrêczeniem wyró¿nieñ laureatom konkursu "Innowator Podkarpacia
2007". Akces przyst¹pienia do konkursu zg³osi³y 22 firmy z ca³ego województwa podkarpackiego, przy czym
do II etapu przesz³o 18 firm. Podstawê
do oceny innowacyjnoœci prezentowanych us³ug, produktów lub technologii
stanowi³y audyty technologiczne,
w przeprowadzeniu których uczestniczyli eksperci z Politechniki Rzeszowskiej oraz konsultanci Biura IRC Polska
Po³udniowa. Oœrodki IRC (Innovation
Relay Centres) pomagaj¹ lokalnym firmom i organizacjom zajmuj¹cym siê
technologiami w dostêpie do europejskiego rynku technologii poprzez promowanie ich osi¹gniêæ technologicznych, równie¿ identyfikowanie
i pomoc w pozyskiwaniu potrzebnych
im rozwi¹zañ technicznych oraz organizacyjnych. Teren po³udniowej Polski
obs³ugiwany jest przez konsorcjum
IRC South Poland, w sk³ad którego
wchodz¹: Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Górnoœl¹skiej Agencji
Przekszta³ceñ Przedsiêbiorstw S.A.,
Œwiêtokrzyskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o. , Centrum Transferu Technologii Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. Trzeba siê wiêc dobrze napracowaæ, aby zyskaæ uznanie tak szerokiego
grona ekspertów.
W gronie laureatów konkursu znalaz³y siê nastêpuj¹ce firmy:
8 w kategorii mikroprzedsiêbiorstwo
- EL-AUTOMATYKA W. Dara¿,
Od lewej: M. Karapyta - wojewoda, B. KuŸniar-Jab³czyñska - prezes RARR,
B. Rzoñca - wicemarsza³ek i M. Darecki - prezes Stowarzyszenia “Dolina LotniA. K³usek z Rzeszowa za technolocza”.
giê kszta³towania œciernic szlifierFot. M. Misiakiewicz
skich z wykorzystaniem dedykowa-

,
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nego uk³adu CNC oraz NAROL-DENTAL Sp. z o.o. z Narola za PulpoEndometr - przyrz¹d do analizy
¿ywotnoœci miazgi i pomiaru d³ugoœci kana³u zêbowego,
8 w kategorii ma³e przedsiêbiorstwo UNIPOL Sp. z o.o. z Rzeszowa za
sposób budowy i regeneracji ruroci¹gu wraz z urz¹dzeniem do jego
stosowania,
8 w kategorii œrednie przedsiêbiorstwo
- PPH POLIMARKY z Rzeszowa za
nanokompozyt organobentonitu
i poliamidu (PA6).
Dodatkowo wyró¿niona zosta³a firma GEOMIAR Sp. z o.o. z Jaros³awia
za oryginalnoœæ rozwi¹zania dotycz¹cego metody stabilizacji znaków
granicznych za pomoc¹ plastikowych
butelek typu PET.
Laureaci zas³u¿one dyplomy otrzymali z r¹k wicemarsza³ka województwa podkarpackiego Bogdana Rzoñcy
oraz prorektora PRz prof. Leszka WoŸniaka.
Z roku na rok roœnie znaczenie konkursu "Innowator Podkarpacia". W dotychczasowej historii konkursu ocenie
komisji podda³o siê ponad 100 przedsiêbiorstw. Prezentuj¹ one wysoki sto-
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EL-Automatyka laureatem w kategorii mikroprzedsiêbiorstwo.
Fot. M. Misiakiewicz

pieñ rozwoju, ich innowacyjne i nowatorskie technologie oraz najwy¿szej jakoœci produkty powiêkszaj¹ skutecznie
grono liderów w konkretnych specjalnoœciach, promuj¹ Podkarpacie.

Z satysfakcj¹ trzeba podkreœliæ, ¿e
wielu laureatów kolejnych konkursów
legitymuje siê dyplomem absolwenta
Politechniki Rzeszowskiej.
Marta Olejnik

Wiêcej ni¿ lataj¹ce laboratorium
Przemys³ lotniczy, a od pewnego
czasu równie¿ kosmiczny, od swego zarania jest inicjatorem rozwoju pozosta³ych ga³êzi przemys³u, a tak¿e
oœrodków naukowych oraz badawczo-rozwojowych. Stawiane przezeñ wymagania, z racji funkcji produktów
finalnych, utrzymuj¹ ca³okszta³t gospodarki na najwy¿szym poziomie, co
w pozytywny sposób przek³ada siê na
pozycjê danego kraju na arenie miêdzynarodowej, jak równie¿ i codzienne ¿ycie obywateli. W czasach obecnych, na
utrzymanie masowej produkcji lotniczej mog¹ pozwoliæ sobie jedynie kraje
najzamo¿niejsze. Nie oznacza to jednak, ¿e s³absi powinni siê usuwaæ
w cieñ lub oddawaæ inicjatywê w obce
rêce, zostaj¹c jedynie odtwórcami na
bardzo prymitywnym poziomie. Pañ-

stwa zajmuj¹ce pozycjê podobn¹ jak
nasz kraj w trakcie tworzenia nowych
konstrukcji lotniczych powinny anga¿owaæ szeroki potencja³ ludzki oraz
œrodki finansowe wykraczaj¹ce poza
obrêb jednej instytucji. Realizacja jest
zazwyczaj udzia³em konsorcjów naukowo-przemys³owych, w których partnerzy wzajemnie siê dope³niaj¹. W efekcie, tego typu wspó³praca owocuje
galopuj¹cym postêpem, który jest nie
do nadrobienia przez oœrodki s³abe, niedoinwestowane.
Od pewnego czasu obserwowana
by³a potrzeba stworzenia nowoczesnej
konstrukcji lotniczej, która pozwoli³aby na wdro¿enie stworzonych rozwi¹zañ naukowych i technicznych
w przedsiêbiorstwach przemys³u lotniczego. Problematykê tê wielokrotnie

poruszano podczas spotkañ roboczych
Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza" oraz Sieci Naukowej
"Aeronautica Integra", a tak¿e Komisji
Nowych Technologii Stowarzyszenia
Grupy Przedsiêbiorców Przemys³u
Lotniczego "Dolina Lotnicza". Stwierdzono, ¿e takie przedsiêwziêcie umo¿liwi³oby stworzenie zespo³ów badawczych dzia³aj¹cych na rzecz lotnictwa oraz integracjê œrodowiska zwi¹zanego z rozwojem wspó³czesnej techniki
lotniczej, natomiast udzia³ m³odych
grup badawczych w realizacji projektu
zaowocowa³by wykszta³ceniem i zintegrowaniem przysz³ych kadr. Realizacja
zadania wymusi³aby modernizacjê
bazy naukowo-badawczej oraz powiêkszenie funkcjonuj¹cej ju¿ infrastruk-
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tury systemu innowacji techniki lotniczej.
Odpowiedzi¹ na to zapotrzebowanie jest uruchomienie przez Katedrê
Samolotów i Silników Lotniczych PRz
projektu pt. "Wielofunkcyjny dwumiejscowy motoszybowiec nowej generacji", który realizowany bêdzie wspólnie
przez Politechnikê Rzeszowsk¹ i Politechnikê Warszawsk¹
w ramach konsorcjum
Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza". Œrodki finansowe pochodz¹ z Przedsiêwziêcia Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego "Inicjatywa
Technologiczna 1".
Kierownikiem projektu jest profesor Marek
Orkisz.
G³ównym celem samego projektu badawczego jest opracowanie
koncepcji aerodynamicznej, konstrukcyjnej i technologicznej,
a nastêpnie zbudowanie prototypu oraz
przeprowadzenie
wstêpnych badañ wielofunkcyjnego, dwumiejscowego motoszybowca nowej generacji. Oczekuje siê, ¿e jako noœnik wielu
nowoczesnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych i technologicznych posiadaj¹cy
wyj¹tkowe w³aœciwoœci eksploatacyjne, prócz spe³nienia przedstawionych
wczeœniej oczekiwañ stanowiæ bêdzie
obiekt umo¿liwiaj¹cy zarówno szerokie spektrum badañ naukowych, jak
równie¿ doskona³¹ pomoc dydaktyczn¹. W koñcowym efekcie pozwoli
na wype³nienie luki sprzêtowej, jaka
istnieje w Miêdzyuczelnianym Wielofunkcyjnym Lotniczym Laboratorium
Naukowo-Badawczym w Bezmiechowej.
W dalszej perspektywie zak³ada siê
potencjaln¹ mo¿liwoœæ skierowania
motoszybowca do produkcji seryjnej.
Celowoœæ tego dzia³ania wynika z bardzo du¿ego zainteresowania u¿ytkow-
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ników lekkimi statkami powietrznymi,
charakteryzuj¹cymi siê niskimi kosztami eksploatacji oraz bezpiecznymi
w³aœciwoœciami lotnymi w przypadku
przerwania pracy silnika. Takim wymaganiom odpowiadaj¹ motoszybowce o osi¹gach samolotów lekkich
i posiadaj¹ce doskona³oœæ aerodynamiczn¹ na poziomie 30 jednostek. Po-

UE, przewiduje siê opracowanie
i wykonanie ekologicznego zespo³u napêdowego motoszybowca. Oczekuje
siê, ¿e taki statek powietrzny wyposa¿ony w sk³adany ekologiczny zespó³
napêdowy oparty na odnawialnych
Ÿród³ach energii by³by ze strony naszego kraju doskona³ym uzupe³nieniem
oferty rynku œwiatowego.

