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Historyczny moment akcesji Polski
do Wspólnoty Europejskiej postawi³
przed nami wymóg dostosowania
struktur organizacyjno-prawnych na-
szego kraju do szeregu uregulowañ
obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.
Jednym z nich jest kwestia dotycz¹ca
kompatybilnoœci elektromagnetycznej.
Zgodnie z wymaganiami znowelizowa-
nej dyrektywy EMC nowego podejœcia
2004/108/WE (89/336/WE) Wspólno-
ty Europejskiej, ka¿dy z producentów
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicz-
nych, wprowadzaj¹cy urz¹dzenie do
obrotu na terytorium Unii Europejskiej,
musi posiadaæ deklaracjê zgodnoœci
wyrobu z wymogami EMC, zawartymi
w normach przedmiotowych.

Wychodz¹c naprzeciw tym wyma-
ganiom, Zak³ad Systemów Elektro-
nicznych i Telekomunikacyjnych Poli-
techniki Rzeszowskiej - jako jedyna
placówka w po³udniowo-wschodniej
czêœci Polski - od kilku lat konsekwent-
nie rozbudowuje i poszerza bazê sprzê-
tow¹ organizowanego od podstaw la-
boratorium kompatybilnoœci elektro-
magnetycznej. Przyznana uczelni,
z koñcem ubieg³ego roku, dotacja
z Funduszu Nauki i Technologii Pol-
skiej na rozbudowê laboratorium w wy-
sokoœci 2 mln z³ to du¿y sukces zespo³u
pracowników Zak³adu Systemów Elek-
tronicznych i Telekomunikacyjnych.

Pozytywnie rozpatrzona i oceniona
przez Ministerstwo Nauki i Informaty-
zacji koncepcja organizacji laborato-
rium, poparta przez w³adze uczelni,
a tak¿e w³adze lokalne (Urz¹d Woje-
wódzki i Urz¹d Marsza³kowski) oraz
regionalnych producentów sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego, daje
podstawê do utworzenia profesjonalne-
go laboratorium, umo¿liwiaj¹cego
kompleksowe badania w dziedzinie
kompatybilnoœci elektromagnetycznej
sprzêtu elektronicznego i elektryczne-
go, szczególnie w zakresie analizy od-
pornoœci urz¹dzeñ i systemów na znor-

malizowane rodzaje zaburzeñ oraz
emitowanych przez nie zaburzeñ elek-
tromagnetycznych, zgodnie z obecny-
mi wymaganiami miêdzynarodowych
standardów.

Podjêta inicjatywa jest wynikiem
koniecznoœci prowadzenia badañ w za-
kresie warunków zgodnej koegzysten-
cji i funkcjonowania sprzêtu elektro-
nicznego oraz elektrycznego nowej ge-
neracji: zawieraj¹cego niejednokrotnie
rozbudowane uk³ady kontroli i regula-
cji, nadzorowane przez uk³ady o ma-
³ych poziomach wra¿liwoœci na zabu-

rzenia elektromagnetyczne, wymie-
niaj¹cego informacje z wykorzysta-
niem nowych technologii przewodo-
wych i bezprzewodowych, a zarazem
bêd¹cego potencjalnym Ÿród³em zabu-
rzeñ elektromagnetycznych. Koniecz-
noœæ organizacji takiej placówki wy-
nika jednoczeœnie z potrzeb regionalne-
go rynku. Z tego te¿ wzglêdu budowa
laboratorium mieœci siê w obszarze
opracowanej Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Podkarpackiego, co stwarza
perspektywicznie warunki jego dalsze-
go rozwoju z wykorzystaniem fundu-
szy strukturalnych.

Istotnym zamierzeniem w organiza-
cji tego laboratorium jest nadanie mu
charakteru jednostki naukowo-badaw-
czej, a zarazem laboratorium œrodowi-
skowego, œwiadcz¹cego us³ugi dla
podmiotów gospodarczych regionu,
posiadaj¹cego uprawnienia do certyfi-
kacji wyrobów w bran¿y elektrycznej
i elektronicznej, zgodnie z dyrektyw¹
EMC. Bliskoœæ laboratorium akredyto-
wanego dla podmiotów gospodarczych
jest elementem, który pozwoli zarówno

wydatnie skróciæ fazê opracowywania
i weryfikacji produktu, jak i jego wpro-
wadzenia na rynek. Przy obecnym
uk³adzie geograficznym organizowane
laboratorium by³oby pierwsz¹ tego
typu placówk¹ w po³udniowo-wschod-
niej czêœci Polski na wschód od linii
Gdañsk-Warszawa-Katowice. W przy-
jêtej koncepcji budowy laboratorium
uwzglêdniono równie¿ perspekty-
wiczn¹ mo¿liwoœæ dostosowania go do
badania podzespo³ów i modu³ów awio-
niki, wykorzystywanych w systemach
sterowania samolotów. Element ten jest
szczególnie istotny w aspekcie podjê-
tych przez w³adze regionalne i central-
ne przedsiêwziêæ w zakresie rozwoju
przemys³u lotniczego, pod integruj¹c¹
nazw¹ “Doliny Lotniczej”.

Koncepcja rozbudowy laboratorium
EMC w Zak³adzie Systemów Elektro-
nicznych i Telekomunikacyjnych zo-
sta³a w pe³ni powi¹zana z tematyk¹
prowadzonych prac naukowo-badaw-
czych oraz z potrzebami reprezentaty-
wnych podmiotów gospodarczych
regionu podkarpackiego. Specyfika la-
boratorium oraz czynnik finansowy
zdeterminowa³y koniecznoœæ wieloeta-
powego procesu jego organizacji. Przy-
znane uprzednio Zak³adowi przez KBN
fundusze (230 tys. z³) jak i wygospoda-
rowane œrodki w³asne pozwoli³y na wy-
posa¿enie laboratorium w profesjo-
naln¹ aparaturê, spe³niaj¹c¹ wymogi
miêdzynarodowych standardów, umo-
¿liwiaj¹c¹ analizê odpornoœci uk³adów
oraz urz¹dzeñ elektronicznych i elek-
trycznych na impulsowe nara¿enia
elektromagnetyczne, przenoszone
przez obwody zasilania, oraz w apara-
turê podstawow¹, pozwalaj¹c¹ na bada-
nia wstêpne w zakresie analizy za-
k³óceñ przewodzonych.

Obecna dotacja (w wysokoœci 2 mln
z³) zostanie na tym etapie organizacji
laboratorium przeznaczona w zasadni-
czej czêœci na budowê komory bez-
echowej wraz z ekranowanym po-

Kompatybilnoœæ magnetycznaKompatybilnoœæ magnetyczna
badania i us³ugi
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mieszczeniem pomiarowym, pozwa-
laj¹cej na prowadzenie badañ w zakre-
sie czêstotliwoœci od 30 MHz do 18
GHz, zakup zestawu aparatury do po-
miaru zaburzeñ promieniowanych oraz
na czêœciowe uzupe³nienie posiadane-
go zestawu aparatury do pomiaru zabu-
rzeñ przewodzonych. Komora bez-
echowa o standardowym obszarze po-
miarowym jest podstawowym i zasad-
niczym elementem wyposa¿enia ka¿-
dego profesjonalnego laboratorium
EMC, niezbêdnym w pomiarach emisji
zaburzeñ generowanych przez urz¹dze-
nia elektryczne i elektroniczne, w okre-
œlaniu ich odpornoœci na nara¿enia
elektromagnetyczne. Komora bezecho-
wa oraz kabina pomiarowa zostan¹
umieszczone w specjalnie do tego celu
wybudowanym budynku na terenie Po-
litechniki, posiadaj¹cym zaplecze do
instalacji komory i kabiny oraz dodat-
kowe pomieszczenia techniczne. Insta-
lacja tego typu wyposa¿enia labora-
torium jest zwi¹zana z koniecznoœci¹
spe³nienia szeregu wymagañ przez po-
mieszczenie w zakresie konstrukcyj-
nym, œrodowiskowym oraz instala-
cyjnym.

W organizacjê i rozbudowê labora-
torium zaanga¿owany jest obecnie
(oprócz s³u¿b administracyjnych i tech-
nicznych uczelni) zespó³ pracowników,
którego dzia³alnoœæ naukowa i eduka-

cyjna wi¹¿e siê œciœle z problemami
kompatybilnoœci elektromagnetycznej.
W ramach przedmiotowych badañ
w 2003 r. obroniono na Wydziale Elek-
trotechniki Politechniki Wroc³aw-
skiej jedn¹ rozpraw¹ habilitacyjn¹,
a w 2002 r. na Wydziale Elektrotechni-
ki i Informatyki Politechniki Rze-
szowskiej - rozprawê doktorsk¹; obec-
nie przygotowywane s¹ dwie nastêpne
rozprawy habilitacyjne i dwie doktor-
skie.

Doœwiadczenie pracowników zwi¹-
zanych z laboratorium i posiadana baza
sprzêtowa pozwoli³y na wprowadzenie
tematyki EMC do programu kszta³ce-
nia studentów Wydzia³u Elektrotechni-
ki i Informatyki w ramach specjalnoœci
telekomunikacja (przedmiot “EMC
w systemach telekomunikacyjnych”)
oraz aparatura elektroniczna (przed-
miot “kompatybilnoœæ elektromagne-
tyczna”) na kierunku elektrotechnika.
Ponadto, w ci¹gu ostatnich kilku lat,
zosta³o obronionych ok. 30 prac magi-
sterskich, tematycznie zwi¹zanych
z praktycznymi i teoretycznymi zagad-
nieniami kompatybilnoœci elektromag-
netycznej. Z chwil¹ uruchomienia no-
wego laboratorium dotychczasowe la-
boratorium, mieszcz¹ce siê w pomiesz-
czeniach Zak³adu, zostanie wyko-
rzystane do celów edukacyjnych. Bê-
dzie stanowiæ zaplecze do prowadzenia

zajêæ laboratoryjnych z przedmiotów
“kompatybilnoœæ elektromagnetycz-
na”, “telekomunikacja”, “systemy tele-
komunikacyjne” itp., zw³aszcza na
kierunku elektronika i telekomunika-
cja.

W przyjêtej strategii budowy labo-
ratorium za³o¿ono, ¿e zdobyte przez
pracowników umiejêtnoœci projekto-
wania urz¹dzeñ i systemów elektroni-
cznych, spe³niaj¹cych wymagania
EMC, jak te¿ doœwiadczenia praktycz-
ne w zakresie badania finalnych wyro-
bów, których bazê bêdzie stanowiæ
standardowo wyposa¿one laborato-
rium, umo¿liwi¹ organizowanie zajêæ
warsztatowych, seminariów oraz in-
nych form kszta³cenia podyplomowego
dla osób z projektowej i wytwórczej
sfery przemys³owej, serwisu technicz-
nego, a tak¿e nadzoru w dziedzinie
ochrony œrodowiska i jakoœci produk-
cji. Ich zasadniczym celem bêdzie prze-
kazywanie gruntownej wiedzy z zakre-
su obowi¹zuj¹cych standardów EMC,
regu³ projektowania urz¹dzeñ elektry-
cznych i elektronicznych, zapew-
niaj¹cych spe³nienie wymagañ tych
standardów oraz praktycznej realizacji
pomiarów testowych, szczególnie
w procesie interaktywnego projektowa-
nia modeli prototypowych wyrobów.
Bardzo przydatne w szeroko pojêtej
praktyce projektowej bêd¹ opracowane
narzêdzia informatyczne, umo¿li-
wiaj¹ce analizê i uwzglêdnienie w pro-
jekcie parametrów poszczególnych
elementów wyrobów i ich po³¹czeñ, de-
terminuj¹ce mo¿liwoœæ podania opty-
malnych dla danej aplikacji zaleceñ
projektowych oraz sprecyzowanie kry-
teriów optymalnej ich konfiguracji.

W 2004 r. Zak³ad Systemów Elek-
tronicznych i Telekomunikacyjnych,
jako reprezentant Politechniki Rze-
szowskiej, zosta³ - w uznaniu dotych-
czasowych osi¹gniêæ w dziedzinie
EMC - cz³onkiem-za³o¿ycielem Na-
ukowej Sieci Tematycznej EMCnet
“Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
urz¹dzeñ i systemów na potrzeby
spo³eczeñstwa informacyjnego”, po-
wo³anej z inicjatywy Prezesa Urzêdu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty
oraz Politechniki Wroc³awskiej. Dzia-
³alnoœæ Zak³adu w zakresie kompaty-

Ogólny widok przyk³adowej komory bezechowej.
Fot. w³asna
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bilnoœci elektromagnetycznej uzyska³a
dobr¹ opiniê Koordynatora Sieci, z jed-
noczesnym poparciem podjêtej inicja-

tywy budowy profesjonalnego labora-
torium EMC, a tak¿e uczestnictwa
w przygotowywanym wspólnie pro-

jekcie badawczym, finansowanym ze
œrodków centralnie przeznaczonych na
naukê.

W³odzimierz Kalita
Wies³aw Sabat

Wzorem wielu szkó³ wy¿szych Poli-
technika Rzeszowska wprowadza od
bie¿¹cego roku System Internetowej
Rekrutacji (SIR) kandydatów na studia.
Zostanie w ten sposób uproszczona
procedura sk³adania dokumentów
i przekazywania danych na potrzeby
postêpowania kwalifikacyjnego, a tak-
¿e przenoszenia wyników rekrutacji do
wdra¿anego u nas Uniwersyteckiego
Systemu Obs³ugi Studiów (USOS).
W pierwszej fazie dyskusji na forum
Rady U¿ytkowników USOS prefero-
wanym rozwi¹zaniem by³o wdro¿enie
w Politechnice Rzeszowskiej systemu
Internetowej Rejestracji Kandydatów
(IRK) opracowanego na Uniwersytecie
Warszawskim lub systemu Elektro-
nicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)
opracowanego na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim, poniewa¿ obydwa te sy-
stemy przekazuj¹ wyniki rekrutacji do
USOS. Podstawowym niedostatkiem
systemu IRK jest jednak bardzo ograni-

czone przetwarzanie danych zebranych
z rejestracji internetowych - ten modu³
systemu wymaga du¿ego nak³adu pracy
nad implementacj¹ przyjêtych u nas za-
sad rekrutacji i dokumentami przygoto-
wywanymi przez komisje rekrutacyjne.
System ERK obs³uguje z kolei tylko
etap elektronicznej rejestracji kandyda-
tów, a dalsze przetwarzanie danych
w komisjach rekrutacyjnych realizowa-
ne jest poza systemem, np. w Excelu.
Z tych wzglêdów wdra¿any u nas SIR
bêdzie modyfikacj¹ dotychczasowego
systemu rekrutacji.

J¹drem SIR pozostanie dotychczas
eksploatowana aplikacja przetwarzania
danych uzyskanych z podañ kandyda-
tów. Aplikacja ta by³a rozwijana
w ci¹gu wielu lat pracy komisji rekruta-
cyjnych naszej uczelni i jest w tej chwili
dobrze dostosowana do potrzeb komisji
rekrutacyjnych w zakresie generowa-
nia dokumentów procedury rekrutacyj-
nej.

Zamiana modu³u obs³uguj¹cego
skanery podañ w technologii OMR na
modu³ internetowej rejestracji kandy-
data daje mo¿liwoœæ znacznej rozbudo-
wy funkcjonalnoœci aplikacji i przy-
czyni siê do poprawy jakoœci danych,
a tak¿e pozwoli na uproszczenie mo-
du³u przes³ania wyników postêpowania
kwalifikacyjnego do USOS. Rekrutacja
na rok akademicki 2006/2007 prowa-
dzona bêdzie wy³¹cznie poprzez witry-
nê internetow¹ Politechniki Rzeszow-
skiej www.prz.edu.pl lub witrynê inter-
netow¹ rekrutacji rekrutacja.prz.edu.pl
z dowolnego komputera pod³¹czonego
do internetu z mo¿liwoœci¹ drukowania
dokumentów.

Podczas rejestracji kandydat otrzy-
ma unikalny identyfikator i has³o, które
umo¿liwi¹ mu wype³nienie i wydruko-
wanie formularza podania, a nastêpnie
wgl¹d w przebieg procesu rekrutacji
w zakresie dotycz¹cym jego osoby.
Kandydaci, którzy nie maj¹ dostêpu do
internetu, bêd¹ mogli skorzystaæ z mo¿-
liwoœci rejestracji w Uczelnianych
Centrach SIR. Diagram ilustruj¹cy opi-
sany proces rekrutacji przedstawiono
na rysunku.

Wprowadzanie SIR reguluje Za-
rz¹dzenie nr 3/2006 Rektora PRz z dnia
8 lutego 2006 r. Na pe³nomocnika ds.
internetowej rekrutacji powo³any zo-
sta³ dr in¿. Witold Posiewa³a, który od
wielu lat rozwija³ aplikacjê wspó³pra-
cuj¹c¹ ze skanerami podañ w technolo-
gii OMR. Rejestracja internetowa
kandydatów w systemie rozpocznie siê
1 czerwca br., a obecnie trwaj¹ prace
nad czêœci¹ informacyjn¹ witryny re-
krutacja.prz.edu.pl.

Jerzy Bajorek – Przewodnicz¹cy
Rady U¿ytkowników USOS

Witold Posiewa³a – Pe³nomocnik
Rektora ds. Internetowej Rekrutacji

System Internetowej Rekrutacji

kandydatów na studia w naszej uczelni

System Internetowej Rekrutacji

kandydatów na studia w naszej uczelni

Diagram ilustruj¹cy wdra¿any proces rekrutacji w PRz.
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Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e
w maju br. rusza budowa Akademic-
kiego Preinkubatora Przedsiêbiorczo-
œci w Politechnice Rzeszowskiej. Prze-
widywany czas zakoñczenia budowy
zlokalizowanej w pobli¿u Wydzia³u
Budowy Maszyn i Lotnictwa przewidy-
wany jest na listopad 2006 r.

