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Przed samolotem Piper PA-31 "Navajo". Od lewej: Gilles Barbeau - 
kapitan Airbusa A-320 linii Air Canada, Paul Mathieu - szef wyszkolenia 
CQFA, Pierre Decelles - szef instruktorów CQFA oraz Jerzy Kluczniak, 
Mariusz Kozie³ i Zdzis³aw Nowak z OKL.

Jeden z hangarów centrum obs³ugi technicznej Air Canada - przegl¹d 
samolotu Airbus A-330.

Dyskusja z Pierre'em Decelles'em - szefem instruktorów CQFA nt. do-
kumentacji operacyjnej.

Centrum szkolenia personelu Air Canada: sala s³u¿¹ca do æwiczeñ 
ewakuacji samolotu.

Lampa £ukasiewicza dla szefa wyszkolenia CQFA.

Przygotowanie najnowszego samolotu Embraer 190 do u¿ycia w linii.

Fot. M. Kozie³
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W dniach od 26 stycznia do 1 lutego
2006 r. przebywa³a w Kanadzie grupa
pracowników Politechniki Rzeszow-
skiej - instruktorów pilotów Oœrodka
Kszta³cenia Lotniczego. Wyjazd mia³
na celu wymianê doœwiadczeñ, zapo-
znanie siê z tamtejszym zapleczem dy-
daktycznym oraz porównanie sposo-
bów szkolenia pilotów lotnictwa cywil-
nego pomiêdzy Politechnik¹ Rze-
szowsk¹ i funkcjonuj¹c¹ w strukturze
college’u CEGEP kanadyjsk¹ szko³¹
CQFA w Chicoutimi (Centre québécois
de formation aéronautique Chicoutimi
College). Istniej¹ca od 1968 r. szko³a
CQFA przygotowuje pilotów do pracy
w linii “Air Canada” oraz w innych li-
cznych przedsiêbiorstwach u¿yt-
kuj¹cych œmig³owce i samoloty.

Przyjmuj¹ca rocznie 40 nowych
kandydatów kanadyjska szko³a kszta³ci
pilotów samolotowych i œmig³owco-

wych, których koszty kszta³cenia
w ca³oœci pokrywaj¹ w³adze kanadyj-
skiej prowincji Quebec. W trakcie wi-
zyty instruktorzy OKL zapoznali siê
z pe³nym cyklem selekcji i szkolenia pi-
lotów kanadyjskich, uzyskali równie¿
pe³ny zestaw kanadyjskiej dokumenta-
cji szkoleniowej. Zapoznano nas rów-
nie¿ z systemem naboru i organizacji
pracy instruktorów-pilotów.

W dalszej czêœci pobytu umo¿liwio-
no nam wizytê w g³ównej siedzibie fir-
my Mechtronix - produkuj¹cej symu-
latory lotu, gdzie zapoznaliœmy siê z o-
fert¹ urz¹dzeñ treningowych u¿ywa-
nych przez wiele szkó³ lotniczych.
Nasza delegacja mia³a równie¿ okazjê
obejrzenia najnowszej generacji symu-
latora lotu samolotu Boeing B-737 NG!
Wizyta w Kanadzie zakoñczona zosta³a
pobytem w centrum szkolenia persone-
lu lotniczego linii “Air Canada” oraz

w hangarach s³u¿¹cych obs³udze tech-
nicznej samolotów tej linii.

Efektem z³o¿onej przez nas wizyty
w Kanadzie jest zapocz¹tkowanie
wspólnych prac nad kilkoma modyfika-
cjami stosowanego w Politechnice Rze-
szowskiej systemu szkolenia pilotów,
obejmuj¹cych równie¿ kolejne unowo-
czeœnienie i poszerzenie oferty szkole-
niowej. W tracie pobytu w Chicoutimi
mieliœmy niepowtarzaln¹ okazjê prze-
prowadzenia efektywnej dyskusji z au-
torem wprowadzonego na Wydziale
Budowy Maszyn i Lotnictwa Politech-
niki Rzeszowskiej w bie¿¹cym roku sy-
stemu WOMBAT, wspomagaj¹cego
selekcjê kandydatów na pilotów. We
wrzeœniu br. spodziewana jest rewizyta
przedstawicieli CQFA, w trakcie której
planuje siê m.in. przeprowadzenie se-
minarium obejmuj¹cego ocenê efekty-
wnoœci funkcjonowania systemu

Nasi piloci z wizyt¹ w CQFA

Z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy

pragnê z³o¿yæ ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Rzeszowskiej

serdeczne ¿yczenia radoœci prze¿ywanej wspólnie w gronie rodzinnym,

du¿o zdrowia, pogody ducha i wiosennego optymizmu

a tak¿e nadziei i wszelkiego dobra

nie tylko na czas œwi¹teczny, ale i na co dzieñ.

R e k t o r

dr hab. in¿. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz

Ci¹g dalszy na str. 6.
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TRYPTYK RZYMSKI
(fragment)

2. Ź r ó d ł o

Zatoka lasu zstêpuje
w rytmie górskich potoków...
Jeœli chcesz znaleŸæ Ÿród³o,
musisz iœæ do góry, pod pr¹d.
Przedzieraj siê, szukaj, nie ustêpuj,
wiesz, ¿e ono musi tu gdzieœ byæ —
Gdzie jesteœ, Ÿród³o?... Gdzie jesteœ, Ÿród³o?!
Cisza...
Strumieniu, leœny strumieniu,
ods³oñ mi tajemnicê
swego pocz¹tku!
(Cisza — dlaczego milczysz?
Jak¿e starannie ukry³eœ tajemnicê twego pocz¹tku.)
Pozwól mi wargi umoczyæ
w Ÿródlanej wodzie
odczuæ œwie¿oœæ,
o¿ywcz¹ œwie¿oœæ.

„Wiara i rozum s¹ jak dwa skrzyd³a, na których
duch ludzki unosi siê ku kontemplacji prawdy”.

Jan Pawe³ II

Pamiêtajmy
Zbli¿a siê Wielkanoc, a z ni¹

pierwsza rocznica œmierci Papie-
¿a Polaka Jana Paw³a II i wspo-
mnienie prze¿ywania zesz³o-
rocznych œwi¹t w atmosferze
wielkiego napiêcia.

W szczególny sposób wpisa³a
siê w ten czas ¿a³oby spo³ecznoœæ
akademicka, która na terenie
ca³ego kraju podejmowa³a ró¿ne-
go rodzaju okolicznoœciowe ini-
cjatywy, w³¹czaj¹c siê m.in. do
udzia³u w wieczornicach i wspól-
nego trwania na masowych
mszach. W wielu uczelniach od-
bywa³y siê nadzwyczajne posie-
dzenia senatów, odwo³ywano
zajêcia, w kronikach oddawano
ho³d najwiêkszemu z Polaków,

Tak Rzeszów ¿egna³ Ojca Œwiêtego w Katedrze Rzeszowskiej.
Fot. M. Misiakiewicz

Jan Pawe³ II
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wieszano Jego portrety, opusz-
czano flagi do po³owy masztu.
Obecnoœæ przedstawicieli nauki
polskiej na uroczystoœciach po-
grzebowych w Watykanie stano-
wi³a œwiadectwo œrodowiska
naukowego i odpowiedŸ na pa-
pieskie wezwanie wyra¿one
w encyklice Fides et Ratio, a tak¿e
pamiêci licznych spotkañ z re-
ktorami.

Nauczyciel poszanowania
godnoœci i ¿ycia cz³owieka, orêdo-
wnik pokoju, teolog, filozof, hu-
manista i apologeta badañ
naukowych w jednej osobie, w en-
cyklice wskaza³ drogê poszuki-
wania prawdy i prowadzenia
tych badañ w poszanowaniu god-
noœci ¿ycia cz³owieka. By³ Ojciec
Œwiêty nie tylko duchowym przy-
wódc¹ Polaków, ale i wielkim in-
telektualnym patronem uczo-
nych, by³ jednym z nich. By³ pa-
pie¿em nie tylko Koœcio³a, ale
ca³ego œwiata – niestrudzonym
budowniczym mostów pomiêdzy
pañstwami i wyznaniami. W tle
spo³eczeñstwa gwa³townie w os-
tatnich latach przeobra¿onego

w spo³eczeñstwo
globalne, by³ mi-
strzem dialogu o wy-
miarze œwiatowym,
tak¿e ewangelicz-
nym. Nie sposób
w tym wspomnieniu
pomin¹æ niezwy-
k³ego dialogu
z m³odzie¿¹ ca³ego
œwiata, szczególnie
z polsk¹ m³odzie¿¹
wzrastaj¹c¹ w czasie
Jego pontyfikatu.

Podobnie jak ca³a
Polska, rzeszowskie
œrodowisko akade-
mickie silnie prze-
¿y³o odejœcie Ojca
Œwiêtego. Dnia
4 kwietnia 2005 r. Pa-
pie¿a Polaka ¿egna³y
w Katedrze Rze-
szowskiej t³umy rze-
szowian, a wœród
nich studenci i pra-
cownicy wszystkich
uczelni. Da³a temu
wyraz tak¿e Poli-
technika.

W chaosie realiów dnia dzisiej-
szego zapewne wielu z nas dopie-
ro teraz docenia Jego brak, wie,
jak bardzo by³ nam potrzebny, ta-
k¿e tu i teraz. Nadesz³a okazja, by
po roku zadaæ pytanie: co zapa-
miêtaliœmy z Jego nauk chocia¿by
w sprawach spo³ecznego dialo-
gu? Jak zrealizowane zostanie
moralne przes³anie do œrodowisk
akademickich tycz¹ce zarówno
badañ naukowych, rozwoju no-
wych technologii, jak i procesu
kszta³cenia oraz wychowania?
Zadbajmy, aby ksiêga papieskiej
nauki nie zosta³a zamkniêta jak bi-
blia na Jego trumnie w dniu po-
grzebu.

Marta Olejnik

Warta przy obelisku ku czci Jana Paw³a II, poœwiêconym na B³oniach Papieskich
4.04.2005 r.

Fot. M. Misiakiewicz

Wœród pocztów sztandarowych Politechnika Rze-
szowska.

Fot. M. Misiakiewicz
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WOMBAT, w u¿ytkowaniu którego
CQFA ma ponad 10-letnie doœwiadcze-
nie. Kolejnym efektem wizyty w Kana-
dzie jest zarysowuj¹ca siê mo¿liwoœæ
odbywania praktyk zawodowych stu-
dentów “naziemnych”, lotniczych kie-
runków dyplomowania w centrum
obs³ugi technicznej “Air Canada”.

Znaczna czêœæ kosztów naszej pod-
ró¿y liniami “Ryan Air” oraz “Air Ca-
nada” i pobyt w Kanadzie sfinan-

sowane zosta³y przez zaprzyjaŸnionego
z OKL kapitana kanadyjskich linii lot-
niczych “Air Canada” - pana Gilles’a
Barbeau. Poniewa¿ podró¿ odbywa³a
siê etapami przez Londyn, koszt pobytu
w Londynie pokryto ze œrodków wypra-
cowanych przez Dzia³ Szkolenia OKL
ze szkoleñ komercyjnych w styczniu
2006 r. Dodatkowo pobyt w Londynie
spo¿ytkowany zosta³ na wizytê w spe-
cjalizuj¹cym siê w dostawach czêœci za-

miennych przedsiêbiorstwie lotniczym
Adams Aviation. Przedyskutowana na
miejscu i przygotowana dla OKL oferta
tego przedsiêbiorstwa stwarza mo¿li-
woœæ zmniejszenia zwi¹zanych ze
szkoleniem studentów kosztów prze-
znaczanych rocznie na czêœci zamienne
i smary. Oferta wymaga jednak poczy-
nienia uzgodnieñ z Urzêdem Lotnictwa
Cywilnego oraz z producentami samo-
lotów u¿ytkowanych w OKL.

Dziêki uprzejmoœci Kanclerza PRz
mieliœmy mo¿liwoœæ przekazania stro-
nie kanadyjskiej drobnych upominków
i materia³ów informacyjnych o Poli-
technice, za co w tym miejscu serdecz-
nie dziêkujemy.

Jerzy Kluczniak

Mi³y akcent wizyty.
Fot. J. Kluczniak

Instruktorzy OKL w kabinie bêd¹cego w przegl¹dzie samolotu Airbus A-330.
Fot. M. Kozie³

Rozmowa z pani¹ mgr in¿. Beat¹ Staroñ – kierowniczk¹ sto³ówki naszej uczelni

0 W 2004 r. Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu wycofa³o siê z dofi-
nansowania sto³ówek akademickich.
To spowodowa³o zasadnicz¹ ró¿nicê
w sposobie finansowania pomocy ma-
terialnej dla studentów i trudn¹ sytua-
cjê wszystkich tego rodzaju placó-
wek ...

Niew¹tpliwie. W 2005 r. ustawa Pra-
wo o szkolnictwie wy¿szym wprowadzi³a
nowe formy pomocy materialnej dla
studentów, m.in. stypendium na wy¿ywie-

nie. Uczelnia realizuje tê pomoc w formie
bonu ¿ywnoœciowego. Student, któremu
przyznano stypendium na wy¿ywienie,
otrzymuje bon ¿ywnoœciowy do naszej
sto³ówki, pokrywaj¹cy po³owê kosztu
obiadu studenckiego. W zwi¹zku z przyz-
naniem stypendium na wy¿ywienie w for-
mie bonu wiêcej studentów korzysta
z wy¿ywienia w sto³ówce. Obecnie obiad
studencki kosztuje 8 z³. Na to sk³ada siê
ponoszony przez studenta koszt w wyso-
koœci 4 z³ i w³aœnie owo dofinansowanie.

0 Jak wygl¹da³o dofinansowanie
obiadów dla studentów przed wprowa-
dzeniem wspomnianej zmiany?

Do czerwca 2004 r. przyznawana
przez Ministerstwo dotacja do wy¿ywie-
nia praktycznie dzielona by³a wg tych sa-
mych zasad. Student równie¿ p³aci³
po³owê ceny obiadu wynosz¹c¹ 4 z³, a po-
zosta³e koszty pokrywane by³y z dotacji
ministerstwa. Tylko w okresie od paŸ-
dziernika 2004 r. do czerwca 2005 r. (kie-
dy ten sposób pomocy materialnej zosta³

Cd. ze str. 3.