twierdzeniem takich tendencji s¹
obecnie produkowane konstrukcje, szeroko prezentowane na tegorocznych
targach AERO-2007 w niemieckim
Friedrichshafen.
Wykorzystuj¹c wieloletnie doœwiadczenie realizatorów w dziedzinie
konstrukcji kompozytowych, projekt
obejmuje opracowanie i zastosowanie
nowatorskich rozwi¹zañ konstrukcyjno-technologicznych na bazie lekkich,
hybrydowych struktur kompozytowych. Jednoczeœnie prowadzone bêd¹
badania degradacji w³aœciwoœci rozwi¹zañ konstrukcyjno-technologicznych tych¿e struktur, z uwagi na chêæ
zapewnienia eksploatacji wed³ug filozofii fail-safe.
Odpowiadaj¹c na rosn¹ce rygory
w zakresie ochrony œrodowiska, maj¹ce
swoje odzwierciedlenie w dyrektywach

Priorytetowym celem jest stworzenie uniwersalnego lataj¹cego laboratorium, dziêki któremu mo¿liwe bêdzie
testowanie systemów akwizycji danych, stanowi¹cych wyposa¿enie budowanych statków powietrznych oraz
systemów transmisji danych, badanie
nowych metod pomiarowych oraz aparatury pomiarowej i rejestruj¹cej, u¿ywanych do badañ w locie statków
powietrznych, z uwzglêdnieniem pomiarów osi¹gów i obci¹¿eñ. Oprócz umo¿liwienia monta¿u aparatury wewn¹trz p³atowca przewiduje siê wykorzystanie lataj¹cego laboratorium jako
platformy do badañ w locie skalowanych lub pe³nowymiarowych obiektów
lataj¹cych zabudowanych na motoszybowcu, a tak¿e jako noœnika lataj¹cego
tunelu aerodynamicznego, s³u¿¹cego
do badañ nowych profili lotniczych.

,
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Spe³niaj¹c za³o¿enia przedsiêwziêcia "Inicjatywa Technologiczna 1", realizacjê projektu podzielono na dwie
fazy. Zasadnicz¹ czêœæ stanowi Faza A,
której schemat przedstawiono na poprzedniej stronie.
Poœrednio Faza A pozwoli na szerokie sformu³owanie modeli matematycznych oraz opracowanie narzêdzi
numerycznych, które umo¿liwi¹ symulacjê badanych zjawisk oraz wykonanie
stanowisk laboratoryjnych weryfikuj¹cych skutecznoœæ rozwi¹zañ. Realizacja Fazy A przewidziana jest na
okres trzech lat.
Faza B stanowi przejœcie od obiektu
czysto doœwiadczalnego do statku powietrznego, mog¹cego stanowiæ potencjalny obiekt zbytu. Obejmuje ona
zakoñczenie projektu wykonaniem dokumentacji technicznej umo¿liwiaj¹cej
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produkcjê seryjn¹, uzyskaniem praw
w³asnoœci przemys³owej oraz praw patentowych. Ponadto przewidywane jest
przeprowadzenie wyczerpuj¹cego programu prób stoiskowych i prób w locie.
Nie przewiduje siê jednak procesu certyfikacji, której obowi¹zek bêdzie ci¹¿y³ na ewentualnym producencie.
W koñcowym etapie realizacji projektu dokonana zostanie ocena zapotrzebowania rynku lotniczego na proponowany produkt. Zak³ada siê, ¿e seryjny motoszybowiec mo¿e s³u¿yæ
w wielu obszarach lotnictwa cywilnego, jak szkolenie, latanie zawodnicze,
rekreacyjne, pasa¿erskie. Zatem za cel
projektu przyjmuje siê tak¿e osi¹gniêcie przez motoszybowiec wyj¹tkowych
cech, takich jak: dobre osi¹gi, prawid³owe charakterystyki pilota¿owe,
szczególnie w zakresie przeci¹gniêcia

i korkoci¹gu, skuteczna amortyzacja
podwozia, co umo¿liwi bezpieczne
i efektywne u¿ytkowanie motoszybowca na dowolnym lotnisku trawiastym
lub betonowym, wygodna i obszerna
kabina pilotów, uwzglêdniaj¹ca wymagania bezpiecznego rozbicia, sk³adany
ekologiczny zespo³ napêdowy, umo¿liwiaj¹cy d³ugie i ekonomiczne przeloty,
niewielkie gabaryty p³atowca, co u³atwi
hangarowanie i transport drogowy,
ma³y ciê¿ar, u³atwiaj¹cy obs³ugê naziemn¹.
Projekt ten stanowi niew¹tpliwie
ogromne wyzwanie dla zespo³u i niesie
ze sob¹ wiele niewiadomych. Niemniej
oczekiwany efekt, jak i liczne korzyœci
poœrednie powinny wynagrodziæ w³o¿ony nak³ad pracy.
Jerzy Bakunowicz

Bezprzewodowy dostêp do internetu
w budynku D
Katedry Informatyki i Automatyki PRz
W budynku D, zajmowanym przez
Katedrê Informatyki i Automatyki,
w dniu 6 grudnia 2007 r. zosta³ uruchomiony bezprzewodowy dostêp do internetu przeznaczony dla studentów PRz,
obejmuj¹cy na razie zasiêgiem parter
budynku oraz czêœæ pierwszego piêtra.
W styczniu br. w³¹czony zostanie drugi
Access Point, który zapewni zasiêg
w ca³ym budynku. Sieæ bezprzewodowa oparta jest na nowoczesnych urz¹dzeniach pracuj¹cych w standardach
IEEE 802.11 b/g/n (11/54/300 Mbps),
wykorzystuj¹cych technologiê MIMO
(Multiple Input, Multiple Output), znacznie poprawiaj¹c¹ skutecznoœæ po³¹czeñ bezprzewodowych wewn¹trz
budynków. W celu zapewnienia ochrony poufnoœci przesy³anych danych sieæ
wykorzystuje szyfrowanie WPA2.

Aby skorzystaæ z bezprzewodowego dostêpu do internetu, student
powinien za³o¿yæ konto na stronie
www.wifi.prz-rzeszow.pl, a nastêpnie,
pos³uguj¹c siê loginem (którym jest nr
legitymacji studenckiej) i w³asnym
has³em, zalogowaæ siê do sieci. Poprzez
³¹cze radiowe dostêpne s¹ us³ugi sieciowe, takie jak poczta elektroniczna
(SMTP, POP3, IMAP), HTTP, FTP,
SSH, katedralny serwer licencji MATLAB-a itd., które mog¹ byæ wykorzystane do pozyskania materia³ów wspieraj¹cych naukê. Budowa sieci bezprzewodowej zosta³a sfinansowana
ze œrodków w³asnych Katedry.
Aktualne informacje na temat bezprzewodowego dostêpu do internetu
w budynku D znajduj¹ siê na stronie
www.wifi.prz-rzeszow.pl.
Tomasz Œliwa
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Nowy projekt

CENTRUM INFORMACYJNE
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
W 2007 roku zakoñczona zosta³a realizacja projektu pn.
"Budowa Centrum Informacyjnego Politechniki Rzeszowskiej", wspó³finansowanego przez UE oraz bud¿et pañstwa
ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoœci
regionów, Dzia³anie 1.5 - Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego.
Projekt dotyczy³ utworzenia w Politechnice takiego Centrum, które pozwoli na stworzenie w naszym regionie wiêk-

Szafa z prze³¹cznikiem Cisco Catalyst 6500.
Fot. A. Dziadosz

szych mo¿liwoœci w zakresie utrzymania serwerów www,
domen, kont pocztowych i innych us³ug zwi¹zanych z hostingiem. Projekt polega³ na zakupie i uruchomieniu zaawansowanego sprzêtu informatycznego, na który sk³adaj¹ siê:
= system du¿ego komputera g³ównego,
= zasilacz UPS,
= system klimatyzacyjny,
= prze³¹cznik sieciowy,
= system obs³ugi i zarz¹dzania prac¹ portali internetowych.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynios³a 1 536 363,38 PLN.
Sprzêt zosta³ zainstalowany w pomieszczeniach zlokalizowanych w pobli¿u wêz³a Rzeszowskiej Miejskiej Sieci
Komputerowej w bud. "L", po³o¿onym przy al. Powstañców
Warszawy 8.
Dostawc¹ sprzêtu by³a firma NextiraOne Sp. z o.o.
z Warszawy, której oferta okaza³a siê najkorzystniejsza
w postêpowaniu przetargowym, natomiast w postêpowaniu
przetargowym na system obs³ugi i zarz¹dzania prac¹ portali
internetowych najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a firma
Kapita³ Plus z Rzeszowa.
Centrum Informacyjne ma s³u¿yæ budowie spo³eczeñstwa informacyjnego w naszym regionie i ma sprzyjaæ przeciwdzia³aniu zjawiskom tzw. wykluczenia informacyjnego.
Wspó³pracowaæ bêdzie z regionalnymi instytucjami pañstwowymi i samorz¹dowymi, udostêpniaj¹c im nieodp³atnie
swoje zasoby sprzêtowe, np. w celu stworzenia stron www
i przyspieszenia tym samym budowy e-spo³eczeñstwa w regionie podkarpackim. Projekt jest zgodny z programem
e-Europa - "Wspólne dzia³ania na rzecz wdro¿enia Spo³eczeñstwa Informacyjnego w Europie". Dziêki mo¿liwoœci
bezp³atnego uzyskania przez s³u¿by publiczne infrastruktury
umo¿liwiaj¹cej œwiadczenie spo³eczeñstwu us³ug elektronicznych wzroœnie dostêpnoœæ tych s³u¿b w internecie, co
niew¹tpliwie pozwoli stymulowaæ spo³eczeñstwo do korzystania z tego nowego medium komunikacyjnego. Dodatkowym zadaniem urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad Centrum
bêdzie rola narzêdzia dydaktycznego w procesie kszta³cenia
studentów Politechniki Rzeszowskiej. Decyzja o wyborze
systemu komputera g³ównego jako platformy sprzêtowej