Obecnie ju¿ na 16 polskich uczel-
niach dzia³aj¹ akademickie inkubatory
przedsiêbiorczoœci, jednak¿e na trochê
odmiennych zasadach. W ogóle przy-
czynkiem do realizacji podjêtych
dzia³añ jest g³ównie stymulacja rozwo-
ju gospodarczego i m.in. wczesne zapo-
bieganie niekorzystnym, a widocznym
ju¿ skutkom postêpuj¹cego ni¿u demo-
graficznego (w br. akademickim do
uczelni polskich zg³osi³o siê mniej

chêtnych do studiowania, ni¿ przewi-
dziano dla nich miejsc - pozosta³o
0,5 mln miejsc wolnych).

Preinkubator Akademicki w Poli-
technice Rzeszowskiej swoj¹ dzia³al-
noœæ prowadzi³ bêdzie w ramach Pod-
karpackiego Parku Naukowo-Techno-
logicznego (PPNT), którego misj¹ jest
stymulowanie wielofunkcyjnego roz-
woju województwa podkarpackiego
opartego na ideach innowacyjnoœci
i transferu technologii przez synergicz-
ne wykorzystanie regionalnego poten-
cja³u naukowo-badawczego, gospo-
darczego oraz infrastrukturalnego. De-
cyzj¹ Samorz¹du Województwa Pod-
karpackiego, podjêt¹ w maju 2003 r.,
zarz¹dzanie Podkarpackim Parkiem
Naukowo-Technologicznym powie-

rzone zosta³o Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, z ramienia
której utworzeniem wspomnianego
preinkubatora zajmuje siê jej wicepre-
zes mgr in¿. Daniel Kozdêba, niedawny
absolwent naszej uczelni.

Nazwa preinkubator wynika z przy-
jêtego do realizacji I etapu dzia³añ,
w którego za³o¿eniach planowane jest
w przysz³oœci utworzenie akademickie-
go inkubatora przedsiêbiorczoœci. Ce-
lem budowanego na terenie Poli-
techniki preinkubatora jest wykorzysta-
nie myœli naukowo-technicznej i sku-
pienie w jednym miejscu laboratoriów
rozwi¹zuj¹cych bie¿¹ce problemy firm,
a nastêpnie m.in. wypracowywanie no-
wych rozwi¹zañ, doprowadzenie proto-
typów do stanu finalnego i na ich
podstawie tworzenie nowych firm,
œcis³a wspó³praca z przemys³em. To
równie¿ oznacza u³atwienie dostêpu do
badañ naukowych. Zadaniem Rze-
szowskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego bêdzie zapewnienie ekspertów
i pomieszczeñ, obs³ugi patentowej
i prawnej, niektórych s³u¿b pomocni-
czych, takich jak kancelaria, biuro ra-
chunkowo-ksiêgowe.

St¹d w³aœnie w przysz³oœci skiero-
wana zostanie zarówno do studentów,
jak i absolwentów oferta komplekso-
wego wsparcia, przygotowuj¹ca ich do
funkcjonowania w warunkach wolno-
rynkowych w przysz³oœci.

To wielkie przedsiêwziêcie z pew-
noœci¹ w du¿ej mierze przyczyni siê do
zaktywizowania œrodowiska akademic-
kiego na rzecz innowacyjnoœci i trans-
feru wiedzy do gospodarki regionu,

S Z A N S A D L A R E G I O N U

Preinkubator Akademicki

w Politechnice Rzeszowskiej

Preinkubator Akademicki

w Politechnice Rzeszowskiej

Dziêki akademickim inkubatorom przedsiêbiorczoœci powsta³o w Polsce wiele nowych firm. Otwarcie
Akademickiego Preinkubatora Przedsiêbiorczoœci w Politechnice Rzeszowskiej w nied³ugim czasie
zwiêkszy ich liczbê. W przysz³oœci, bez wzglêdu na w³asne mo¿liwoœci finansowe, ka¿dy m³ody, kreatyw-
ny i przedsiêbiorczy student lub absolwent uczelni bêdzie mieæ szansê na za³o¿enie w³asnego biznesu.

Wizualizacja budynku Akademickiego Preinkubatora Przedsiêbiorczoœci.
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a tak¿e do komercyjnego wykorzysta-
nia potencja³u intelektualnego, w tym
œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej.
Tymczasem 28 kwietnia 2006 r. odby³o
siê posiedzenie Rady Fundacji Rozwo-
ju Politechniki Rzeszowskiej, w czasie
którego Zarz¹d Fundacji zaproponowa³
og³oszenie konkursu na najbardziej cie-
kawy projekt do realizacji w preinkuba-
torze, z nagrod¹ g³ówn¹ w wysokoœci
10.000 z³.

Budowa preinkubatora przedsiê-
biorczoœci, którego wartoœæ wraz z in-
frastruktur¹ wewnêtrzn¹ okreœla siê
na sumê 3,2 mln PLN, zosta³a ujêta
w I etapie harmonogramu dzia³añ
PPNT, obejmuj¹cego lata 2005-2007.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ PPNT, które-
go czêœci¹ sk³adow¹ jest preinkubator,
finansowany jest ze œrodków Sektoro-
wego Programu Operacyjnego pn.
“Wzrost konkurencyjnoœci przedsiê-

biorstw” (dzia³anie 1.3), na którego rea-
lizacjê przewidziano w sumie ok.
40 mln PLN. Na tê kwotê sk³adaj¹ siê
w 75% œrodki pochodz¹ce z Unii Euro-
pejskiej, 12,5% stanowi¹ œrodki bud¿e-
towe oraz 12,5% œrodki Samorz¹du
Województwa Podkarpackiego.

Marta Olejnik

PERSONALIA

DOKTORATY

Mgr in¿. Kazimierz Ka-
muda, specjalista in¿ynieryj-
no-techniczny w Zak³adzie
Systemów Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych na
Wydziale Elektrotechniki i In-
formatyki, uzyska³ stopieñ na-
ukowy doktora nauk tech-
nicznych z zakresu dyscypliny
naukowej elektronika, nadany
przez Radê Wydzia³u Elektro-
techniki, Elektroniki, Informa-
tyki i Automatyki Politechniki
£ódzkiej w dniu 14 lutego

2006 r. Temat rozprawy doktorskiej: Wyznaczanie parame-
trów konfiguracyjnych kontrolera magistrali CAN na pod-
stawie analizy propagacji sygna³ów w wieloprzewodowych
liniach transmisyjnych. Promotorem w przewodzie doktor-
skim by³ prof. dr hab. in¿. Jerzy F. Ko³odziejski z Politechni-
ki £ódzkiej. Rozprawê doktorsk¹ recenzowali prof. dr hab.
in¿. Witold Pawelski z Politechniki £ódzkiej i dr hab. in¿.
Waldemar Nawrocki, profesor Politechniki Poznañskiej.

Mgr in¿. Zbigniew Hajduk, asystent w Katedrze Infor-
matyki i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informa-
tyki, uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej informatyka, nadany przez
Radê Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyki i Telekomuni-
kacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 15 marca
2006 r. Temat rozprawy doktorskiej: Sprzêtowa implementa-
cja rozmytych sieci Petriego jako uk³adów sterowania. Pro-
motorem w przewodzie doktorskim by³ dr hab. in¿. Jacek
Kluska, profesor Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawê dok-

torsk¹ recenzowali prof. dr hab.
in¿. Marian Adamski z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego
i prof. dr hab. in¿. Leszek Rut-
kowski z Politechniki Czêsto-
chowskiej. Rada Wydzia³u
wyró¿ni³a rozprawê doktorsk¹.

Mgr in¿. Tomasz ¯abiñ-
ski, asystent w Katedrze Infor-
matyki i Automatyki na Wy-
dziale Elektrotechniki i Infor-
matyki, uzyska³ stopieñ nauko-
wy doktora nauk technicznych
z zakresu dyscypliny naukowej
automatyka i robotyka, nadany
przez Radê Wydzia³u Elektro-
techniki, Automatyki, Infor-
matyki i Elektroniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie w dniu 30 marca 2006 r.
Temat rozprawy doktorskiej:
Sterowanie systemami mecha-
tronicznymi w czasie rzeczywi-
stym - podejœcie klasyczne
i inteligentne. Promotorem
w przewodzie doktorskim by³
dr hab. in¿. Andrzej Turnau,
profesor AGH. Rozprawê dok-
torsk¹ recenzowali prof. dr
hab. in¿. Wojciech Mitkowski z AGH i dr hab. in¿. Cezary
Zieliñski, profesor Politechniki Warszawskiej. Rada Wy-
dzia³u wyró¿ni³a rozprawê doktorsk¹.

Tomasz ¯abiñski

Zbigniew Hajduk
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JM Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Politechnice Rzeszowskiej z dniem 1 kwietnia
2006 r.:
� dr. hab. in¿. Mariana Mija³a w Katedrze Konstrukcji Ma-

szyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na czas
nieokreœlony,

� dr hab. Annê Kucabê-Piêtal w Zak³adzie Mechaniki
P³ynów i Aerodynamiki na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa na okres 5 lat,

� dr. hab. in¿. Jerzego Wiktora w Katedrze Technik Wytwa-
rzania i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa na okres 5 lat.

Bronis³aw Œwider

PROFESURY UCZELNIANE

Marian Mija³ Anna Kucaba-Piêtal Jerzy Wiktor

W dniu 15 marca 2006 r. pomiêdzy
Politechnik¹ Rzeszowsk¹ a firm¹ Asse-
co Poland SA z siedzib¹ w Rzeszowie
podpisane zosta³o na czas nieokreœlony
wa¿ne porozumienie, w ramach któ-
rego do realizacji przyjêto zasady kie-
rowania studentów PRz na sta¿e
w Asseco i warunki odbywania tych

sta¿y. Uczelnie wy¿sze stoj¹ przed du-
¿ymi zmianami, radykalnej zmianie
ulega sposób finansowania - powie-
dzia³ w czasie spotkania JM Rektor.
Firmy i zak³ady pracy stawiaj¹ naszym
absolwentom coraz wy¿sze wymaga-
nia, wobec czego uczelnia, wychodz¹c
naprzeciw tym zmianom, dostosowuje

siê do sytuacji, stwarzaj¹c m³odzie¿y
akademickiej mo¿liwoœæ odbywania
sta¿y zawodowych.

Sta¿e okreœlone wymienionym na
wstêpie porozumieniem, przewidziane
s¹ dla studentów IV i V roku studiów
wszystkich wydzia³ów i zazwyczaj
trwaj¹ 2 lata. Zainteresowani sta¿em
studenci musz¹ jednak spe³niæ wyma-
gane przez Asseco kryteria, mianowicie
legitymowaæ siê wysok¹ œredni¹ ocen
i co najmniej podstawow¹ znajomoœci¹
jêzyka angielskiego lub niemieckiego.
W pierwszej kolejnoœci na sta¿ kiero-
wani bêd¹ studenci Wydzia³u Budowy
Maszyn i Lotnictwa oraz Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki.

Sta¿ dla studentów IV roku studiów
realizowany bêdzie przez udzia³ stu-
dentów (1 dzieñ tygodniowo) w szko-
leniach tematycznych z zakresu organi-
zacji pracy w Asseco, narzêdzi za-
rz¹dzania i organizacji produkcji, syste-
mu jakoœci itp. Sta¿ dla studentów
V roku bêdzie ju¿ obejmowa³ zajêcia
praktyczne, wykonywane pod k¹tem
pracy magisterskiej (do 2 dni w tygo-

W parze z Asseco Poland SAW parze z Asseco Poland SA

Wa¿na chwila w sali Senatu.
Fot. M. Misiakiewicz
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dniu w semestrze 9. i do 4 dni w seme-
strze 10.). Na sta¿ przyjmowani bêd¹
studenci posiadaj¹cy skierowanie
z uczelni, przy czym wniosek o takie
skierowanie powinni z³o¿yæ w dzieka-
nacie przed rozpoczêciem nowego roku
akademickiego. Formularze aplikacyj-
ne dostêpne s¹ dla studentów wszyst-
kich wydzia³ów na stronie internetowej
Politechniki Rzeszowskiej. Uczelnia
mo¿e zaliczyæ studentowi sta¿ odbywa-
ny w Asseco jako praktykê studenck¹
wymagan¹ programem dydaktycznym.

Zgodnie z porozumieniem, Asseco
nie jest zobowi¹zane do wyp³aty wyna-
grodzeñ za prace wykonane przez stu-
dentów w ramach sta¿u. Jednak, na
wniosek opiekuna z Asseco, firma
mo¿e podpisaæ ze studentem umowê
o stypendium fundowane, przyznawa-
ne na drugim roku sta¿u. W tym te¿ cza-
sie firma mo¿e zatrudniæ wybranych
studentów w niepe³nym wymiarze cza-
su pracy na podstawie umowy o pracê
pod warunkiem uzyskania zgody PRz.
To dla studentów interesuj¹ca propozy-
cja, Asseco bowiem mo¿e skierowaæ
ich na dodatkowe szkolenie specjalisty-
czne, w³¹cznie z wyjazdem za granicê.
Prawo do dysponowania wynikami pra-
cy magisterskiej skierowanych tam
na sta¿ studentów przys³uguje firmie
i uczelni, chyba ¿e strony uzgodni¹
inaczej.

Firma Asseco Poland SA (poprze-
dnio COMP Rzeszów SA), w której
prezesem zarz¹du jest rzeszowianin dr
Adam Góral, a wiceprezesem mgr in¿.
Zbigniew Pomianek - absolwent Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodo-
wiska PRz, jest niezwykle prê¿na,
œwiadczy kompleksowe us³ugi g³ównie
dla sektora bankowego, finansowego
oraz przedsiêbiorstw. Spó³ka koncen-
truje siê na tworzeniu i rozwoju opro-
gramowania w³asnego. Od wrzeœnia
2004 r. jest notowana na Gie³dzie Pa-
pierów Wartoœciowych w Warszawie
i wraz z Asseco Slovakia (której posia-
da 55% akcji) tworzy Grupê Kapi-
ta³ow¹ Asseco. Celem powsta³ej w ten
sposób Grupy Kapita³owej jest budowa
Centrum Oprogramowania w Europie
Œrodkowo-Wschodniej. Nale¿y s¹dziæ,
¿e odbycie sta¿u w tak renomowanej
firmie wzbudzi zainteresowanie wielu

studentów naszej uczelni, bo w kon-
sekwencji oznacza to szanse zdobycia
intratnej posady w ka¿dym sektorze
gospodarki. Takie dzia³anie powinno
zachêciæ do pozostania w kraju osób
poszukuj¹cych pracy za granic¹.

Informatyka jest dziedzin¹ niezwy-
kle konkurencyjn¹ i w Rzeszowie te¿
mo¿na osi¹gaæ sukcesy na skalê miê-
dzynarodow¹ - zapewnia³ w czasie spo-
tkania prezes A. Góral. W maju br.
firma Asseco obchodziæ bêdzie 15-le-
cie istnienia, co niew¹tpliwie jest do-
wodem na to, ¿e mo¿na w tym regionie

prowadziæ rozwiniêt¹ i dobrze prospe-
ruj¹c¹ dzia³alnoœæ. Wspólnie przez syg-
natariuszy porozumienia kszta³towane
bêd¹ programy kszta³cenia w dziedzi-
nach okreœlonych przez Asseco, które
posiada szerok¹ wiedzê i doœwiadcze-
nie w zakresie potrzeb gospodarczych
kraju. Z rozmów prowadzonych w cza-
sie przygotowania treœci podpisanego
porozumienia wynika, ¿e Asseco jest
zainteresowane uruchomieniem w Poli-
technice kierunku studiów in¿ynieria
oprogramowania.

Marta Olejnik

Porozumienie wymieniaj¹: rektor A. Sobkowiak i prezes Asseco dr A. Góral.
Fot. M. Misiakiewicz

czyli studia doktoranckie na WBMiL

W ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ
w Europie intensyfikacjê dzia³añ w celu
unowoczeœnienia systemu edukacji.
Jednym z dokumentów wytyczaj¹cych
kierunek zmian europejskiego szkol-
nictwa wy¿szego jest Deklaracja Bo-
loñska (podpisana tak¿e przez Polskê),
której sygnatariusze twierdz¹, ¿e zna-
czenie studiów doktoranckich dla pro-
cesu edukacyjnego bêdzie w naj-
bli¿szych latach stale ros³o. Logicznym
nastêpstwem takiej konkluzji jest uru-
chamianie studiów doktoranckich na
wielu uczelniach w Polsce.