STO£ÓWKA MA SIÊ LEPIEJSTO£ÓWKA MA SIÊ LEPIEJ
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zmieniony przez resort) student ponosi³
pe³ne koszty obiadu. £¹czny koszt surow-
ca i przygotowania obiadu wynosi³ wtedy
8,80 z³. Ponad dwukrotnie wy¿szy dla stu-
denta koszt obiadu spowodowa³ jednak
prawie natychmiastowe zmniejszenie za-
interesowania korzystaniem z obiadów
w naszej sto³ówce. W tej sytuacji w³adze
uczelni zadecydowa³y o obni¿eniu ceny
obiadu studenckiego do 6 z³, jednak
w krótkim czasie z powodu wzrostu ko-
sztów mediów (gaz, energia itp.) cena
obiadu wzros³a do 7 z³. Si³¹ rzeczy
sto³ówka stanê³a w obliczu k³opotów fi-
nansowych.

0 I zmuszona do poszukiwania no-
wych form dzia³alnoœci. Jakie to by³y
formy?

Aby ratowaæ sytuacjê, w której sta-
nê³y wszystkie sto³ówki akademickie,
wprowadziliœmy nowe formy dzia³alno-
œci. Od tamtej pory, oprócz przygotowy-
wania obiadów dla studentów, przyj-
mujmy zlecenia zewnêtrzne. Z samego
przygotowywania obiadów dla studen-
tów sto³ówka bêd¹ca na w³asnym rozra-
chunku nie mo¿e siê utrzymaæ. W ramach
przyjmowanych zleceñ, pocz¹wszy od
stycznia 2005 r., organizujemy ró¿nego
rodzaju przyjêcia: studniówki, bale spor-
towca, przyjêcia weselne i komunijne,
spotkania kole¿eñskie itp. Pozyskujemy
tak¿e zlecenia kateringowe z zewn¹trz.

0 O ile wiem, w ramach prowadzonej
przez Pani¹ dzia³alnoœci funkcjonuj¹
te¿ w uczelni inne agendy „sto³ówko-
we”...

Tak. W ramach naszej dzia³alnoœci
funkcjonuje Klub Pracownika PRz na VI
piêtrze budynku P przy ul. Poznañskiej 2.
W tej chwili pod patronatem sto³ówki
akademickiej rozpoczynamy dzia³alnoœæ
w g³ównym budynku Politechniki Rze-
szowskiej przy ul. W. Pola 2, gdzie bê-
dziemy œwiadczyæ us³ugi zarówno dla
pracowników, jak i studentów. Na po-

cz¹tek tej dzia³alnoœci w istniej¹cym ju¿
bufecie w ofercie znajduj¹ siê m.in. dania
gor¹ce, kanapki, pieczywo, wyroby cu-
kiernicze, kawa, herbata itp. To oferta
rozpoczynaj¹ca pocz¹tek tej dzia³alno-
œci. Najbli¿sze miesi¹ce pozwol¹ – jak
s¹dzê – na okreœlenie ewentualnie inne-
go rodzaju zapotrzebowania w przy-
sz³oœci.

0 Sa³atki i wyroby cukiernicze przy-
gotowywaæ bêdzie personel zatrudnio-
ny w sto³ówce?

Oczywiœcie, œwie¿e dania przygoto-
wywane s¹ przez sto³ówkê rano danego
dnia i nastêpnie przewo¿one do budyn-
ku A. Ze wzglêdu na skromne zaplecze
posi³ki podawane s¹ w naczyniach jedno-
razowego u¿ytku.

0 Aktualny koszt obiadu w sto³ówce
wynosi ...

Pe³nop³atny obiad kosztuje 8 z³, przy
czym student p³aci po³owê tej ceny, czyli
4 z³. Pozosta³¹ kwotê pokrywa stypen-
dium na wy¿ywienie przyznane w formie
bonu. Wychodz¹c naprzeciw oczeki-
waniom studentów, przeprowadzono
wœród nich ankietê, która pozwoli³a na
pewne rozpoznanie sytuacji materialnej
studentów. Niestety, coraz biedniejszych.
Do sprzeda¿y w cenie 2 z³ w³¹czone zo-
sta³y posi³ki gor¹ce jednodaniowe, takie

Wydawanie obiadów.
Fot. M. Misiakiewicz

Sto³ówka w porze obiadowej.
Fot. M. Misiakiewicz

Ci¹g dalszy na str. 8.
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jak pierogi, naleœniki, zupa z wk³adk¹
miêsn¹, bigos, fasolka po bretoñsku itp.
Prawdopodobnie ze wzglêdu na trwa-
j¹c¹ sesjê egzaminacyjn¹ chwilowo za-
interesowanie tymi posi³kami zmala³o.
Dbamy mimo to o zdrowie naszych stu-
dentów i czekamy na nich z ofert¹.
Obiady s¹ naprawdê dobre, w zestawie
znajduj¹ siê do wyboru: zupa, drugie
danie, kompot i deser.

0 Jak liczna grupa studentów ko-
rzysta z us³ug naszej sto³ówki?

Oko³o 1000 osób dziennie w dni po-
wszednie, trochê mniej w soboty i nie-
dziele. W czasie trwania zimowej sesji
egzaminacyjnej ta liczba spad³a do bli-
sko 600 wydawanych dziennie obia-
dów. Moglibyœmy tych obiadów przy-
gotowywaæ o wiele wiêcej, gdy¿
sto³ówka akademicka naszej uczelni
mo¿e wydaæ 3000 obiadów dziennie,
tak zreszt¹ bywa³o w przesz³oœci. To
najwiêksza sto³ówka w Rzeszowie.

0 Czy, w tej sytuacji, cena obiadów
sprzedawanych pracownikom uczel-
ni jest inna?

Nie, cena obiadów zarówno dla pra-
cowników, jak i studentów jest ta sama.
W tym momencie, na podobnej zasadzie
dofinansowania obiadów studenckich,
istnieje te¿ mo¿liwoœæ dofinansowania
obiadów dla pracowników z funduszu
socjalnego, pod warunkiem jednak¿e i¿
dochód na jedn¹ osobê w rodzinie da-
nego pracownika nie przekracza 350 z³.
Taki pracownik mo¿e wykupiæ maksy-
malnie trzy abonamenty na miesi¹c.
Pracownicy o dochodzie od 351 do
500 z³ uprawnieni s¹ do wykupienia
dwóch abonamentów miesiêcznie,
a pracownicy o dochodzie 501-800 z³
mog¹ wykupiæ jeden abonament na
miesi¹c. W ka¿dym takim przypadku za-
interesowany pracownik do 15 dnia
ka¿dego miesi¹ca musi z³o¿yæ w Sekcji
ds. Socjalnych i Bytowych stosowny
wniosek. Wniosek zatwierdza Komisja
Socjalna naszej uczelni.

0 ¯ycz¹c Pani i jej personelowi wie-
lu klientów, dziêkujê za rozmowê.

Marta Olejnik

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e dr in¿. Bogus³aw Do³êga z Katedry Awioniki i Stero-
wania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa naszej uczelni wybrany zosta³ prze-
wodnicz¹cym Rady Forum Doktorów Szkó³ Technicznych przy Radzie G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego na kadencjê 2006-2010. Poni¿ej zamieszczamy skierowany
do JM Rektora list gratulacyjny, a Panu dr. in¿. Bogus³awowi Do³êdze sk³adamy
wyrazy zas³u¿onego uznania, ¿ycz¹c jednoczeœnie sukcesów w trudnym dziele
wspó³kierowania sprawami szkolnictwa wy¿szego.

Od Redakcji:

Cd. ze str. 7.
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W³adze Politechniki Rzeszowskiej obecnej kadencji za
jeden z priorytetów swojego programu przyjê³y wprowadze-
nie nauczania przedmiotów zawodowych w jêzyku angiel-
skim (informacja na ten temat zamieszczona zosta³a
w styczniowo-lutowym wydaniu “GP”).

W paŸdzierniku 2005 r., przy aktywnej pomocy Sa-
morz¹du Studenckiego, zosta³a przeprowadzona wœród stu-
dentów wszystkich wydzia³ów Politechniki ankieta, w której
studenci mogli zaprezentowaæ swoj¹ opiniê o tym przedsiê-
wziêciu. Na pytania ankiety odpowiedzia³o 1004 studentów.

Nauczanie w PRz przedmiotów zawodowych

w jêzyku angielskim

Nauczanie w PRz przedmiotów zawodowych

w jêzyku angielskim

A N K I E T A S T U D E N C K A

Rys. 1. Wyniki zbiorcze ankiety studenckiej

Rys. 2. Wyniki ankiety na kierunku budownictwo WBiIŒ

Rys. 3. Wyniki ankiety na kierunku in¿ynieria œrodowiska WBiIŒ

Rys. 4. Wyniki ankiety na kierunku informatyka WEiI

Rys. 5. Wyniki ankiety na kierunku elektrotechnika WEiI

Rys. 6. Wyniki ankiety na kierunku zarz¹dzanie i marketing WZiM
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Na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
PRz, a œciœlej mówi¹c - w Katedrze Samo-
lotów i Silników Lotniczych, pod kierun-
kiem naukowym profesora Marka Orkisza,
skonstruowany zosta³ kolejny samolot
bezpilotowy PRz-1. To ju¿ drugi tego typu
samolot, na przyk³adzie którego zaprezen-
towano inne od dotychczas stosowanych
podejœcie do konstrukcji ma³ych Bezpiloto-
wych Obiektów Lataj¹cych (BOL). Samolot
zosta³ zaprojektowany tak, aby wykorzy-
stuj¹c noœnoœæ wirow¹, mia³ du¿¹ zwrot-
noœæ i szeroki zakres u¿ytkowej prêdkoœci
lotu.

Druga konstrukcja wykonana

w Katedrze Samolotów i Silników Lotniczych

Aerodynamika

Samolot bezpilotowy PRz-1 korzysta ze specjalnie opracowanego p³ata
ko³owego, który pozwala lataæ z bardzo ma³¹ prêdkoœci¹ (noœnoœæ wirowa). Uni-
katowa koncepcja powoduje, ¿e samolot jest bardzo zwrotny, a do startu i l¹dowa-
nia potrzebuje niewiele przestrzeni, co mo¿e byæ wykorzystywane do misji
w bardzo trudnym terenie i na ma³ej wysokoœci lotu. Dodatkowym atutem jest to,
¿e PRz-1 jest mniej wra¿liwy na podmuchy wiatru od innych maszyn w tej klasie.

Struktura

Samolot ma stosunkowo niewielkie rozmiary (rozpiêtoœæ 1,8 m), co powoduje,
¿e nie jest k³opotliwy w transporcie. W po³¹czeniu z zastosowanymi do budowy
materia³ami jest równie¿ bardzo odporny na uszkodzenia.

Od Redakcji:

SAMOLOT BEZPILOTOWY PRz-1SAMOLOT BEZPILOTOWY PRz-1

Odpowiadano m.in. na nastêpuj¹ce pytania:

1. Czy uwa¿asz za celowe i po¿yteczne wprowadzenie na-

uczania w jêzyku angielskim wszystkich przedmiotów ujê-

tych programem studiów dla grupy zainteresowanych

studentów?

2. Czy Ty osobiœcie zapisa³byœ siê na zajêcia w jêzyku an-

gielskim prowadzone od nowego semestru?

Zbiorcze, procentowe wyniki ankiety przedstawiono na
rysunku 1., a wyniki ankiety na niektórych kierunkach i la-
tach studiów pokazano na rysunkach 2-8.

Wnioski

Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ studentów po-
piera propozycjê w³adz uczelni dot. wprowadzenia kszta³ce-
nia w jêzyku angielskim. Trochê gorzej, bo blisko po³owa
studentów widzi swój osobisty udzia³ w takich zajêciach.

Studenci odpowiadali tak¿e na pyta-
nie o znajomoœæ jêzyka angielskiego.
Wyniki samooceny studentów podano
w tabeli 1. Z tej oceny wynika, ¿e prze-
wa¿aj¹ca liczba studentów ocenia swoj¹
znajomoœæ angielskiego na poziomie
œrednim, co jest dobrym i optymistycz-
nym wynikiem.

Aleksander Koz³owski

Rys. 7. Wyniki ankiety na kierunku mechanika i budowa maszyn

WBMiL
Rys. 8. Wyniki ankiety na kierunku lotnictwo WBMiL

Tabela 1. Znajomoœæ jêzyka angielskiego deklarowana przez studentów

Wydzia³ Bieg³a Œrednia S³aba Zerowa
WEiI 23 57 16 4

WCh 10 62 24 4

WZiM 10 53 33 4

WBMiL 10 63 26 1

WBiIŒ 12 57 26 5
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Kolejn¹ wyj¹tkow¹ cech¹ PRz-1 jest jego modu³owoœæ.
Struktura samolotu pozwala na po³¹czenie z nim ³adunku na
specjalnych zaczepach pod kad³ubem, który nastêpnie
os³ania siê wyprofilowan¹ owiewk¹. Dziêki takiemu roz-
wi¹zaniu mo¿liwe jest równie¿ stosowanie ³adunków o niety-
powych rozmiarach, które w innych rozwi¹zaniach
powoduj¹ pogorszenie w³aœciwoœci aerodynamicznych.

Zastosowanie

Samolot PRz-1, dziêki swojej uniwersalnoœci, mo¿e byæ
stosowany w misjach cywilnych i wojskowych, w szczegól-
noœci w zakresie:

� badania atmosfery, zwiadu pogodowego,
� badañ z zakresu ochrony œrodowiska,
� monitoringu dróg, granic, obiektów chronionych,
� nadzorowania obiektów w ruchu (np. konwojów),
� prowadzenia rozpoznania z ma³ej wysokoœci.

