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Op³atek z Kardyna³em

Ju¿ po raz czternasty Papieski Fakultet
Teologiczny i Centralny Orodek Duszpasterstwa Akademickiego we Wroc³awiu zorganizowa³y uroczyste spotkanie op³atkowe
przedstawicieli rodowiska nauczycieli akademickich z J. Em. ks. Henrykiem kardyna³em Gulbinowiczem. Odby³o siê ono w niedzielê Chrztu Pañskiego, 9 stycznia 2000 r.
w Wy¿szym Seminarium Duchownym.
Mszê w. koncelebrowa³ metropolita wroc³awski, a homiliê wyg³osi³ znany duszpasterz akademicki ks. Stanis³aw Orzechowski. Zauwa¿y³ on, ¿e wiêto to ma przypominaæ o zobowi¹zaniach, jakie wi¹¿¹ siê z
faktem przyjêcia nas do spo³ecznoci chrzecijañskiej. Podkreli³, ¿e nie wystarczy
przestrzegaæ dziesiêciu przykazañ, ale nale¿y czyniæ dobro i przeciwstawiaæ siê z³u.
Niestety, wszyscy ulegamy chwilowemu
zm¹ceniu umys³u i dlatego powinnimy
wiêksz¹ wagê przywi¹zywaæ do b³ogos³awieñstwa, którego mog¹ udzielaæ nie tylko
duchowni, ale ka¿dy z nas (np. egzaminuj¹cy profesor  studentowi). Kaznodzieja
¿yczy³ zebranym, aby u kresu swej drogi
¿ycia mogli us³yszeæ s³owa Boga: Oto jest
mój syn umi³owany. Oprawê muzyczn¹
Mszy w. stanowi³y kolêdy wykonywane
przez mêski chór Cantilena.

Po przejciu zaproszonych goci do refektarza, ks. Henryk Kard. Gulbinowicz i Rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego ks.
Ignacy Dec z³o¿yli ¿yczenia uczestnikom
spotkania, wród których byli rektorzy i prorektorzy wroc³awskich uczelni, minister
prof. Andrzej Wiszniewski, marsza³ek Sejmiku Dolnol¹skiego prof. Jan Waszkiewicz
(zdj.1), parlamentarzyci i liczni przedstawiciele rodowiska akademickiego.
Rektor ks. I.Dec w swoim przemówieniu
nawi¹za³ do tegorocznych obchodów wielkiego jubileuszu. Stwierdzi³, ¿e pojawienie
siê Chrystusa na Ziemi zmieni³o bieg historii. Ten fakt powinien budziæ refleksjê nad
wielk¹ tajemnic¹ narodzin Jezusa i wywo³ywaæ postawê pokory. Jest ona szczególnie potrzebna ludziom nauki przy poszukiwaniu prawdy. Zadaniem uczelni jest dwiganie spo³eczeñstwa wzwy¿, przekazywanie mi³oci do wiedzy, wzajemnego szacunku. Szko³y wy¿sze powinny nie tylko przekazywaæ informacje, ale tak¿e uczyæ samodzielnego mylenia i kszta³towaæ w pe³ni
ludzkie osobowoci. Byæ cz³onkiem spo³ecznoci akademickiej  to zobowi¹zuje.
W imieniu rodowiska akademickiego
wyst¹pi³ prof. Andrzej Baborski (zdj.4).
Przypomnia³, ¿e pierwsze spotkania op³atkowe to by³ kawa³ek wolnego wiata. Od
Dokoñczenie na stronie 26
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Politechnika w balowym wystroju