,
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obs³uguj¹cej dzia³anie ww. Centrum zapad³a na podstawie
kilku niew¹tpliwych zalet, jakie cechuj¹ systemy tej klasy.
Nale¿¹ do nich:
= wysoka wydajnoœæ, pozwalaj¹ca na bezproblemow¹
obs³ugê tysiêcy u¿ytkowników,
= lepszy ni¿ w przypadku innych rozwi¹zañ stosunek
cena/wydajnoœæ,
= du¿a elastycznoœæ - mo¿liwoœæ tworzenia dodatkowych systemów operacyjnych na ¿¹danie, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa, mo¿liwoœæ dynamicznego przydzia³u
zasobów systemowych do poszczególnych systemów
wirtualnych,

=

mo¿liwoœæ odseparowania czêœci systemu i wykorzystywania go w edukacji.
Kierownikiem projektu by³ dr in¿. Miros³aw Hajder - pracownik PRz, pe³ni¹cy w okresie jego realizacji funkcjê kierownika Uczelnianego Centrum Informatyzacji. Przy realizacji projektu wspó³pracowa³ prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kaczmarski, kierownik RMSK. Realizacjê projektu nadzorowali:
prorektor ds. nauki dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof. PRz oraz
Biuro Obs³ugi Funduszy Europejskich Politechniki Rzeszowskiej jako jednostka powo³ana do obs³ugi projektów realizowanych z udzia³em œrodków finansowych UE.
Janusz Bury
Wojciech Chwa³a

Z ¿a³obnej karty
Nie umiera ten,
kto trwa w naszej pamiêci

Odeszli od nas
Ka¿dego roku ze spo³ecznoœci naszej uczelni odchodzi na zawsze ktoœ, kto tê uczelniê przez lata swej pracy
wspó³tworzy³ wraz z nami.
W 2007 roku odeszli:
= dr in¿. pil. Zbigniew Zajdel - adiunkt z Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,
dyrektor Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce w latach 1993-2000. Zmar³
1 marca 2007 r. - mia³ 51 lat,
= Jan Noworól - mistrz z Zak³adu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. Zmar³ 19 kwietnia 2007 r. mia³ 51 lat,
= instr. pil. Ryszard £ukasiewicz - instruktor pilot w Oœrodku Kszta³cenia Lotniczego PRz. Zgin¹³ 18 paŸdziernika
2007 r. w Bezmiechowej - mia³ 55 lat,
= mgr Bogumi³a Pawlikowska - starszy wyk³adowca w Studium Jêzyków Obcych. Zmar³a 24 listopada 2007 r. mia³a 58 lat.
M.O.

WSPOMNIENIE
instr. pil. Ryszard £ukasiewicz
(1952-2007)
Ryszard £ukasiewicz urodzi³ siê
23 grudnia 1952 r. w Soko³owie
Ma³opolskim. W 1972 roku ukoñczy³
Technikum Zawodowe w Rzeszowie
w zakresie specjalizacji obróbka skrawaniem. Równoczeœnie z nauk¹
w szkole œredniej zosta³ cz³onkiem
Aeroklubu Rzeszowskiego, gdzie
przeszed³ szkolenie szybowcowe.
W latach 1973-1975 odbywa³ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, po zakoñcze-

niu której zosta³ zatrudniony w Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego
“PZL-Rzeszów”. Od 1976 roku swoj¹
przysz³oœæ zawodow¹ zwi¹za³ z lotnictwem, uzyskuj¹c kolejne stopnie
i uprawnienia pilota oraz instruktora
szybowcowego, samolotowego
i œmig³owcowego.
W latach 1976-1979 pracowa³
w Aeroklubie Rzeszowskim. Od 1979
do 1980 roku pracowa³ w Oœrodku

Szkolenia Personelu Lotniczego, w latach 1981-1983 w Polskich Liniach
Lotniczych LOT, a od 1983 do 1986 r.
ponownie w Oœrodku Szkolenia Personelu Lotniczego. Do 1997 roku
przebywa³ w Stanach Zjednoczonych,
gdzie zatrudni³ siê jako kierowca i poœrednik w handlu nieruchomoœciami.
W 1997 roku powróci³ do PLL LOT
i pracowa³ tam do marca 2007 r.
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W dniu 4 kwietnia 2007 r. rozpocz¹³ pracê w Oœrodku Kszta³cenia
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce jako starszy instruktor pilot, specjalizuj¹c siê w szkoleniu
symulatorowym.
Ryszard £ukasiewicz by³ zakochany w lataniu, a mo¿liwoœæ latania na
szybowcach w Akademickim Oœrodku Szybowcowym PRz w Bezmiechowej by³a dla niego szczególnym
szczêœciem. W Bezmiechowej planowa³ wybudowaæ dom, aby byæ bli¿ej
magicznej dla niego wietrznej góry.
Na dzieñ przed swoim ostatnim lotem
uzyska³ pozwolenie na budowê nowego domu u stóp szybowiska.

18 paŸdziernika 2007 r. podczas
urlopu pojecha³ do Bezmiechowej,
planuj¹c loty szkoleniowe z cz³onkami Aeroklubu Politechniki Rzeszowskiej. Wystartowa³ do lotu szkolnego
z toru grawitacyjnego, z uczniem na
pok³adzie. Z niewyjaœnionych do tej
pory przyczyn podczas wykonywania
drugiego zakrêtu szybowiec "Bekas"
znikn¹³ z pola widzenia i wpad³ do
lasu. Instruktor pilot Ryszard £ukasiewicz zmar³ podczas reanimacji. Uczeñ
z obra¿eniami krêgu szyjnego trafi³
œmig³owcem sanitarnym do Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
Ryszard £ukasiewicz by³ doœwiadczonym pilotem i instruktorem,

a przede wszystkim wspania³ym
cz³owiekiem - zawsze znalaz³ czas,
aby porozmawiaæ o sprawach zawodowych i prywatnych. Przez wiele lat
s³u¿y³ swoim wieloletnim doœwiadczeniem zawodowym ca³ej rzeszy studentów specjalizacji pilota¿owej na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Utrzymywa³ bliskie kontakty z absolwentami naszej uczelni we wszystkich
stronach œwiata, gdzie l¹dowa³ wraz
ze swoj¹ za³og¹ podczas pracy w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Jego
pogrzeb odby³ siê 23 paŸdziernika
2007 r. na cmentarzu parafialnym
w Soko³owie Ma³opolskim.
Mieczys³aw Górak

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Metody i technika przetwarzania
sygna³ów w pomiarach fizycznych
Ponad granicami

Pami¹tkowe zdjêcie przed odnowionym budynkiem Politechniki Lwowskiej.
Fot. w³asna

W dniach od 24 do 27 wrzeœnia
2007 r. odby³o siê XV Miêdzynarodowe Seminarium Metrologów pod
has³em "Metody i technika przetwarzania sygna³ów w pomiarach fizycznych", organizowane corocznie przez
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej we wspó³pracy z Katedr¹ Technologii Informacyjno-Pomiarowych Politechniki Lwowskiej. Prezentowane
seminarium mia³o miejsce we Lwowie,
w zwi¹zku z czym wysi³ek organizacyjny zosta³ podzielony na dwie jednostki,
którym przewodniczyli: prof. PRz
A. Kowalczyk i prof. B. Stadnyk z Politechniki Lwowskiej. Wspó³organizatorami imprezy, oprócz wspomnianych
wczeœniej Politechnik, by³y: Lwowskie
Centrum Standaryzacji, Metrologii

,
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i Certyfikacji oraz Naukowo-Badawczy Instytut Metrologii, Systemów Pomiarowych i Steruj¹cych "SYSTEMA"
we Lwowie.
Uczestnicy seminarium, których na
tym jubileuszowym spotkaniu by³o rekordowo du¿o, bo a¿ 110, to naukowcy
paraj¹cy siê pomiarami z wielu oœrodków technicznych Polski (Kraków,
£ódŸ, Wroc³aw, Poznañ, Gliwice,
Gdañsk, Szczecin, Gdynia, Opole,
Kielce, Radom, Bielsko-Bia³a, Rzeszów), w nie mniejszej liczbie z Ukrainy (Lwów, Kijów, Charków, Tarnopol,
Winnica, Sewastopol, Iwano-Frankowsk) oraz z Miñska na Bia³orusi.
W trakcie obrad w szeœciu sekcjach
tematycznych przedstawiono 127 prac,
natomiast zaproszeni naukowcy wyg³osili 8 referatów dotycz¹cych specjalistycznych zagadnieñ. Pe³ne teksty
wybranych prac s¹ opublikowane
w czasopismach naukowo-technicznych w Polsce (Pomiary, Automatyka,
Kontrola) i Ukrainie (Wymiriuwalna
technika ta metrologia). Obrady wyczerpywa³y tematykê merytoryczn¹ sygna³ów pomiarowych i ich przetwarzania, a na uczestników czeka³y zaproponowane przez gospodarzy z Ukrainy
atrakcje: zwiedzanie piêknej auli Poli-
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Na cmentarzu Orl¹t Lwowskich.
Fot. w³asna

techniki Lwowskiej i interesuj¹cego dla
wszystkich profesjonalistów Muzeum
Metrologii. Uczestnicy XV MSM mieli
równie¿ mo¿liwoœæ zapoznania siê
z dzia³alnoœci¹ Katedry Technologii Informacyjno-Pomiarowych Politechniki
Lwowskiej oraz zwiedzenia laboratoriów dydaktycznych tej jednostki.