Mo¿liwoœæ prowadzenia studiów
doktoranckich na Wydziale Budowy
Maszyn i Lotnictwa wynika z faktu
uzyskania przez ten wydzia³ prawa do
nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego. Studia takie urucho-
miono w roku akad. 2000/2001 z zakre-
su dyscypliny „budowa i eksploatacja
maszyn”, a od bie¿¹cego roku równie¿
z zakresu dyscypliny „mechanika”.
Obecnie wydzia³, który posiada co naj-
mniej dwa uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora, mo¿e ju¿
prowadziæ studia doktoranckie. Cztero-

POTENTIAL RAPID DOCTORPOTENTIAL RAPID DOCTOR
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letni okres studiów obejmuje m.in.
wyk³ady z wybranych zagadnieñ do-
tycz¹cych matematyki, budowy,
eksploatacji i technologii maszyn, me-
chaniki, a tak¿e metodologii prowadze-
nia pracy badawczej i jêzyka obcego.
Oprócz tego aktualna oferta dydaktycz-
na zawiera 30 innych przedmiotów,
które mog¹ byæ prowadzone jako
wyk³ad, seminarium lub konwersato-
rium. Wyboru tych zajêæ uczestnicy
studiów mog¹ dokonaæ indywidualnie,
w zale¿noœci od realizowanych te-
matów badawczych. Ponadto uczestni-
cy samodzielnie prowadz¹ zajêcia dy-
daktyczne i odbywaj¹ praktyki. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e studia doktoranckie s¹ je-
dynie organizacyjnym wsparciem
samodzielnej pracy twórczej. Ca³ko-
wity wymiar zajêæ podczas 4 lat stu-
diów to 265 godzin wyk³adów i 90
godzin indywidualnych seminariów.
Zasadnicza czêœæ nabywania umie-
jêtnoœci formu³owania i rozwi¹zywania
problemów naukowych to samodzielna
praca pod kierunkiem i przy ¿yczliwej
wspó³pracy opiekuna naukowego (pro-
motora) w przewodzie doktorskim.

Tematyka rozprawy doktorskiej po-
winna byæ ustalona podczas pierwsze-
go roku studiów, a otwarcie przewodu
doktorskiego powinno nast¹piæ nie
póŸniej ni¿ na 6. semestrze studiów.
Trzy miesi¹ce przed planowanym za-
koñczeniem studiów doktorant powi-
nien przed³o¿yæ Radzie Wydzia³u
rozprawê. W praktyce nie jest ³atwo do-
trzymaæ tego terminu - po zaliczeniu 8.
semestru s³uchacz otrzymuje œwiadec-
two ukoñczenia studiów doktoranc-
kich, a obrona pracy doktorskiej mo¿e
siê odbyæ w póŸniejszym terminie.

Studia doktoranckie prowadzone s¹
jako stacjonarne (bezp³atne, ale dokto-
rant ma obowi¹zek uczestniczenia
w pracach badawczych, dydaktycznych
i organizacyjnych Katedry/Zak³adu)
oraz jako niestacjonarne. W drugim

przypadku studia s¹ odp³atne, a wyso-
koœæ op³at ustala rektor na ka¿dy rok
akademicki.

W ujêciu ogólnym studia doktoranc-
kie zosta³y ustanowione jako ostatni
etap studiów trójstopniowych (dwa
wczeœniejsze to in¿ynierskie i magister-
skie) i podstawowa forma zdobywania
stopnia naukowego doktora. Trójstop-
niowy system kszta³cenia budzi mie-
szane uczucia ze wzglêdu na wyd³u-
¿enie czasu studiowania. Mo¿na z du¿¹
doz¹ pewnoœci za³o¿yæ, ¿e studia in¿y-
nierskie (jako pierwszy stopieñ) nie
bêd¹ siê cieszy³y powodzeniem, jeœli na
innej - bliskiej kierunkowo - uczelni
bêd¹ prowadzone równolegle studia
magisterskie w dotychczasowym try-
bie. Chyba ¿eby wprowadziæ trójstop-
niowy system od razu na wszystkich
uczelniach - ale to z kolei jest utopia.
W ka¿dym razie, niezale¿nie od pomy-
s³ów reformatorów szkolnictwa wy¿-
szego, dyplom magistra (lub równo-
wa¿ny) upowa¿nia do kontynuowania
kszta³cenia na studiach doktoranckich.

Liczba s³uchaczy studiów dokto-
ranckich zale¿na jest od mo¿liwoœci fi-
nansowych Wydzia³u oraz mo¿liwoœci
objêcia s³uchaczy opiek¹ samodziel-
nych pracowników nauki. Obecnie stu-
diuje 44 s³uchaczy, w tym 32 na
studiach stacjonarnych. Wstêpnie
zak³ada siê przyjêcie kolejnych 15
uczestników na I rok studiów we wrzeœ-
niu 2006 r.

Przyjêcie na studia doktoranckie
wynika z konkursu kwalifikacyjnego,
który przeprowadza Wydzia³owa Ko-
misja Rekrutacyjna. Aby staraæ siê
o mo¿liwoœæ studiowania, nale¿y
przedstawiæ deklaracjê opieki nauko-
wej ze strony osoby z tytu³em profesora
lub doktora habilitowanego. W konkur-
sie brana jest pod uwagê ocena ukoñ-
czenia studiów magisterskich z wag¹
jeden oraz œrednia ocen z egzaminów
i zaliczeñ uzyskanych podczas studiów
z wag¹ jeden. Ponadto Komisja bierze
pod uwagê tak¿e predyspozycje kandy-
data do pracy naukowej (dotychczaso-
we publikacje - jeœli s¹, udzia³ w pra-
cach kó³ naukowych itp.), oceniaj¹c je
w skali od 0 do 5. Suma punktów decy-
duje o miejscu na liœcie rankingowej,

bêd¹cej podstaw¹ podjêcia decyzji
przez Wydzia³ow¹ Komisjê Rekruta-
cyjn¹. Szczegó³owe zasady rekrutacji
na kolejny rok akademicki okreœla
uchwa³a Senatu. Warto wspomnieæ, ¿e
rekrutacja na rok 2006/2007 trwa do
4 wrzeœnia br.

Du¿ym u³atwieniem dla s³uchaczy
studiów stacjonarnych jest mo¿liwoœæ
ubiegania siê o stypendia doktoranckie.
S³uchacze mog¹ otrzymaæ stypendium
doktoranckie z Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego, za poœrednictwem
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego. Od mar-
ca 2005 r. grupa doktorantów wspo-
magana by³a stypendiami z tego fun-
duszu, obecnie (w roku akademickim
2005/2006), na podstawie odpowied-
niej umowy zawartej pomiêdzy Mar-
sza³kiem Województwa Podkarpac-
kiego a Rektorem Politechniki Rze-
szowskiej, 21 osób pobiera takie
stypendia.

Stypendia mog¹ otrzymaæ s³uchacze
terminowo zaliczaj¹cy program stu-
diów doktoranckich oraz wykazuj¹cy
postêpy w realizacji rozprawy doktor-
skiej. S³uchacze I roku mog¹ otrzymaæ
stypendium na podstawie pozytywnej
opinii komisji kwalifikacyjnej. Wyso-
koœæ stypendium jest równa minimalnej
pensji asystenta. Szczegó³owe zasady
pobierania stypendiów doktorskich re-
guluje ustawa “Prawo o szkolnictwie
wy¿szym” oraz odpowiednie rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji i Nauki.

W za³o¿eniu tok studiów koñczy siê
obron¹ pracy doktorskiej i nadaniem
uczestnikowi stopnia doktora nauk
technicznych. Trzeba jednak zwróciæ
uwagê, ¿e niewielu spoœród najlep-
szych studentów podejmuje naukê na
studiach doktoranckich. W Politechni-
ce £ódzkiej przeprowadzono ankietê
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dotycz¹c¹ wizerunku tych studiów
(http://www.dokt.p.lodz.pl/dokumen-
ty/zporr_wizerunek_studiow_dokto-
ranckich.pdf).

Brak zainteresowania dalszym
kszta³ceniem najlepsi absolwenci stu-
diów magisterskich t³umacz¹ m.in. na-
stêpuj¹co:
� niemo¿noœæ samodzielnego utrzy-

mania siê podczas studiów dokto-
ranckich - 42,5%,

� uzyskanie stopnia doktora nie zwiê-
ksza szans na znalezienie dobrej
pracy - 35%,

� praca naukowa uniemo¿liwia zdo-
bywanie praktycznych umiejêtno-
œci potrzebnych do pracy w przemy-
œle - 27,5%.
Ostatni z wymienionych powodów

sugeruje, ¿e stopieñ doktora jest koja-
rzony g³ównie z karier¹ naukow¹ w ra-
mach pracy na uczelni. Co ciekawe,
57,5% ankietowanych deklaruje goto-
woœæ podjêcia studiów doktoranckich
w przypadku, gdyby wi¹za³y siê z nimi
sta¿e przemys³owe. Myœlê, ¿e z przed-
stawionych wyników mo¿na wy-
ci¹gn¹æ wnioski tak¿e co do kszta³ce-
nia na naszej uczelni. Ostatnie
dzia³ania w³adz WBMiL sugeruj¹, ¿e
podjêto starania, aby oferta dydaktycz-
na, skierowana do przysz³ej kadry na-
ukowo-technicznej, odpowiada³a
ambicjom samych zainteresowanych.

Trudno odpowiedzieæ na pytanie,
czy warto wybraæ tê œcie¿kê rozwoju
naukowego. Równoleg³¹ drog¹ jest
prowadzenie prac badawczych i robie-
nie doktoratu w wydaniu tradycyjnym,
czyli podczas pe³noetatowej pracy na
uczelni. Ka¿da z tych form ma swoje
wady i zalety. Dobrze jednak, ¿e ist-
nieje opcja niezale¿nych studiów. Dla
osób pragn¹cych szybko uzyskaæ sto-
pieñ naukowy (a niekoniecznie wi¹-
¿¹cych przysz³oœæ z uczelni¹ wy¿sz¹)
jest to na pewno oferta warta roz-
patrzenia.

Dziêkujê prof. PRz Andrzejowi
Tomczykowi, kierownikowi Studiów
Doktoranckich, za merytoryczn¹ ko-
rektê tekstu oraz wniesienie istotnych
uzupe³nieñ.

Mieczys³aw P³ocica

Udzia³ studentów w badaniach na-
ukowych jest istotnym uzupe³nieniem
procesu dydaktycznego. Umo¿liwia
studentom poszerzenie swojej wiedzy
i sprzyja wyrobieniu nawyku samo-
dzielnoœci. Jest to dzia³alnoœæ ca³ko-
wicie dobrowolna. Etatowi pracownicy
nauki pe³ni¹ funkcjê pomocników,
doradców lub po prostu starszych kole-
gów.

Ko³a naukowe w Katedrze Fizyki
powstawa³y z inicjatywy studentów
odczuwaj¹cych potrzebê robienia cze-
goœ wiêcej ni¿ wykonywanie obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z programu
studiów.

Najd³u¿ej, bo ju¿ 10 lat, dzia³a Ko³o
Naukowe Metod Fizyki Stosowanej.
Obecnie ko³o to ma dwie sekcje. Sekcja
spektroskopii optycznej, której opie-
kunem jest dr Jan Domin, zajmuje siê
analiz¹ widm uk³adów molekularnych
w zakresie œwiat³a widzialnego. Sekcja
spektroskopii mechanicznej, prowa-
dzona przez dr. in¿. Tomasza Wiêcka,
koncentruje siê na badaniach w³asnoœci
mechanicznych ró¿nego rodzaju
w³ókien. Efektem prac cz³onków ko³a
jest kilka artyku³ów opublikowanych
w czasopismach naukowych zagranicz-
nych i krajowych oraz kilka referatów
wyg³oszonych na miêdzynarodowych
i krajowych konferencjach. Dziêki pra-
cy studentów zrzeszonych w Kole
Naukowym Metod Fizyki Stosowanej
powsta³o w Katedrze kilka stanowisk
badawczych znacznie poszerzaj¹cych
mo¿liwoœci pomiarowe w zakresie wy-
mienionych wczeœniej dyscyplin.

W ostatnim czasie zainteresowanie
studentów prowadzeniem dzia³alnoœci
naukowej w Katedrze Fizyki znacznie
wzros³o. Dwa lata temu w Katedrze
nast¹pi³y istotne zmiany kadrowe. Pod
kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza
Paszkiewicza podjête zosta³y intensyw-
ne prace zmierzaj¹ce do powo³ania
Wydzia³u Fizyki Technicznej. W ubie-
g³ym roku uruchomiony zosta³ nowy

kierunek studiów – fizyka techniczna,
umiejscowiony na razie w strukturze
Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa.

Dynamiczne dzia³ania organizacyj-
ne oraz znaczny wzrost potencja³u
naukowego Katedry spowodowa³y
zwiêkszenie zainteresowania studen-
tów dzia³alnoœci¹ w ko³ach naukowych.

W czerwcu 2005 r. powsta³o Ko³o
Naukowe Odnawialnych �róde³ Ener-
gii - Erg. Opiekunem tego ko³a jest dr
Wies³aw Stêpieñ. W swojej niespe³na
rocznej dzia³alnoœci cz³onkowie ko³a
uczestniczyli w dwóch konferencjach
naukowych oraz brali udzia³ w budowa-
niu stanowisk badawczych umo¿li-
wiaj¹cych realizacjê prac dyplomo-
wych i magisterskich.

W styczniu br. kilkunastu studentów
I roku fizyki technicznej wyst¹pi³o
z inicjatyw¹ wziêcia udzia³u w bada-
niach naukowych prowadzonych w Ka-
tedrze. W wyniku ich starañ powsta³o
Ko³o Naukowe Fizyków, którego opie-
kunem zosta³ dr Henryk Herba. Dzia³al-
noœæ cz³onków tego ko³a skupia siê na
wspieraniu rozbudowy bazy dydak-
tycznej Katedry, z której wkrótce sami
bêd¹ korzystaæ. Cz³onkowie ko³a inten-
sywnie poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê z za-
kresu fizyki j¹drowej. Na cotygodnio-
wych spotkaniach wyg³aszaj¹ przy-
gotowane przez siebie referaty do-
tycz¹ce oddzia³ywania promieniowa-
nia j¹drowego z materi¹.

Studenci fizyki technicznej dali siê
poznaæ jako ¿¹dni wiedzy i aktywni
m³odzi ludzie. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
studia na kierunku fizyka techniczna
rozwin¹ i umocni¹ w nich te cechy.

Studia te, w za³o¿eniu, maj¹ wypo-
sa¿yæ studentów w szerok¹ wiedzê z za-
kresu przedmiotów podstawowych,
takich jak fizyka i matematyka, a tak¿e
z zakresu nauk technicznych, takich jak
elektronika, automatyka, diagnostyka,
inteligentne systemy pomiarowe, grafi-
ka in¿ynierska. Absolwenci tego kie-

Dzia³alnoœæ naukowa studentów

w Katedrze Fizyki

Dzia³alnoœæ naukowa studentów

w Katedrze Fizyki
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runku posi¹d¹ wiadomoœci, które
umo¿liwi¹ im obs³ugê programów
s³u¿¹cych do akwizycji i obróbki wyni-
ków pomiarów oraz administrowanie
prostymi sieciami komputerowymi.
Zdobyte wykszta³cenie da umiejêtnoœæ
rozumienia problemów techniki i mo¿-
liwoœæ porozumiewania siê z in¿yniera-
mi innych specjalnoœci.

Program studiów in¿ynierskich
z zakresu fizyki technicznej zosta³
zbudowany tak, aby absolwent móg³,
po uzupe³nieniu nieuniknionych ró¿nic
programowych, studiowaæ na uzu-
pe³niaj¹cych studiach magisterskich na
kierunku fizyka, a tak¿e na innych kie-
runkach technicznych. W nied³ugim
czasie przewidywane jest tak¿e otwar-
cie w Politechnice Rzeszowskiej uzu-

pe³niaj¹cych studiów magisterskich
z zakresu fizyki technicznej.

Maj¹c na uwadze obecny potencja³
naukowy i wyposa¿enie dydaktyczne
Katedry Fizyki, mo¿na z pe³n¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ zaprosiæ kandydatów
do studiowania na kierunku fizyka tech-
niczna, a wszystkich studentów do
wspó³pracy w ramach dzia³alnoœci kó³
naukowych.

Henryk Herba

W obecnej sytuacji finansowej szkó³ wy¿szych niezbêd-
nym elementem funkcjonowania uczelni jest pozyskiwanie
dodatkowych œrodków z funduszy Unii Europejskiej. Poli-
technika Rzeszowska aktualnie realizuje 10 projektów finan-
sowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej:

1. Projekt pn. Rzeszowska Miejska Bezprzewodowa
Sieæ Komputerowa; zgodnie z umow¹ podpisan¹ 12 stycz-
nia 2005 r. jest realizowany w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoœci regionów (dzia³anie
1.5 - Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego). Kiero-
wnikiem projektu jest prof. dr hab. in¿. Krzysztof Kacz-
marski. Przeprowadzona inwestycja spowoduje, ¿e zarówno
wydzia³y naszej uczelni, jak i instytucje z terenu miasta
wzbogac¹ siê o mo¿liwoœæ korzystania z bezprzewodowego,
szerokopasmowego dostêpu do sieci internetowej o du¿ej
przepustowoœci.

2. Projekt pn. Unowoczeœnienie kszta³cenia kadr tech-
nicznych dla Doliny Lotniczej; zgodnie z umow¹ podpisan¹
22 lutego 2005 r. jest realizowany w ramach ZPORR, Priory-
tet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej
wzmacnianiu konkurencyjnoœci regionów (dzia³anie 1.3 - Re-
gionalna infrastruktura spo³eczna, poddzia³anie 1.3.1 - Re-
gionalna infrastruktura edukacyjna). Kierownikiem
projektu jest prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz. G³ów-
nym celem projektu jest poprawa jakoœci edukacji w zakresie
podstaw fizycznych nowoczesnych technologii.

3. Projekt pn. Granty na realizacjê studiów doktoranc-
kich (budowa i eksploatacja maszyn); zgodnie z umow¹
podpisan¹ 22 czerwca 2005 r. jest realizowany w ramach
ZPORR, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludz-
kich w regionach (dzia³anie 2.6 - Regionalne Strategie Inno-
wacyjne i transfer wiedzy). Kierownikiem projektu jest dr
hab. in¿. Romana Œliwa, prof. PRz.