Orientacyjne dane techniczne
i osi¹gi samolotu PRz-1

� Rozpiêtoœæ - 1800 mm
� D³ugoœæ - 2450 mm
� Masa startowa - 14 kg
� Masa ³adunku - 2 kg
� D³ugotrwa³oœæ lotu - 2,5 h
� Promieñ dzia³ania - do 20 km
� Prêdkoœæ minimalna - 15-30 km/h (w zale¿noœci od masy)
� Prêdkoœæ maksymalna - oko³o 100 km/h

Perspektywy rozwoju

Obecnie zbudowany jest pe³nowy-
miarowy prototyp oraz dwa demonstra-
tory technologii. Trwaj¹ te¿ prace nad
zainstalowaniem w samolocie uk³adu
autonomicznego sterowania i aparatury
badawczej. Wykonanie prototypu - od
obliczeñ poprzez badania modelowe do
rzeczywistej konstrukcji - odby³o siê
w ramach badañ prowadzonych w Kate-
drze Samolotów i Silników Lotniczych
oraz realizacji pracy magisterskiej ni¿ej
podpisanego (opiekun prof. Marek Or-
kisz). Zaplecze techniczne do realizacji
projektu powsta³o dziêki otrzymaniu
przez ww. Katedrê projektu aparaturo-
wego finansowanego przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki z Funduszu
Rozwoju Nauki.

Tomasz Maik

Tomasz Maik przy prototypie PRz-1.
Fot. w³asna

Prototyp PRz-1 podczas prób.
Fot. w³asna

Demonstrator M-01 w locie oraz rysunek prototypu PRz-1 w dwóch rzutach.
Fot. w³asna
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Z OBRAD SENATU
23 marca br. odby³o siê kolejne posiedzenie Senatu PRz.

Nominacje z r¹k JM Rektora odebrali:
� prof. dr hab. in¿. Maria Ruda (WZiM) na stanowisko

profesora zwyczajnego,
� dr hab. in¿. Galina Setlak (WBMiL) na stanowisko pro-

fesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
� dr hab. in¿. Krzysztof Kubiak (WBMiL) na stanowisko

profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
� prof. dr hab. in¿. Maciej Pompa-Roborzyñski (WZiM)

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie-
okreœlony.

Nastêpnie Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski Dzie-
kana Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa o mianowanie
na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

� dr. hab. Anny Kucaby-Piêtal na okres 5 lat,
� dr. hab. in¿. Jerzego Wiktora na okres 5 lat,
� dr. hab. in¿. Tadeusza Knapa na czas nieokreœlony,
� dr. hab. in¿. Mariana Mija³a na czas nieokreœlony.
Ponadto Senat zaopiniowa³ wnioski o przyznanie nagród

Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli akademickich.
W dalszej kolejnoœci Senat podj¹³ uchwa³y w sprawie:
� wytycznych dla rad wydzia³ów w zakresie uchwalania

planów i programów studiów podyplomowych oraz
kursów dokszta³caj¹cych,

� zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r.
� podzia³u dotacji bud¿etowej, zasad i wskaŸników do-

tycz¹cych opracowania i realizacji planów rzeczowo-
finansowych na rok 2006.

Agnieszka Pikor

Miêdzynarodowa Konferencja Na-
ukowa zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Neofilologiczne, pod pa-
tronatem Rektora KUL - ks. prof. dr.
hab. Stanis³awa Wilka i Rektora UMCS
- prof. dr. hab. Wies³awa A. Kamieñ-
skiego nt. “Komunikacja jêzykowa
w spo³eczeñstwie informacyjnym -
nowe wyzwania dla dydaktyki jêzyków
obcych” przybli¿y³a nam fakt, ¿e ¿yje-
my w czasach niezwykle wa¿nych, czê-
sto nie rozumiej¹c i nie dostrzegaj¹c ich
powagi. Przyt³oczeni komercj¹, na-
t³okiem chaotycznych komunikatów,
nie analizujemy procesów zachodz¹-
cych we wspó³czesnym œwiecie. Lata
90. ubieg³ego stulecia to nie tylko burz-
liwe dzieje Europy, która zmieni³a swój
geopolityczny kszta³t, otwieraj¹c drogê
do integracji krajów Europy Œrodkowo-
-Wschodniej z Europ¹ Zachodni¹, ale
równie¿ powstawanie konglomeratu
wielu kultur i wartoœci, œwiata rodz¹cej
siê kulturowej dekolonizacji, którego
rozwój uwarunkowany jest m.in. postê-
pem w dziedzinie technologii teleinfor-
matycznych. To w³aœnie ten gwa³towny
postêp nowoczesnych technologii
ukszta³towa³ nowy typ spo³eczeñstwa

informacyjnego, charakteryzuj¹cego
siê nowoczesn¹ sieci¹ komunikacyjn¹,
rozbudowanym i dostêpnym publicznie
zasobem informacyjnym, maj¹cym
obj¹æ swoim zasiêgiem wszystkich
obywateli. Definicjê spo³eczeñstwa in-
formacyjnego rozpowszechni³ doku-
ment unijny pt. “Europa i spo³e-
czeñstwo globalnej informacji. Zalece-
nia dla Rady Europejskiej”, opubliko-
wany przez Komisjê Europejsk¹
w 1994 r. Dokument ten, opracowany
przez Grupê Robocz¹ pod przewodnic-
twem komisarza Martina Bangemanna,
przedstawia³ opinie nt. zmian za-
chodz¹cych pod wp³ywem nowoczes-
nych technologii teleinformatycznych,
a tak¿e zwi¹zanych z tym szans i zagro-
¿eñ. Spo³eczeñstwo informacyjne mo¿-
na rozpatrywaæ na kilku p³aszczyznach:
� ekonomicznej, gdzie informacja sta-

je siê wartoœci¹ ekonomiczn¹ - w tym
aspekcie spo³eczeñstwo informacyj-
ne to takie, które nie tylko posiada
rozwiniête œrodki przetwarzania in-
formacji i komunikowania, lecz
œrodki te s¹ podstaw¹ tworzenia do-
chodu narodowego i s¹ baz¹ utrzy-
mania wiêkszoœci spo³eczeñstwa,

� demokratycznej, gdzie ka¿dy ma
prawo do informacji i bycia informo-
wanym,

� technologicznej kreowanej przez In-
ternet i jego mo¿liwoœci,

� edukacyjnej, gdzie spo³eczeñstwo
jest na tyle œwiat³e, aby poddaæ
w³aœciwej ocenie i analizie nat³ok
obrazów i informacji docieraj¹cych
za poœrednictwem masowych me-
diów.
To w³aœnie ten ostatni, edukacyjny

aspekt spo³eczeñstwa informacyjnego
ma znaczenie strategiczne, poniewa¿
oœwiata jest jedyn¹ drog¹, by dotrzy-
maæ kroku globalizacji. Im bardziej
wykszta³cone s¹ szerokie warstwy
spo³eczeñstwa, tym pewniej czuj¹ siê
na gruncie zmieniaj¹cego siê œwiata.
“Edukacji nie da siê zredukowaæ do
czystej nauki, pouczania lub wiedzy.
Nie spotkamy siê z ni¹ samoistnie ani
w pustej przestrzeni Internetu, ani
u ”myœl¹cych” komputerów, które i tak
mo¿na zaliczyæ do dziedziny legend.
“¯ycie z drugiej rêki”, jakie przekazuj¹
telewizja i komputery, pozwoli³o nam
za bardzo zapomnieæ o egzystencjal-
nym podtekœcie edukacji. Ona sama

Nowe wyzwania dla edukacji i dydaktyki
jêzyków obcych w zglobalizowanym œwiecie

Nowe wyzwania dla edukacji i dydaktyki
jêzyków obcych w zglobalizowanym œwiecie
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mia³a byæ przecie¿ przygotowaniem
do “rzemios³a ¿ycia” (J.J. Rousseau)
i obejmowaæ zarówno sztukê radzenia
sobie z niepowodzeniem, pora¿k¹ czy
bólem, jak i bycia przesyconym ryzy-
kiem, zawieraæ w sobie umiejêtnoœæ
przekraczania granic oraz powinnoœæ
obcowania z nieznanym” (L.F.
Földenyi).

Kluczowe znaczenie edukacji
w spo³eczeñstwie informacyjnym po-
twierdzaj¹ te¿ liczne dokumenty:
� Deklaracja Boloñska (1999),
� Nowe zadania dla Europy w dziedzi-

nie edukacji (Lizbona 2000),
� Program rozwoju systemów eduka-

cji w krajach Unii Europejskiej do
2010 r. (2002),

� programy edukacyjne Socrates, Leo-
nardo da Vinci i inne.
Co oznacza dla nas Polaków, oby-

wateli Unii Europejskiej, kszta³towanie
siê nowej cywilizacji informacyjnej?
Polityczna, gospodarcza i kulturowa in-
tegracja z krajami Europy Zachodniej
wymusza w³¹czenie siê w proces budo-
wy ery informacyjnej, a przez to
kszta³towanie œwiadomoœci spo³eczeñ-
stwa oraz rozwijanie jego potencja³u in-
telektualnego i gospodarczego. Z ca³¹
pewnoœci¹ dla dobra rozwoju informa-
cyjnego spo³eczeñstwa w Polsce decy-
duj¹ce bêdzie nie tylko stworzenie
warunków do zapewnienia bezpoœred-
niego dostêpu do informacji poprzez
nowoczesn¹ sieæ telekomunikacyjn¹,
ale te¿ to, czy nasze instytucje eduka-
cyjne bêd¹ dawa³y jednostce mo¿li-
woœæ wszechstronnego rozwoju zawo-
dowego i intelektualnego, nad¹¿a-
j¹cego za szybkimi zmianami w gospo-
darce, kszta³tuj¹cego postawy spo³ecz-
nego wspó³¿ycia. Czy bêd¹ przygo-
towywa³y do kompetentnego korzysta-
nia z edukacji ustawicznej i interaktyw-
nej?

Nale¿y podkreœliæ, ¿e u podstaw
wielu rozczarowañ indywidualnych
i ogromnego marnotrawstwa œrodków
bud¿etowych przeznaczonych na ist-
niej¹cy system edukacyjny le¿y te¿
brak wzajemnych korelacji pomiêdzy
poszczególnymi etapami edukacyjny-
mi, niedocenianie zasadnoœci inwesto-
wania w jakoœæ kszta³cenia od naj-
m³odszych lat. Koñcowe oceny na

œwiadectwie szkolnym szko³y podsta-
wowej czy œredniej zbyt ma³o mówi¹
o absolwencie, poniewa¿ nie s¹ dosto-
sowane do kszta³tuj¹cego siê nowocze-
snego typu spo³eczeñstwa, a ponadto
enigmatycznie odnosz¹ siê do indywi-
dualnych predyspozycji, które powinny
byæ sugerowane przez testy psycholo-
giczno-sprawnoœciowe. Paszportem do
przekroczenia bram wy¿szej uczelni
powinno byæ œwiadectwo maturalne
sporz¹dzone nie na podstawie testu
“wiedzy encyklopedycznej”, ale uwz-
glêdniaj¹ce ca³okszta³t rozwoju predy-
spozycji oraz wiarygodnie wytesto-
wanych umiejêtnoœci i wiadomoœci.

Dydaktyka jêzyków obcych, bêd¹ca
bardzo wa¿nym ogniwem w systemie
oœwiaty, potrzebuje w tworz¹cej siê cy-
wilizacji informacyjnej istotnych
zmian na p³aszczyŸnie organizacyjno-
-dydaktycznej, aby ucz¹cy siê mogli
pog³êbiaæ wiedzê faktograficzn¹ z za-
kresu zagadnieñ politycznych, ekono-
micznych, geograficznych i demo-
graficznych, w szczególnoœci do-
tycz¹cych kraju, którego jêzyka siê
ucz¹, zdobywaæ wiedzê socjokultu-
row¹ o spo³ecznoœci, która pos³uguje
siê danym jêzykiem, osi¹gaæ tzw. wra¿-
liwoœæ interkulturow¹, czyli rozumieæ
na podstawie zdobytej wiedzy podo-
bieñstwa i ró¿nice miêdzy spo³eczno-
œciami i potrafiæ weryfikowaæ stereo-
typowe wyobra¿enia oraz rozwijaæ za-
kres wiedzy proceduralnej, obej-
muj¹cej umiejêtnoœci praktyczne:
spo³eczne, ¿yciowe, zawodowe. Towa-
rzyszyæ temu powinno poszanowanie
ró¿norodnoœci obyczajów, tradycji
i wymagañ stawianych przez spo³ecz-
noœci, które powstawa³y w d³ugim pro-
cesie historycznym.

Zdobywanie wiedzy i umiejêtnoœci
w tak wielu obszarach powinno iœæ
w parze z mo¿liwie najskuteczniejszy-
mi technikami uczenia siê, moty-
wuj¹cymi do samodzielnej nauki
i rozwijaj¹cymi umiejêtnoœci heurysty-
czne, tj.:
� umiejêtnoœæ radzenia sobie z nowy-

mi doœwiadczeniami (nowy jêzyk,
nowi ludzie, nowe sposoby zacho-
wania itp.), a tak¿e wykorzystywania
swoich kompetencji w specyficznej
sytuacji edukacyjnej (np.: obser-

wuj¹c, dostrzegaj¹c istotê obserwo-
wanych zdarzeñ, analizuj¹c, wnio-
skuj¹c, zapamiêtuj¹c itp.),

� umiejêtnoœæ wyszukiwania, rozu-
mienia, a tak¿e - w miarê potrzeb -
przekazywania nowych informacji
(zw³aszcza z u¿yciem materia³ów
Ÿród³owych nowego jêzyka),

� umiejêtnoœæ korzystania z nowych
technologii, np. wyszukiwanie in-
formacji w bazach danych, zasobach
sieciowych itp. (D. Coste, B. North,
J. Sheils, J. Trim, Common European
Framework of Reference for Lan-
guages, Council of Europe 2001).
Osi¹ganie tych kwalifikacji, przy

jednoczesnym sta³ym rozszerzaniu
kompetencji jêzykowych w procesie
glottodydaktycznym, na wy¿szych
uczelniach technicznych w Polsce zale-
¿y w ogromnej mierze od:
� zmian organizacyjnych dotycz¹cych

systemów kszta³cenia jêzykowego,
w tym ugruntowania obowi¹zku na-
uki dwóch jêzyków obcych, obo-
wi¹zku eliminuj¹cego dominacjê
jednego jêzyka, a tym samym jednej
kultury. “Œwiat Kolumba, który
trwa³ 500 lat, teraz bezpowrotnie siê
skoñczy³. Na jego miejscu powstaje
nowy, zupe³nie inny œwiat wielu cy-
wilizacji, kultur, wartoœci. W nowym
œwiecie nikt nie bêdzie ju¿ móg³ nad
nim bezkarnie dominowaæ. Bêdzie
zbyt z³o¿ony, by jakiekolwiek poje-
dyncze pañstwo mog³o nad nim za-
panowaæ” (R. Kapuœciñski, Detroni-
zacja Europy, Gazeta Wyborcza,
6-7.08.2005),

� modernizacji bazy dydaktycznej,
� modyfikacji programów nauczania,
� ustawicznego doskonalenia kompe-

tencji zawodowych kadry akademic-
kiej w ramach europejskiej wspó³-
pracy edukacyjnej i wszelkich in-
nych form dokszta³cania, w tym na-
ukowych wyjazdów stypendialnych,

� perspektywy wykorzystania unij-
nych, finansowych œrodków struktu-
ralnych.
Wraz z globalizacj¹ nadszed³ œwiat

pe³en komputerów, Internetu, e-handlu
(e-commerce), zwiêkszonej mobilno-
œci, rewolucji edukacyjnej. Studenci
wy¿szych uczelni technicznych w Pol-
sce powinni byæ przygotowywani do
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osi¹gania coraz wy¿szych kwalifikacji,
aby mogli stan¹æ w szranki miêdzyna-
rodowej konkurencji.