Imprezie towarzyszy³y spacery po
Lwowie i podziwianie jego charakterystycznych zabytków, jak kaplica Boimów, cmentarz £yczakowski, Opera
Narodowa, a tak¿e uliczek Starego
Miasta, zawsze chêtnie ogl¹danych
przez Polaków.
Ewa Dziuban

V Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne "Budowa i utrzymanie mostów"

Mostowcy w dzia³aniu
W dniach 10-12 paŸdziernika
2007 r. Zak³ad Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej zorganizowa³
w Dworze OSTOYA w Jasionce
IV Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne "Budowa i utrzymanie mostów".
By³o ono kontynuacj¹ spotkañ zapocz¹tkowanych w 2002 r. w Ar³amowie.
Problematyka tegorocznego spotkania obejmowa³a trzy bloki tematyczne:
n sesja I: Budownictwo komunikacyjne a ekologia,
n sesja II: Wspó³czesne osi¹gniêcia
polskiego mostownictwa,
n sesja III: Detale mostowe.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele œrodowiska projektantów i wykonawców, pracownicy administracji
drogowej oraz wy¿szych uczelni i instytutów badawczych, zajmuj¹cy siê
problematyk¹ budowy i utrzymania
mostów oraz zagadnieniami ochrony
œrodowiska w inwestycjach komunikacyjnych. Aby zapewniæ warunki sprzyjaj¹ce swobodnej wymianie pogl¹dów, organizatorzy ograniczyli liczbê
uczestników spotkania do 70 osób.
Krótkie referaty wprowadzaj¹ce do
poszczególnych sesji, inspiruj¹ce dyskusjê, wyg³osili zaproszeni specjaliœci:
n w sesji I:

u

dr Przemys³aw Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Warszawa): Drogi i œrodowisko
przyrodnicze: zagro¿enia, mechanizmy i rozwi¹zania,
u prof. dr hab. W³odzimierz Jêdrzejewski (Zak³ad Badania Ssaków
PAN, Bia³owie¿a): Metody ograniczania negatywnego oddzia³ywania inwestycji transportowych na populacje dzikich zwierz¹t,
u Grzegorz Ratajczak (Scott Wilson, Poznañ): Budowa dróg
w Polsce a ochrona œrodowiska -
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przepisy prawne, koszty i co dalej?,
u dr Andrzej Patalas (Autostrada
Wielkopolska, Poznañ): Ochrona
œrodowiska w realizacji inwestycji autostradowych na przyk³adzie odcinka autostrady A2 Konin
- Poznañ - Œwiecko,
n w sesji II:
u prof. dr hab. Jan Biliszczuk (Politechnika Wroc³awska): Najd³u¿sza na œwiecie k³adka dla pieszych z drewna klejonego - k³adka
przez Dunajec w Sromowcach,
u Krzysztof W¹chalski (Pont-Projekt, Gdañsk), Stanis³aw Pawelski (Mosty, £ódŸ): Most podwieszony przez Wis³ê w P³ocku,
u Jan Piekarski (BBR, Warszawa):
Krajowe osi¹gniêcia w budowie
mostów z betonu sprê¿onego,
u Krzysztof W¹chalski (Pont-Projekt, Gdañsk): Projekt najd³u¿szego stalowego mostu ³ukowego
w Polsce - most przez Wis³ê w Toruniu,
n w sesji III:
u Adam Kaszyñski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa): Wp³yw elementów wyposa¿enia na stan
techniczny mostów,
u Witold Doboszyñski (Transprojekt, Warszawa): Stan aktualny
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Temperatura dyskusji rozgrzewa³a ch³odne mury zabytkowego dworu.
Fot. Les³aw Bichaj³o

i przysz³oœæ katalogu detali mostowych,
Kordek (Transprojekt,
u Ewa
Gdañsk): Stosowane w praktyce
alternatywne rozwi¹zania detali
mostowych,
u Tomasz Musia³ (ARUP, Cardiff,
Wielka Brytania): Rozwi¹zania
detali mostowych stosowane
w wybranych krajach Europy Zachodniej.
W programie spotkania przeznaczono znacznie wiêcej czasu na dyskusjê

ni¿ jest to powszechnie praktykowane
na konferencjach naukowych. Dziêki
temu uczestnicy mieli warunki do swobodnej i w zasadzie nieograniczonej
czasem wymiany pogl¹dów nt. problemów nurtuj¹cych œrodowisko mostowe
oraz na dzielenie siê swoimi doœwiadczeniami zawodowymi. Tym, co wyró¿nia nasze spotkanie na tle innych
konferencji, jest sposób opracowania
materia³ów pokonferencyjnych. S¹ one
przygotowywane na podstawie zapisu
przebiegu spotkania, a wiêc zawieraj¹

Uczestnicy spotkania na tle Dworu OSTOYA w Jasionce.
Fot. Les³aw Bichaj³o

,
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nie tylko teksty wyg³oszonych referatów, ale równie¿ relacjonuj¹ przebieg
nieskrêpowanej dyskusji, w czasie któ-
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rej niejednokrotnie œcieraj¹ siê przeciwstawne pogl¹dy. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia z poprzednich spotkañ,

taka forma dokumentowania ich przebiegu jest bardzo dobrze przyjmowana
przez œrodowisko mostowe.
Leszek Folta

Konferencja

I Konferencja Doktorantów
Politechniki Rzeszowskiej
Z inicjatywy Samorz¹du Doktorantów naszej uczelni, w dniach 20-21 paŸdzier n i k a 2 0 0 7 r . , odby³a si ê
I Konferencja Naukowa Doktorantów
Politechniki Rzeszowskiej. Uczestniczyli w niej doktoranci Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydzia³u
Chemicznego oraz Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska. Wyg³oszono 26 referatów. G³ówne cele
spotkania by³y nastêpuj¹ce: zapoznanie
siê z tematami realizowanymi w ramach przygotowywanych prac doktorskich, wymiana doœwiadczeñ, nawi¹zanie wspó³pracy w celu rozwi¹zywania podobnych problemów naukowych oraz integracja œrodowiska
doktorantów. Spotkanie mia³o równie¿
pomóc osobom z pierwszego roku studiów doktoranckich w sprawach naukowych i organizacyjnych.
W sk³ad komitetu naukowego weszli:
= prof. dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak - rektor Politechniki Rzeszowskiej (sprawuj¹cy równie¿
patronat honorowy nad przedsiêwziêciem),
= prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak - prorektor ds. nauczania,
= prof. dr hab. in¿. Feliks Stachowicz - dziekan Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa,
= prof. dr hab. in¿. Stanis³aw
Wo³owiec - kierownik Studiów
Doktoranckich na Wydziale
Chemicznym,
= dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk,
prof. PRz - kierownik Studiów
Doktoranckich na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa,

Pawe³ Wojewoda (z prawej) wrêcza Tomaszowi Maikowi nagrodê za najciekawszy referat.
Fot. w³asna
=

dr hab. in¿. Jan Burek, prof. PRz kierownik Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji.
Konferencja odby³a siê w Oœrodku
Edukacji Nauczycieli i Pracowników
Administracji Samorz¹dowej w Czudcu. Oœrodek jest bardzo dobrze przygotowany do organizacji tego typu
spotkañ - posiada zarówno sale konferencyjne, zaplecze hotelowo-restauracyjne, jak równie¿ zaplecze rekreacyjno-sportowe.
Obrady prowadzili zaproszeni kierownicy studiów doktoranckich z wymienionych wydzia³ów. By³o to pierwsze tego typu przedsiêwziêcie w rzeszowskim oœrodku akademickim
i, wnioskuj¹c z komentarzy oraz zaan-

ga¿owania uczestników, na pewno nie
ostatnie. Przygotowane referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji bêd¹ opublikowane w specjalnym zeszycie naukowym Politechniki Rzeszowskiej.
G³ówni organizatorzy - mgr in¿. Jacek
S. Tutak i mgr in¿. Pawe³ Wojewoda wraz z nowo wybranym samorz¹dem
zapowiadaj¹ rozszerzenie przysz³orocznej konferencji o uczelnie krajowe,
nie jest równie¿ wykluczone nawi¹zanie wspó³pracy i zaproszenie firm
z bran¿y, w której prowadzone s¹ prace
badawcze naszych doktorantów. Konferencja ta nie odby³aby siê równie¿ bez
pomocy organizacyjnej pani Anny
Szczepanik.
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Na zakoñczenie uczestnicy konferencji w tajnym g³osowaniu wybrali
najciekawszy referat. Zwyciêzc¹ okaza³ siê mgr in¿. Tomasz Maik, prezentuj¹cy referat pt. Projekt i badania bezpilotowego obiektu lataj¹cego (BOL)
PRz- , natomiast drugie miejsce zajê³a
mgr in¿. Dagmara Kramarz z referatem zatytu³owanym: Izolacja syntezy
tymidylanowej z nicieni Caenorhabditis elegans metod¹ immunoprecypitacji.
W drugim dniu rozegrano mecz pi³ki
no¿nej: Chemicy vs. Mechanicy. Na
podium stanêli wszyscy uczestnicy
Korzystaj¹c z okazji, na zakoñczenie pragnê serdecznie podziêkowaæ Profesorom, organizatorom oraz
wszystkim uczestnikom. Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê ponownie za rok.