4. Projekt pn. Centrum Sportowo-Dydaktyczne Poli-
techniki Rzeszowskiej; zgodnie z umow¹ podpisan¹ 4 mar-

ca 2005 r. jest realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 1 -
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmac-
nianiu konkurencyjnoœci regionów (dzia³anie 1.3 - Regional-
na infrastruktura spo³eczna, poddzia³anie 1.3.1 - Regionalna
infrastruktura edukacyjna). Kierownikiem projektu jest
mgr in¿. Jacek Hess.

5. Projekt pn. Fundusz Stypendialny Doktorantów (bu-
dowa i eksploatacja maszyn); zgodnie z umow¹ podpisan¹
w dniu 16 stycznia 2006 r. realizowany jest w ramach
ZPORR, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludz-
kich w regionach (dzia³anie 2.6 - Regionalne Strategie Inno-
wacyjne i transfer wiedzy). Kierownikiem projektu jest dr
hab. in¿. Andrzej Tomczyk, prof. PRz.

6. Projekt pn. Centrum Transferu Nowoczesnych
Technologii Wytwarzania; zgodnie z umow¹ podpisan¹
22 czerwca 2005 r. jest realizowany w ramach ZPORR, Prio-
rytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
(dzia³anie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer
wiedzy). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. in¿. Le-
onard Ziemiañski.

7. Projekt pn. Utworzenie nowoczesnego laboratorium
badañ materia³ów dla przemys³u lotniczego; zgodnie
z umow¹ podpisan¹ 30 wrzeœnia 2005 r. jest realizowany
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, Priorytet 1 - Rozwój
przedsiêbiorczoœci i wzrost innowacyjnoœci poprzez wzmoc-
nienie instytucji otoczenia biznesu (dzia³anie 1.4 - Wzmoc-
nienie wspó³pracy miêdzy sfer¹ badawczo-rozwojow¹
a gospodark¹, poddzia³anie 1.4.3 - Inwestycje zwi¹zane z bu-
dow¹, modernizacj¹ i wyposa¿eniem specjalistycznych labo-
ratoriów CZT i Centrów Doskona³oœci dzia³aj¹cych
w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki).
Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. in¿. Jan Sie-
niawski.

8. Projekt pn. Biuro wdra¿ania i monitoringu Regional-
nej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego;
zgodnie z umow¹ podpisan¹ 27 paŸdziernika 2005 r. jest rea-

Wykorzystanie FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Unii Europejskiej w Politechnice Rzeszowskiej

Wykorzystanie FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Unii Europejskiej w Politechnice Rzeszowskiej
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lizowany w ramach ZPORR, Priorytet 2 - Wzmocnienie roz-
woju zasobów ludzkich w regionach (dzia³anie 2.6 - Re-
gionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy). Kierow-
nikiem projektu jest prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak.

9. Projekt pn. Wyposa¿enie i uruchomienie Centrum
Biotechnologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Albi-
gowej; zgodnie z umow¹ podpisan¹ 26 stycznia 2006 r. jest
realizowany w ramach ZPORR, Priorytet 1 - Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konku-
rencyjnoœci regionów (dzia³anie 1.3 - Regionalna infrastru-
ktura spo³eczna, poddzia³anie 1.3.1 - Regionalna infra-
struktura edukacyjna). Kierownikiem projektu jest prof.
dr hab. El¿bieta Wa³ajtys-Rode.

10. Projekt pn. Modernizacja Laboratorium Obróbki
Mechanicznej - PRz dla potrzeb CZT-Aeronet; zgodnie
z umow¹ podpisan¹ 26 stycznia 2006 r. jest realizowany
w ramach ZPORR Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoœci re-
gionów (dzia³anie 1.3 - Regionalna infrastruktura spo³eczna,
poddzia³anie 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna).
Kierownikiem projektu jest mgr in¿. Jacek Hess.

£¹czna wartoœæ realizowanych projektów wynosi ok.
50 mln z³. Dodatkowo w chwili obecnej rozpatrywanych jest
7 wniosków aplikacyjnych.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przygotowanie wniosków, ich reali-
zacja oraz rozliczenie wymagaj¹ ogromnego zaanga¿owania
kierownictwa PRz, kierowników projektów, pracowników
s³u¿b finansowo-ksiêgowych, s³u¿b technicznych, a zw³asz-
cza pracowników Biura Obs³ugi Funduszy Europejskich,
dlatego, korzystaj¹c z niniejszej okazji, sk³adam podziêko-
wanie pracownikom naszej uczelni wspieraj¹cym pozyski-
wanie przez Politechnikê Rzeszowsk¹ œrodków pocho-
dz¹cych z Unii Europejskiej.

Janusz Bury

Politechnika Rzeszowska w tym
roku akademickim goœci 21 studentów
z zagranicy. Ju¿ we wrzeœniu przyby³a
do nas pierwsza, spora - 13-osobowa
grupa, a w lutym i marcu 2006 r. przy-
by³a nastêpna, 8-osobowa grupa. G³ów-
nie s¹ to studenci z Hiszpanii i Por-
tugalii, a tak¿e studenci z Belgii i Nie-
miec. Aby czuli siê u nas dobrze, a ich
pobyt w Polsce by³ bardziej urozmaico-
ny, zorganizowano dla nich m.in.:
zwiedzanie podziemi miasta i obiad
w restauracji oraz wizytê w Oœrodku
Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasion-
ce. Studenci zagraniczni od paŸdzierni-
ka 2005 r. uczestniczyli w kursie jêzyka
polskiego prowadzonym przez pani¹
Mariê Nowak ze Studium Jêzyków
Obcych.

Po kilku dniach tej nauki zosta³am
grzecznie przez nich powitana mi³ym
“dzieñ dobry” oraz stwierdzeniem “jak
zimno”. Uzna³am wiêc, ¿e maj¹ wystar-
czaj¹ce podstawy do nawi¹zywania
kontaktów z Polakami, gdy¿ jak wiado-
mo, Polacy lubi¹ rozmawiaæ o pogo-
dzie, a narzekanie na zimno czy inne
niedogodnoœci pozwoli³o wielu lu-
dziom mile spêdziæ czas.

Dnia 27 marca przygotowano dla
nich spotkanie, podczas którego mog-
liœmy po¿egnaæ studentów powraca-
j¹cych do swoich macierzystych uczel-
ni za granic¹ i gor¹co powitaæ nowych.
Pan prorektor Aleksander Koz³owski
serdecznie powita³ uczestników spot-
kania po portugalsku, hiszpañsku i po
angielsku.

Na spotkanie zostali zaproszeni: JM
Rektor i prorektorzy, prodziekani ds.
nauczania, koordynatorzy wydzia³owi
Programu Socrates/Erasmus, studenci
zagraniczni, studenci naszej uczelni
uprzednio studiuj¹cy w Hiszpanii i Por-
tugalii oraz kilkoro studentów-kandy-
datów na wyjazdy zagraniczne w no-
wym roku akademickim. Spotkanie
odby³o pod nazw¹ “Europa da siê lubiæ
w wydaniu podkarpackim”. Czêœæ roz-
rywkow¹ rozpoczê³a w sposób niezwy-
kle weso³y i dowcipny pani M. Nowak
ze Studium Jêzyków Obcych. Studenci
zagraniczni przygotowali w jêzyku pol-
skim dwa przeœmieszne skecze z Kaba-
retu Dudek, które w ich wykonaniu
wywo³ywa³y salwy œmiechu. S³ynne
powiedzenie “wê¿ykiem, wê¿ykiem”
oraz wspania³a rozmowa dwóch hy-

draulików i biednego klienta w wyko-
naniu Rodriga Lombardery, Daniela
Guttiereza oraz Marcosa Magadana
z Oviedo szczerze rozbawi³a i rozœmie-
szy³a publicznoœæ. Podobnie jak pod-
czas skeczu - rozmowy dwóch ¯ydów,
prowadz¹cych rozmowê telefoniczn¹
w interesach, w wykonaniu Alberta Pa-
laciosa z Walencji i Ignacia Vega Prado
z Oviedo.

Gor¹c¹ atmosferê spotkania pod-
grzewa³y œpiewane przez wszystkich
uczestników spotkania piosenki pol-
sko-hiszpañsko-portugalskie i gor¹ce
rytmy melodii, które na gitarach wygry-
wali Sergio Domingos z Portugalii
i Klara Szopa, a na skrzypcach córka
pani M. Nowak. Quiz, podczas którego
studenci hiszpañscy zadawali Polakom
pytania zwi¹zane z histori¹ i kultur¹
Polski, a polscy studenci pytali obco-
krajowców o Hiszpaniê, zakoñczy³ siê
remisem. Wszyscy œwietnie siê bawili,
gdy¿ wszyscy mogli braæ w zabawie
aktywny udzia³ oraz udzielaæ odpowie-
dzi na pytania.

Podczas imprezy spotka³a mnie bar-
dzo mi³a niespodzianka, gdy¿ od stu-
dentów otrzyma³am zagraniczny order

Gor¹ce spotkanie "erasmusowe"
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uœmiechu jako podziêkowanie za po-
moc, zaanga¿owanie i ¿yczliwoœæ wo-
bec studentów.

Po spotkaniu odby³a siê degustacja
hiszpañskiej tortilli, przygotowanej
przez Hiszpanów, oraz smako³yków
z naszej sto³ówki.

Spotkania takie s¹ niezwykle wa¿ne
dla integracji studentów obcokrajow-
ców. Jestem przekonana, ¿e do swego
kraju zabior¹ mi³e wspomnienia o na-
szej ¿yczliwoœci, goœcinnoœci i wspól-
nej zabawie.

Spotkania takie bêd¹ kontynuowane
i - mam nadziejê - stan¹ siê tradycj¹
w kulturze naszej akademickiej
spo³ecznoœci.

Joanna Ruszel

6. Program Ramowy powoli dobie-
ga koñca, og³aszane s¹ ostatnie konkur-
sy. Wybiegamy ju¿ w przysz³oœæ,
myœl¹c o nastêpnym - 7. Programie Ra-
mowym, który rozpocznie siê 1 stycz-
nia 2007 i bêdzie trwa³ do 31 grudnia
2013 r. Naukowe i technologiczne cele,
które maj¹ byæ osi¹gniête w trakcie jego
trwania, powinny bazowaæ na doœwiad-
czeniach 6. PR i dalszym rozwoju Euro-
pejskiej Przestrzeni Badawczej.
Zosta³y one okreœlone jako:

�wspieranie miêdzynarodowej
wspó³pracy na wszystkich p³asz-
czyznach,

�wzmacnianie dynamizmu, kreaty-
wnoœci i doskona³oœci europej-
skich badañ naukowych,

�wzmacnianie iloœciowe i jako-
œciowe potencja³u ludzkiego w za-
kresie badañ i technologii,

�zapewnianie optymalnego wyko-
rzystania potencja³u badawczego
i innowacyjnego.

Cele te bêd¹ realizowane za pomoc¹
czterech nastêpuj¹cych rodzajów
dzia³añ:

I. Wspó³praca - Cooperation - miê-
dzynarodowa wspó³praca w okreœlo-
nych dziedzinach tematycznych.

II. Pomys³y - Ideas - badania inspi-
rowane przez naukowców.

III. Ludzie - People - wspieranie in-
dywidualnych naukowców.

IV. Mo¿liwoœci - Capacities -
wspieranie mo¿liwoœci badawczych.

W czêœci „Wspó³praca” wyodrêb-
niono dziewiêæ g³ównych tematów:

�Zdrowie
�¯ywnoœæ, rolnictwo, biotechno-

logie
�Technologie informacyjne i ko-

munikacyjne
�Nanonauki, nanotechnologie, in-

¿ynieria materia³owa, nowe tech-
nologie produkcyjne

�Energia
�Œrodowisko (³¹cznie ze zmianami

klimatycznymi)
�Transport (³¹cznie z aeronautyk¹)
�Nauki spo³eczno-ekonomiczne

i humanistyczne
�Bezpieczeñstwo i przestrzeñ kos-

miczna.
W czêœci “Pomys³y” Komisja Euro-

pejska przewiduje finansowanie indy-
widualnych projektów proponowanych
przez naukowców w wybranym przez
nich obszarze. Projekty bêd¹ oceniane
przez Europejsk¹ Radê ds. Badañ Na-
ukowych (European Research Coun-
cil).

W czêœci “Ludzie” przewiduje siê
dzia³ania wspieraj¹ce szkolenia, rozwi-
janie kariery pracowników nauki. Nale-
¿y zachêcaæ europejskich naukowców
do pozostania w Europie, a naukowców
z ca³ego œwiata do przyjazdu na nasz
kontynent.

“Mo¿liwoœci” to zoptymalizowanie
wykorzystania i rozwoju infrastruktur

badawczych, wzmocnienie mo¿liwoœci
innowacyjnych ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, wspieranie rozwoju
regionalnych zespo³ów badawczych,
podjêcie horyzontalnych dzia³añ
wspieraj¹cych miêdzynarodow¹
wspó³pracê.

Na realizacjê tych dzia³añ przewi-
dziano kwotê 75,75 mld euro, w tym na
“Wspó³pracê” 44432 mln euro, “Po-
mys³y” 11862 mln euro, “Ludzie” 7129
mln euro, “Mo¿liwoœci” 7489 mln euro.

7. Program Ramowy ró¿niæ siê bê-
dzie od poprzednich znacz¹cym upro-
szczeniem jego dzia³añ. Dotyczyæ one
bêd¹ cyklu finansowania, zasad i proce-
dur administracyjnych, czytelnoœci
i przystêpnoœci dokumentów. Mo¿emy
mieæ nadziejê, ¿e nie skoñczy siê na
obietnicach i zniechêcaj¹ca biurokracja
nie bêdzie skutecznie odstrasza³a po-
tencjalnych uczestników programu.

Nowymi elementami w 7. PR s¹
tzw. Platformy Technologiczne, utwo-
rzenie Europejskiej Rady ds. Badañ Na-
ukowych, rozwój „regionów wiedzy”
oraz finansowanie projektów indywi-
dualnych.

Udzia³ pracowników Politechniki
Rzeszowskiej w dotychczasowych pro-
gramach nie jest imponuj¹cy, jednak
“szlaki zosta³y przetarte” i teraz mo¿e
byæ tylko lepiej. Dlatego zachêcam
wszystkich do œledzenia informacji
o konkursach, mo¿liwoœciach do³¹cza-
nia siê do projektów i o ofertach sty-
pendialnych M. Curie na stronie
www.cordis.lu. Strona ta ma tak¿e link
do wersji polskojêzycznej.

Urszula Kluska

Podstawowe informacje

o 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Podstawowe informacje

o 7. PROGRAMIE RAMOWYM

W nastêpnym numerze

21 kwietnia 2006 r. goœci³a
w Politechnice grupa genera³ów
pochodz¹cych z Podkarpacia.
Szersz¹ relacjê z tej wizyty prze-
czytaj¹ Pañstwo w czerwcowym
wydaniu “GP”.
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5000 lat temu Egipcjanie odkryli, ¿e
wiatr mo¿e byæ u¿yteczny. Przytwier-
dzali do masztów swoich statków
p³achty skóry w poprzek wiej¹cego
wiatru, dziêki czemu ¿egluga po Nilu
odbywa³a siê bez si³y ludzkich miêœni.
Tê sam¹ zasadê wykorzystali ludzie do
budowy wiatraków, które do Hiszpanii
sprowadzili Arabowie. W Europie
spe³nia³y one ró¿norodne funkcje. Za
ich spraw¹ napêdzane by³y pompy
wodne - wiatraki holenderskie (pod ko-
niec XVIII w. by³o ich 20 tys.), a w Pol-
sce napêdza³y kamienie m³yñskie do
mielenia zbo¿a. Sta³y tam, gdzie wia³y
wiatry, a wiêc na brzegach morskich
i w górach. Wspó³czeœnie s³u¿¹ do pro-
dukcji “zielonej” energii elektrycznej.
Stare drewniane skrzyd³a zast¹pi³y
aerodynamiczne œmig³a z tworzyw
sztucznych, szopy, stalowe wie¿e lub
maszty. Obecnie w energetyce wiatro-
wej na œwiecie przoduje USA, gdzie
tylko w samym Teksasie pracuje ich
80 000. Panuje pogl¹d, ¿e to wiatraki,
które s³u¿y³y do irygacji pól, a nie re-
wolwer Colta, przyczyni³y siê do kolo-
nizacji terenów bezkresnych prerii za-
chodniej czêœci USA. W wyniku opra-
cowania siatki pomiarowej zasobów
wiatrowych stwierdzono, ¿e najlepsze
warunki obejmuj¹ tereny przybrze¿ne
Zatoki Meksykañskiej, Alaski i Wielkie
Jeziora. Dynamika wzrostu energetyki
wiatrowej jest imponuj¹ca, bo rzêdu

30% w skali roku. W USA zasoby ener-
gii wiatrowej porównuje siê z zasobami
ropy w Arabii Saudyjskiej. Najnow-
szym trendem s¹ MRT (ang. Multiple
Rotors Turbine) na platformach stacjo-
narnych lub dryfuj¹cych po wodach
przybrze¿nych, gdzie w celu ogranicze-
nia strat przesy³owych w wypadku du-
¿ych odleg³oœci platform od brzegu
energia by³aby konwerterowana po-
przez elektrolizê na wodór, a ten w po-
staci ciek³ej transportowany na l¹d
tankowcami. Wytwarzanie paliwa wo-
dorowego z wykorzystaniem energii
wiatru jest now¹ tendencj¹ w zaspoka-
janiu zapotrzebowania energetycznego
w skali œwiatowej. Wodór stanowi bar-
dzo wygodny noœnik do magazynowa-
nia energii odnawialnych pochodz¹-
cych z biomasy (sezonowoœæ pozyski-
wania surowca) lub okresowo zmien-
nych (wiatr, s³oñce). W tunelach aero-
dynamicznych wielu krajów trwaj¹ ba-
dania energetycznych turbin wiatro-
wych pod wzglêdem konstrukcji i sy-
mulacji parametrów hydrodynamicz-
nych. Testuje siê nowe materia³y kom-
pozytowe i technologie wytwarzania
³opatek turbin wiatrowych, które maj¹
d³ugoœæ rzêdu 30-60 metrów i masê na-
wet do 7 ton. Oœ turbiny znajduje siê na
wysokoœci œrednio 70 m, a przek³adnia
generatora pr¹du posiada gabaryty au-
tobusu. Energetyka wiatrowa istnieje
w 50 krajach na œwiecie i w Europie.
W Polsce obserwuje siê nasilaj¹ce ten-
dencje medialne i propagandowe, ma-
j¹ce na celu zablokowanie jej rozwo-
ju. Najczêœciej pokazuje siê zdjêcia
i opisy starych technologii, których ste-
reotypem jest ma³y, szybko krêc¹cy siê
wiatraczek. Prêdkoœæ obrotowa no-
wych turbin wiatrowych wynosi
10-20 obr/min, co nie stanowi powa¿-
nego zagro¿enia dla przelatuj¹cych pta-
ków. Dane amerykañskie podaj¹, ¿e
w skali roku ginie w zderzeniach z wia-
trakami ok. 30 tys. ptaków, co stanowi
ma³y odsetek wobec 15 mln gin¹cych

w zderzeniach z liniami energetyczny-
mi, 7 mln pod ko³ami samochodów,
a 5 mln w wyniku prac rolnych. Oko³o
1 mln ptaków ginie na skutek zderzenia
z oknami i elewacjami lustrzanymi wy-
sokich budynków, a koty i psy unice-
stwiaj¹ niewiarygodnie wiele, bo 8 mln
ptaków.