Nawi¹zuj¹c do roli, jak¹ odgrywa
informacja w spo³eczeñstwie global-
nym, i korzystaj¹c z publikacji arty-
ku³u, z przyjemnoœci¹ zapowiadam
ukazanie siê nowego opracowania do-
tycz¹cego dzia³alnoœci edukacyjnej
Studium Jêzyków Obcych, które zosta-

nie zamieszczone na stronie interneto-
wej Poli techniki Rzeszowskiej .
Sk³adaæ siê bêdzie ze zbioru informacji:
� ORGANIZACJA NAUCZANIA
� SJO
� POZIOMY NAUCZANIA
� KWALIFIKACJE STUDENTÓW
� ZA£O¯ENIA PROGRAMOWE
� PODRÊCZNIKI
� EGZAMINY

� STYPENDIA I PRAKTYKI
� JÊZYK ANGIELSKI
� JÊZYK FRANCUSKI
� JÊZYK NIEMIECKI
� JÊZYK ROSYJSKI
� KURSY JÊZYKOWE
� OG£OSZENIA
� PUBLIKACJE
� ILUSTRACJE
� MAPA, STRONY, AUTORZY

Ma³gorzata Pomorska

Stowarzyszenie
Akademickich

Oœrodków
Nauczania

Jêzyków Obcych
W dniach 13 i 14 stycznia 2006 r.

odby³o siê w Politechnice Warszaw-
skiej II Forum Kierownictwa Studiów
Jêzyków Obcych uczelni pañstwo-
wych. Spotkanie zakoñczy³o siê jed-
nog³oœnym zaakceptowaniem po-
wo³ania Stowarzyszenia Akademickich
Oœrodków Nauczania Jêzyków Obcych
SERMO.

Studium Jêzyków Obcych Politech-
niki Rzeszowskiej w³¹czy³o siê aktyw-
nie w prace i obrady Stowarzyszenia
(zg³oszonego do Krajowego Rejestru
Stowarzyszeñ) i jest jednym z cz³on-
ków za³o¿ycieli, którego celem jest
m.in. integracja œrodowiska akademic-
kich oœrodków nauczania jêzyków ob-
cych oraz reprezentowanie interesów
tego œrodowiska w kraju i za granic¹
oraz w organizacjach miêdzynarodo-
wych. Stowarzyszenie zamierza podej-
mowaæ dzia³ania w zakresie dba³oœci
o wysoki poziom nauczania jêzyków
obcych na wy¿szych uczelniach oraz
poprawy kwalifikacji jêzykowych i me-
todycznych akademickich nauczycieli
jêzyków obcych.

Nastêpne, wiosenne spotkanie od-
bêdzie siê w Uniwersytecie Toruñskim,
a o kolejnych ustaleniach poinformuje-
my na ³amach “GP”.

Ma³gorzata Ko³odziej

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE –
EUROMANAGER 2006

- zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem w wirtualnej rzeczywistoœci

Ju¿ po raz siódmy studenci Politech-
niki Rzeszowskiej mog¹ wzi¹æ udzia³
w kolejnej edycji konkursu Euromana-
ger, konkursu od lat organizowanego
przez firmê Bigram Personnel Consul-
ting. Konkurs ten to jedyna w Polsce tak
zaawansowana symulacja biznesowa
skierowana zarówno do studentów
uczelni ekonomicznych, technicznych,
jak i pracowników firm czy ró¿nych in-
stytucji.

Projekt jest doskona³ym poligonem
szkoleniowym, na którym mo¿na roz-
win¹æ zarówno twarde, biznesowe
umiejêtnoœci, jak i miêkkie, zwi¹zane
ze wspó³dzia³aniem, wzajemn¹ moty-
wacj¹ i znajdowaniem porozumienia
w gronie wspó³pracowników. W Polsce
“absolwentów” Euromanagera jest ju¿
ponad 7 000, a na œwiecie 370 000 osób
po 26 latach dzia³alnoœci.

W 2006 r. rozgrywki prowadzone s¹
równolegle w 21 pañstwach, m.in.
w Polsce, Portugalii, Niemczech, Cze-
chach, Grecji, Rumunii, Katarze, Bra-
zylii, Meksyku, Makao, Chinach,

Boliwii, Hiszpanii, we W³oszech
i Francji. Aby wzi¹æ udzia³ w konkur-
sie, nale¿y zarejestrowaæ zespó³ licz¹cy
od 3 do 5 osób i wyst¹piæ w roli zarz¹du
wirtualnej spó³ki. Zespó³ zarz¹dza miê-
dzynarodowym przedsiêbiorstwem,
które prowadzi sprzeda¿ na rynkach
Unii Europejskiej, w obszarze NAFTA
oraz przez Internet. Do zadañ zespo³u
nale¿y podejmowanie wszelkich decy-
zji zwi¹zanych z funkcjonowaniem fir-
my, m.in.: zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi, marketing, produkcja, dys-
trybucja, wyp³ata dywidendy, inwesty-
cje w park maszynowy, w kapita³
intelektualny, w produkty, wydatki na
badania i rozwój oraz wiele innych.

W sumie ka¿dy cykl to 66 decyzji
poruszaj¹cych wszystkie obszary
zarz¹dzania. Kolejnym atutem GMC
jest fakt, i¿ gra jest interaktywna, ze-
spo³y konkuruj¹ miêdzy sob¹! Oznacza
to, ¿e oprócz strategii rozwoju swojego
biznesu, uczestnicy musz¹ skalkulowaæ
mo¿liwe scenariusze rynkowe i przygo-
towaæ siê na ataki ze strony konkuren-
cji. Jedynym kryterium oceny sku-
tecznoœci i efektywnoœci podjêtych de-
cyzji jest wartoœæ akcji firmy na
gie³dzie.

Ponadto ta gra umo¿liwia:
� bezp³atny udzia³ ponad 150 ze-

spo³ów studenckich z ca³ej Polski,
mo¿liwy dziêki sponsorom (nor-
malny koszt udzia³u w konkursie
to 2 500 z³ + VAT),
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� naukê przez praktykê - weryfikacja
i uzupe³nienie wiedzy akademickiej
o praktyczne doœwiadczenia, rozwój
umiejêtnoœci i pracy w grupie,

� mo¿liwoœæ zarz¹dzania w³asnym
biznesem,

� praktyczny trening zarz¹dzania na
rynku miêdzynarodowym,

� æwiczenia praktyczne z zarz¹dzania,
� rywalizacjê z profesjonalnymi me-

ned¿erami na jednym rynku,
� nawi¹zanie kontaktów z potencjal-

nymi pracodawcami - pomost do
œwiata biznesu,

� nawi¹zanie wspó³pracy ze studenta-
mi z ca³ego kraju czy z ca³ego œwia-
ta,

� zdobycie praktyk (sta¿y) na stano-
wiskach,

� promocjê finalistów i uczelni po-
przez wywiady w prasie ekonomi-
czno-spo³ecznej, na stronach www,
w radiu,

� zdobycie nagrody g³ównej: zwy-
ciêzcy w nagrodê pojad¹ do Makao
reprezentowaæ nasz kraj w Fina³ach
Œwiatowych w kwietniu 2007 r.
Warto nadmieniæ, ¿e zwyciêzcami

ubieg³orocznego œwiatowego fina³u
Management Challenge w Lizbonie
(kwiecieñ 2005) zostali absolwenci
Akademii Ekonomicznej z Krakowa
(zespó³ “Index”), którzy zmierzyli siê
z zespo³ami z ponad 20 krajów œwiata
i udowodnili, ¿e “POLAK, jeœli chce,
to POTRAFI”.

Konkurs spotka³ siê z szerok¹ apro-
bat¹ ze strony przedsiêbiorców. Ewa
Rzeczkowska, Marketing/PR Manager
z Deloitte, podkreœla: “Wszyscy uczes-
tnicy konkursu to m³odzi ludzie z du¿¹
motywacj¹. S¹ to nasi potencjalni kan-
dydaci do pracy. Jestem przekonana, ¿e
zechcemy wykorzystaæ ich mo¿liwoœci
w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu.
Myœlê, ¿e dla nich jest to cenna szansa
zawodowa, a dla nas mo¿liwoœæ zatrud-
nienia najlepszych… Naszym zdaniem
Euromanager jest doskona³ym narzê-
dziem do szkolenia przysz³ych liderów
biznesu. I na tym nam zale¿y”.

Patronem honorowym konkursu jest
Gie³da Papierów Wartoœciowych
w Warszawie i Narodowy Bank Polski.
Konkurs GMC sponsoruj¹: Bank Mil-

lennium, Deloitte, METRO Group. Pa-
tronat medialny sprawuj¹: Rzeczpo-
spolita, Manager Magazin, Personel
i Zarz¹dzanie. Organizatorzy konkursu
wspó³pracuj¹ m.in. z Brytyjsko-Polsk¹
Izb¹ Handlow¹, Fundacj¹ Edukacji
Rynku Kapita³owego, z firmami Ban-
kier.pl i Jobpilot.pl.

Serdecznie zapraszam wszystkich
studentów IV i V roku studiów, zainte-
resowanych rozwojem wiedzy mene-
d¿erskiej oraz poszukuj¹cych nowo-
czesnych kompleksowych rozwi¹zañ
szkoleniowych do udzia³u w VII krajo-

wej edycji miêdzynarodowej gry strate-
gicznej GLOBAL MANAGEMENT
CHALLENGE - EUROMANAGER.
Rejestracja potrwa do 28 kwietnia br.
Konkurs sk³ada siê z dwóch etapów
rozgrywanych on-line oraz fina³u
krajowego. Zapraszam na stronê
www.gmcpoland.pl i stronê Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu PRz.

Koordynator konkursu GMC
na Wydziale Zarz¹dzania

i Marketingu
Bogus³aw Bembenek
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Zakwalifikowane do finansowania w XXIX konkursie (II pó³rocze 2005 r.)

Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa

Projekty badawcze w³asne
� prof. dr hab. in¿. Antoni W.

Or³owicz - Kszta³towanie mikro-
struktury na przekroju odlewu z sil-
nie nadeutektycznego stopu alumi-
nium-krzem (Al-30%Si) oraz struk-
tury geometrycznej profilu jego po-
wierzchni w aspekcie odpornoœci na
zu¿ycie œcierne i zacieranie

� dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof.
PRz - Mechatroniczne modelowa-
nie autonomicznych uk³adów dyna-
micznych

� dr in¿. Maciej Motyka - Charakte-
rystyka rozpadu odkszta³conej fazy
martenzytycznej �'(�") i jej wp³yw
na plastycznosæ na gor¹co dwufazo-
wych stopów tytanu

� dr in¿. Waldemar Ziaja - Opraco-
wanie wytycznych technologicznych
do wytwarzania nowych rodzajów
pokryæ na stopach tytanu

Projekty badawcze promotorskie:
� dr hab. in¿. Andrzej Tomczyk,

prof. PRz - Synteza systemu stero-

wania samolotem przy niepe³nej in-
formacji pomiarowej

� dr hab. in¿. Mieczys³aw Korzyñ-
ski, prof. PRz - Technologia na-
gniatania œlizgowego elementami
walcowymi z kompozytu diamento-
wego

� dr hab. in¿. Adam Marciniec,
prof. PRz - Matematyczny model
geometrii uzêbienia i zazêbienia kó³
walcowych kszta³towanych obwied-
niowo

Projekt celowy
� dr in¿. Edward Rejman - Opraco-

wanie technologii i uruchomienie
produkcji przek³adni lotniczej turbi-
nowego silnika lotniczego PW210
w warunkach centrum doskona³oœ-
ci - WSK “PZL-Rzeszów” SA

Wydzia³ Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

Projekt badawczy promotorski
� dr hab. in¿. Jan Górski, prof. PRz

- Wykorzystanie termicznych rów-
nañ stanu w analizie przep³ywów
nowych czynników ziêbniczych

Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki

Projekt badawczy w³asny
� dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof.

PRz - Ocena jakoœci obszaru od-
dzia³ywania warstwy przewodz¹cej
i rezystywnej rezystora grubowar-
stwowego metod¹ niskoczêstotliwo-
œciowej spektroskopii szumowej

Projekt badawczy promotorski
� dr hab. in¿. Andrzej Kolek, prof.

PRz - Rozdzielczoœæ szumowa rezy-
stancyjnych czujników temperatury
typu RuO2+szk³o

Wydzia³ Chemiczny

Projekty badawcze w³asne
� prof. dr hab. in¿. Henryk Galina -

Synteza i w³aœciwoœci fizykochemi-
czne polimerów hiperrozga³êzio-
nych

� dr in¿. Mariusz Oleksy - Modyfiko-
wane bentonity jako wielofunkcyjne
nape³niacze polimerów syntetycz-
nych

Projekty badawcze (granty) realizowane w PRz

Zakoñczone w 2005 r.