"Wszechstronnie uzdolnieni".
Fot. w³asna

Jacek S. Tutak

Seminarium

Nauka i przemys³ - od teorii do praktyki
Wœród oko³o 40 uczestników seminarium zorganizowanego przez Samorz¹d Doktorantów Politechniki
Krakowskiej znaleŸli siê przedstawiciele doktorantów naszej uczelni - Jacek S. Tutak, Krzysztof Lew oraz
Micha³ Jurek. To ju¿ po raz drugi zorganizowane zosta³o Ogólnopolskie Seminarium pn. "Nauka i przemys³ - od teorii
do praktyki". Tym razem odby³o siê
ono 26 paŸdziernika 2007 r. w budynku
Wydzia³u Mechanicznego PK przy al.
Jana Paw³a II, a patronat nad imprez¹
objêli m.in. prezydent Krakowa prof.
Jacek Majchrowski i wojewoda
ma³opolski Maciej Klima.
Tematem seminarium by³a problematyka transferu technologii opracowanych przez pracowników naukowych wy¿szych uczelni do przemys³u: zaprezentowane zosta³y osi¹gniêcia przedsiêbiorstw bran¿y maszynowej, budowlanej, energetycznej oraz
chemicznej, w których wspó³praca
z naukowcami zaowocowa³a wzrostem
innowacyjnoœci przedsiêbiorstwa. Seminarium sta³o siê okazj¹ do nawi¹zania kontaktu m³odych naukowców
z przedstawicielami firm, wymiany in-

Razem na pami¹tkowej fotografii.
Fot. Krzysztof Lew

formacji dotycz¹cych problematyki
wspó³pracy przemys³u i nauki.
Doktorantom Politechniki Rzeszowskiej uczestnictwo w tym seminarium, oprócz aspektów naukowych,
da³o okazjê do nawi¹zania cennych
kontaktów z Samorz¹dem Doktoran-

tów Politechniki Krakowskiej oraz
doktorantami z ca³ej Polski. Kontakty
te umo¿liwi¹ w przysz³oœci wymianê
doœwiadczeñ dotycz¹cych m.in. skutecznego funkcjonowania samorz¹du,
organizacji seminariów i konferencji.
Micha³ Jurek

,
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SEMINARIA
Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej
Rok akademicki 2007/2008, semestr letni
poniedzia³ek, godz. 16:30, sala D109, Rzeszów, ul. W. Pola 2
n

18.02.2008 r. – Zastosowanie algorytmów immunologicznych do rozpoznawania gestów dynamicznych,
mgr in¿. Mariusz Oszust (KIA Politechnika Rzeszowska)
n 03.03.2008 r. – Rozpoznawanie Polskiego Jêzyka Miganego z wykorzystaniem wizemów, dr in¿. Tomasz
Kapuœciñski (KIA Politechnika
Rzeszowska)
n 17.03.2008 r. – Ucz¹cy siê regulator
rozmyty z modelem odniesienia, dr
in¿. Krzysztof Wiktorowicz (KIA
Politechnika Rzeszowska)
n 31.03.2008 r. – Standardy kszta³cenia - dyskusja, 8-bitowy mikroprocesor RISC dla uk³adów FPGA,

dr in¿. Ryszard Leniowski (KIA Politechnika Rzeszowska), dr in¿. Zbigniew Hajduk (KIA Politechnika
Rzeszowska)
n 14.04.2008 r. – Pozyskiwanie wiedzy z du¿ych zbiorów danych z zastosowaniem adaptacyjnych procedur generowania zapytañ, mgr in¿.
Bartosz Jêdrzejec (KIA Politechnika Rzeszowska)
n 28.04.2008 r. – Wspomaganie projektowania systemów czasu rzeczywistego o miêkkich wymaganiach
czasowych z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego, dr in¿.
S³awomir Samolej (KIA Politechnika Rzeszowska)

n

12.05.2008 r. – Zastosowanie kolorowanych sieci Petriego do modelowania komunikacji w niewielkich,
rozproszonych systemach sterowania, mgr in¿. Dariusz Rzoñca (KIA
Politechnika Rzeszowska)
n 26.05.2008 r. – Inteligentny dom system sterowania hybrydowej
kot³owni, dr in¿. Ryszard Leniowski
(KIA Politechnika Rzeszowska)
n 09.06.2008 r. – Zastosowanie grafiki i wizji komputerowej w rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, dr in¿. Joanna Marnik (KIA Politechnika Rzeszowska)

SEMINARIA WYDZIA£OWE
Seminaria Wydzia³u
Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska:
Prof. dr hab. in¿. cz³. rzeczyw. PAN,
cz³. czynny PAU Zenon Waszczyszyn,
profesor zwyczajny PRz na seminarium
zorganizowanym przez Katedrê Mechaniki Konstrukcji z cyklu "Metody
obliczeniowe w teorii konstrukcji"
wyg³osi³:

R w dniu 7 listopada 2007 r. 1. wyk³ad
nt. "Wybrane zagadnienia przetwarzania danych pomiarowych: regresja, regularyzacja, sztuczne sieci
neuronowe",

R w dniu 22 listopada 2007 r. 2.
wyk³ad nt. "Sieci bayesowskie na tle
deterministycznych sieci neuronowych (wprowadzenie)".

Seminaria Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa:

R w dniu 21 listopada 2007 r. mgr in¿.
Marek Porêba, specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Materia³oznawstwa wyg³osi³ referat nt. "Wysoko- i niskoaktywne procesy wytwarzania aluminidkowych warstw
¿aroodpornych na stopie niklu
RENE 77 metod¹ CVD".
Seminiaria Wydzia³u Chemicznego:

R w dniu 28 listopada 2007 r. dr hab.
Daniel Tomasz Gryko z Instytutu
Chemii Organicznej PAN w Warszawie wyg³osi³ referat nt. "Synteza
i w³aœciwoœci mezopodstawionych
doroli".
Seminaria Katedry Fizyki
na Wydziale Matematyki i Fizyki
Stosowanej:

R w dniu 18 paŸdziernika 2007 r. prof.
Miguel Araújo, Center for Physics

of Fundamental Interactions, Instituto Superior Técnico, Lizbona,
Portugalia, wyg³osi³ referat nt.
"Spin-flip scattering of correlated
electrons in magnetic nanowires",

R w dniu 25 paŸdziernika 2007 r. prof.
dr hab. Karol Krop, profesor zwyczajny PRz przedstawi³ referat nt.
"Dydaktyka fizyki: podrêczniki
i skrypty",

R w dniu 8 listopada 2007 r. prof. dr
hab. Tadeusz Paszkiewicz, profesor
zwyczajny PRz i mgr S³awomir
Wolski, asystent w Katedrze Fizyki
przedstawili referat nt. "Sprê¿yste
w³asnoœci kryszta³ów kubicznych:
porównanie informacji zawartej
w diagramach Blackmana i Every'ego".
Bronis³aw Œwider
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UDZIA£ PRACOWNIKÓW PRz w konferencjach zagranicznych
R dr in¿. Piotr BOGUSZ, dr in¿. Mariusz KORKOSZ,
dr in¿. Jan PROKOP (WEiI - bud. B) - Diagnostyka,
monitorowanie maszyn elektrycznych i uk³adów energoelektronicznych stosowanych do regulacji prêdkoœci
elektrycznych uk³adów napêdowych
6-8.09.2007 r., Kraków
http://www.sdemped07.iut-amiens.fr
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Jan Prokop, pok. B100,
tel. wew. 1384, email: jprokop@prz.rzeszow.pl
Katedra Elektrodynamiki i Uk³adów Elektromaszynowych

R dr in¿. Andrzej PACANA (WBMiL - bud L) - Maszynoznawstwo i technosfera XXI wieku
17-22.09.2007 r., Sewastopol (Ukraina)
http://donntu.edu.ua/russian/konf/mashinebuild/index.htm
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
prof. dr hab. in¿. Wiktor Szabajkowicz,
pok. 143, tel. wew. 1574,
dr in¿. Andrzej Pacana,
pok. 144D, tel. wew. 1258,
e-mail: app@prz.edu.pl
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

R dr in¿. Kazimierz KURY£O (WEiI - bud. B) - 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation
9-11.10.2007 r., Barceona (Hiszpania)
http://wwwepqu2007.com/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Kazimierz Kury³o,
pok. 22, tel. wew. 1977,
e-mail: kkurylo@przrzeszow.pl
Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki

R dr in¿. Roman TABISZ (WEiI - bud. B) - 15 Miêdzynarodowe Sympozjum Sekcji TC-4 IMEKO
12-22.09.2007 r., Lasi (Rumunia)
www.imeko2007.ee.tuiasi.ro

Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Roman Tabisz,
pok. A-59, tel. wew. 1188,
e-mail: rtabisz@prz.rzeszow.pl
Zak³ad Metrologii i Systemów Pomiarowych

R dr in¿. Gra¿yna MRÓWKA-NOWOTNIK, dr in¿. Andrzej NOWOTNIK (WBMiL - bud. C) - Autumn School
on Materials Science and Electron Microscopy 2007:
"Microscopy - advanced tools for tomorrow's materials"
8-11.10.2007 r., Berlin (Niemcy)
http://crysta.physik.hu-berlin.de/as2007/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Gra¿yna Mrówka-Nowotnik,
pok. 305-C, tel. wew. 1230,
e-mail: mrowka@prz.edu.pl
dr in¿. Andrzej Nowotnik,
pok. 204-C, tel. wew. 1124,
e-mail: nowotnik@prz.rzeszow.pl
Katedra Materia³oznawstwa

R dr in¿. Krzysztof ŒWIDER (WEiI - bud. D) - The 4th International Workshop on Mining and Learning with
Graphs
1-3.08.2007 r., Florencja (W³ochy)
http://mlg07.dsi.unifi.it/
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr in¿. Krzysztof Œwider,
pok. 202a, bud. D, tel. wew. 1548,
e-mail: kswider@prz.rzeszow.pl
Katedra Informatyki i Automatyki

R dr hab. in¿. Pawe³ PAWLUS (WBMiL - bud. L) - XI
Miêdzynarodowa Konferencja "Metrology and Properties
of Engineering Surfaces"
17-20.07.2007 r., Huddersfield (Wielka Brytania)
http://cpt.hud.ac.uk/mp2007/programme.htm
Materia³ami nt. konferencji dysponuje:
dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. PRz,
pok. 41, tel. wew. 1588, e-mail: ppawlus@prz.rzeszow.pl
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