Kolejnym zarzutem podnoszonym
przez przeciwników energetyki wiatro-
wej jest ha³as. Prawd¹ jest, ¿e wspó³-
czesne turbiny powoduj¹ ha³as rzêdu
100 dB na poziomie gondoli i przy prê-
dkoœci wiatru rzêdu 8-10 m/s. Pomiary
ha³asu w odleg³oœci 300 m od elektrow-
ni wiatrowej wykazuj¹ jego natê¿enie
na poziomie 45 dB. Jest to wartoœæ do-
puszczalna w terenie zabudowanym
w porze nocnej. Przy tak silnym wietrze
wiêkszy ha³as powoduje szum drzew,
ale nikt przy zdrowych zmys³ach nie
postuluje ich wyciêcia z tego powodu.

Rozproszenie sieci minielektrowni
stanowi o bezpieczeñstwie i niezawod-
noœci dostawy energii i eliminuje mo¿-
liwoœæ globalnej awarii, jak to niekiedy
siê zdarza w centralnym systemie ener-
getycznym (efekt domina - awaria
w USA).

Energia wiatru - niszcz¹ca si³a przynosz¹ca korzyœci

Ci¹g dalszy na str. 16
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Argumentem podnoszonym prze-
ciw wiatrakom jest to, ¿e szpec¹ krajo-
braz. Wyklucza siê obecnoœæ form
wiatrakowych na terenach chronio-
nych i uzdrowiskowych. Piêkno krajo-
brazu to rzecz gustu. Mo¿na wybieraæ
widok na bezkresnych ³¹kach, wiatra-
ków oddalonych od siebie o kilkaset
metrów albo elektrowni wêglowej ze
swoimi kominami, ha³dami wêgla
i kursuj¹cymi bez przerwy poci¹gami
z wêglarkami. Byæ mo¿e znajd¹ siê
amatorzy spêdzania urlopu w okolicy
elektrowni Be³chatów czy Turów za-
miast w Ustroniu Morskim czy Dar-
³ówku. Doœwiadczenia europejskie
wykazuj¹, ¿e “fermy” wiatraków
stanowi¹ dodatkow¹ atrakcjê turys-
tyczn¹.

Znowelizowane prawo budowlane
wprowadzi³o pozytywn¹ zmianê: ogra-
niczenie definicji elektrowni wiatrowej
do czêœci budowlanej, bez urz¹dzeñ
elektrowni. Zmniejszono w ten sposób
obci¹¿enia podatkowe od nieruchomo-
œci dla inwestorów.

Zmiana zachowawczego podejœcia
do energetyki wiatrowej, obalenie tra-
dycyjnych mitów jest warunkiem har-
monijnego rozwoju energetyki odna-
wialnej we wszystkich jej formach.

Przysz³oœæ, czy to komuœ podoba
siê, czy nie, nale¿y do energetyki odna-
wialnej. Lobbyœci energetyki konwen-
cjonalnej dzia³aj¹ na wielu frontach.
Przyk³adowo rozporz¹dzenie Ministra
Infrastruktury wprowadza obowi¹zek
malowania kolorem czerwonym 1/3
po³aci koñcowych œmig³a. Podra¿a to
koszty i dodatkowo szpeci turbiny wia-
trowe. Wiatraki maj¹ staæ w takich
miejscach, aby absolutnie nie kolido-
wa³y z komunikacj¹ lotnicz¹.

Wykorzystuj¹c otaczaj¹ce nas
Ÿród³a odnawialnej energii, dzia³amy
w symbiozie z natur¹. Unikamy w ten
sposób konfliktu z ni¹, a umiejêtnie ko-
rzystamy z oferowanych przez naturê
zasobów.

Koñcz¹c, ¿ywiê przekonanie, ¿e
ostatnim wojuj¹cym z wiatrakami by³
Don Kichot.

Janusz Rak

Og³oszony zosta³ przetarg na sprze-
da¿ dwóch samolotów u¿ywanych
w szkoleniu lotniczym studentów spe-
cjalizacji pilota¿owej Politechniki Rze-
szowskiej. Do sprzeda¿y wystawiono
samolot PZL-104 “Wilga 35A” - cena

wywo³awcza 80.000 z³ i AN-2TP-
-SP-TWL - cena wywo³awcza
99.000 z³, o czym równie¿ mo¿na siê
dowiedzieæ na stronie internetowej
PRz. Zg³oszone do sprzeda¿y samoloty
mo¿na ogl¹daæ w hangarze Oœrodka

Zmiana taboru w OKLZmiana taboru w OKL

PZL-104 “Wilga 35A”.
Fot. Archiwum OKL

AN-2TP- -SP-TWL.
Fot. Archiwum OKL
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Kszta³cenia Lotniczego PRz w Jasionce
po uprzednim uzgodnieniu terminu
z dyrekcj¹ OKL.

Na wystawionych do sprzeda¿y sa-
molotach wyszkoli³o siê wielu naszych
absolwentów tej specjalizacji. W szko-
leniu lotniczym studentów pilota¿u nie-
ocenionych “Antków”, ze wzglêdu na
ich wiek i ogromne iloœci zu¿ywanego
paliwa, przestano u¿ywaæ w po³owie lat
90. Ich miejsce zajê³y samoloty typu
Sonata TB-9 “Tampico”. Ostatni la-
taj¹cy w OKL AN-2TP u¿ywany by³ do
koñca ubieg³ego roku w przeszkalaniu
pilotów (równie¿ zagranicznych)
pragn¹cych uzyskaæ uprawnienie do
wykonywania lotów na tym s³awnym

i coraz bardziej popularnym w krêgach
koneserów lotnictwa zabytkowym sa-
molocie. Oœrodek wspó³pracowa³ rów-
nie¿ z sekcj¹ spadochronow¹ Aero-
klubu Rzeszowskiego, wywo¿¹c “An-
tkiem” wielu chêtnych do oddania sko-
ku skoczków spadochronowych.

Ostatni lataj¹cy w OKL samolot
typu PZL-104 “Wilga” u¿ytkowany by³
sporadycznie do holowania szybow-
ców Aeroklubu Politechniki Rzeszow-
skiej oraz do uzyskiwania przez studen-
tów pilota¿u uprawnieñ do wykonywa-
nia lotów w warunkach nocnych.

Zmieniaj¹ siê czasy i technologia,
wys³u¿ony sprzêt trzeba zast¹piæ nowo-
czesnym, wymaganym we wspó³czes-

nym lotnictwie. Niemniej wraz ze
sprzeda¿¹ tych samolotów zamyka siê
dotychczasowy, wieloletni rozdzia³ hi-
storii szkolenia lotniczego w OKL. Oby
nadchodz¹cy czas i zmiana gestora fi-
nansowania dzia³alnoœci Oœrodka by³y
zapowiedzi¹ lepszych czasów dla tej
jednostki, w tym równie¿ w niezbêdnej
odnowie floty powietrznej. Zgodnie
z ustaw¹ “Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym” od 1 stycznia 2007 r. dzia³al-
noœæ OKL finansowana bêdzie ze œrod-
ków Ministerstwa Budownictwa
i Transportu.

Marta Olejnik

W dniu 7 kwietnia 2006 r. w Zespole
Sal Wyk³adowych PRz odby³a siê
V Konferencja Dydaktyka Chemii, zor-
ganizowana przez Wydzia³ Chemiczny
naszej uczelni oraz Rzeszowski Od-
dzia³ Polskiego Towarzystwa Che-
micznego. W konferencji uczestni-
czy³o ponad stu nauczycieli ucz¹cych
chemii w szko³ach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na terenie woje-
wództwa podkarpackiego oraz przed-
stawiciele organizatorów spotkania.

Wszystkich zebranych serdecznie
powita³a i ca³e spotkanie prowadzi³a dr
hab. in¿. Dorota Antos, prof. PRz - pro-
dziekan ds. ogólnych Wydzialu Che-
micznego. S³owa powitania skierowa³
tak¿e dziekan Wydzia³u prof. dr hab.
in¿. Henryk Galina. W swoim wy-
st¹pieniu scharakteryzowa³ obecn¹
dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ Wy-
dzia³u, przedstawi³ tak¿e plany i zamie-
rzenia dotycz¹ce nowego kierunku
studiów, jakim bêdzie od nowego roku
akademickiego “biotechnologia”. Prof.
H. Galina wyrazi³ zadowolenie z do-
tychczasowej wspó³pracy ze szko³ami
œrednimi, a zw³aszcza z jednej z jej

form, jak¹ jest organizowanie dla ucz-
niów szkó³ œrednich seminariów pt.
“Wybrane problemy chemii”. Podczas
tych seminariów uczniowie s³uchaj¹
wyk³adów, które g³osz¹ pracownicy
naukowi Wydzia³u Chemicznego,
a uczniowie wykazuj¹cy wiêksze zain-
teresowanie chemi¹ uczestnicz¹ tak¿e
w zajêciach laboratoryjnych. W dniach
13-14 lutego br. odby³o siê kolejne,
XIII seminarium z tego cyklu. Inn¹
form¹ wspó³pracy ze szko³ami œredni-
mi jest organizowanie konferencji dla
nauczycieli chemii.

Program tegorocznej V Konferencji
Dydaktyka Chemii - Rzeszów 2006
obejmowa³ wyk³ady, informacje
o przebiegu 52. Olimpiady Chemicz-
nej, informacje o dzia³alnoœci Komisji
Egzaminów Maturalnych oraz prezen-
tacjê podrêczników do nauczania che-
mii przez ró¿nych wydawców.

Wyk³ady wyg³osili kolejno: dr Ry-
szard M. Janiuk (Uniwersytet Marii
Curie-Sk³odowskiej, Wydzia³ Chemii,
Pracownia Dydaktyki Chemii -
“Kszta³cenie umiejêtnoœci rozumowa-
nia z u¿yciem modeli budowy materii

na lekcjach chemii” oraz dr hab. in¿. Ja-
cek Lubczak, prof. PRz (Politechnika
Rzeszowska, Wydzia³ Chemiczny,
Zak³ad Chemii Organicznej) - “Podsta-

Konferencje-Sympozja-Seminaria
Konferencja

Dydaktyka Chemii

Powitanie uczestników przez prodzie-
kan ds. ogólnych dr hab. in¿. Dorotê
Antos.

Fot. M. Misiakiewicz
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wowe mechanizmy reakcji w chemii
organicznej”.

Dotychczasowy przebieg oraz wy-
niki tegorocznej 52. Olimpiady Che-
micznej omówi³ dr Janusz Pusz, sekre-
tarz Okregu Rzeszowskiego Olimpia-
dy, natomiast mgr Dymitr Malec
(nauczyciel LO w Nisku), bêd¹cy koor-
dynatorem Komisji Egzaminów Matu-
ralnych, w wyst¹pieniu zatytu³owanym
“Logowanie do systemu i komuniko-
wanie z OKE za pomoc¹ internetu”
przekaza³ informacjê o pracy tych Ko-
misji podczas ubieg³orocznej matury
i zaapelowa³ do nauczycieli, aby brali
udzia³ w ich pracach.

Podczas trwania konferencji mo¿na
by³o siê zapoznaæ z nowoœciami wy-
dawniczymi, które proponowa³y wyda-

wnictwa: “Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne”, “Nowa Era” oraz “Paz-
dro”. Na poszczególnych stoiskach
mo¿na by³o siê zapoznaæ z najnowszy-
mi podrêcznikami do nauczania chemii
na ró¿nych poziomach edukacji, a tak¿e
dokonaæ zakupu wielu ciekawych
ksi¹¿ek i pomocy dydaktycznych.

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

Cecylia Heneczkowska

Uczestnicy konferencji. Od lewej: dr Ryszard M. Janiuk (UMCS), prof. PRz Jan
Kalembkiewicz, Jadwiga Sobczak (redaktor WSiP).

Fot. M. Misiakiewicz

Stoisko oblegane przez uczestników konferencji.
Fot. M. Misiakiewicz

K O M U N I K A T

Politechnika Krakowska, we wspó³pracy z European-
American University Forum, organizuje w dniach 23-24
paŸdziernika 2006 r. konferencjê miêdzynarodow¹ pt. Best
practices and Model Higher Education programs of Europe
and the Americas.

Chêtni do uczestnictwa w konferencji mog¹ zg³aszaæ re-
feraty w jêzyku angielskim, dotycz¹ce zagadnieñ:
� Model seamless education programs.
� Succesful practices under Bologna Process and Pisa study.
� Leveraging university growth through government invest-

ments in science.
� Sound practices for doing both teaching and research well.
� Model public-private partnerships.
� Success stories: Reforming Education.

Referaty nieprzekraczaj¹ce 4 stron formatu A4 (Times
New Roman 12, single space) powinny byæ dostarczone
w formie elektronicznej do 30 czerwca 2006 r. na adres: jo-
lar@pk.edu.pl

Biuro Konferencji i kontakt: jolar@pk.edu.pl
tel. (12) 628 22 24, fax (12) 628 25 04

Wa¿ne informacje:
Przes³anie referatu: do 30 czerwca 2006 r.
Przes³anie streszczenia (abstract) do 30 maja 2006 r.
Rejestracja: do 5 paŸdziernika 2006 r.
Op³ata konferencyjna: 160 euro

Urszula Kluska

Konferencja w Krakowie
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W dniach 3-4 kwietnia 2006 r.
odby³o siê w Wiedniu First Internatio-
nal Symposium on Lightning Physics
and Effects, które zorganizowano w ra-
mach programu Unii Europejskiej
COST P18: The Physics of Lightning
Flash and Its Effects. Referaty zosta³y
wyg³oszone w trakcie trwania szeœciu
sesji, których tematyka zwi¹zana by³a
z ró¿nymi aspektami badañ wy³adowañ
doziemnych, wy³adowañ w chmurach
oraz zjawisk œwietlnych wystêpuj¹cych
w trakcie burz w jonosferze. Zg³oszo-
ny przeze mnie referat pt. Estimation
of Lightning-Induced Effecs in Comp-
lex Systems Using Engineering Return-
Stroke Models zosta³ zakwalifikowany
do sesji Lightning Phenomenology and
Modeling, której przewodniczy³ prof.
Marcos Rubinstein z Institut TCOM
Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud.

W drugim dniu obrad odby³o siê ze-
branie, podczas którego ustalono sk³ad
osobowy poszczególnych zespo³ów
badawczych programu COST P18.
Trzech przedstawicieli Polski zakwali-
fikowano do udzia³u w pracach nastê-
puj¹cych grup roboczych:

1. WG2. Phenomenology and mo-
delling of the processes in the lightning
flash - dr in¿. Grzegorz Mas³owski - Po-
litechnika Rzeszowska

2. WG3. Physics and models for the
lightning attachment to objects - dr in¿.
Marek £oboda - Politechnika War-
szawska

3. WG4. Inverse source problems in
lightning - mgr Piotr Barañski - Instytut
Geofizyki PAN.

Ponadto liderzy poszczególnych
grup przedstawili plan badañ na najbli¿-
szy okres, tj. do nastêpnego zebrania za-
planowanego w paŸdzierniku 2006 r.
w Barcelonie.

Grzegorz Mas³owski

Sympozjum

Sympozjum

w Wiedniu

Sympozjum

w Wiedniu

� Mgr in¿. Roman Warcho³ z Laboratorium Chemicznego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie wyg³osi³ w dniu 4 stycznia 2006 r. referat pt. Perspektywicz-
ne, niskoemisyjne obiegi energetyczne z wykorzystaniem ditlenku wêgla na semi-
narium Wydzia³u Chemicznego.

� Prof. Vitalii Dugaev, Department of Physics and Center for Physics of Fundamen-
tal Interactions Instituto Superior Tecnico, Lizbona, Portugalia, wyg³osi³ w dniu
5 stycznia 2006 r. referat pt. Faza Berry’ego i anomalny efekt Halla w nanostruktu-
rach magnetycznych na seminarium Katedry Fizyki.