Szanowni Pañstwo,

Tradycyjny okres wi¹teczny, potem tradycyjna fala grypy i ju¿ zaczyna siê zimowa sesja. Chcielibymy jeszcze na moment wróciæ do
wi¹t, by podziêkowaæ wszystkim
naszym Czytelnikom za przys³ane
¿yczenia i by opisaæ szereg spotkañ
op³atkowych, które odbywa³y siê w
rodowisku akademickim. Cieszy
nas, ¿e w ostatnich latach coraz czêciej s¹ one okazja do przekroczenia barier miêdzy nauczycielami i ich
studentami.
Trwaj¹cy karnawa³ obfituje w bale,
ale napisalimy tylko o tradycyjnym,
noworocznym. O dalszych doniesiemy ju¿ wkrótce. Pod choinkê Uczelnia dosta³a wiêksz¹ iloæ nominacji
profesorskich. Przedstawiamy Pañstwu trzy osoby, które uzyska³y tytu³; dwie nastêpne  w kolejnym numerze.
Piszemy te¿ o projekcie nowego budynku, który ma szansê powstaæ na
rogu ul. £ukasiewicza i Smoluchowskiego. Gdyby znalaz³y siê fundusze
na ten cel, by³aby to dobra wró¿ba
na nadchodz¹ce tysi¹clecie.
Co do dobrych wró¿b  najwy¿szy
czas poszerzyæ profil uczelni o kierunek wró¿biarstwa. Mamy murowane zainteresowanie mediów i du¿¹
liczbê kandydatów (kandydatek?) na
jedno miejsce. Ten zawód pozwoli im
³atwo zdobyæ stabilne ród³o dochodów, zw³aszcza jeli wprowadzi siê
zasadê, ¿e dobra wró¿ba jest o 50%
dro¿sza.
Redakcja

Fot. Krzysztof Mazur

Op³atkowe spotkania
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NOWE MIANOWANIA

Prezydent RP postanowieniem z 14 grudnia 1999 roku nada³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych dwóm osobom z
Politechniki wroc³awskiej. S¹ to pani dr hab.
in¿. arch. Ewa £u¿yniecka z Wydzia³u Architektury i dr hab. in¿. Józef G³uszek z
Wydzia³u Chemicznego.
NOWOCI W PKZP

Zgodnie z uchwa³¹ Zarz¹du Pracowniczej
Kasy Zapomogowo-Po¿yczkowej z 8 grudnia 1999 r. od 1 stycznia 2000 roku bêd¹
obowi¹zywa³y nowe zasady udzielania i
sp³acania po¿yczek.
Przy wk³adzie do 140 z³ maksymalna wysokoæ po¿yczki wynosi 500 z³. Wk³ad powy¿ej tej kwoty pozwala cz³onkom PKZP
pobraæ po¿yczkê w wysokoci: 3,5×wk³ad,
z zaokr¹gleniem w górê do 10 z³., jednak
nie wiêcej ni¿ 7.000 z³.
Przypominamy, ¿e w dalszym ci¹gu obowi¹zuje zasada trzymiesiêcznego okresu
karencji, jaki musi up³yn¹æ od daty sp³acenia ostatniej po¿yczki do momentu otrzymania nowej. Osoba chc¹ca z³o¿yæ wniosek o po¿yczkê we wczeniejszym terminie
powinna swoj¹ probê o skrócenie okresu
karencji uzasadniæ pisemnie. Wnioski z³o¿one przed up³ywem karencji bez do³¹czonego uzasadnienia nie bêd¹ rozpatrywane.
Po¿yczki o wysokoci poni¿ej 4000 z³
maj¹ byæ sp³acane w 10 ratach, za wy¿sze
 w 12 ratach.
Po¿yczkobiorca mo¿e wnioskowaæ do zarz¹du PKZP o zwiêkszenie liczby rat (max.
15), jednak przy wyd³u¿eniu okresu sp³at za
ka¿dy dodatkowy miesi¹c obowi¹zuje dodatkowy dwumiesiêczny okres karencji.
PLAGIATY

