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KONFERENCJE-SYMPOZJA-SEMINARIA

 Tchórzewskiej-Cieślak, mgr. inż. Krzysz-
tofa Boryczki i prof. dr. hab. inż. Janusza 
Raka, przygotowany w ramach pro-

jektu rozwojowego finansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju „Opracowanie kompleksowej 

metody oceny niezawodności i bezpie-
czeństwa dostawy wody do odbiorców”.  

Krzysztof Boryczko

I FORUM 
akademickich ośrodków nauczania języków obcych

szkół wyższych województwa podkarpackiego

„Dydaktyka nauczania języków obcych 
w zmieniającej się rzeczywistości 

szkolnictwa wyższego”

Pod patronatem rektora Politech-
niki Rzeszowskiej prof. Andrzeja Sob-
kowiaka i rektora Uniwersytetu Rze-
szowskiego prof. Stanisława Uliasza,  
w dniu 25 maja br. odbyła się w murach 
naszej uczelni konferencja zorganizowa-
na przez Studium Języków Obcych PRz,  
we współpracy z Uniwersyteckim Cen-
trum Nauki Języków Obcych UR.  Wzięło  
w niej udział ponad 100 nauczycieli ję-
zyków obcych z podkarpackich uczelni. 
W konferencji uczestniczyli też przed-
stawiciele placówek oświatowych Rze-
szowa. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Fe-
renc wystosował do uczestników forum 
okolicznościowy adres.

Celem forum była wymiana do-
świadczeń oraz prezentacja stanu i per- 
spektyw dydaktyki języków obcych  
w szkołach wyższych. Odbyła się też dys-
kusja dotycząca m.in. kompetencji języ-
kowych absolwentów tych szkół.

Forum było adresowane do nauczy-
cieli akademickich języków obcych, do 
pracowników naukowych i metodyków 
zaangażowanych w problematykę aka-
demickiego kształcenia języków obcych 
oraz kadry zarządzającej w szkołach 
wyższych prowadzących lektoraty. 

Przy tej okazji odbyły się prelek-
cje połączone z prezentacjami multi-
medialnymi dla wszystkich zespołów 
językowych. Wśród prelegentów byli 
obecni m.in. przedstawiciele Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Konsulatu Stanów 
Zjednoczonych w Krakowie, jak rów-
nież wydawnictw: Nowa Era, Express 
Publishing & Egis, Pearson oraz Klett  
i Hueber. Uczestnicy mogli zatem skorzy-
stać z cennych informacji, spostrzeżeń  
i wyników badań  prelegentów, z który-
mi w kuluarach mieli okazję wymienić 
poglądy nt. poruszanych zagadnień, jak 
również umocnić współpracę i nawiązać 

kontakty pomiędzy szkołami wyższymi 
Podkarpacia z zakresu dydaktyki języ-
ków obcych. 

Wśród sponsorów forum znala-
zły się takie wydawnictwa, jak: Nowa 
Era, Express Publishing, Pearson. To-
warzyszyło im logo „Rzeszów - stoli-
ca  innowacji”. Trzeba dodać, że dużym 
zainteresowaniem cieszyły się stoiska 
wspomnianych wydawnictw oraz księ-
garni językowej Lamar.

Kolejne forum odbędzie się w 2013 r., 
zamiarem organizatorów jest bowiem 
wprowadzenie cyklicznych spotkań tego 
rodzaju. W przyszłym roku gospoda-
rzem tej konferencji będzie Uniwersytet 
Rzeszowski.

Dagmara Czekańska
Grażyna Lebiedź-Wisz

Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika 
AQUA w Płocku

W filii Politechniki Warszawskiej  
w Płocku w dniach 31 maja-1 czerw- 
ca 2012 r. odbyło się XXXII Międzynaro-
dowe Sympozjum im. Bolesława Krzysz-
tofika AQUA, zorganizowane przez 

 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Pe-
trochemii, Instytut Budownictwa, Za-
kład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Śro-
dowiska oraz Koło Naukowe Inżynierii 
Środowiska. 

Tematyka tegorocznego sympozjum 
dotyczyła Problemów inżynierii środowi-
ska, obejmując zagadnienia uzdatniania 
wody, oczyszczania ścieków, gospodarki 
odpadami oraz ochrony powietrza at-
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W dniach 31 maja-1 czerwca 2012 r. w hoteliku „Aleksan-
dria” w Dynowie odbyła się IX Konferencja Naukowo-Tech-
niczna „Błękitny San”, organizowana przez Związek Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Tematem przewodnim 
tegorocznej edycji była Ochrona środowiska, krajobraz przy-
rodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. 
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Małgorzata Cho-
mycz-Śmigielska - wojewoda podkarpacki, Mirosław Karapy-
ta - marszałek województwa podkarpackiego, Jan W. Toma-
ka - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Lech Drożdżyński - prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego i Rafał Szmytke - prezes Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej w Warszawie. 