� W dniu 12 stycznia 2006 r. w Katedrze Fizyki odby³o siê seminarium pt. Nowocze-
sna aparatura medyczna prowadzone przez mgr. in¿. Miros³awa Zwolaka ze Sp.
z o.o. TEHAND w Lublinie.

� W dniu 16 stycznia 2006 r. prof. Mi³osz Wnuk, University of Wisconsin - Milwau-
kee, USA, przedstawi³ wyniki swoich badañ dla NASA w wyk³adzie pt. Zagadka
katastrofy wahad³owca Columbia 7 zorganizowanym przez Samorz¹d Studentów
Politechniki Rzeszowskiej.

� Dr hab. Arkadiusz Wojs z Instytutu Fizyki Politechniki Wroc³awskiej wyg³osi³
w dniu 19 stycznia 2006 r. referat pt. U³amkowy ³adunek w fotoluminescencji
kwantowych cieczy elektronowych na wspólnym seminarium Wydzia³u Chemicz-
nego i Katedry Fizyki.

� Prof. dr hab. in¿. Volodymyr Liubimov przedstawi³ w dniu 25 stycznia 2006 r.
przegl¹dowy referat z prowadzonych badañ naukowych w zakresie kszta³towania
i klasyfikacji struktury geometrycznej obrabianych powierzchni na seminarium
Katedry Technik Wytwarzania i Automatyzacji.

� Mgr in¿. Urszula Szeluga z Zak³adu Karbochemii PAN w Gliwicach wyg³osi³a
w dniu 25 stycznia 2006 r. referat pt. Modyfikowane matryce epoksydowe do kom-
pozytów hybrydowych o zwiêkszonej odpornoœci termicznej na seminarium Wy-
dzia³u Chemicznego.

� Prof. dr hab. Karol Krop, profesor zwyczajny PRz w Katedrze Fizyki, wyg³osi³
w dniu 26 stycznia 2006 r. referat pt. Output dydaktyki fizyki w szkole wy¿szej (The
roots of education are bitter, but the fruit is sweet) na seminarium Katedry Fizyki.

� Mgr in¿. Mieczys³aw Grad, asystent w Zak³adzie Energoelektroniki i Elektroener-
getyki, wyg³osi³ w dniu 24 lutego 2006 r. referat pt. Wielokomórkowy impulsowy
regulator napiêcia przemiennego na seminarium Wydzia³u Elektrotechniki i In-
formatyki oraz Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki
Teoretycznej i Stosowanej.

� Prof. dr hab. Tadeusz Lulek, profesor zwyczajny PRz w Katedrze Fizyki, wyg³osi³
w dniu 2 marca 2006 r. referat pt. Kombinatoryka funkcji falowej Bethego: struny
i ich ¿agle na seminarium Katedry Fizyki.

� Dr hab. Igor Tralle, profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego, wyg³osi³ w dniu 9 marca 2006 r. referat pt. Balistyczny transport spi-
nów a interferencja kwantowa w strukturach mezoskopowych na seminarium Ka-
tedry Fizyki.

� Dr Wies³aw Stêpieñ, starszy wyk³adowca w Katedrze Fizyki, wyg³osi³ w dniu
16 marca 2006 r. referat pt. Kogeneracja rozproszona na seminarium Katedry Fi-
zyki.

� Prof. dr hab. Andrzej Witowski z Instytutu Fizyki Doœwiadczalnej na Wydziale Fi-
zyki Uniwersytetu Warszawskiego wyg³osi³ w dniu 23 marca 2006 r. referat pt.
Spektroskopia fourierowska na przyk³adzie magnetospektroskopii p³ytkich stanów
domieszkowych w GaN na seminarium Katedry Fizyki.

� Prof. dr hab. Boris Danilchenko z Instytutu Fizyki Ukraiñskiej Akademii Nauk
w Kijowie wyg³osi³ w dniu 30 marca 2006 r. referat pt. Radiation resistance of Ga-
As-based solar cells na seminarium Katedry Fizyki.

SEMINARIA WYDZIA£OWE

Ci¹g dalszy na str. 20
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� Mgr in¿. Izabela Poplewska, asysten-
tka w Katedrze In¿ynierii Chemicznej
i Procesowej, wyg³osi³a w dniu
5 kwietnia 2006 r. referat pt. Wp³yw
fazy ruchomej i temperatury na prze-
bieg chromatografii na seminarium
Wydzia³u Chemicznego.

� Dr in¿. Jan P¹prowicz, prezes Zak³adu
Naprawy Samochodów i Podkarpac-
kiego Centrum Produkcyjno-Wdro¿e-
niowego Eko-Karpaty, wyg³osi³
w dniu 6 kwietnia 2006 r. referat pt.
Mo¿liwoœci wspó³pracy przemys³u
z nauk¹ w zakresie realizacji prac in-
nowacyjno-wdro¿eniowych (Non
scholae, sed vitae discimus) na semi-
narium Katedry Fizyki.

� Wac³aw Kocemba z firmy Balzers Sp.
z o.o. wyg³osi³ w dniu 21 kwietnia
2006 r. referat pt. Supertwarde, prze-
ciwzu¿yciowe pow³oki PVD – wybra-
ne zastosowania w przetwórstwie two-
rzyw sztucznych na seminarium Kate-
dry Przeróbki Plastycznej.

Bronis³aw Œwider

ZAPRASZAMY NA SEMINARIA

5 kwietnia br. na Wydziale Informatyki i Elektrotechniki odby³o siê se-
minarium, w ramach którego dr hab. in¿. Marian Wysocki wyg³osi³ wyk³ad
pt. Problemy i metody optymalizacji.

Zorganizowane przez dziekana Wydzia³u dr. hab. in¿. K. Buczka, prof.
PRz, oraz Oddzia³ Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Te-
oretycznej i Stosowanej seminarium zapocz¹tkowa³o cykl wyk³adów
naukowych organizowanych przez Rzeszowski Oddzia³ PTETiS, których
celem jest wspomaganie rozwoju naukowego pracowników WEiI oraz in-
spirowanie ich do przygotowywania prac habilitacyjnych i doktorskich.
26 kwietnia br. odby³o siê kolejne seminarium, na którym prof. PRz
M. Wysocki kontynuowa³ zagadnienia poruszane na poprzednim spot-
kaniu.

W obecnym semestrze, w dniach 23 maja i 6 czerwca br. w godz.
10.00-12.00 w pok. B-107 wyg³oszone zostan¹ kolejne wyk³ady poœwiêco-
ne tym razem tematyce pomiarów, na które dziekan WEiI zaprasza
wszystkich zainteresowanych. Szczegó³owe informacje dostêpne bêd¹
na tablicy og³oszeñ w bud. B oraz w Zak³adzie Energoelektroniki i Elektro-
energetyki na tydzieñ przed seminarium.

Jolanta Plewako

Niewiele osób jest œwiadomych, ¿e
kwestia ochrony œrodowiska dopiero
niedawno zyska³a nale¿ne jej zaintere-
sowanie najwy¿szych czynników miê-
dzynarodowych, kszta³tuj¹cych de
facto d³ugookresow¹ politykê œwiata
w tej dziedzinie.

Zagadnienie ochrony œrodowiska
jest tematem, o którym w skali miêdzy-
narodowej mówi siê z uwag¹ zaledwie
od 1969 r., kiedy to Sekretarz General-
ny ONZ U'Thant przedstawi³ na forum
Organizacji raport pt. “Cz³owiek i œro-
dowisko”. Data ta uznawana jest za
punkt prze³omowy w historii rozwoju
ludzkoœci i znacz¹cy dla w³aœciwego
sposobu traktowania kwestii ochrony
œrodowiska. Do momentu tego prze-
³omu nikt na œwiecie nie czu³ siê zobo-
wi¹zany do podejmowania jakichkol-
wiek dzia³añ maj¹cych na celu
oszczêdnoœæ zasobów naturalnych oraz
kszta³towania prawid³owego myœlenia
o œrodowisku przyrodniczym. Proces

uœwiadamiania spo³ecznego, jaki za-
pocz¹tkowa³ raport, jest stanem, który
ma charakter ustawiczny ze wzglêdu
m.in. na wymianê pokoleniow¹ i poja-
wianie siê nowych wyzwañ, przed któ-
rymi staje cz³owiek. Z tego powodu
zawsze jest aktualne, a zarazem nie-
zbêdne dla w³aœciwego rozwoju
spo³ecznego-gospodarczego, nieustan-
ne uœwiadamianie istotnych obo-
wi¹zków cz³owieka wobec œrodowiska
jego ¿ycia i œrodowiska naturalnego.
Misja ta prowadzona jest w najwiêk-
szym zakresie oraz najbardziej efekty-
wnie, przede wszystkim przez instytu-
cje edukacyjne.

Pozostaj¹c w zgodzie z tymi za³o¿e-
niami, warto przywo³aæ najwa¿niejsze
wytyczne, jakie powinny przyœwiecaæ
ka¿dej racjonalnie postêpuj¹cej jed-
nostce, gotowej chroniæ piêkno ota-
czaj¹cego j¹ krajobrazu, przez co-
dzienne dzia³ania podejmowane
w miejscu zamieszkania.

Poniewa¿ w ramach ochrony œrodo-
wiska wyró¿nia siê najczêœciej takie za-
dania, jak ochrona wody i powietrza,
warto odnieœæ siê do nich ze szczegól-
nym podkreœleniem ich znaczenia.

Bior¹c pod uwagê rolê cz³owieka
w kwestii ochrony wód, nale¿a³oby wy-
ró¿niæ nastêpuj¹ce wskazówki, jakimi
powinien siê on kierowaæ w codzien-
nym ¿yciu. Priorytetowym obo-
wi¹zkiem pozwalaj¹cym chroniæ
istniej¹ce zasoby wody dyspozycyjnej
jest jej oszczêdzanie na ka¿dym etapie
codziennej aktywnoœci.

Najpowszechniejszym sposobem
jest dbanie o zwyczajne dokrêcanie kra-
nów. W wielu gospodarstwach domo-
wych, które w wiêkszoœci posiadaj¹
mierniki poboru, wi¹¿e siê to dodatko-
wo z finansow¹ oszczêdnoœci¹. Jak po-
daj¹ ró¿ne Ÿród³a, roczna strata wody
z jednego kapi¹cego kranu wynosi
8-30 m3. Innym rozwi¹zaniem, zaleca-
nym tak¿e ze wzglêdu na oszczêdnoœæ,
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jest kierowanie siê prost¹ zasad¹: pry-
sznic zamiast k¹pieli.

Drugi z najistotniejszych sposobów
dbania o jakoœæ wody zaleca oszczêdne
stosowanie œrodków czyszcz¹cych, jak
równie¿ unikanie stosowania w ogród-
kach chemicznej walki ze szkodnikami
oraz przesadnego nawo¿enia (nato-
miast wykorzystywanie alternatyw-
nych sposobów przeciwdzia³ania,
typowych dla rolnictwa ekologicznego,
takich jak np. zbieranie szkodników,
stosowanie naturalnych preparatów
ochrony roœlin i kompostu b¹dŸ prowa-
dzenie w³aœciwego p³odozmianu czy
w³aœciwego doboru uprawianych ro-
œlin).

Osi¹gniêcie zamierzonego celu
ochrony wód realizuje siê tak¿e z powo-
dzeniem w wielu krajach europejskich,
w których œwiadomoœæ ekologiczna jest
tak du¿a, ¿e nie zdarza siê, by ktokol-
wiek myli³ muszlê w toalecie z koszem
na œmieci. Równoczeœnie kanon osz-
czêdnoœci w przypadku popularnych
sp³uczek nakazuje stosowanie tych mo-
deli, które maj¹ opcjê start/stop.

Tak¿e wiele uwagi nale¿y zwróciæ
na przemyœlenie zasad zwi¹zanych
z ochron¹ powietrza w aspekcie ogrze-
wania mieszkañ w trakcie okresu zimo-
wego. Postêpowanie wed³ug kilku
istotnych wskazówek w tym wzglêdzie
powinno procentowaæ nie tylko po-
praw¹ stanu atmosfery (na skutek
mniejszej emisji gazów cieplarnia-
nych), ale równie¿ popraw¹ bud¿etu
gospodarstwa domowego oraz wyni-
kaj¹cym z tego wzrostem dobrego sa-
mopoczucia.

Polecanym w tym celu racjonalnym
postêpowaniem jest przeprowadzanie
krótkiego i gruntownego wietrzenia,

zakoñczone ca³kowitym zamkniêciem
okna. Czêst¹ nieprawid³ow¹ praktyk¹
jest ci¹g³e wietrzenie pomieszczenia
przy uchylonym oknie z równoczeœnie
w³¹czonym ogrzewaniem. Takie
dzia³anie jest niczym innym jak tylko
podgrzewaniem ulicy.

Zaleca siê utrzymanie temperatury
powietrza w pomieszczeniu na pozio-
mie 20oC w biurach i pomieszczeniach
biurowych. W tym przypadku nale¿y
mieæ na uwadze to, ¿e ka¿de zwiêksze-
nie temperatury o 1oC zwiêksza koszty
ogrzewania o blisko 6%. W celu kon-
trolowania temperatury warto wiêc za-
inwestowaæ (jedynie na pocz¹tku)
w termostat, który pozwoli na utrzyma-
nie sta³ej temperatury i unikniêcie nad-
miernego nagrzewania powietrza.
Dodatkowo nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy-
krycie termostatu wisz¹c¹ zas³on¹ (lub
uniemo¿liwienie prawid³owej cyrkula-
cj i powietrza) powoduje jego
niew³aœciwe funkcjonowanie. Godne
podkreœlenia jest tak¿e to, ¿e ze wzglê-
du na potrzebê komfortowego snu
cz³owieka temperatura pomieszczenia
powinna byæ zmniejszona.

Nie bez znaczenia jest nawil¿anie
powietrza. Powietrze wilgotne jest
zdrowsze, a poza tym dzia³a o wiele
“cieplej” ni¿ skrajnie wysuszone. Wa-
runkiem w³aœciwego nagrzewania po-
mieszczeñ jest jednak stosowanie
odpowiednich szyb, najlepiej nowocze-
snego przeszklenia zabezpieczaj¹cego
przed szybkim wypromieniowaniem
ciep³a.

Gdy w danym pomieszczeniu nie
przebywaj¹ przez d³u¿szy czas (np.
w trakcie urlopu) ¿adne osoby, w celu
ograniczenia strat ciep³a nale¿y ustawiæ
termostat w pozycji gwiazdki.

Warto rów-
nie¿ pamiêtaæ
o tym, ¿e tak¿e
i w tym aspek-
cie ochrony œro-
dowiska prysz-
nic jest bardziej
p r e f e r o w a n y
ni¿ k¹piel. Wy-
nika to z tego,
¿e wed³ug nie-
których szacun-
ków k¹piel jest

trzy razy bardziej energo- i wodo-
ch³onna ni¿ szeœciominutowy prysznic.
Pomagaj¹ w tym zreszt¹ oszczêdne ba-
terie prysznicowe bez redukowania po-
czucia u¿ytecznoœci.

W œwietle przedstawionych dzia³añ
racjonalizatorskich, prowadzonych ju¿
na etapie ¿ycia codziennego, nasuwa
siê wniosek o mo¿liwoœci znacznego
zmniejszenia zanieczyszczenia œrodo-
wiska przyrodniczego. Warunkowane
jest to istnieniem du¿ej œwiadomoœci
ekologicznej spo³eczeñstwa, a przede
wszystkim dobr¹ wol¹ zainteresowa-
nych w utrzymaniu ich otoczenia przez
jak najd³u¿szy czas w stanie zapew-
niaj¹cym zaspokajanie podstawowych
potrzeb estetycznych, rekreacyjnych,
ale tak¿e u¿ytkowych. Mówienie o za-
chowaniu istniej¹cego dziedzictwa
przyrodniczego w odniesieniu do do-
brej praktyki codziennego gospodaro-
wania, mimo ¿e bardzo elementarne
w swych za³o¿eniach, jest niezwykle
istotne ze wzglêdu na koniecznoœæ
zrównowa¿onego rozwoju ludzkoœci.
W efekcie zapewnia to bowiem prze-
trwanie warunków ¿ycia w przysz³oœci
na poziomie porównywalnym z dzisiej-
szym b¹dŸ nawet wy¿szym. Ostatecz-
nie mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e zasady
koncepcji ekorozwoju nie odnosz¹ siê
sk¹din¹d jedynie do sfery ca³ej gospo-
darki, ale przede wszystkim do
zwyk³ych ludzi i do nich powinny byæ
raczej kierowane. Stworzenie bowiem
spo³ecznej si³y oddolnej, zmierzaj¹cej
do zachowania swojego œrodowiska
w stanie niezmienionym, przyspieszy
proces trwa³ego i zrównowa¿onego
rozwoju, a tym samym stworzy go bar-
dziej efektywnym z korzyœci¹ dla sa-
mego cz³owieka.

Bo¿ydar Zió³kowski



22 GAZETA POLITECHNIKI

Biblioteka G³ówna PRz i Internatio-
nal Publishing Service zapraszaj¹ na
VI wystawê potargow¹ ksi¹¿ki impor-
towanej. Wystawa odbêdzie siê
w dniach 30 maja - 1 czerwca 2006 r.
w sali posiedzeñ Rady Wydzia³u Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa (bud. L-28,
I piêtro). Uroczyste otwarcie wystawy
odbêdzie siê we wtorek 30 maja o godz.
11.00. Na wystawie znajd¹ siê pozycje
eksponowane na Miêdzynarodowych
Targach Ksi¹¿ki w Pa³acu Kultury

i Nauki w Warszawie, a wœród nich za-
mówione przez Pañstwa tytu³y.