Wydzia³ Budowy Maszyn
i Lotnictwa

Projekty badawcze w³asne
� prof. dr hab. in¿. Feliks Stacho-

wicz - Dok³adnoœæ geometryczna
wyrobów wykrawanych z blach

� prof. dr hab. in¿. Antoni W. Or-
³owicz - Kszta³towanie struktury
warstwy wierzchniej odlewów ze
stopu C355 technik¹ szybkiej krysta-
lizacji w aspekcie poprawy ich
w³aœciwoœci u¿ytkowych

Projekty badawcze promotorskie
� dr hab. in¿. Kazimierz Lejda,

prof. PRz - Badania wp³ywu para-
metrów wtrysku sekwencyjnego
uk³adu zasilania ciek³ym LPG na
wybrane parametry u¿ytkowe silni-
ka spalinowego

� dr hab. in¿. Zenon Hendzel, prof.
PRz - Sterowanie behawioralne mo-
bilnym robotem ko³owym

Projekty celowe
� prof. dr hab. in¿. Jan Sieniawski -

Opracowanie i wdro¿enie technolo-
gii wytwarzania odlewów kokilowo-
-rdzeniowych ze stopu AlSiMg, prze-
znaczonych na elementy silników
samochodowych nowej generacji -
WSK “PZL-Rzeszów” SA

� dr hab. in¿. Kazimierz Lejda,
prof. PRz - Opracowanie i wdro¿e-
nie ekologicznej elektrowni konte-
nerowej o mocy 125 kVA napêdza-
nej silnikiem zasilanym ciek³ym pa-
liwem gazowym w systemie wielo-
punktowego wtrysku - Wytwórnia
Silników „PZL-Mielec” Sp. z o.o.

� dr in¿. Edward Rejman - Opraco-
wanie konstrukcji i wdro¿enie do

produkcji zasuw z tworzywa sztucz-
nego do przy³¹czy domowych wody
pitnej - Zak³ad Produkcyjno-Hand-
lowo-Us³ugowy Termo-Tech SJ.

Wydzia³ Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

Projekt badawczy promotorski
� dr hab. in¿. Janusz Tomaszek,

prof. PRz - Badania procesów deni-
tryfikacji i dysymilacyjnej redukcji
azotanów do azotu amonowego
w osadach dennych zbiorników za-
porowych

Wydzia³ Elektrotechniki
i Informatyki

Projekty badawcze w³asne
� dr hab. in¿. Jerzy Lewicki, prof.

PRz - Optymalizacja autotransfor-
matorowych wielopulsowych prze-
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Zdobycie wiedzy teoretycznej jest
ogromnie wa¿ne, jednak¿e zdobycie tej
wiedzy wraz z wiedz¹ praktyczn¹ stanowi
o pe³nym wykszta³ceniu studenta. Wy-
chodz¹c naprzeciw potrzebom studentów,
stworzono program Leonardo da Vinci.

Program Leonardo da Vinci jest jed-
nym z trzech programów edukacyjnych
Unii Europejskiej realizowanych
w Polsce, wspieraj¹cych politykê Unii
w zakresie kszta³cenia i szkolenia za-
wodowego. G³ównym za³o¿eniem pro-
gramu jest propagowanie dzia³añ, które
koncentruj¹ siê na poprawie jakoœci sy-
stemów kszta³cenia i szkolenia zawo-
dowego oraz dostosowaniu systemu
edukacji do potrzeb rynku pracy. Pro-
gram stwarza ramy wspó³pracy miê-
dzynarodowej w zakresie poprawy
jakoœci, stymulowania innowacyjnoœci
oraz promowania wymiaru europej-
skiego w systemach kszta³cenia i szko-
lenia zawodowego i zosta³ utworzony
na mocy decyzji Rady Komisji Euro-
pejskiej w 1994 r. W programie uczest-
niczy 31 pañstw. Polska przyst¹pi³a do
niego na mocy decyzji Rady Stowarzy-
szeniowej w 1998 r. Obecnie trwa dru-
ga faza programu przewidziana na lata
2000-2006. W programie mo¿na braæ
udzia³, zg³aszaj¹c siê na konkursy pro-
jektów, które s¹ og³aszane corocznie
przez Komisjê Europejsk¹ oraz Krajo-
we Agencje Programu. Projekty s¹ oce-
niane przez ekspertów polskich oraz
unijnych. Projekty mo¿na zg³aszaæ do
10 lutego ka¿dego roku.

Program Leonardo da Vinci umo¿li-
wia realizacjê szeœciu typów projektów,
w ramach których mo¿na siê ubiegaæ
o dofinansowanie ze strony Wspólnot
Europejskich:
� wymiany i sta¿e,
� projekty pilota¿owe, w tym tzw.

akcje tematyczne,
� projekty jêzykowe,
� miêdzynarodowe sieci instytucji,
� badania i analizy,
� akcje wspólne.

Projekty wymian i sta¿y wspieraj¹
miêdzynarodow¹ mobilnoœæ osób

bior¹cych udzia³ w szkoleniu
zawodowym. Koncentruj¹ siê przede
wszystkim na organizowaniu szkoleñ
s³u¿¹cych doskonaleniu zawodowemu.
G³ównym za³o¿eniem projektów tego
typu jest po³¹czenie teorii z praktyk¹,
a co za tym idzie - wzmocnienie wiêzi
miêdzy œwiatem edukacji i pracy. Pro-
jekt mo¿e trwaæ dwa lata, wyjazdy stu-
dentów mog¹ trwaæ od 3 do 12
miesiêcy, natomiast absolwentów od
2 do 12 miesiêcy. Dofinansowanie na
jednego beneficjenta nie mo¿e przekro-
czyæ 5000 EUR na rok. Politechnika
Rzeszowska równie¿ przyst¹pi³a do
tego programu i w lutym br. wniosek
aplikacyjny zosta³ wys³any do Biura
Koordynacji Kszta³cenia Kadr w War-
szawie. Uczelnia z³o¿y³a wniosek w ra-
mach projektu wymian i sta¿y dla
absolwentów “Kariera dla in¿ynierów
- Innowacyjnoœæ motorem budowania
przysz³oœci zawodowej w zjednoczonej
Europie”. Po otrzymaniu informacji
z Agencji Narodowej o zakwalifiko-
waniu wniosku rozpoczniemy akcjê na-
boru kandydatów, dziêki temu 35 osób
ze wszystkich wydzia³ów mog³oby wy-
jechaæ do firm w kilku krajach europej-
skich.

Zasadniczym celem projektu Poli-
techniki Rzeszowskiej jest umo¿liwie-
nie studentom zdobycia nowych do-
œwiadczeñ zawodowych w zagranicz-
nych firmach europejskich. Dziêki tym
praktykom studenci zdobêd¹ praktycz-
ne doœwiadczenie oraz wiedzê z dzie-
dziny, któr¹ studiuj¹. Bêdzie to tak¿e

Program LEONARDO DA VINCIProgram LEONARDO DA VINCI

kszta³tników AC/DC o bardzo ma-
³ym wspó³czynniku THD

� dr hab. in¿. Marian Wysocki,
prof. PRz - Rozpoznawanie pol-
skiego jêzyka miganego w uk³adzie
wizyjnym

� dr hab. in¿. Zbigniew Œwider,
prof. PRz - Automatyczne strojenie
przemys³owych systemów sterowa-
nia

Projekty badawcze promotorskie
� dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita,

prof. PRz - Wyznaczanie cieplnych
w³asnoœci komponentów mikro-
uk³adu grubowarstwowego na pod-
stawie identyfikacji dynamicznych
zmian pola temperatury przy impul-
sowym wymuszeniu elektrycznym

� dr hab. in¿. Jerzy Potencki, prof.
PRz - Dyskretny model RC niesta-
cjonarnego zagadnienia brzegowe-
go wymiany ciep³a w wielowarstwo-

wych mikroelektronicznych struktu-
rach grubowarstwowych

Wydzia³ Zarz¹dzania
i Marketingu

Projekt badawczy promotorski
� prof. dr hab. in¿. Jan Adamczyk -

Funkcjonowanie organizacji poza-
rz¹dowych w procesie przemian
spo³eczno-ekonomicznych w Polsce

Opracowa³a:
Halina Surowiec
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niepowtarzalna szansa doskonalenia
umiejêtnoœci jêzykowych, szczególnie
z zakresu terminologii zawodowej. Stu-
denci uzyskaj¹ szansê poznania nowo-
czesnych metod szkolenia oraz po-
znania innowacyjnych technologii sto-
sowanych w specjalistycznych firmach
europejskich.

Uczestnictwo w praktykach,
a szczególnie w firmach cechuj¹cych
siê wysokim poziomem innowacyjno-
œci zarówno w zarz¹dzaniu, jak i stoso-
waniu rozwi¹zañ technicznych, wp³y-
nie na tworzenie odpowiedniej postawy
i osobowoœci studentów. Zwiêkszenie
tempa rozwoju wa¿nych dla regionu
dziedzin gospodarki zale¿eæ bêdzie od
szeroko rozumianych dzia³añ innowa-
cyjnych poszczególnych przedsiê-

biorstw, które w konsekwencji spowo-
duj¹ pojawienie siê oczekiwanych
zmian struktury i jakoœci produkcji oraz
ich efektywnoœci. Nale¿y wzmocniæ
i usprawniæ przep³yw informacji do-
tycz¹cych potrzeb przedsiêbiorstwa
i mo¿liwoœci sektora naukowo-badaw-
czego, by wprowadzaæ innowacyjne
metody zarz¹dzania i innowacyjne
technologie. Tylko studenci, którzy
mieli mo¿liwoœæ zdobycia zarówno
wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej,
a tak¿e zrozumieli, jak niezwykle wa¿-
na jest innowacyjnoœæ, widz¹c jej rolê
w renomowanych zagranicznych fir-
mach, bêd¹ mogli wprowadzaæ dzia-
³ania innowacyjne w za³o¿onych przez
siebie firmach b¹dŸ wykorzystywaæ
zdobyt¹ wiedzê praktyczn¹, bêd¹c

aktywnymi pracownikami w innych fir-
mach.

Osoby fizyczne nie mog¹ bezpo-
œrednio sk³adaæ wniosków, a jedynie in-
stytucje kszta³c¹ce uczniów czy stu-
dentów. Wobec powy¿szego zwracamy
siê z proœb¹ do studentów i absolwen-
tów o wyszukiwanie firm, które zech-
cia³yby przyj¹æ ich na sta¿, i dostar-
czanie nam danych o tych firmach, tak
by mo¿na by³o z³o¿yæ nowy wniosek
w przysz³ym roku.

Szczegó³owe informacje s¹ dostêp-
ne na stronie Biura Wykszta³cenia Kadr
www.bkkk-cofund.org.pl lub na stronie
Komisji Europejskiej: http://euro-
pa.eu.int/comm/education/leonardo/le-
onardo2_en.html

Joanna Ruszel

Uczestnictwo w 6. Programie Ra-
mowym nie musi siê wi¹zaæ ze sk³ada-
niem wniosku w zwi¹zku z og³a-
szanymi konkursami. Pracownicy na-
ukowi mog¹ spróbowaæ swoich si³ jako
eksperci oceniaj¹cy te wnioski. Oprócz
naukowców kandydatami na ekspertów
mog¹ byæ przedstawiciele przemys³u,
specjaliœci z zakresu administracji,
zarz¹dzania, oceny projektów badaw-
czych, wspó³pracy miêdzynarodowej
oraz specjaliœci z zakresu transferu
technologii i innowacji. Dodatkowym
wymaganiem jest obywatelstwo do-
wolnego kraju Unii Europejskiej oraz

dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego.
Mile widziana jest równie¿ znajomoœæ
innego jêzyka UE. Nabór na niezale¿-
nych ekspertów oceniaj¹cych wnioski
oraz na ekspertów doradzaj¹cych
w nadzorowaniu i realizacji projektów
6. PR adresowany jest do osób indywi-
dualnych lub do instytucji.

Na stronie www.cordis.lu/experts/
/fp6_candidature.htm nale¿y wejœæ
w link “Expert Management Module”,
gdzie - jeœli chcemy zg³osiæ swoj¹ kan-
dydaturê indywidualnie - wybieramy
opcjê “Register as an expert”. Nastêp-
nie wype³niamy poszczególne pola
(imiê nazwisko, data urodzenia, e-mail,
login i has³o), aby siê zalogowaæ. Kole-
jnym krokiem jest wybór dzia³alnoœci
eksperckiej, nastêpnym - uzupe³nienie
danych osobowych, podanie informacji
o umiejêtnoœciach jêzykowych, obsza-
rach dzia³alnoœci badawczej, doœwiad-
czeniu zawodowym, his tor i i
zatrudnienia.

Po zarejestrowaniu siê dane kandy-
data na eksperta znajd¹ siê w bazie, któ-
ra bêdzie aktywna równie¿ w na-
stêpnym - 7. Programie Ramowym.

Mo¿na modyfikowaæ i uzupe³niaæ
swoje dane, wchodz¹c w opcjê “For
FP6 registered users please login here”
na stronie https://emmfp6.cordis.lu/in-
dex.cfm?fuseaction=wel.welcome.

Zachêcam równie¿ do umieszczenia
swojego profilu w bazie CORDIS, aby
koordynatorzy projektu mogli nas za-
prosiæ do wspó³pracy jako partnerów.
Nale¿y wejœæ na stronê: http://fp6.cor-
dis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSi-
te.FP6PartnersPage i wybraæ link
“Advertise your partnering needs by
publishing your own online profile”,
gdzie wchodzimy w opcjê “register
here” i po rejestracji (otrzymujemy e-
mail z linkiem do aktywowania konta)
oraz po wybraniu opcji: “2. Publish
your profile on CORDIS to find part-
ners to participate in one of the Sixth
Framework Programmes or establish
a joint venture” zamieszczamy dane
o jednostce, zwracaj¹c baczn¹ uwagê
na obszar dzia³alnoœci, któr¹ reprezen-
tujemy.

Jak widaæ, mo¿liwoœci aktywnego
w³¹czenia siê w programy ramowe UE
jest wiele, trzeba tylko spróbowaæ.

Urszula Kluska

Jak zostaæ

EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W nastêpnym numerze

W dniu 15 marca br. podpisane
zosta³o z firm¹ Asseco Poland SA
porozumienie w sprawie kierowa-
nia studentów Politechniki Rze-
szowskiej na sta¿e w Asseco. Szer-
sze informacje na wspomniany te-
mat znajd¹ Pañstwo w nastêpnym
numerze “GP”.
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Koncepcja powstania sieci miejskiej
w Rzeszowie narodzi³a siê w 1992 r.
Wówczas w ramach projektu budowy
struktur metropolitalnych, finansowa-
nego przez Komitet Badañ Nauko-
wych, powo³ano Rzeszowsk¹ Miejsk¹
Sieæ Komputerow¹ (RMSK). Prace nad
stworzeniem struktury sieci prowadzo-
ne by³y przez œrodowisko akademickie
i zakoñczone w 1994 r. Ich efektem jest
dzia³aj¹ca do dziœ sieæ œwiat³owodowa,
³¹cz¹ca g³ówne obiekty akademickie
Rzeszowa.