Nasi Goœcie

Goœcie z Portugalii w Katedrze Fizyki
W dniach 13-20 paŸdziernika
2007 r. z wizyt¹ naukow¹ w Katedrze
Fizyki przebywali: prof. Vitor Vieira
z Instituto Superior Técnico Uniwersytetu Technicznego w Lizbonie i prof.
Miguel Araújo z Uniwersytetu Evory

z Portugalii. Na seminarium Katedry
prof. Miguel Araújo wyg³osi³ interesuj¹cy referat.
Wizyta by³a rezultatem podpisanej
2 kwietnia 2007 r. umowy o wspó³pracy
naukowej pomiêdzy Wydzia³em Mate-

matyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej a Instituto Superior
Técnico UT w Lizbonie. W ramach tej
umowy realizowany jest przez wymienione jednostki naukowe projekt badawczy "W³aœciwoœci transportowe
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i dynamika spinowa w uk³adach niskowymiarowych i nanostrukturach". Koordynatorem projektu ze
strony Politechniki Rzeszowskiej
jest prof. Vitalii Dugaev, a ze strony portugalskiej uczelni prof. Vitor
Vieira. Instituto Superior Técnico
w Lizbonie jest najwa¿niejszym
oœrodkiem naukowym w Portugalii, skupiaj¹cym specjalistów zajmuj¹cych siê fizyk¹ statystyczn¹,
teori¹ materii skondensowanej
i magnetyzmu oraz magnetoelektroniki. Wspomniana umowa jest
kontynuacj¹ wspó³pracy, która istnia³a pomiêdzy prof. V. Dugaevem
a prof. V. Vieira ju¿ w latach 2004-2006.
Profesor Vitalii Dugaev w swojej pracy naukowej zajmuje siê
g³ównie spintronik¹, teori¹ magnetyzmu oraz ich zastosowaniami
w elektronice. Od wielu lat w ramach tych tematów prowadzi
wspó³pracê z ró¿nymi naukowcami oraz instytutami z kraju i zagranicy, m.in. z prof. Józefem
Barnasiem z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
(wspó³pracownikiem tegorocznych laureatów Nagrody Nobla
w zakresie fizyki), z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie, Instytutem Maxa Plancka i Uniwersytetem Halle-Wittenberg w Niemczech, Instytutem Néela w Grenoble oraz z Uniwersytetem Technicznym w Lizbonie. Uzyskane
wyniki badañ prezentowane by³y
na wielu konferencjach naukowych, zosta³y te¿ opublikowane
w uznanych czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym.
W dniach 14-16 listopada
2007 r. przebywa³, tak¿e z wizyt¹
naukow¹, w Katedrze Fizyki
wspó³pracuj¹cy z prof. V. Dugaevem - pracownikiem tej katedry - dr Nicholas Sedlmayr z Uniwersytetu Halle-Wittenberg.

Beata Rzepka
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Studia na Cyprze
Po raz kolejny zosta³a ratyfikowana
umowa podpisana w 2005 r. z Cyprus
College w Nikozji na Cyprze. W 2007
roku uczelnia ta zmieni³a nazwê na
European University Cyprus.
European University Cyprus to
nowoczesna uczelnia sk³adaj¹ca siê
z nowych budynków i œwietnie wyposa¿onych sal wyk³adowych oraz laboratoriów. Uczelnia posiada amfiteatr z 800
miejscami, si³owniê, centrum atletyczne, komputerowe i muzyczne, bibliotekê z 400 miejscami. System nauczania
na uczelni polega g³ównie na prowadzeniu wyk³adów i æwiczeñ, najczêœciej
w ma³ych grupach wyk³adowych. Proces nauczania wykorzystuje w pe³ni metodê interakcji i komunikacji pomiêdzy
wyk³adowc¹ a studentem, który mo¿e
zadawaæ pytania podczas wyk³adu.
Wyk³adowcy staraj¹ siê o stworzenie
przyjaznej atmosfery, sprzyjaj¹cej nauczaniu i rozwijaniu zainteresowañ studentów. Brak jest egzaminów ustnych,
prowadzone s¹ wy³¹cznie egzaminy pisemne. Studenci przed wyk³adami
otrzymuj¹ ich streszczenia, organizowane s¹ bezp³atne kursy jêzyka angielskiego, biznesowego i greckiego,
wyk³ady bowiem prowadzone s¹ wy³¹cznie w jêzyku angielskim. Praca ma-

gisterska sk³ada siê z projektu i prezentacji - istnieje mo¿liwoœæ wykonania takiego projektu w grupie do 5 osób.
Na Cyprze s³oñce œwieci 300 dni w roku, a najni¿sza temperatura w zimie wynosi 12 stopni. Historia Cypru jest
niezwykle ciekawa - Cypr by³ we w³adaniu wielu nacji, dopiero w 1960 r. uzyska³
niepodleg³oœæ. Obecnie wyspa podzielona
jest na dwie czêœci: cypryjsk¹ i tureck¹.
W Nikozji mo¿na zobaczyæ sprawiaj¹cy
niesamowite wra¿enie ogromny mur z zasiekami oddzielaj¹cymi obydwa kraje.
Cypr ¿yje g³ównie z turystyki, powsta³y tu
setki hoteli i innych obiektów potrzebnych do obs³ugi turystów. Na Cyprze wystêpuj¹ ró¿norodne formy krajobrazu,
st¹d oferowanych jest wiele form wypoczynku: wysokie góry - wspinaczka i narciarstwo (Góry Troodos poroœniête lasami
sosnowymi i cedrowymi, ze szczytem
Olimp - 2000 m n.p.m.), pustynne wybrze¿a - przepiêkne widoki (wybrze¿a
Karpas i Akamas), pla¿e - relaks (Agia
Napa, Larnaca). W pobli¿u Larnaki i na
pó³wyspie Akrotiri ko³o Limassol znajduj¹ siê s³one jeziora - jesieni¹ woda wyparowuje, pozostawiaj¹c sól, która jest
zbierana. Wed³ug legendy, przy ska³ach
Petra tou Romiou narodzi³a siê bogini
mi³oœci - Afrodyta.

Pomnik abp. Makariosa na tle Centrum Kultury jego imienia.
Fot. w³asna
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Ciekawym miastem na Cyprze jest
Pafos, gdzie znajduje siê wiele staro¿ytnych ruin. Innym du¿ym miastem
jest Limassol - wa¿ne centrum handlowe z piêkn¹ wysadzan¹ palmami promenad¹ i portem. Bardzo znana jest
Larnaca, z koœcio³em Œwiêtego £azarza, gdzie jest jego grób i czaszka, meczet i koœció³ Agia Feneromeni (wed³ug wierzeñ okr¹¿enie go 3 razy i zostawienie jakiejœ czêœci odzie¿y lub pukla w³osów umo¿liwia pozostawienie
tam choroby), pla¿a i staro¿ytne ruiny.

Przejœcie na stronê tureck¹ w Nikozji jest mo¿liwe w pobli¿u Pa³acu Ledra. Najs³ynniejsze zabytki w czêœci
tureckiej Nikozji, które koniecznie
trzeba zobaczyæ, to: Buyuk Han (dawny karawanseraj), Meczet Selima (dawny koœció³ œw. Zofii), biblioteka su³tana
Mehmeta II, lapidarium (kolekcja kamiennych rzeŸb), Meczet Haydarpasa
(dawny koœció³ œw. Katarzyny), Brama
Kyreñska, Mevlevi Tekke (muzeum
etnograficzne z figurami tañcz¹cych
derwiszów), Buyuk Hamam (³aŸnie -

Mo¿e na tej pla¿y wy³oni³a siê z morskiej piany Afrodyta?

parter budynku znajduje siê pod
ziemi¹).
W greckiej czêœci Nikozji nie mo¿na
pomin¹æ: katedry œw. Jana Teologa
z 1662 r. wzniesionej z ¿ó³tego kamienia, Centrum Kultury Arcybiskupa Makariosa, Muzeum Etnograficznego,
Domu Hadzigeorgakisa Kornesiosa,
który by³ mediatorem pomiêdzy rz¹dem tureckim a spo³ecznoœci¹ greck¹ na
Cyprze, Meczetu Omara z XIV w., Bramy Famagustyñskiej, Laiki Geitonia,
odrestaurowanej, wy³¹czonej z ruchu
ko³owego starej czêœci Nikozji, gdzie
znajduj¹ siê restauracje i sklepy z pami¹tkami. Gor¹cy klimat wymusza powolniejszy tryb ¿ycia, w po³udnie
mê¿czyŸni przesiaduj¹ w kawiarniach,
pij¹ kawê lub herbatê i graj¹ w triktraka.
Cypryjczycy celebruj¹ posi³ki, s³ynn¹
potraw¹ jest meze (posi³ek sk³adaj¹cy
siê z co najmniej 12 dañ miêsnych lub
rybnych).