Imprez¹ towarzysz¹c¹ wystawie bê-
dzie prezentacja podrêczników akade-
mickich grupy wydawniczej Pearson
Education. Prezentacja rozpocznie siê
o godz. 12.30 w dniu otwarcia wystawy
w sali audiowizualnej Katedry Samolo-
tów (bud. L-29, sala 359). Demonstro-
wane bêd¹ podrêczniki z wyko-
rzystaniem nowych technologii. Przed-
stawicielka firmy wybierze przyk³ado-

wy podrêcznik i poka¿e zasoby (suple-
menty) w postaci stron internetowych,
kursów on-line, filmów wideo oraz
w wersji drukowanej. Po prezentacji
dla chêtnych odbêd¹ siê warsztaty, na
których celem przetestowania mate-
ria³u mo¿na bêdzie otrzymaæ has³o do-
stêpu do zasobów.

Maj jest miesi¹cem ksi¹¿ki, zatem
do zobaczenia na wystawie.

El¿bieta Ka³u¿a

VI

Praktyki studenckie to niew¹tpliwie
dodatkowy atut w zdobyciu pracy za-
wodowej absolwenta ka¿dej uczelni.
W dniu 3 kwietnia br. na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii Œrodowiska
odby³a siê prezentacja skierowanego do
studentów uczelni technicznych ogól-
nopolskiego Programu Praktyk Skan-
ska. Osoby zakwalifikowane do udzia³u
w praktykach zdobêd¹ mo¿liwoœæ reali-
zacji samodzielnego zadania na jednym

z prowadzonych przez firmê projektów
budowlanych i szanse na rozpoczêcie
pracy w Skanska - firmie znanej na ryn-
ku budowlanym.

Prezentacjê programu praktyk pro-
wadzili: pani Jagoda Palider, dyrektor
ds. zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
i Mariusz Prus, koordynator ds. rekruta-
cji w Skanska, oraz p. Adam Wór, dy-
rektor Oddzia³u Budownictwa Ogól-
nego Skanska SA w Rzeszowie. Z Poli-

techniki w spotkaniu udzia³ wziê³y
w³adze WBiIŒ oraz studenci IV i V
roku studiów kierunków budownictwo
oraz in¿ynieria œrodowiska.

Program Praktyk Skanska zosta³
skierowany g³ównie do studentów
IV roku uczelni technicznych z ca³ej
Polski. To z pewnoœci¹ du¿a szansa dla
m³odych in¿ynierów.

“Chcemy stwarzaæ m³odym in¿y-
nierom mo¿liwoœci rozwoju zawodo-
wego. Z myœl¹ o studentach uczelni
technicznych opracowaliœmy Program
Praktyk Skanska. Szukamy osób zaan-
ga¿owanych, z inicjatyw¹, potrafi¹cych
wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za powierzone
im zadania i pracowaæ zespo³owo, zde-
terminowanych w d¹¿eniu do celu oraz
otwartych na zmiany. Najlepsi ze stu-
dentów uczestnicz¹cych w praktykach
otrzymaj¹ szansê zatrudnienia w Skan-
ska - jednej z najwiêkszych firm budo-
wlanych w Polsce i na œwiecie” -
poinformowa³a pani Jagoda Palider.

Skanska jest jedn¹ z g³ównych firm
na polskim rynku budowlanym, obecn¹
w budownictwie ogólnym, drogowym,
mostowym, kolejowym i hydroin¿ynie-
ryjnym. Przychody ze sprzeda¿y za

SKANSKA dla studentów

Prezentacja ogólnopolskiego Programu Praktyk Skanska.
Fot. J. Sitarz

wystawa potargowawystawa potargowa
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2005 r. wynios³y 2,3 mld z³, a firma
dwukrotnie zajê³a I miejsce w rankingu
Firma dla In¿yniera, organizowanym
przez firmê doradztwa personalnego
Bank Danych o In¿ynierach; dwa razy
zdoby³a tytu³ Pracodawcy roku w bran-
¿y budowlanej i dwukrotnie zosta³a uz-
nana za Najcenniejsz¹ firmê w polskim
sektorze budowlanym.

Program Praktyk Skanska bêdzie
trwaæ od 1 lipca do 30 wrzeœnia 2006 r.
Praktyki skierowane s¹ do studentów
wydzia³ów in¿ynierii l¹dowej (kierun-
ków: budownictwo drogowe, mostowe
lub konstrukcje budowlane), in¿ynierii
œrodowiska oraz kierunków elektrycz-
nych. Osoby staraj¹ce siê o przyjêcie na
praktyki powinny znaæ jêzyk angielski.
W trakcie praktyki studenci bêd¹
uczestniczyæ w realizacji zadania za-
planowanego na okres 3 miesiêcy, za-
poznaj¹ siê z poszczególnymi obsza-
rami funkcjonowania firmy oraz wez-
m¹ udzia³ w specjalnie przygotowa-
nych szkoleniach i spotkaniach integra-
cyjnych. Uczestnicy praktyk bêd¹
realizowaæ swoje zadania we wspó³pra-
cy z pracownikami Skanska - opiekuna-
mi praktyki, wspieraj¹cymi ich mery-
torycznie i organizacyjnie. £¹cznie
w 2006 r. w programie weŸmie udzia³
50 studentów.

Ka¿dy uczestnik programu praktyk
otrzyma wynagrodzenie i zostanie skie-
rowany na jeden z projektów Skanska
w Polsce, który w okresie 1 lipca -
30 wrzeœnia 2006 r. bêdzie siê znajdo-
wa³ w fazie realizacji. Projekty te bêd¹
zlokalizowane m.in. na terenie Dolnego
Œl¹ska, Wielkopolski, Ma³opolski,
Podkarpacia, Pomorza Gdañskiego,
a tak¿e w województwie œwiêtokrzy-
skim i w Polsce centralnej. Studenci za-
interesowani odbyciem praktyki mog¹
wskazywaæ w formularzu aplikacyj-
nym preferowany region odbycia prak-
tyki. Skanska bêdzie siê stara³a w miarê

mo¿liwoœci braæ pod uwagê ich prefe-
rencje.

Podobne spotkania odby³y siê m.in.
w Politechnikach: Gdañskiej, Krakow-
skiej, £ódzkiej, Poznañskiej, Œwiêto-
krzyskiej i Wroc³awskiej. Studenci za-
interesowani udzia³em w Programie
Praktyk Skanska mog¹ zg³aszaæ swoje
kandydatury, przesy³aj¹c aplikacje na
adres: praktyki2006@skanska.pl

Wszystkie informacje dotycz¹ce
Programu Praktyk dostêpne s¹ na stro-
nie internetowej: www.skanska.pl/pra-
ktyki2006.

Marta Olejnik

Uczestnicy spotkania.
Fot. J. Sitarz
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Nadzieja na
Sztokholm - do-
nosi GW z 26.01.
2006 r. Do Sztok-

holmu wybiera siê Tomasz Wdowik, uczeñ
klasy maturalnej IV LO w Rzeszowie, który
pod opiek¹ dr in¿. Gra¿yny Groszek zsynte-
tyzowa³ zwi¹zek chemiczny mog¹cy byæ
pomocnym w leczeniu wielu chorób.
T. Wdowik zosta³ laureatem Konkursu Prac
M³odych Naukowców Unii Europejskiej.
Do naszej uczelni trafi³ przez program od-
dzia³u PTCh w Rzeszowie. Podobne infor-
macje zamieœci³y „nowiny” i „Super No-
woœci”.

* * *
£owi¹ studentów - informuje GW

z 18.02.2006 r. „Trzynaœcie uczelni nie tyl-
ko z Podkarpacia prezentuje swoj¹ ofertê na
rozpoczêtych wczoraj VIII Targach Eduka-

cyjnych...” Targi zorganizowane po raz ko-
lejny przez Samorz¹d Studentów PRz ogro-
mnie u³atwiaj¹ kandydatom na studia pod-
jêcie decyzji o dalszej edukacji, uczelniom
zaœ daj¹ œwietn¹ okazjê do swej promocji
i zaprezentowania ciekawszej z roku na rok
oferty edukacyjnej. Targi Edukacyjne dla
maturzystów - to kolejny artyku³ nt. tar-
gów, zamieszczony w tym samym wyda-
niu GW.

Doktor ho-
noris causa
konstruuje ro-
boty - donosz¹

SN z 19.01.2006 r. „Wybitny uczony,
wspania³y dydaktyk, profesor Józef Gier-
giel z Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnic-
twa Politechniki Rzeszowskiej otrzyma³
tytu³ doktora honoris causa Politechniki

£ódzkiej”. Wydarzenie opisaliœmy na
³amach „GP” nr 3/2006. O honorowym do-
ktoracie profesora J. Giergiela przeczytali-
œmy te¿ w lutowym wydaniu miesiêcznika
„Nasz Dom”.

* * *
Warto by³o przyjœæ - pisz¹ SN

z 22.02.2006 r. na podstawie relacji uczest-
ników targów edukacyjnych, które odby³y
siê w dniach 17-18 lutego br. w bud. P. Ta
doroczna impreza pozwala kandydatom na
studia zapoznaæ siê z ofertami wszystkich
uczelni z ca³ego województwa w jednym
miejscu. W targach uczestniczy³y tak¿e
uczelnie spoza naszego województwa.

* * *
Wybieramy Cz³owieka Roku 2005 - in-

formuj¹ SN 27.02.2006 r. Do kategorii
„osobowoœæ roku” nominowano prof. Ta-
deusza Markowskiego - prorektora ds.
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ogólnych, w latach 1999-2005 rektora PRz.
Rozstrzygniêcie plebiscytu organizowane-
go przez TV Rzeszów, Radio Rzeszów i Su-
per Nowoœci odby³o siê 19 marca 2006 r.

W Politechni-
ce powstaje hala
sportowa. Na
nowy rok aka-

demicki - informuj¹ „nowiny” z 5.01.
2006 r. “Dwa pe³nowymiarowe boiska,
si³ownia, hala kondycyjna i dostêp do inter-
netu. Tak bêdzie wygl¹daæ nowa hala spor-
towa Politechniki Rzeszowskiej”. Nowa
hala, która pomieœci m.in. boiska do koszy-
kówki i tenisa, po³¹czona zostanie z dotych-
czasow¹ hal¹ sportow¹. Koszty budowy
w przewa¿aj¹cej czêœci pochodz¹ z fundu-
szy strukturalnych UE.

* * *
Enklawa na Zalesiu - takim tytu³em

opatrzony zosta³ artyku³ w “nowinach”
z 16.01.2006 r. o budowanym na Zalesiu
„osiedlu profesorskim”. Pomys³ budowy
osiedla zrodzi³ siê w Politechnice, st¹d jego
nazwa. Na 2 ha ziemi wybudowanych zo-
stanie osiem budynków wielorodzinnych,
szeœædziesi¹t cztery mieszkania, gara¿e,
ogrodzenie. Wykonawc¹ jest firma HART-
b.ex. Sp. z o.o w Rzeszowie. Informacjê na
ten temat zamieœci³y te¿ “SN”.

* * *
Hipermarkety s¹ bezpieczne - donosz¹

o rzeszowskich hipermarketach “nowiny”
z 30.01.2006 r. na podstawie wywiadu
z prof. S. Kusiem z Katedry Konstrukcji
Budowlanych na WBiIŒ, wspó³autorem
projektu katowickiego “Spodka”. Wywiad
przeprowadzono na okolicznoœæ zawalenia
siê dachu na budynku Hali Miêdzynarodo-
wych Targów w Katowicach 28.01.2006 r.
Jedn¹ z przyczyn tragedii mog³y byæ zale-
gaj¹ce na dachu hali ogromne zwa³y œniegu
i lodu - potwierdza prof. S. Kuœ, który nie
wyklucza b³êdów konstrukcyjnych. Do roz-
mowy z prof. S. Kusiem na ww. temat po-
wrócono na ³amach “nowin” w dniach
6 i 14 lutego br.

* * *
Pewnoœæ dadz¹ ekspertyzy - informuje

dr hab. in¿. Adam Reichhart, prof. PRz z tej
samej Katedry, 31.01.2006 r. „Nikt nie pro-
jektuje niebezpiecznych budynków. B³êdy
jednak powstaj¹, np. w trakcie monta¿u
b¹dŸ w wyniku ukrytych wad materia³ów”.
Ta najwiêksza dotychczas katastrofa budo-
wlana w Polsce poch³onê³a ponad 60 ofiar,
wiele osób zosta³o rannych.

* * *
Wa¿ne propozycje dla kandydatów. Tar-

gi edukacyjne - takim tytu³em 15.02.

2006 r. zachêcono kandydatów na studia do
uczestnictwa w kolejnych targach eduka-
cyjnych, odbywaj¹cych siê dorocznie w na-
szej uczelni. Impreza, w której udzia³
wziê³y uczelnie pañstwowe i prywatne,
odby³a siê w dniach 17-18 lutego br. To naj-
lepszy czas, aby wybraæ interesuj¹cy kieru-
nek studiów i uczelniê. Wydarzenie odno-
towa³y tak¿e „Gazeta Wyborcza” i Telewi-
zja Rzeszów.

* * *
Studia tak, ale gdzie - to artyku³

z 22.02.2006 r. podsumowuj¹cy targi edu-
kacyjne, o których mowa wy¿ej. Politech-
nika Rzeszowska, jako jedyna w Polsce
uczelnia, kszta³ci pilotów lotnictwa cywil-
nego. Studia na tym kierunku coraz czêœciej
budz¹ zainteresowanie dziewcz¹t. Dla
przyk³adu na III tylko roku specjalnoœci pi-
lota¿owej aktualnie studiuj¹ cztery panie
i szesnastu mê¿czyzn.

* * *
Informatycy w cenie - informuj¹ „nowi-

ny” z 22.02.2006 r., zapraszaj¹c na spotka-
nie studentów z pracodawcami bran¿y in-
formatycznej, którzy deklaruj¹ chêæ pomo-
cy przy zatrudnianiu w takich firmach, jak
Simens czy IBM.

Wydanie grudniowe
2005 r. Autor artyku³u pt.
Ranga akademicka. Me-

tropolitarne cele i d¹¿enia w rozmowie
z prof. dr. hab. in¿. Tadeuszem Markow-
skim (rektorem PRz w latach 1999-2005,
obecnie prorektorem ds. ogólnych) prezen-
tuje siln¹ pozycjê PRz w mieœcie i regionie
oraz potrzebê ustawicznego wzmacniania
rzeszowskiego oœrodka akademickiego.
Przedstawiaj¹c sylwetkê Profesora w roz-
mowie z wieloma znacz¹cymi w Rzeszowie
osobami, m.in. JM Rektorem Andrzejem
Sobkowiakiem, autor dokonuje podsumo-
wania osi¹gniêæ Politechniki, bêd¹cych re-
zultatem sprawnego zarz¹dzania uczelni¹
w ostatnich latach. “Osobowoœæ i zas³ugi
prof. Tadeusza Markowskiego zauwa¿aj¹
tak¿e inni. Prezes stowarzyszenia Nasz
Dom - Rzeszów Jerzy Maœlanka wskazuje,
¿e zdolnoœci organizatorskie b. rektora oraz
innych pracowników rzeszowskich uczelni
nale¿a³oby spo¿ytkowaæ tak¿e na niwie sa-
morz¹dowej. - Mamy wspólne cele do
osi¹gniêcia, aby miasto, w którym ¿yjemy,
rozwija³o siê dynamiczniej i osi¹ga³o para-
metry metropolitalne. Rola oœrodka akade-
mickiego jest w tym wzglêdzie pierwszo-
planowa - twierdzi Maœlanka”.

* * *
Badacze pasjonaci. Polska nauka - au-

tor artyku³u zawartego w lutowym wyda-

niu miesiêcznika ND prezentuje Katedrê
Konstrukcji Maszyn na WBMiL, przybli-
¿aj¹c czytelnikowi wiedzê nt. prowadzo-
nych w Katedrze badañ na urz¹dzeniu RP
do stereolitografii. Spoœród czterech tego
typu urz¹dzeñ w Polsce dwa z nich znajduj¹
siê w Rzeszowie, w tym jedno w “Zelme-
rze”, a drugie w tej Katedrze. “W komorze
roboczej urz¹dzenia typu Rapid Prototy-
ping mo¿na wytworzyæ obiekt dowolnego
kszta³tu na podstawie tzw. witrualnego mo-
delu zapisanego w pamiêci komputera. Ten
komputerowy model mo¿e powstaæ przy
zastosowaniu odpowiedniego oprogramo-
wania, np. systemów CAD (Computer Ai-
ded Design - komputerowo wspomagane
projektowanie), lub te¿ dziêki zeskanowa-
niu rzeczywistego obiektu np. laserowym
skanerem”. Urz¹dzenie - jak informuje kie-
rownik Katedry prof. Tadeusz Markowski -
pozwala zrobiæ ka¿dy kszta³t. Rapid Proto-
typing s³u¿y m.in. do rozwi¹zywania pro-
blemów konstrukcyjnych w przemyœle lot-
niczym, pozwalaj¹c tym samym na szerok¹
z nim wspó³pracê, zdobyte zaœ w badaniach
doœwiadczenia cenione s¹ przez przysz³ych
pracodawców naszych absolwentów.

Nauka za pan brat
z przemys³em - donosi
PB z 20.02.2006 r. “Ba-
dania i innowacyjnoœæ

w gospodarce to nie luksus, ale warunki ko-
nieczne do rozwoju. W tym roku koñczy siê
6. Program Ramowy Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który
ma za zadanie m.in. wspieranie wspó³pracy
instytucji badawczych i sektora prywatne-
go. Inwestycj¹ finansowan¹ przez EFRR
jest Laboratorium Badañ Materia³owych
Aeronet DOLINA LOTNICZA. Jest to
wspólne przedsiêwziêcie Politechniki Rze-
szowskiej i oœmiu innych uczelni oraz in-
stytucji badawczych, a tak¿e 47 firm bran¿y
lotniczej”.