Podstawowym celem RMSK by³o
i jest zaspokojenie potrzeb œrodowiska
w zakresie ³¹cznoœci z innymi oœrodka-

mi akademickimi oraz bibliotekami cy-
frowymi. W ci¹gu kilku lat dzia³alnoœci
sieæ miejska sta³a siê podstawowym na-
rzêdziem naukowo-badawczym w œro-
dowisku rzeszowskim. Dziêki niej
prowadzona jest równie¿ dzia³alnoœæ
dydaktyczna obejmuj¹ca zasiêgiem
du¿¹ czêœæ studentów uczelni pañstwo-
wych Rzeszowa.

Obecnie RMSK tworz¹ dwie pañ-
stwowe uczelnie: Politechnika Rze-
szowska oraz Uniwersytet Rzeszowski.
Do sieci miejskiej do³¹czona jest ca³oœæ
infrastruktury sieciowej Politechniki
oraz zaledwie czêœæ Uniwersytetu.
Praca sieci miejskiej nadzorowana jest
przez Centrum Zarz¹dzania (CZ
RMSK).

Œrodowisko akademickie, dostrze-
gaj¹c koniecznoœæ rozwoju spo³eczeñ-
stwa informacyjnego, postanowi³o
rozbudowaæ strukturê sieci miejskiej,
umo¿liwiaj¹c dostêp do jej rdzenia lo-
kalnym instytucjom i urzêdom publicz-
nym, a tak¿e prê¿nie rozwijaj¹cym siê
istniej¹cym i nowym oœrodkom nauko-
wym. Dlatego powsta³ projekt o nazwie
"Budowa Rzeszowskiej Miejskiej Bez-
przewodowej Sieci Komputerowej".

Jego g³ównym celem by³o stworze-
nie warunków technicznych umo¿li-
wiaj¹cych w ³atwy i elastyczny sposób
powiêkszenie sieci RMSK o nowe
obiekty rozwijaj¹cego siê Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz wszelkich zainte-
resowanych instytucji u¿ytecznoœci pu-
blicznej. Pozwoli to na uzyskanie
dostêpu do nowoczesnych rozwi¹zañ
oferowanych przez technologiê infor-
matyczn¹.

Realizacja po³¹czeñ sieciowych
drog¹ radiow¹ podyktowana zosta³a
wieloma czynnikami, z których naj-
wa¿niejsze to:
� du¿e rozproszenie do³¹czanych

obiektów Uniwersytetu Rzeszow-
skiego na terenie ca³ego miasta,

� lokalizacja czêœci obiektów w cen-
trum miasta,

� trudnoœci z prawami w³asnoœci
gruntów, przez które musia³oby
przebiegaæ po³¹czenie kablowe.
Jako sposób komunikacji wybrano

technologiê LMDS wykorzystuj¹c¹
medium bezprzewodowe dzia³aj¹ce
w koncesjonowanym paœmie 26 GHz.
Rozwi¹zanie to gwarantuje prostotê
rozbudowy struktury sieci z jednoczes-
nym zachowaniem odpowiednio wyso-
kiego poziomu niezawodnoœci oraz
bezpieczeñstwa.

Projekt obejmowa³ zakup i instala-
cjê stacji bazowej s³u¿¹cej za centrum
nadawczo-odbiorcze dla wszystkich
objêtych dzia³aniem sieci bezprzewo-
dowej obiektów oraz zakup i monta¿
terminali koñcowych zapewniaj¹cych
radiow¹ ³¹cznoœæ ze stacj¹ bazow¹.
Ponadto uwzglêdniona zosta³a moder-
nizacja prze³¹cznika brzegowego
³¹cz¹cego sieæ RMSK z ogólnopolsk¹
sieci¹ oœrodków akademickich "Pio-

Maszt radiowy sieci LMDS.
Fot. w³asna

BUDOWA Rzeszowskiej Miejskiej

Bezprzewodowej Sieci Komputerowej

BUDOWA Rzeszowskiej Miejskiej

Bezprzewodowej Sieci Komputerowej

Stacja bazowa sieci LMDS.
Fot. w³asna

Terminal LMDS z wyposa¿eniem.
Fot. w³asna



20 GAZETA POLITECHNIKI

nier". Nowy prze³¹cznik Cisco Catalyst
6500 pozwala RMSK komunikowaæ siê
z ogólnoœwiatow¹ sieci¹ Internet
z przepustowoœci¹ 1 Gbit/s (w przy-
sz³oœci mo¿liwe jest zwiêkszenie prze-
pustowoœci ³¹cz nawet do 10 Gbit/s).
Umo¿liwia tak¿e wprowadzenie zaa-
wansowanych zabezpieczeñ sieci kom-
puterowej dziêki modu³owi œciany og-
niowej (firewall) oraz systemowi
wykrywania intruzów (IDS). Zakupio-
ne urz¹dzenia radiowe (system Alva-
rion WalkAir 3000) pozwalaj¹ na
maksymaln¹ transmisjê danych z prze-
pustowoœci¹ do 32 Mbit/s na obszarze
o promieniu do ok. 4 km od stacji bazo-

wej, któr¹ ulokowano w budynku F
przy ul. M. Sk³odowskiej-Curie. Do-
datkowo wszystkie urz¹dzenia wyposa-
¿ono w systemy podtrzymywania za-
silania (UPS).

G³ównym celem projektu by³o
do³¹czenie do struktury RMSK rozpro-
szonych po ca³ym mieœcie obiektów
uniwersyteckich (w liczbie 19). Doce-
lowo zastosowane rozwi¹zania bez-
przewodowego dostêpu do struktury
RMSK oferowane bêd¹ tak¿e innym in-
stytucjom i urzêdom publicznych.

Nie przewiduje siê rozszerzenia za-
kresu dzia³alnoœci sieci bezprzewodo-
wej o klientów indywidualnych.

Projekt budowy Rzeszowskiej Miej-
skiej Sieci Bezprzewodowej zrealizo-
wany zosta³ w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR), Priorytet 1 -
Rozbudowa i modernizacja infrastru-
ktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkuren-
cyjnoœci regionów, dzia³anie 1.5 -
Infrastruktura spo³eczeñstwa infor-
macyjnego. Koszt inwestycji to 2 mln
40 tys. z³. 75% tej kwoty stanowi dofi-
nansowanie Unii Europejskiej w ra-
mach ZPORR.

Krzysztof Raczkowski

Miko³ajek, jedna z bardziej znanych
postaci wspó³czesnej literatury francu-
skiej, bêdzie bohaterem kolejnego kon-
kursu organizowanego przez Oœrodek
Alliance Française, planowanego

w dniu 26 kwietnia br. Perypetie
ma³ego bohatera to nie tylko wspania³a
lektura, ale tak¿e okazja stwarzaj¹ca
mo¿liwoœæ wyjazdu do Pary¿a i Zam-
ków nad Loar¹; taka jest bowiem
g³ówna nagroda w konkursie. Wyjazd
jest ufundowany przez Delegaturê Ge-

neraln¹ Alliance Française przy Amba-
sadzie Francji w Polsce.

“Nowe przygody Miko³ajka” autor-
stwa René Goscinnego to zbiór znako-
mitych opowiadañ wydanych po
œmierci autora, z wieloma zabawnymi
ilustracjami Sempego. Kim jest Miko-
³ajek? Zwyk³ym ch³opcem, posiada-
j¹cym wiêcej cech przeciêtnego dziec-
ka ni¿ bohatera. Chodzi do szko³y, k³óci
siê, bawi i rozrabia ze swoimi kolega-
mi. Ksi¹¿ka, mimo ¿e napisana przez
doros³ego mê¿czyznê, przedstawia
œwiat widziany oczami ma³ego
ch³opczyka, dla którego wiele spraw
jest niezrozumia³ych i zadziwiaj¹cych.
Zachowanie doros³ych czêsto sk³ania
go do przemyœleñ i wysnuwania zabaw-
nych wniosków. Ta lektura przezna-
czona jest dla ka¿dego czytelnika -
zarówno dla dzieci uto¿samiaj¹cych
siê z bohaterem, jak i dla doros³ych,
którzy dziêki niemu mog¹ powspomi-
naæ w³asne dzieciêce rozterki.

Konkurs ma charakter otwarty, kie-
rowany jest nie tylko do s³uchaczy kur-
sów prowadzonych przez AF, ale te¿ do
wszystkich mi³oœników dobrej ksi¹¿ki
i Francji, przy czym odbywa siê w jêzy-
ku polskim. Dok³adny regulamin jest
dostêpny na naszej stronie internetowej
www.prz.edu.pl/AllianceFr. W bie-

Konkurs Alliance Française

Monika Kusztejko przed Piramid¹ w Luwrze.
Fot. M. Kusztejko
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¿¹cym roku odbêdzie siê druga edycja
konkursu. Ubieg³oroczny konkurs, któ-
rego laureatkami zosta³y Olga Borcz
z I LO w Rzeszowie i Monika Kusztej-
ko z IV LO w Rzeszowie, poœwiêcony
by³ znajomoœci geografii, historii, hi-
storii sztuki i obyczajów Francji.
Bêd¹ca ich nagrod¹ wycieczka do
Francji odby³a siê w dniach 19-28 sier-
pnia 2005r., dziêki czemu dziewczyny
mog³y zobaczyæ najwiêksze atrakcje
Pary¿a: gotyckie zabytki i brukowane
uliczki, s³ynne muzea i znane budowle,
nowoczesn¹ architekturê la Défense,
kawiarniane tarasy i tradycyjne bistra.
Po Pary¿u przyszed³ czas na Dolinê Lo-
ary, któr¹ charakteryzuj¹ imponuj¹ce
królewskie zamki (m.in. Blois, Cham-
bord, Chenonceau, Villandry), ró¿ne
style architektoniczne, wspania³e fran-
cuskie ogrody… Kraina do zobaczenia
i zachwycenia siê…

Tegoroczny wyjazd planowany jest
w dniach 7-16 lipca 2006 r.

Zapraszamy serdecznie wszystkich

chêtnych do lektury i udzia³u w kon-

kursie. Naprawdê jest o co powal-

czyæ!!!

Aneta Sondej

Laureatki konkursu przy paryskiej fon-
tannie.

Fot. M. Kusztejko

Nasza uczelnia,
jako jedna z nielicznych, kszta³ci

w zakresie edukacji targowej

W dniach 16-18 listopada 2005 r. grupa studentów i pracowników naszej uczelni przeby-
wa³a w stolicy Wielkopolski. Celem wyjazdu by³ udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Ekolo-
gicznych POLEKO oraz spotkanie z przedstawicielami Polskiej Korporacji Targowej.

Wœród osób reprezentuj¹cych nasz¹
uczelniê znalaz³o siê dwóch pracowni-
ków Katedry Marketingu (zajmuj¹cych
siê marketingiem ekologicznym i mar-
ketingiem wystawienniczym) oraz
cztery studentki V roku Wydzia³u
Zarz¹dzania i Marketingu, których ob-
szar zainteresowañ stanowi¹ targi.
Dwie z nich pisz¹ prace magisterskie
dotycz¹ce tego tematu, a dwie pracuj¹
dla jednego z lokalnych organizatorów
Miêdzynarodowych Targów Rzeszow-
skich i maj¹ ju¿ w swoim dorobku przy-
gotowanie w³asnych przedsiêwziêæ
wystawienniczych (Salonu Szkó³ Jêzy-
kowych oraz Targów Zoologicznych).

POLEKO s¹ imprez¹ wystawien-
nicz¹ cyklicznie przygotowywan¹
przez g³ównego organizatora w kraju -
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
Jest to najwiêksze spotkanie przedsta-
wicieli bran¿y ekologicznej w Europie
Œrodkowo-Wschodniej, gdzie swoj¹
ofertê prezentuj¹ najlepsi polscy produ-
cenci i wielu zagranicznych liderów.
W tegorocznej edycji targów udzia³
wziê³o blisko tysi¹c wystawców
z 22 krajów, zajmuj¹c powierzchniê
15 000 m2. Prezentowane ekspozycje
podzielone zosta³y na piêæ sektorów
tematycznych:

� Woda
� Odpady/Technika komunalna
� Energia
� Powietrze i ha³as
� Edukacja ekologiczna.
Ka¿demu z sektorów towarzyszy³y

liczne konferencje i zró¿nicowane wy-
darzenia.

Przedstawiciele Wydzia³u Za-
rz¹dzania i Marketingu wziêli udzia³
w spotkaniu, które odby³o siê w siedzi-
bie Polskiej Korporacji Targowej - naj-
starszej i najwiêkszej w naszym kraju
organizacji samorz¹du zawodowego,

zrzeszaj¹cej przedsiêbiorców bran¿y
wystawienniczej. W spotkaniu, oprócz
studentów, uczestniczyli: Halina Trawa
- dyrektor Biura Zarz¹du Polskiej Kor-
poracji Targowej, Janusz Mazurczak -
jeden z dyrektorów projektów w Miê-
dzynarodowych Targach Poznañskich
(odpowiedzialny m.in. za targi Euro-
Reklama, Poznañ Motor-Show), Marek
Zieliñski - asystent w Katedrze Strate-
gii Marketingowych Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu oraz Marcin Gê-
barowski - adiunkt w Katedrze Marke-
tingu Politechniki Rzeszowskiej. Pod-
czas rozmowy studenci mieli okazjê
poznaæ zakres dzia³alnoœci Polskiej
Korporacji Targowej. Poruszone rów-
nie¿ zosta³y kwestie dotycz¹ce obecnej
sytuacji na rodzimym rynku targowym.
Od pewnego czasu obserwowane jest
bowiem spore o¿ywienie, co wynika
z zarysowuj¹cych siê pozytywnych ten-
dencji gospodarczych.