Mam nadziejê, ¿e prezentacja cypryjskiej uczelni oka¿e siê zachêt¹ do
z³o¿enia przez studentów aplikacji na
wyjazd w ramach programu Erasmus,
na rok akademicki 2008/2009. Rekrutacja odbêdzie siê w marcu 2008 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy ukoñczyli I rok studiów
w naszej uczelni.
Joanna Ruszel
Fot. w³asna

Ko³o Naukowe na WMiFS

"Odnawialne Ÿród³a energii ERG"
W Katedrze Fizyki na Wydziale
Matematyki i Fizyki Stosowanej dzia³a
od 1995 r. Ko³o Naukowe "Odnawialne
Ÿród³a energii ERG", którego opiekunem jest dr Wies³aw Stêpieñ.
Dzia³alnoœæ KN "ERG" skupia siê
na rozwijaniu umiejêtnoœci syntetycznego ³¹czenia i stosowania w szerokim
zakresie wiedzy przydatnej w rozwi¹zywaniu problemów technicznych,
eksploatacyjnych, organizacyjnych
i marketingowych, zwi¹zanych z zastosowani e m n o wy ch t echnologii
i urz¹dzeñ w energetyce odnawialnej.
Cz³onkowie Ko³a prowadz¹ m.in. badania parametrów eksploatacyjnych ze-

stawów do produkcji cwu (ciep³a woda
u¿ytkowa), zestawy do systemów
oœwietleniowych niskonapiêciowych
z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.
Uczestnicy Ko³a s¹ równoczeœnie
przygotowywani do organizowania
i prowadzenia w³asnego przedsiêbiorstwa w zakresie us³ug zwi¹zanych z instalacjami wykorzystuj¹cymi odnawialne Ÿród³a energii.
W 2007 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci og³osi³a program "Wsparcie na rozwój Technostarterów i dla Technostarterów",
maj¹cy na celu wzrost liczby nowo two-

rzonych innowacyjnych przedsiêbiorstw. Program kierowany jest do
osób planuj¹cych podjêcie dzia³alnoœci
gospodarczej na podstawie innowacyjnego rozwi¹zania, którego s¹ twórcami,
lub do którego posiadaj¹ prawa. W ramach tego programu dr W. Stêpieñ
wraz ze studentami z Ko³a Naukowego
"ERG" opracowa³ biznesplan "Autonomiczne systemy hybrydowe pozyskiwania energii odnawialnej", który
zosta³ zg³oszony do Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i zakwalifikowany do wsparcia.
Beata Rzepka
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Œwi¹teczna gala u studentów
W pe³nej gali, ju¿ 13 grudnia 2007 r.
przedstawiciele studentów po³amali siê
op³atkiem z w³adzami uczelni, na czele
z JM Rektorem prof. Andrzejem Sobkowiakiem, oraz z zaproszonymi goœæmi. Uroczyste spotkanie op³atkowe
zorganizowane przez nowo wybrany
Samorz¹d Studentów Politechniki Rzeszowskiej odby³o siê w Klubie Studenckim PLUS, przy œwi¹tecznie zastawionym stole i wspólnie œpiewanych
kolêdach. Nie zabrak³o i tym razem
"Po³onin", od wielu lat wytrwale towarzysz¹cych w tego rodzaju spotkaniach.
Mandat wyborczy zobowi¹zuje, zebrali siê tu wiêc wszyscy wybrani w listopadzie ub. roku zarówno do wydzia³owych w³adz studenckich, jak i do
Rady Samorz¹du Studentów PRz. Jak
na okolicznoœæ przysta³o, odœwiêtnie ubrani reprezentanci studentów wszystkich wydzia³ów dopisali gremialnie.
Przewodzi³ im przewodnicz¹cy Samorz¹du Studenckiego - £ukasz Szuba,

Przy piêknie zastawionym stole. Z prawej JM Rektor A. Sobkowiak.
Fot. M. Misiakiewicz

student V roku Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa. On te¿ odpowiedzialnie, acz z lekk¹ trem¹, pe³ni³ zaszczytne
obowi¹zki gospodarza, zapoznaj¹c na
wstêpie JM Rektora i pozosta³ych
uczestników spotkania z nowymi w³adzami studenckimi.

Oby takie uœmiechy towarzyszy³y wszystkim w czasie najbli¿szej sesji.
Fot. M. Misiakiewicz

***
U progu Nowego 2008 Roku
wszystkim studentom naszej uczelni
serdecznie ¿yczymy dobrego zdrowia,
powodzenia i sukcesów w nauce. Przedstawicielom studentów wybranych do
nowych w³adz samorz¹dowych ¿yczymy
ponadto sukcesów w pracy na rzecz
uczelni i spo³ecznoœci akademickiej,
odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji, wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu
oraz satysfakcji z pe³nienia powierzonych funkcji w najstarszej na Podkarpaciu uczelni - Politechnice Rzeszowskiej.
Marta Olejnik
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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

O sztuce komunikacji miêdzyludzkiej w Bieszczadach
W dniach 10-12 paŸdziernika
2007 r. studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Reklamy,
dzia³aj¹cym przy Zak³adzie Nauk Humanistycznych Wydzia³u Zarz¹dzania
i Marketingu, zorganizowali w Solinie
kolejny obóz naukowy poœwiêcony tematowi "Unia Europejska i unijne uwarunkowania komunikacji miêdzykulturowej". W ramach promocji wydzia³u studenci zaprosili do uczestnic-

twa w obozie uczniów klas maturalnych z rzeszowskich liceów, interesuj¹cych siê zagadnieniami realizowanymi w UE. W obozie uczestniczy³o
20 osób, w tym 6 licealistów.
Panel dyskusyjny rozpoczêli: dr
Hanna Sommer, mówi¹ca o "Sztuce komunikowania siê w spo³ecznoœci wielokulturowej" i dr Jakub Daszkiewicz referatem "Uwarunkowania kulturowe
komunikacji miêdzyludzkiej", co

Jesieni¹ jest siê tutaj czym zachwycaæ.
Fot. M. Szpunar

niew¹tpliwie doda³o nam œmia³oœci
i odwagi w dalszej dyskusji.
W kolejnym dniu odby³ siê panel
dyskusyjny, w którym aktywnie brali
udzia³ uczestnicy obozu, dziel¹c siê
swoimi spostrze¿eniami i doœwiadczeniami w zakresie komunikacji z innymi
kulturami. Panel odby³ siê w bezpoœrednim kontakcie z grup¹ niemieckich
turystów, goszcz¹cych w tym czasie
w hotelu w Solinie. Spotkanie by³o ciekawym prze¿yciem zarówno dla nas
Polaków, jak i dla naszych zagranicznych s¹siadów.
Na obozie spe³ni³y siê tak¿e nasze
plany rekreacyjne. Dopisa³a piêkna pogoda, wiêc wybraliœmy siê na piesz¹
wycieczkê do Polañczyka, podziwiaj¹c
ró¿nobarwnie i przepiêknie odziane jesieni¹ bieszczadzkie lasy. A wieczorem? No có¿, wieczorem przy dobrej
pogodzie w Bieszczadach wspaniale
udaj¹ siê obozowe ogniska - nasze do
takich z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ.
Pami¹tk¹ dla uczestników obozu bêd¹
nie tylko piêkne wspomnienia, ale te¿
wiedza, która zaowocuje - mam nadziejê - artyku³ami zg³oszonymi przez studentów do Zeszytów Naukowych
Politechniki Rzeszowskiej.
Agnieszka Œcibior

IT Academic Day
W dniu 4 grudnia 2007 r. w auli
A-61 Wydzia³u Elektrotechniki i Informatyki PRz odby³a siê po raz drugi konf er encj a I T AC A DE M IC DAY.
Konferencja zosta³a zorganizowana
przez Grupê .NET przy wspó³pracy
z firmami Microsoft i OPTeam SA.
IT Academic Day jest imprez¹ skierowan¹ do wszystkich osób zaintereso-

wanych najnowszymi technologiami
z dziedziny informatyki. Patronat nad
konferencj¹ obj¹³ dziekan Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki dr hab.
in¿. Kazimierz Buczek, prof. PRz.
Grupa .NET w Politechnice Rzeszowskiej dzia³a przy Kole Naukowym
Informatyków "KOD", a jej opiekunem
jest dr in¿. Andrzej Kubaszek (Wiêcej

informacji na jej temat mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej http://grupa.net.ir.pl/).
Konferencja odby³a siê w godz. od
8.00 do 15.00 i zgromadzi³a 150 uczestników, wœród których znaleŸli siê
przedstawiciele w³adz WEiI, nauczyciele akademiccy i studenci Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele
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firm informatycznych. Po oficjalnym
otwarciu konferencji przez dziekana
K. Buczka wyg³oszono szeœæ referatów. Pierwszym by³ wyk³ad jednego
z aktywniejszych cz³onków Grupy
.NET - Paw³a Cy³o, zatytu³owany
"Wprowadzenie do technologii MS Silverlight". Dotyczy³ on nowej technologii firmy Microsoft i pokazywa³, jak za
jej pomoc¹ mo¿na wzbogacaæ zawartoœæ stron internetowych.
Temat "Integracja .NET z innymi
technologiami" poprowadzi³ Pawe³
Dyl, tak¿e cz³onek Grupy .NET. Omówi³ on sposoby wykorzystania istniej¹cego kodu niezarz¹dzanego na
platformie .NET: P/Invoke i Marshalling, COM, ActiveX, przedstawi³ tak¿e
wykorzystanie klas .NET w C++ oraz
wady i zalety stosowanych technik.
Kolejny wyk³ad wyg³osili przedstawiciele firmy OPTeam SA: Tadeusz
G¹sior i Jacek B³ahut. Zaprezentowali
oni swoj¹ firmê oraz opowiedzieli o zatrudnieniu i ofercie pracy skierowanej
do studentów. Przedstawili tak¿e swój
produkt OPTIcamp, jego funkcjonalnoœæ oraz wykorzystane technologie.
Nastêpne dwa tematy poprowadzi³
prelegent z Microsoft Eugeniusz Licznarowski. Podczas pierwszego wyk³adu, dotycz¹cego programów akademickich, przedstawi³ studentom program praktyk oferowanych przez firmê
Microsoft, zasady zatrudniania w firmach partnerskich dziêki programowi
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Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.
Fot. w³asna