Spotkanie nowo-
roczne w Klubie Se-
niorów Lotnictwa - in-
formuje DP z 20.01.

2006 r. “Spotkanie przy op³atku staje siê
chwil¹ refleksji, podsumowañ, wspomnieñ.
Tak by³o i u progu 2006 roku - cz³onkowie
i sympatycy Klubu Seniorów Lotnictwa
spotkali siê w goœcinnych progach Poli-
techniki Rzeszowskiej, kuŸni lotniczych
kadr. By³ “Marsz Lotników”, by³y polskie
kolêdy”. Zrzeszeni w Klubie lotnicy
troszcz¹ siê o salê tradycji im. Romana
Przepióry (Patron sali by³ jej twórc¹).
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Chyba ka¿dy z nas wie, czym jest
gra “Kalambury”? Polega na tym, ¿e
jedna osoba pokazuje grupie has³o, któ-
re ona musi zgadn¹æ. Próbowaliœcie
kiedyœ pokazaæ has³o “ogl¹danie tele-
wizji”? Z pewnoœci¹ udaj¹c, ¿e siedzi-
cie i patrzycie w jeden punkt, nie
naprowadzilibyœcie swej dru¿yny na
w³aœciwy trop rozwi¹zania. Wystar-
czy³oby jednak dodaæ ruch nadgarstka
udaj¹cy zmienianie kana³ów za pomoc¹
pilota i od razu szala wygranej przechy-
li³aby siê na wasz¹ stronê.

Nie zdajemy sobie czasami sprawy,
jak czêsto d³oñ nasza “wêdruje” w oko-
licy pilota, szczególnie, gdy na ekranie
telewizyjnym pojawiaj¹ siê reklamy.
Podobnie s³uchaj¹c radia, zmieniamy
stacjê w czasie reklam, szukaj¹c naj-
bli¿szego pasma, na którym w danej
chwili puszczana jest muzyka. Niemal
automatycznie wyrzucamy ulotki spod
naszych drzwi czy te¿ ze skrzynek
pocztowych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e po-
woli uodparniamy siê na przekaz rekla-
mowy. Czy jest to sygna³ dla
marketingowców, by porzuciæ dotych-
czasowy zawód i zaj¹æ siê malowaniem
obrazów czy te¿ hodowl¹ miniaturo-
wych kaktusów? Otó¿ nie! Pojawia siê
szansa dla nich na rozwiniêcie skrzyde³,
wykorzystanie swego twórczego my-
œlenia, kreatywnoœci, poszukiwanie no-
wych form przekazu, mo¿e bardziej
pracoch³onnych, ale te¿ bardziej sku-
tecznych.

Jedn¹ z takich form s¹ ambient me-
dia.

Ambient medium pozwala wtargn¹æ
z reklam¹ tam, gdzie siê jej nikt nie spo-
dziewa. Dzia³a na podœwiadomoœæ,
spotykaj¹c odbiorców w czasie ich
emocjonalnego wyciszenia, np. gdy
jad¹ metrem, wracaj¹ do domu. To do-
skona³y moment, by zaskoczyæ ich
czymœ zabawnym, zachêcaj¹cym do
myœlenia, inspiruj¹cym. Informacja jest
przyswajana niejako bezœwiadomie,
nie traktujemy jej jako intruza, wrêcz
przeciwnie - czasem sami po ni¹
wyci¹gamy rêkê.

Przyk³adem am-
bientu mog¹ byæ ob-
randowane tace w
samolocie, akcja od-
nawiania pasów na
przejœciach dla pie-
szych sponsorowa-
na przez Blend-
-a-Med Whitestrips
- paski wybielaj¹ce
zêby, ulotki we-
tkniête w piasek na
pla¿y, samochód
marki Peugeot przy-
klejony do œciany
hotelu Metropol.
Tutaj liczy siê orygi-
nalnoœæ - im mniej
standardowe wyko-
rzystanie otoczenia
i bardziej oryginalna

forma, tym wiêksze prawdopodobieñ-
stwo zauwa¿enia i zapamiêtania. Dla
przyk³adu: pewna firma zdecydowa³a
siê na doœæ “odwa¿ny” pomys³ promo-
cji samochodu kombi dla rodzin wielo-
dzietnych. Mianowicie przy auto-
matach z prezerwatywami umieszcza-
no plakaty, które w delikatny sposób
sugerowa³y rozwi¹zanie w postaci za-
kupu tego rodzaju auta w razie “niepo-
wodzenia” - ci¹¿y.

Nowatorstwo ambientu przyci¹ga
i budzi uznanie wszelkiego rodzaju
konsumentów, jednak nale¿y zauwa-

jako alternatywa tradycyjnych form reklamy

Ambient media

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

W obli-
czu stycz-

niowej tragedii - to tytu³ artyku³u zawarte-
go w GT nr 2/2006 autorstwa dr. M. Gêba-

rowskiego dot. zawalenia siê hali Miêdzy-
narodowych Targów Katowickich i skut-
ków tej katastrofy. Autor jest adiunktem
w Katedrze Marketingu PRz specjali-

zuj¹cym siê w marketingu wystawienni-
czym i bierze czynny udzia³ w imprezach
targowych.

Opracowanie: Marta Olejnik
PS Uzupe³nienie przegl¹du prasy w nastêpnym nu-
merze GP.
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¿yæ, ¿e ambient media maj¹ szczególne
znaczenie w przypadku prób dotarcia
do grup, które niejako œwiatopo-
gl¹dowo s¹ niechêtnie nastawione do
dzia³añ reklamowych. Szuka siê dla
nich form przekazu ma³o kojarz¹cych
siê ze standardow¹ reklam¹. Do takich
osób najczêœciej zalicza siê m³odzie¿
i biznesmenów. Du¿e znaczenie ma tu
te¿ fakt, ¿e czêsto znajduj¹ siê one poza
zasiêgiem tradycyjnych kana³ów ko-
munikacji.

Dzisiejsza m³odzie¿ to pokolenie
gad¿eciarzy, ca³y czas poszukuj¹cych
czegoœ nowego, tak¿e w reklamie. S¹
wymagaj¹cy, w pewnym stopniu nawet
“uodpornieni” na reklamy, szybko siê
nudz¹. Zaimponowaæ im mo¿na orygi-
nalnym przekazem.

Firma Nike powsta³a w 1972 r. Do
prze³omu w jej karierze dosz³o, gdy
w specjalnie zaprojektowanych butach
Air Jordan na boisko wbieg³ Michael
Jordan. Nie usz³o to uwadze widzów,
buty by³y mianowicie czarno-czerwo-
ne, tymczasem czarne buty by³y zabro-
nione w lidze NBA. Po ka¿dym meczu
sportowiec by³ karany grzywn¹ 1000
USD, któr¹ oczywiœcie za ka¿dym ra-
zem p³aci³a firma. Wydatek szybko siê
zwróci³. Buty sta³y siê tematem roz-
mów i przedmiotem po¿¹dania m³o-
dzie¿y, w której umys³ach przerodzi³y
siê w symbol luzu i braku podporz¹dko-
wania. Takiego efektu nie wywo³a³aby
¿adna reklama telewizyjna1.

No a co z biznesmenami? Na nich
specjaliœci od marketingu te¿ szybko
znaleŸli sposób. Przeciêtna osoba pra-
cuj¹ca w dobrze prosperuj¹cej firmie
po szybkim œniadaniu przebywa s³u¿-
bowym autem drogê do biura, po paru-
nastu (parudziesiêciu) minutach
przekracza progi firmy. Jeszcze tylko
parê piêter do przebycia wind¹ i bêdzie
mog³a zaj¹æ siê solidn¹ prac¹ (lub
uk³adaniem pasjansa na swym s³u¿bo-
wym komputerze). Winda. Przeciêtny
pracownik biurowca spêdza w niej
œrednio 6 minut dziennie, co daje
24 godz. rocznie! Co robi on w tym cza-
sie? Wpatruje siê niewidz¹cym wzro-
kiem w przyciski, naiwnie udaj¹c, ¿e

nie widzi szefa stoj¹cego zaraz za jego
plecami. Nic wiêc dziwnego, ¿e wyrób
Captivate Network jest traktowany
przez du¿¹ czêœæ osób jako dar Bo¿y.
Firma umieszcza bowiem w windach
biurowców w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie p³askie monitory, wyœwiet-
laj¹ce skróty wiadomoœci, prognozy
pogody, raporty gie³dowe - pod spodem
zaœ reklamy. 96% osób korzystaj¹cych
z wind zaopatrzonych w takie monitory
regularnie je ogl¹da, a a¿ 27% ogl¹-
daj¹cych Captivate odpowiedzia³o na
ofertê reklamow¹. Zapamiêtywalnoœæ
tego typu reklam jest konkurencyjna
w porównaniu z innymi kana³ami2.

Dobra reklama ambientowa wyma-
ga du¿ych pok³adów kreatywnego za-
anga¿owania, jest bardziej praco-
ch³onna od tradycyjnych form, jednak-
¿e dobrze przeprowadzona - wywo³uje
plotki, spekulacje. Czêsto wystêpuje
tylko w wiêkszych miastach, ale to
w³aœnie o niej pisz¹ gazety, o niej roz-
mawia siê w towarzystwie, zapew-
niaj¹c tzw. darmow¹ reklamê. Przy-
k³adem mo¿e byæ przemienienie wej-
œcia do warszawskiego metra w prze-
wrócony kubek Nescafe. By³o to tak
trudne do przeoczenia i zaskakuj¹ce, ¿e
pomimo i¿ kubek ten pojawi³ siê tylko
w jednym punkcie stolicy, to nastêpne-
go dnia mówi³o ju¿ o tym ca³e miasto.
Jest to o tyle znacz¹ce, ¿e reklamê ra-
diow¹ czy telewizyjn¹ mo¿na zignoro-
waæ, jednak s³ów znajomej opo-
wiadaj¹cej “jakie to cudo dziœ widzia³a
na ulicy” trudno nie s³yszeæ.

Pogoñ za klientem ci¹gle trwa
i trwaæ bêdzie, takie s¹ prawa rynku
i niezale¿nie, jak bardzo jako konsu-
menci byœmy siê starali, specjaliœci od
marketingu zawsze bêd¹ o krok za
nami. Pozostaje nam tylko mieæ nadzie-
jê, ¿e nie przekrocz¹ oni “niepisa-
nych granic” i nigdy nie bêdziemy mu-
sieli podziwiaæ ksiê¿yca przyozdobio-
nego bia³o-czerwonym napisem
“Coca-Cola”.

Agnieszka Wojtyniak
Studenckie Ko³o Naukowe

Komunikacji Marketingowej
Opiekun naukowy:

dr Marcin Gêbarowski
1 M. Laszczuk, Reklamy powinny byæ cool, „Marketing w Praktyce”, nr 03/2005
2 Captivate Viewer Study Millward Brown 2004

Z przymru¿eniem oka

czyli œwiat satyry i humoru

Fraszki
Stanislawa
Siekanca

POWSTANIE NOWEGO

Najpierw by³ chaos,

a potem siê sta³o.

K£OPOTLIWY
PRZYBYTEK

Od przybytku

g³owa boli,

gdy przybytek

ze swawoli.

BABA JAK PIEC

Ile trzeba kiecek

Na taki zapiecek…

CHCIA£BYM
ZGRZESZYC

Gdy Anio³ Stró¿ -

to ani rusz.

NA SWIECIE POSTEP

A w mi³oœci - bez nowoœci.

WYZNANIE

Gdy tylko z Tob¹

sam na sam zostanê,

to zaraz myœli

mam nieuczesane.
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Fot. S. Ko³odziej

Fot. S. Ko³odziejFot. S. Ko³odziej

Fot. S. Ko³odziej

Fot. Archiwum AZS Fot. Archiwum AZS

Unihok dziewcz¹t i ch³opców.

Bieg prze³ajowy. II miejsce dziewcz¹t w Mistrzostwach Pod-
karpacia.

Srebro dla siatkarek. 

Floryda. Mistrzostwa Œwiata w klasie "Lataj¹cy Holender". 

Nasi medaliœci w unihoku z trenerem R. Koniecznym.



GazetaGazeta
PolitechnikiPolitechniki

SportSport
AkademickiAkademicki

Ruszajmy siê

Zespó³ redakcyjny
Stanis³awa Duda

Marcin Gêbarowski
Cecylia Heneczkowska

Jadwiga Kaleta
Marta Olejnik

Jolanta Plewako
Mieczys³aw P³ocica
Bronis³aw Œwider

Adres Redakcji

Wydawca
Politechnika Rzeszowska

im. Ignacego £ukasiewicza
35-959 Rzeszów

ul. W. Pola 2

£amanie i skanowanie zdjêæ
Oficyna Wydawnicza PRz

Autor zdjêcia na str. 1
Marian Misiakiewicz

Druk
Drukarnia Oficyny Wydawniczej PRz, zam. 36/06

ISSN 1232-7832

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania
artyku³ów 

Nak³ad: 510 egz.  Cena: 2 z³

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów

ul. Poznañska 2, bud. P
pok. 407, tel. 017-865-12-55

e-mail: olema@prz.rzeszow.pl
www.prz.rzeszow.pl

oraz zmiany ich tytu³ów.

Z powodzeniem startowali sportowcy PRz w Akademickich Mistrzostwach 
Podkarpacia. W rozegranych 1 kwietnia br. w Kielnarowej mistrzostwach w siatkówce 
nasze dziewczyny wywalczy³y srebrne medale, a ch³opcy czwarte miejsce, ulegaj¹c po 
wyrównanej grze graj¹cym na co dzieñ w II i III lidze zespo³om PWSZ Krosno i UR.

Na z³oty medal spisa³y siê zespo³y kobiet i mê¿czyzn startuj¹ce w zawodach 
w unihoku (hokej halowy) rozegranych 8 kwietnia br. w Medyce. Oba zespo³y wygra³y 
wszystkie mecze, choæ nie przysz³o im to ³atwo. Gratulujemy wyników i ambitnej 
sportowej postawy.

Mariusz Moraniec i £ukasz Ka³amarz jako jedyni reprezentowali nasz kraj w ¿eg-
larskich Mistrzostwach Œwiata w klasie „Lataj¹cy Holender” rozegranych u wybrze¿y 
Florydy w St. Peterburg w dniach 4-11 kwietnia 2006 r. W bardzo silnej obsadzie (starto- 
wa³o ok. 100 ³ódek) i w trudnych warunkach pogodowych uplasowali siê w trzydziestce. 
Start w tych Mistrzostwach Œwiata to znakomita promocja Politechniki Rzeszowskiej 
i Regionu Podkarpacia na arenie miêdzynarodowej. Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki Fundacji 
Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, sponsorom i œrodkom w³asnym ¿eglarzy.

Po wygraniu w sobotê 22 kwietnia br. rewan¿owego meczu z UKS Dojlidy WSFiZ 
w Bia³ymstoku nasza dru¿yna tenisa sto³owego wywalczy³a awans do ekstraklasy. 
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i trenerowi T. Czu³nie.

GRAD MEDALI
dla sportowców AZS PRz

¯eglarze AZS PRz na MŒ

Tenisiœci sto³owi AZS PRz w ekstraklasie

Tekst i fot. Stanis³aw Ko³odziej

Siatkarki AZS PRz: A. Go³¹b (II ZD), M. Sza³aj (V ZD), M. Wac³awczyk (I ZD), 
A. Janas (II CD), K. Kijor (II MDLC), A. Piotrowicz (I KD), N. Warzocha (II SD). Siedz¹: 
M. Goliszewska (III ZDL), A. Hogendorf (V CD), K. Koban (V ZD), P. Chamerska (I KD).

Autorzy tekstów

dr hab. in¿. Jerzy Bajorek, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Podstaw Elektrotechniki 

i Informatyki WEiI

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

dr in¿. Cecylia Heneczkowska
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WCh

dr Henryk Herba
Katedra Fizyki

dr hab. in¿. W³odzimierz Kalita, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Systemów Elektronicznych 

i Telekomunikacyjnych WEiI

mgr El¿bieta Ka³u¿a
Dyrektor Biblioteki G³ównej

mgr Urszula Kluska
Kierownik Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹

mgr Stanis³aw Ko³odziej
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr in¿. Grzegorz Mas³owski
Zak³ad Podstaw Elektrotechniki i Informatyki WEiI

mgr Marta Olejnik
G³ówny Specjalista - Redaktor Naczelny

„Gazety Politechniki”

dr in¿. Jolanta Plewako
Zak³ad Energoelektroniki i Elektroenergetyki WEiI

mgr in¿. Mieczys³aw P³ocica
Katedra Konstrukcji Maszyn WBMiL

dr in¿. Witold Posiewa³a
Zak³ad Podstaw Elektrotechniki i Informatyki WEiI

dr hab. in¿. Janusz Rak, prof. PRz
Kierownik Zak³adu Zaopatrzenia w Wodê 

i Odprowadzania Œcieków WBiIŒ

mgr Joanna Ruszel
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

dr in¿. Wies³aw Sabat
Zak³ad Systemów Elektronicznych 

i Telekomunikacyjnych WEiI

mgr in¿. Bronis³aw Œwider
Kierownik Samodzielnej Sekcji 

Rozwoju Kadry Naukowej

Agnieszka Wojtyniak
Studentka IV ZD

mgr in¿. Bo¿ydar Zió³kowski
Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania

i Ekoinnowacyjnoœci WZiM
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