Konferencja była poświęcona zagadnieniom dotyczącym 
szeroko pojętej problematyki ochrony środowiska przyrod-
niczego, zwłaszcza w obrębie Sanu, bogactwa przyrodniczo-
-krajobrazowego i  dziedzictwa kulturowego. Spotkanie zgro-
madziło wielu znakomitych gości, przedstawicieli Urzędu 
Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz włodarzy 
gmin należących do Związku Gmin Pogórza Dynowskiego. 
Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele Politech-
niki Rzeszowskiej z Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska: 

prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek, dr hab. inż. Piotr Koszel-
nik, prof. PRz i mgr inż. Adam Masłoń. Prof. J. Tomaszek pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowego Konfe-
rencji, z kolei prof. PRz P. Koszelnik był członkiem Komitetu. 
Podczas dwudniowych obrad zaprezentowano 13 referatów 
związanych tematycznie z Pogórzem Dynowskim. Prof. PRz 

mosferycznego i gleby. Coroczne sympo-
zjum o charakterze międzynarodowym 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
i jednocześnie umożliwia studentom 
oraz pracownikom naukowym zapre-
zentowanie własnego dorobku badaw-
czego, obejmującego aktualny rok aka-
demicki. 

Tegoroczna edycja zgromadziła 
studentów i pracowników naukowych 
z wielu uczelni, m.in.: National Univer-
sity of Water Management and Nature 
Recourses Use (Ukraina), Politechniki 
Białostockiej, Politechniki Lubelskej, 
Politechniki Rzeszowskiej, Politechni-
ki Warszawskiej - Filia w Płocku, Poli-
techniki Warszawskiej WIŚ, Politechniki  
Wrocławskiej, Uniwersytetu Rolniczego 
im. H. Kołłątaja w Krakowie, Vitebsk Sta-
te Technological University (Białoruś), 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzą-
dzania w Warszawie, PKN Orlen.

Sympozjum otworzył prof. dr hab. 
inż. Sławczo Denczew wykładem inau-
guracyjnym na temat: Nowoczesne me-
tody zarządzania systemami eksploatacji 
wodociągów i kanalizacji - podsumowa-
nie doświadczeń z dotychczasowych ba-
dań na Politechnice Warszawskiej - Filia 
w Płocku”. Wykład wywołał gorącą dys-
kusję pomiędzy uczestnikami i zgroma-
dzonymi gośćmi. W dalszej kolejności 
tematem obrad było zagadnienie doty-
czące uzdatniania wód.

Politechnikę Rzeszowską repre-
zentowały dwie studentki z Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 
członkinie Studenckiego Koła Nauko-
wego Inżynierii Środowiska. Małgorza-
ta Kida (I DUMS) przedstawiła pracę 
pt. Ocena funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków w Radgoszczy, natomiast Justy-
na Mickoś (III SD) wygłosiła referat pt. 
Efektywność oczyszczalni ścieków typu 
BIOVAC-SBR w Lutowiskach. Prace te 
otwierały sesję tematyczną związaną  

z technologią ścieków i utylizacją osa-
dów ściekowych w pierwszym dniu 
sympozjum. 

Po obradach miało  miejsce spotka-
nie inauguracyjne, którego motywem 
przewodnim było zwiedzanie Płocka. 
Drugi dzień sympozjum wypełniły po-
nownie prezentacje prac związanych  
z inżynierią środowiska. 

Udział w konferencji był okazją do 
promocji nie tylko działalności naszego 
koła naukowego, lecz także Politechni-
ki Rzeszowskiej i całego Podkarpacia, 
zwłaszcza że Justyna Mickoś zaprezen-
towała pracę związaną z ochroną śro-
dowiska Bieszczadów, wywołując spore 
zainteresowanie tym regionem. Udział  
w sympozjum był możliwy dzięki uprzej-
mości Fundacji Rozwoju Politechniki 
Rzeszowskiej, która w znaczny sposób 
sfinansowała koszty wyjazdu do Płocka. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejną 
edycję sympozjum w przyszłym roku.

Małgorzata Kida

Konferencja „Błękitny San” w Dynowie
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