Rozmowy dotyczy³y równie¿ pro-
wadzenia edukacji targowej na szczeb-
lu szkolnictwa wy¿szego. W tym
obszarze nasza uczelnia nale¿y do jed-
nych z nielicznych w Polsce, gdzie stu-
denci zapoznaj¹ siê z tematyk¹ do-
tycz¹c¹ imprez wystawienniczych
(wed³ug informacji zebranych przez
Polsk¹ Korporacjê Targow¹, oprócz
Politechniki Rzeszowskiej, w Polsce
jest tylko 8 takich szkó³ wy¿szych).
Jednak to w Rzeszowie edukacja targo-
wa odbywa siê w najwiêkszym wymia-
rze godzinowym. Zakres nauczania
prowadzonego na Wydziale Zarz¹dza-
nia i Marketingu przedstawiony zosta³
w artykule pt. Wschodni “przyczó³ek”
edukacji targowej, który ukaza³ siê na
³amach listopadowego numeru “Gazety
Targowej” - wydawanego w Poznaniu
najstarszego czasopisma rodzimej
bran¿y wystawienniczej.
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W ramach programów specjalizacji
prowadzonych przez Katedrê Marke-
tingu Politechniki Rzeszowskiej stu-
denci studiów dziennych oraz ma-
gisterskich studiów uzupe³niaj¹cych
uczestnicz¹ w wyk³adach (w wymiarze
30 godz.) oraz æwiczeniach (15 godz.)
z przedmiotu “marketing wystawienni-
czy”, a po zakoñczeniu semestru zdaj¹
egzamin pisemny. W toku realizacji za-
jêæ poruszanych jest wiele zagadnieñ
zwi¹zanych z w³aœciwym przygotowa-
niem oraz przebiegiem wyst¹pienia tar-
gowego. Dziêki wspó³pracy z lokal-
nymi operatorami targowymi osoby
uczestnicz¹ce w zajêciach otrzymuj¹
zaproszenia uprawniaj¹ce do bezp³at-
nego wstêpu na wybrane imprezy odby-
waj¹ce siê w stolicy województwa
podkarpackiego.

Targi stanowi¹ równie¿ przedmiot
zainteresowañ osób bior¹cych udzia³
w pracach Studenckiego Ko³a Nauko-
wego Komunikacji Marketingowej (do
niedawna Studenckiego Ko³a Nauko-
wego eM@rketingu). Od dwóch lat
cz³onkowie akademickiego ruchu na-
ukowego Politechniki Rzeszowskiej
uczestnicz¹ w imprezach wystawienni-
czych organizowanych przez Miêdzy-
narodowe Targi Poznañskie (wiosn¹ s¹
to Miêdzynarodowe Targi Artyku³ów
i Us³ug Reklamowych Euro-Reklama
wraz z wydarzeniami towarzysz¹cymi,
a jesieni¹ Miêdzynarodowe Targi Eko-
logiczne POLEKO). £¹cznie imprezy

organizowane przez wielkopolskiego
operatora zwiedzi³o ju¿ ok. 30 studen-
tów. W ubieg³ym roku akademickim
ko³o naukowe przeprowadzi³o badania
wœród uczestników jednej z najwiêk-
szych imprez targowych (o tematyce
budowlanej) organizowanych w woje-
wództwie podkarpackim pt. Targi
w opinii wystawców oraz zwie-
dzaj¹cych. Obecnie opracowywany jest
raport z badañ.

Jednym z efektów wizyty w stolicy
Wielkopolski jest szerokie zaprezento-

wanie dzia³añ podejmowanych w na-
szej uczelni. S¹ równie¿ inne, wa¿ne
dla naszego œrodowiska rezultaty.
Z ustaleñ poczynionych podczas listo-
padowego spotkania wynika, ¿e Kate-
dra Marketingu zostanie w³¹czona do
inicjatywy badawczej i dydaktycznej
na rzecz marketingu wystawiennicze-
go, jak¹ jest powo³ane w 2004 r. Forum
Myœli Targowej.

Marcin Gêbarowski

Studentki WZiM na Targach Poznañskich.
Fot. w³asna

ZapowiedŸ konferencji naukowych organizowanych
w Politechnice Rzeszowskiej w 2006 r.

� 10-12 maja 2006 r., Podbanske, S³owacja
VII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa “Zapew-
nienie jakoœci w odlewnictwie”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Antoni W. Or³owicz
Organizator: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Wspó³organizatorzy:
- Uniwersytet Techniczny w Koszycach
- Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
- Uniwersytet w ¯ilinie

� 17-20 maja 2006 r., Solina
I Miêdzynarodowa Konferencja Energii S³onecznej i Bu-
downictwa Ekologicznego “Energia odnawialna, inno-
wacyjne idee i technologie w budownictwie”

Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Lech Licho³ai, prof. PRz
Organizator: Zak³ad Budownictwa Ogólnego
Wspó³organizatorzy:
- Polskie Towarzystwo Energetyki S³onecznej
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

w Warszawie
- Politechnika £ódzka

� 17-19 maja 2006 r., Olszanica k. Leska
VII Konferencja Naukowo-Techniczna “Wytwarzanie
elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych
w³aœciwoœciach”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Pawe³ Pawlus, prof. PRz
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Organizator:
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
Wspó³organizatorzy:
- Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego PZL Rzeszów SA
- Stowarzyszenie Grupy Przedsiêbiorców Przemys³u Lot-

niczego DOLINA LOTNICZA
- Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników

Polskich

� 18-20 maja 2006 r., Krynica Górska
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Przemia-
ny rynkowe w procesie integracji europejskiej”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr Marcin Gêbarowski
Organizator: Katedra Marketingu

� 25-26 maja 2006 r., Boguchwa³a k. Rzeszowa
VI Konferencja “Flawonoidy i ich zastosowanie”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. Stanis³aw Kopacz, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Wspó³organizator: Rzeszowski Oddzia³ Polskiego Towa-
rzystwa Chemicznego

� 7-9 czerwca 2006 r. Bezmiechowa
IV Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
"Modu³owe technologie i konstrukcje w budowie ma-
szyn"

Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
prof. dr hab. in¿. Jerzy £unarski, prof. zw. PRz
Organizator: Katedra Technologii Maszyn i Organizacji
Produkcji
Wspó³organizatorzy:
- Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii

i Konstrukcji Maszyn TEKOMA
- Akademia In¿ynierska w Polsce
- Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznañ-

skiej
- Uniwersytet Techniczny w Koszycach
- Akademia Projektowania i Technologii w Kijowie
- Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN

w Moskwie
- Po³ocki Uniwersytet Techniczny w Nowopo³ocku

� 21-23 czerwca 2006 r., Rzeszów
XI Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa “Konstruk-
cje metalowe - Rzeszów 2006”
Przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego:
dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz
Organizator: Katedra Konstrukcji Budowlanych
Wspó³organizatorzy:
- Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu In¿ynierii

L¹dowej i Wodnej PAN
- Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budownictwa

Oddzia³ w Rzeszowie

Bronis³aw Œwider

Z dniem 1 wrzeœnia 2005 r. wesz³a
w ¿ycie nowa ustawa z dnia 27 lipca
2005 r. “Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym”, wed³ug której uczelnie zobo-
wi¹zane zosta³y do opracowania no-
wego statutu. Zgodnie z art. 56 ust. 2
“Statut uczelni publicznej, która posia-
da co najmniej cztery uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego dok-
tora, a w przypadku uczelni artystycz-
nej dwa takie uprawnienia, wchodzi
w ¿ycie z dniem okreœlonym w uchwale
senatu”.

Oznacza to, ¿e statut uczelni spe³-
niaj¹cej te warunki nie wymaga odt¹d
zatwierdzenia przez w³aœciwego mini-
stra, a uchwalany jest przez senat uczel-
ni wiêkszoœci¹ co najmniej dwóch
trzecich g³osów jego sk³adu, po zasiêg-
niêciu opinii zwi¹zków zawodowych
dzia³aj¹cych w uczelni. W rozumieniu
ustawy “Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym” Politechnika Rzeszowska jest
autonomiczna we wszystkich obsza-
rach swego dzia³ania, spe³nia kryteria

okreœlone wymienion¹ ustaw¹.
W zwi¹zku z powy¿szym uchwa³¹
z dnia 17 listopada 2005 r. Senat Polite-
chniki Rzeszowskiej powo³a³ Senack¹
Komisjê ds. Opracowania Statutu.

Nad opracowaniem nowego statutu
pracuj¹:

1. prof. dr hab. in¿. Tadeusz Mar-
kowski - prorektor ds. ogólnych, prze-
wodnicz¹cy Komisji

2. dr hab. in¿. Jacek Kluska, prof.
PRz - prorektor ds. nauki

3. prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
- prorektor ds. nauczania

4. dr hab. in¿. Aleksander Ko-
z³owski, prof. PRz - prorektor ds.
wspó³pracy miêdzynarodowej i regio-
nalnej

5. prof. dr hab. in¿. Leonard Zie-
miañski - dziekan WBiIŒ

6. prof. dr hab. in¿. Feliks Stacho-
wicz - dziekan WBMiL

7. prof. dr hab. in¿. Henryk Galina -
dziekan WCh

8. dr hab. in¿. Kazimierz Buczek,
prof. PRz - dziekan WEiI

9. dr hab. Kazimierz Rajchel, prof.
PRz - dziekan WZiM

10. prof. dr hab. Tadeusz Paszkie-
wicz - kierownik Katedry Fizyki

11. prof. dr hab. Józef Banaœ - kiero-
wnik Katedry Matematyki

12. mgr Ma³gorzata Ko³odziej - kie-
rownik SJO

13. mgr Jacek Lutak - kierownik
SWFiS

14. dr in¿. Bogus³aw Do³êga - elek-
tor do RGSzW z grupy nauczycieli aka-
demickich ze stopniem doktora

15. mgr El¿bieta Ka³u¿a - dyrektor
Biblioteki G³ównej

16. mgr in¿. Wac³aw Gawe³ - kanc-
lerz

17. mgr Janina Koz³owska-Buczek-
zastêpca kanclerza ds. osobowych

18. mgr Kazimiera Smela - zastêpca
kanclerza, kwestor

Prace nad nowym statutemPrace nad nowym statutem
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W dniach 2-4 grudnia 2005 r. odby³o
siê V Seminarium Radiowe “Pod An-
ten¹” zorganizowane przez Akademic-
kie Radio Luz z Wroc³awia. Ka¿dy
z nas ma swoje zajêcia, wiêc w trakcie
prowadzenia programów nie mo¿emy
spotykaæ siê ze sob¹. Oprócz charakteru
integracyjnego seminarium ma przede
wszystkim charakter szkoleniowy.
£atwiej jest zebraæ nas wszystkich
w jednym czasie oraz w jednym miejs-
cu i zdobyæ doœwiadczenie od innych -
uwa¿a Agnieszka Kumejko, redaktor
naczelny Radia Luz.

Uczestnicy seminarium, pod czuj-
nym okiem doœwiadczonych dzienni-
karzy, pog³êbiali swoj¹ wiedzê m.in.
z zakresu tworzenia serwisów informa-
cyjnych i programów radiowych, a tak-
¿e reklamy i public relations. Uzyskan¹
w ten sposób wiedzê mogli od razu
przeæwiczyæ w praktyce.

Swoim doœwiadczeniem w pracy na
antenie dzielili siê równie¿ reprezen-
tanci grupy multimedialnej Polskie

Rozg³oœnie Akademickie, skupiaj¹cej
9 koncesjonowanych rozg³oœni stu-
denckich, w sk³adzie: Akademickie Ra-
dio Centrum Rzeszów, Radio Afera Po-
znañ, Radio Kampus Warszawa.

V Seminarium Radiowe by³o tak¿e
okazj¹ do podsumowania dotychczaso-
wego dorobku Radia Luz, dzia³aj¹cego

w Politechnice Wroc³awskiej. Jak zape-
wniaj¹ jego dziennikarze, radio tworzo-
ne jest przez studentów i z myœl¹ o
studentach. Obecnie program nadawa-
ny jest tylko i wy³¹cznie przez internet.
Marzeniem jednak zarówno w³adz
uczelni, jak i samych studentów jest to,
aby rozg³oœnia zadebiutowa³a w eterze.
Zdaniem opiekuna Radia Luz - dr.
Krzysztofa Opieliñskiego - s¹ du¿e
szanse na to, ¿e ju¿ w 2006 r. zaczn¹ na-
dawaæ na falach radiowych. Dlatego
seminarium by³o poniek¹d poœwiêcone
tak¿e ustaleniu strategii dzia³ania w ete-
rze. Organizatorzy licz¹, ¿e by³o to
ostanie szkolenie przed przyznaniem
koncesji. Czy tak rzeczywiœcie bêdzie,
zale¿y ju¿ od Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, która swoj¹ decyzjê
og³osi na pocz¹tku 2006 r. Gdyby tak
siê sta³o, byæ mo¿e ju¿ wkrótce Akade-
mickie Radio Luz stanie siê dziesi¹t¹
stacj¹ porozumienia nadawców akade-
mickich. Z przyjemnoœci¹ powitamy je
w naszym gronie.

Jakub FrankiewiczUczestnicy V Seminarium Radiowego “Pod Anten¹”.
Fot. w³asna

Prowadz¹cy V Seminarium Radiowe “Pod Anten¹”.
Fot. w³asna

Radiowy LuzRadiowy Luz

19. mgr in¿. Maria Popek - g³. spe-
cjalista ds. nauczania i informatyzacji
studiów

20. mgr Janina Kucharska - radca
prawny

21. dr in¿. Andrzej Rylski - NSZZ
“Solidarnoœæ”

22. dr in¿. W³adys³aw Proszak -
ZNP

23. Henryk Wielgosz - NSZZ “Soli-
darnoœæ-80”

24. przedstawiciele studentów, de-
sygnowani przez Samorz¹d Studencki.

Prace nad statutem koordynuje za-
stêpca kanclerza ds. osobowych. Zgod-
nie z uchwa³¹, Komisja ulegnie
rozwi¹zaniu z chwil¹ zatwierdzenia
Statutu przez Senat PRz, najpóŸniej do
dnia 30 czerwca 2006 r.

Marta Olejnik
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Na rynku wydawniczym pojawi³a
siê z koñcem 2005 r., w nak³adzie 150
egzemplarzy, nowa publikacja wydana
przez Oficynê Wydawnicz¹ Politechni-
ki Rzeszowskiej pt. "Szkice polskie" -
Ludomira M. Laudañskiego. Stanowi
ona interesuj¹c¹, oryginaln¹ inicjatywê
wychodz¹c¹ naprzeciw planowanemu
na Wydziale Zarz¹dzania i Marketingu
wyk³adowi, obejmuj¹cemu wybór ma-
teria³ów opartych na tym w³aœnie pilo-
tuj¹cym wydaniu.