O plagiat w pracy doktorskiej oskar¿ono
pos³a SLD Jerzego Jankowskiego. Centralna Komisja ds. Tytu³u Naukowego i Stopni
Naukowych przychyli³a siê do wniosku RW
AE we Wroc³awiu o ponowne przeprowadzenie przewodu doktorskiego pos³a.
NSA oddali³ skargê pos³a A.Anusza
(AWS) na decyzjê UW odbieraj¹c¹ mu tytu³ magistra. Nie przes¹dzono, czy praca jest
plagiatem (o tym rozstrzygnie s¹d cywilny),
ale uznano j¹ za niesamodzieln¹. Anusz zapowiedzia³ rewizjê nadzwyczajn¹ do S¹du
Najwy¿szego.
S¹ to drobne sprawy w zestawieniu ze skal¹ zarzutów kierowanych pod adresem niektórych pracowników I Katedry i I Kliniki
Ginekologii i Po³o¿nictwa Akademii Me-
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dycznej we Wroc³awiu. Jak stwierdza w
obszernym artykule Granice absurdu Piotr
Kieraciñski (Forum Akademickie, 11/ 1999),
padaj¹ tu zarzuty o plagiat, fa³szerstwo naukowe, manipulowanie procedurami dyscyplinarnymi  a nie jest to pe³na lista.
Utrudnieniem w wyjanieniu sprawy jest
tajnoæ postêpowania habilitacyjnego. Zdaniem P.Kieraciñskiego zapis o niejawnoci
recenzji nies³usznie interpretuje siê rozszerzaj¹co, co uniemo¿liwia uzyskanie informacji równie¿ o tym, czy by³a ona pozytywna czy negatywna.
BAL SYLWESTROWY 1999/2000

Podobnie jak w poprzednich latach, Bal
Sylwestrowy 1999/2000 odby³ siê w sto³ówce pracowniczej przy ul. Smoluchowskiego. W szampañskich nastrojach bawi³o siê
prawie 500 osób, a do tañca przygrywa³ zespó³ Evergreen pod kier. Bronis³awa Grodzickiego.
W imieniu w³adz uczelni ¿yczenia noworoczne uczestnikom balu z³o¿y³ Prorektor dr
Ludomir Jankowski.
Organizacj¹ balu zajmowa³ siê komitet
organizacyjny zatwierdzony przez JM Rektora.
Migawki z balu zamieszczamy na ok³adce numeru.
KOLEGIUM DYREKTORÓW ADMINISTRACYJNYCH WY¯SZYCH UCZELNI WROC£AWIA I OPOLA

W dniu 26.10.1999 r. na Uniwersytecie
Wroc³awskim odby³o siê inauguracyjne posiedzenie Kolegium Dyrektorów Administracyjnych Wy¿szych Uczelni Wroc³awia i
Opola. Wziêli w nim udzia³ dyrektorzy administracyjni 12 wy¿szych uczelni pañstwowych obu miast.
Przewodnicz¹cym Kolegium Dyrektorów
Administracyjnych obecnej kadencji (lata
1999-2002) wybrano dyrektora administracyjnego PWr Andrzeja Kaczkowskiego.
Wiceprzewodnicz¹cym zosta³ Marek Kornatowski  dyrektor administracyjny Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Kolegium odbywa posiedzenia raz na
kwarta³. Omawia siê tu aktualne sprawy
zwi¹zane z obszarem dzia³alnoci dyrektorów administracyjnych szkó³ wy¿szych z
zakresu zarz¹du zwyk³ego, dyskutowania
rozwi¹zañ i wymiany dowiadczeñ.
Ustalono, ¿e na ka¿dym posiedzeniu omawiany bêdzie równie¿ szerszy temat problemowy, wczeniej uzgodniony. Pierwsze robocze posiedzenie Kolegium DA odby³o siê
w dniu 7.12.1999 r. na Politechnice Wro-
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c³awskiej. Tematem problemowym by³ Problem Roku 2000 (PR2000) i mo¿liwoci
przeciwdzia³ania. Referat wprowadzaj¹cy
do dyskusji przygotowa³ Kierownik Dzia³u
Informatyzacji dr L.Sieniawski bêd¹cy jednoczenie przewodnicz¹cym uczelnianego
Zespo³u ds. PR2000.
MILENIJNE BALE SYLWESTROWE
W FILII PWR W WA£BRZYCHU