Students To Bussiness oraz najwiêkszy
konkurs technologiczny na œwiecie ImagineCup. Drugi jego wyk³ad dotyczy³ nowoœci w Visual Studio 2008
i .NET 3.5. Uczestnicy konferencji
z uwag¹ s³uchali o nowym œrodowisku
programistycznym oraz takich nowoœciach, jak LINQ czy WPF.
Ostatni referat, zatytu³owany "Windows Server 2008: Co nowego i specjalnego Wam zaoferuje?", wyg³osi³a
Sylwia Ptaszek. Zosta³y w nim zaprezentowane najwa¿niejsze funkcje oraz
nowe mo¿liwoœci Windows Server
2008 (w porównaniu do poprzednich
wersji). Omówiono nastêpuj¹ce zagad-

nienia: NAP, Server Core, IIS 7.0, Server Manager, Role Management, Active Directory, File System, Group
Policy.
W czasie konferencji przeprowadzane by³y konkursy, których zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody (ksi¹¿ki,
sprzêt komputerowy, oprogramowanie,
kubki), ufundowane przez firmê Microsoft oraz OPTeam SA. Dodatkowo dla
ka¿dego uczestnika konferencji, który
zarejestrowa³ siê na portalu www.codeguru.pl, przewidziane by³y gad¿ety od
firmy Microsoft (d³ugopis, notes, przewodnik edukacyjny, p³yta IT ACADEMIC DAY).
Piotr Kaduk

MONITOR GP
W okresie od 16 sierpnia do 31 grudnia 2007 r. ukaza³y siê
nastêpuj¹ce wewnêtrzne akty normatywne rektora Politechniki
Rzeszowskiej:
o Zarz¹dzenie nr 28/2007 z 28 wrzeœnia 2007 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,
o Zarz¹dzenie nr 29/2007 z 19 paŸdziernika 2007 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,
o Zarz¹dzenie nr 30/2007 z 30 paŸdziernika 2007 r. w sprawie
udzielania zamówieñ publicznych na dostawê preparatów,
odczynników chemicznych, gazów i szk³a laboratoryjnego,
o Zarz¹dzenie nr 31/2007 z 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej,
o Zarz¹dzenie nr 32/2007 z 30 listopada 2007 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej uczelni,

o Zarz¹dzenie nr 33/2007 z 6 grudnia 2007 r. w sprawie wpro-

wadzenia zmian do Regulaminu Samorz¹du Doktorantów
Politechniki Rzeszowskiej,
o Zarz¹dzenie nr 34/2007 z 10 grudnia 2007 r. w sprawie
zmiany organizacji pracy wszystkich grup pracowniczych
w roku 2008,
o Pismo okólne nr 3/2007 z dnia 29 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie udzielania zamówieñ publicznych na dostawê
sprzêtu komputerowego i sieciowego, projektorów i sprzêtu
audiowizualnego, paliwa, mebli, kserokopiarek, faksów
i urz¹dzeñ biurowych w 2008 r.,
o Pismo okólne nr 4/2007 z dnia 30 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie og³oszenia sk³adu Uczelnianej Komisji
Wyborczej na kadencjê organów uczelni 2008-2012.
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O "Po³oninach"
znów g³oœno
XXIII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tañca Ludowego odby³ siê
w dniach 27-28 paŸdziernika 2007 r. w Trzcianie, pod patronatem marsza³ka województwa podkarpackiego. Konkurs realizowany jest ze œrodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Edukacja Kulturalna i Upowszechnianie Kultury".
Konkurs Tradycyjnego Tañca Ludowego jest jedn¹ z nielicznych imprez
w Polsce, s³u¿¹cych dokumentowaniu oraz miêdzypokoleniowemu przekazowi
regionalnych tradycji tanecznych. Na program imprezy z³o¿y³y siê przegl¹dy konkursowe w trzech kategoriach:
= autentyczny zespó³ taneczny,
= autentyczne pary taneczne,
= miêdzypokoleniowy przekaz tradycji tanecznych.

To oznaki,
¿e brak klaki.

GDZIE SERCE?
Niektórzy ludzie
serca nie maj¹,
Tutaj dr¹ koty,
tam psy wieszaj¹.

LECZENIE
USPO£ECZNIONE
Jak przekazuj¹
wtajemniczeni,
przewa¿nie siê zaczyna
operacj¹ w kieszeni.

EMERYT SIE, DOROBI£
Jest bogatym staruszkiem
ma nawet basen pod ³ó¿kiem.

CZ£OWIEK SIE,
DORABIA
Im bardziej ku staroœci,
wiêcej nieruchomoœci.

Nasi zwyciêzcy: od lewej Anna Zaj¹c, Marcin Stachnik, Alina Koœció³ek-Rusin
(kierownik artystyczny i choreograf SZPiT "Po³oniny"), Beata Krahel, Marcin
Podgórski.
Fot. w³asna

W konkursie bra³y udzia³ zespo³y i pary taneczne z ró¿nych regionów Polski w sumie ok. 250 uczestników. Politechnikê Rzeszowsk¹ godnie reprezentowa³y
dwie pary ze Studenckiego Zespo³u Pieœni i Tañca "Po³oniny": Beata Krahel i Marcin Podgórski oraz Anna Zaj¹c i Marcin Stachnik. Nasze pary startowa³y w kategorii trzeciej: miêdzypokoleniowy przekaz tradycji tanecznych. Na podstawie
starych nagrañ odtworzyli oni taniec z zachowaniem jego charakteru i strojów regionalnych. Komisja sêdziowska pod przewodnictwem pani Miros³awy Bobrowskiej doceni³a stroje, kunszt taneczny i zaanga¿owanie naszych par. Pierwsze
miejsce zajêli: Anna Zaj¹c i Marcin Stachnik, drugie miejsce - Beata Krahel i Marcin Podgórski. Liczymy na kolejne sukcesy naszych przedstawicieli i wyra¿amy
nadziejê, ¿e tegoroczna wygrana bêdzie zachêt¹ dla studentów pierwszych lat do
aktywnego uczestnictwa w SZPiT "Po³oniny".
Andrzej Trytek

Sport

Ruszajmy siê

Autorzy tekstów

dr in¿. pil. Jerzy Bakunowicz
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych WBMiL

mgr in¿. Janusz Bury
Zastêpca Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych

Akademicki

mgr in¿. Wojciech Chwa³a
Biuro Obs³ugi Funduszy Strukturalnych

dr in¿. Ewa Dziuban
Zak³ad Matrologii i Systemów Pomiarowych WEiI

mgr in¿. Leszek Folta
Zak³ad Dróg i Mostów WBiIŒ

mgr Mieczys³aw Górak
Dyrektor Oœrodka Kszta³cenia Lotniczego

dr Henryk Herba
Katedra Fizyki WMiFS

mgr in¿. Micha³ Jurek

Czy wiedz¹ Pañstwo co to jest armwrestling? Jest to po prostu si³owanie na rêce.
A sk¹d nagle w naszej gazecie ten temat? Okaza³o siê, ¿e mamy na uczelni doskona³ego
zawodnika w tej dyscyplinie. Dawid Groch - bo o nim tu mowa - jest studentem I roku
studiów na kierunku "lotnictwo i kosmonautyka". Dawid jeszcze jako junior w 2006 r.
zdoby³ wicemistrzostwo Europy w kategorii do 60 kg na rêkê praw¹ oraz wicemistrzostwo œwiata na rêkê lew¹. W ub. roku, ju¿ jako senior, z powodzeniem startowa³
w Mistrzostwach Polski rozegranych 3-4 listopada w Rumii. Dawid startowa³ w kategorii
do 65 kg i zdoby³ z³oty medal na rêkê lew¹ i br¹z na praw¹. Na tych mistrzostwach
startowa³ ju¿ w barwach KU AZS i, jak widaæ, godnie reprezentowa³ Politechnikê
Rzeszowsk¹.

Samorz¹d Doktorantów PRz

Piotr Kaduk
Student III WEiI (FD)

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny GP

mgr Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

dr Beata Rzepka
Katedra Matematyki WMiFS

Agnieszka Œcibior
Studentka III WZiM (ZD)

mgr in¿. Tomasz Œliwa
Katedra Informatyki i Automatyki WEiI

mgr in¿. Bronis³aw Œwider

Futsal: mecz WSIiZ - PRz.

Po raz pierwszy nasi pi³karze nie
zdobyli medalu na Mistrzostwach
Podkarpacia Szkó³ Wy¿szych, zajmuj¹c
czwarte miejsce. Mistrzostwa rozegrane
zosta³y 24 listopada 2007 r. w naszej hali.
Poziom by³ bardzo wysoki, mecze zaciête i wyrównane. Najwiêksza niespodzianka to srebrny medal zespo³u PWSZ
z Jaros³awia. Jaros³awianie przebojem
"wdarli" siê na podium i w meczu o z³oto
napêdzili strachu faworytom URz. Br¹z
dla WSIiZ Rzeszów.

Kierownik Samodzielnej Sekcji
Rozwoju Kadry Naukowej

mgr in¿. Jacek S. Tutak
Samorz¹d Doktorantów PRz

dr in¿. Andrzej Trytek
Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa WBMiL

prof. dr hab. in¿. Leonard Ziemiañski
Dziekan WBiIŒ

Gazeta
Politechniki
Zespó³ redakcyjny

Tradycyjny turniej z okazji "miko³ajków" zosta³ rozegrany 5 grudnia.
W ub. roku po raz pierwszy oprócz naszych dziewcz¹t i kadry w turnieju wyst¹pi³y siatkarki WSIiZ. Turniej wygra³a
kadra naukowa PRz, drugie miejsce
zajê³y siatkarki WSIiZ. Siatkarki AZS
PRz by³y bardzo goœcinne i przegra³y
wszystko, co by³o do wygrania.
Mecz PRz - WSIiZ.

Tekst i fotografie
Stanis³aw Ko³odziej

tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej
Klub Uczelniany
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego PRz
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