Ksi¹¿ka zawiera szeœæ grup tema-
tycznych. Wewn¹trz ka¿dej z nich za-
warte s¹ najczêœciej krótkie szkice, któ-
rych w ca³ej ksi¹¿ce mamy ponad
piêædziesi¹t. Czytelnik znajdzie tu za-
równo szkice poœwiêcone literaturze
polskiej i obcej, jak te¿ wybór tekstów
dotycz¹cych jedynie Gombrowicza. Te
w¹tki wype³niaj¹ pierwszych 200 stron
ksi¹¿ki, obejmuj¹c 30 szkiców. Szkice
poœwiêcone sztuce otwiera treœciwy
esej dedykowany malarstwu flamandz-

ko-niderlandzkiemu z³otego wieku. Po
nim znajdziemy szkice omawiaj¹ce
trzy postaci, wœród nich twórców wiel-
kiego formatu: Rembrandta, Boscha
i Bruegela, nastêpnie szkic poœwiêcony
poszlakowemu w¹tkowi wyniesione-
mu z terenu malarstwa w³oskiego doby
renesansu. Ostatni szkic dotycz¹cy
sztuki znów przypomina swymi roz-
miarami esej i jest poœwiêcony zam-
kom nad Loar¹. Zamykaj¹c¹ grup¹ mo-
notematyczn¹ jest filozofia.

Autor wiele miejsca poœwiêci³ fas-
cynuj¹cym postaciom takich filozo-
fów, jak Erasmus, Bruno, Descartes,
Pascal, Hegel, Hebbel i Russell, a za-
mykaj¹cy szkic poœwiêci³ odwieczne-
mu problemowi prawdy. W ostatnim
zestawie ksi¹¿ki przewa¿a ju¿ tematy-
ka historyczna, wœród której znajduje
siê omówienie "Jesieni œredniowiecza"
Huizingi, "Pamiêtnika matematyka"
Ulama oraz ksi¹¿ki biograficznej ame-
rykañskiej dziennikarki portretuj¹cej

córkê Galileusza. Pracê wspieraj¹ ob-
szerne przypisy oraz skorowidz na-
zwisk.

W tej minirecenzji mo¿na wyraziæ
sugestiê, ¿e autor zaprasza swych czy-
telników do przygody polegaj¹cej na
obcowaniu z dzie³ami ksi¹¿kowymi,
wybieraj¹c te, które wywar³y na nim
niezatarte wra¿enia i przynios³y bogate
prze¿ycia intelektualne oraz estetycz-
ne. Warto dodaæ, ¿e oko³o 60 stron
znajduj¹cych siê na koñcu ksi¹¿ki zaj-
muj¹ reprodukcje dzie³ malarstwa oma-
wianych w ksi¹¿ce, w wiêkszoœci
barwne. Autor ksi¹¿ki prof. PRz L.M.
Laudañski nawi¹za³ kontakt z dyspo-
nentami praw autorskich do zamiesz-
czonych w ksi¹¿ce mater ia ³ów
ilustracyjnych i otrzyma³ ich zgodê
(niekiedy, jak twierdzi, w drodze
wyj¹tku) na ich bezp³atne powielenie.

Ksi¹¿ka stanowi swoist¹ zachêtê
skierowan¹ zarówno do studentów, jak
i pozosta³ych czytelników do pog³êbie-
nia wiedzy w doœæ szerokiej panoramie
tematycznej, przybli¿a jednoczeœnie
dorobek rodzimy i œródziemnomor-
skiego krêgu kulturowego, naszego
dziedzictwa, który zda siê byæ niewy-
czerpany.

Marta Olejnik

MONOGRAFIE wydane przez Oficynê Wydawnicz¹
Politechniki Rzeszowskiej w 2005 r.

� Bogumi³ Bieniasz: Konwekcyjna wymiana masy/ciep³a w p³ytkowych wir-
nikach regeneratora obrotowego

� Jan Jaremski: The influence of physical and chemical processes occurring
in the weathered Opole marls on the geotechnical parameters

� Andrzej Kawalec: Computer Aided Synthesis and Modelling of Modified
Helical Gear Transmissions with Finite Element Analysis

� Adam Lecko: Some methods in the theory of univalent functions
� Adam Lecko: Some methods in the theory of univalent functions. Suple-

ment. Pewne metody w teorii funkcji jednolistnych. Suplement
� Andrzej Misiuk, Zdzis³aw Nowakowski, Marta Pomyka³a, Kazimierz

Rajchel: Zarz¹dzanie ochron¹ porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego
w pañstwie. Wybrane prawno-organizacyjne aspekty dzia³ania Policji

� Zenon A. Opiekun: Kszta³towanie struktury i w³aœciwoœci mechaniczne ¿a-
rowytrzyma³ych odlewniczych stopów kobaltu

� Pawe³ Pawlus: Topografia powierzchni. Pomiar, analiza, oddzia³ywanie
� Janusz R. Rak, Barbara Tchórzewska-Cieœlak: Metody analizy i oceny

ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodê
� Andrzej L. Zdzienicki: Ze wspomnieñ hubalczyka

Zestawi³a:
Genowefa Spólnik

"SZKICE POLSKIE"
próba recenzji
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Po przerwie wielkopostnej Klub Stu-
dencki PLUS zaprasza studentów wszyst-
kich rzeszowskich uczelni na imprezy. Jak
zawsze, gwarantujemy œwietn¹ muzykê
i nie mniej œwietn¹ atmosferê. To ju¿ kilka
pokoleñ studentów wychowa³o siê na kul-
turze naszego klubu, który jest najstarszym
miejscem spotkañ studentów w Rzeszowie.
Wci¹¿ unowoczeœniany i modernizowany,
gromadzi m³odych ludzi chc¹cych mi³o
spêdziæ wolny czas.

Klub PLUS zaprasza na dyskoteki (od
wtorku do czwartku) oraz na "Kicz Party"
(wy³¹cznie disco polo, wy³¹cznie w nie-
dzielê). Organizujemy równie¿ imprezy
w stylu reggae, jazz i blues.

W maju 2006 r. ka¿dy bêdzie móg³ po-
znaæ swoje mo¿l iwoœci wokalne
w "Przegl¹dzie Piosenki Studenckiej" i za-
smakowaæ dobrego humoru na wieczorze
kabaretowym. Serdecznie zapraszamy -
przyjdŸ i zobacz, a zostaniesz z nami na
d³ugo!

Tomasz Zaj¹c

Tylko w klubie PLUS!!!Tylko w klubie PLUS!!!

Fot. M. Misiakiewicz

Ju¿ po œwiêtach startujemy …

8 marca w AZS-ie

8 marca br. uczelniany AZS tradycyj-
nie ju¿ zorganizowa³ sportowo-rekrea-
cyjn¹ imprezê w hali PRz.

W tym roku dominowa³a siatkówka
i pi³ka no¿na. Kontuzje i grypa mocno
przerzedzi³y szeregi zarówno zespo³u ka-
dry naukowej PRz, jak i dru¿yny siatkarek
AZS. Po zaciêtym i wyrównanym meczu
tym razem gór¹ by³a m³odoœæ. Dziewczê-
ta pokona³y najlepszych siatkarzy wœród
naukowców 2:1. W meczu pi³ki no¿nej
mieszanej (trzy dziewczyny i trzech
ch³opaków) spotka³y siê zespo³y kadry
naukowej i reprezentacja samorz¹du stu-
denckiego. Zespó³ kadry pod wodz¹ prof.
Leszka WoŸniaka, prorektora ds. naucza-
nia, stoczy³ bardzo wyrównany pojedy-
nek ze studentami. Uleg³ minimalnie 3:4.
Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê panu
prorektorowi L. WoŸniakowi za zaanga-
¿owanie, wspania³¹ technikê i sprawnoœæ
- tylko pozazdroœciæ. Pokazowy mecz ho-
keja halowego sekcji KU AZS zakoñczy³
mi³¹ uroczystoœæ.

Jak zawsze, dla Pañ bior¹cych udzia³
w sportowych potyczkach by³y czerwone
ró¿e i drobne upominki, a s³odycze dla pu-
blicznoœci.

Stanis³aw Ko³odziej

PLAN WYCIECZEK KRAJOWYCH na 2006 rok
organizowanych przez Sekcjê ds. Socjalnych i Bytowych

Lp. Trasa wycieczki Termin Liczba dni
1.� Rymanów Zdrój i okolice 20-22.01.2006 3

2.� Krynica i okolice 4-7.02.2006 4

3.� Szczawnica i okolice 8-11.02.2006 4

4.� Krynica i okolice 3-5.03.2006 3

5.� Zakopane i okolice 16-19.03.2006 4

5. Zakopane i okolice 25-28.04.2006 4

6. Licheñ, Czêstochowa, Gniezno 29.04-3.05.2006 5

7. Zakopane i okolice 29.04-3.05.2006 5

8. Warszawa i okolice 19-21.05.2006 3

9. Pieniny, Zakopane, Wadowice 1-4.06.2006 3

10. Rymanów Zdrój - Bieszczady 9-11.06.2006 3

11. Kraków, Ojców, Wieliczka 24-26.06.2006 3

12. Szczecin - Pomorze Zachodnie 07-12.07.2006 6

13. Wroc³aw - Kotlina K³odzka 22-26.07.2006 5

14. Gi¿ycko - Suwalszczyzna 10-15.08.2006 6

15. Gdañsk - Gdynia - Sopot 25-30.08.2006 6

16. Zakopane i okolice 7-10.09.2006 4

17. Krynica i okolice 22-24.09.2006 3

18. Bieszczady 7-8.10.2006 2

19. Obóz narciarski 27.12.06-1.01.07 6

20. Wycieczki jednodniowe do uzgodnienia 1

UWAGA! Terminy i trasy wycieczek mog¹ ulec zmianie. Rezygnacjê z wycieczki
nale¿y zg³osiæ w Sekcji ds. Socjalnych i Bytowych co najmniej 8 dni przed planowanym
jej terminem - w przypadku niedotrzymania ww. terminu pracownik musi siê liczyæ ze
strat¹ wniesionej op³aty. Rezerwacje telefoniczne nie bêd¹ przyjmowane.

W³odzimierz Ptak
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Fot. S. Ko³odziej

Pokaz cyklotrialu - Krystian Herba, wicemistrz Polski,
pokonuje wysoko zawieszon¹ poprzeczkê.Zespó³ Samorz¹du Studentów i kadry PRz w komplecie.Zespó³ Samorz¹du Studentów i kadry PRz w komplecie.

Mowa spojrzeñ i kwiatów dla pañ. Mowa spojrzeñ i kwiatów dla pañ. 

Gdzie ta pi³ka?Gdzie ta pi³ka?

Dziewczêta gór¹ - pi³ka w siatce. Dziewczêta gór¹ - pi³ka w siatce. Gdzie ci mê¿czyŸni ...Gdzie ci mê¿czyŸni ...

Ale ... wyskok.Ale ... wyskok.

Kwiaty na Dzieñ Kobiet.Kwiaty na Dzieñ Kobiet.

Ró¿e w podwójnym wymiarze.Ró¿e w podwójnym wymiarze.

,
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Tekst i fot. Franciszek Gorczyca

Pierwszy weekend marca to tradycyjnie Mistrzostwa Politechniki 
w Narciarstwie Alpejskim. 3 marca br. Krynica przywita³a nas s³oñcem i wspa-
nia³ymi warunkami narciarskimi. W tym roku nie by³o czasu na d³ugie treningi. 
Po zakwaterowaniu siê w Leœnej Polanie jedziemy na stok S³otwiny i po kilku 
zjazdach rozgrzewkowych - startujemy. Profesjonalnie przygotowany slalom 
gigant, elektroniczny pomiar czasu, fotokomórka - robi¹ wra¿enie i zapewniaj¹ 
obiektywnoœæ zawodów. O koñcowym wyniku ponad 30 startuj¹cych decydowa-
³a suma 2 najlepszych przejazdów. Najbardziej za¿arta walka by³a w kategorii 
mê¿czyzn, w której w ostatnim przejeŸdzie zwyciêstwo zapewni³ sobie Mariusz 
Tendera - gratulacje! Najlepsi narciarze otrzymali pami¹tkowe puchary i dy-
plomy. Kolejne dni to by³y szusy na stokach Wierchomla, Jaworzyna, Azoty. 

Do zobaczenia za rok!

MISTRZOSTWA POLITECHNIKI
w narciarstwie

Autorzy tekstów

mgr Bogus³aw Bembenek

Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania
i Ekoinnowacyjnoœci WZiM

Jakub Frankiewicz
Akademickie Radio i Telewizja "Centrum" PRz

dr Marcin Gêbarowski
Katedra Marketingu WZiM

mgr Franciszek Gorczyca
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

instr. pil. mgr in¿. Jerzy Kluczniak
Oœrodek Kszta³cenia Lotniczego PRz

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Ma³gorzata Ko³odziej
Kierownik Studium Jêzyków Obcych

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. in¿. Aleksander Koz³owski, prof. PRz
Prorektor ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej

 i Regionalnej

mgr in¿. Tomasz Maik
Absolwent WBMiL

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny

"Gazety Politechniki"

mgr Agnieszka Pikor
Sekretariat Rektora

mgr Ma³gorzata Pomorska
Zastêpca Kierownika Studium Jêzyków Obcych

W³odzimierz Ptak
Samodzielna Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych

mgr in¿. Krzysztof Raczkowski
Centrum Zarz¹dzania RMSK

mgr Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Aneta Sondej
Kierownik Oœrodka Alliance Française

mgr Genowefa Spólnik
Oficyna Wydawnicza PRz

mgr Halina Surowiec
Kierownik Samodzielnej Sekcji 

Badañ Naukowych i Umów

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji 

Rozwoju Kadry Naukowej

mgr in¿. Tomasz Zaj¹c
Kierownik Klubu PLUS

Dzieci: Kobiety: Mê¿czyŸni:
1. Jakub Lutak 1. Beata Prokop 1. Mariusz Tendera
2. Jêdrzej Konieczny 2. Marzena Meder 2. Maciej Lutak

Na zakoñczenie eskapady - pami¹tkowe zdjêcie.
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