Na terenie Filii odby³y siê dwa bale sylwestrowe. Ich organizatorami byli dzier¿awcy Klubów Studenckich i Rada Mieszkañców Domu Studenckiego.
Bal zorganizowany w ¯aku (dzier¿awca Jolanta Sikiewicz) by³ dla pracowników
Filii, rodzin pracowników i studentów, którym odpowiada³a nieco spokojniejsza zabawa. Uczestniczy³o w nim 50 osób przy
akompaniamencie zespo³u muzycznego i
pod kierunkiem wodzireja.
Klub Absurd (dzier¿awca Henryk Tarach) goci³ 150 studentów Filii (przede
wszystkim Domu Studenckiego), Studium
Finansów oraz pracowników Filii.
Bale by³y bardzo udane, weso³e i szampañskie! Nawzajem sobie nie przeszkadzano, a utrzymywano nawet przyjazne gastronomiczne kontakty. Po godzinie 24.00 odby³ siê nocny pojedynek na g³oniejsze fajerwerki.
Wygra³ Absurd, którego uczestnicy 
p³ac¹c mniej za udzia³ w balu  wydali wiêcej na race.
Mi³o by³o spêdziæ pocz¹tek 2000 roku na
balach sylwestrowych Filii w Wa³brzychu.
ERRATA

W zwi¹zku z podan¹ przez Pryzmat w
numerze 124 z listopada 1999 r. relacj¹ z II
Posiedzenia Senatu w dniu 21.10.1999 r.
uprzejmie informujê, ¿e nie wnioskowa³em
o wprowadzenie do Regulaminu Pracy Senatu  punktu mówi¹cego o traktowaniu
uczestnictwa w posiedzeniach jako obowi¹zków s³u¿bowych (pkt 6.5).
Moje uwagi zg³oszone w dyskusji nad
Regulaminem dotyczy³y nieprecyzyjnego
sformowania pkt 5.2, skutkiem czego wprowadzona zosta³a drobna korekta redakcyjna. Przebieg dyskusji jest udokumentowany w Protokole nr 2/1999-2002 drugiego
posiedzenia Senatu kadencji 1999-2002
odbytego w dniu 21 padziernika 1999 r.
Proszê uprzejmie o sprostowanie tej b³êdnie podanej informacji.
Dyrektor Administracyjny
Politechniki Wroc³awskiej
mgr in¿. Andrzej Kaczkowski
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IV POSIEDZENIE SENATU
(16.12.1999 r.)

JM Rektor wrêczy³ kwiaty koñcz¹cej pracê na stanowisku kwestora pani mgr Celinie Palczak. Funkcjê tê przejmie od 6 stycznia 2000 pani mgr in¿. Alicja Maniak.
 Senat zatwierdzi³ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Barbary Namys³owskiej-Wilczyñskiej, dr hab. El¿biety Stilger-Szyd³y
(Wydz. BliW) i dr hab. Zbigniewa Gnutka (Wydz. Mech.-En.).
 W zwi¹zku z rezygnacj¹ pani mgr Ma³gorzaty Stawskiej z funkcji kierownika
CKU Prorektor ds. Nauczania prof. J.wi¹tek przedstawi³ kandydaturê dr Wojciecha
Ma³uszyñskiego, absolwenta CCSU.
Prof. W.Kollek podkreli³ potrzebê doprowadzenia CKU do samowystarczalnoci
finansowej. JM Rektor uzna³ dotychczasowe nak³ady za niezbêdn¹ inwestycjê w przysz³oæ uczelni. Zatwierdzono nowego kierownika CKU.
 Senat zapozna³ siê z propozycj¹ planu
wydatków rzeczowych i osobowych na I
kwarta³ 2000 roku. Odpowiadaj¹c na szczegó³owe pytania Prorektor ds. Nauki prof.
J.Zdanowski podkreli³, ¿e jest to formalna procedura pozwalaj¹ca wykorzystaæ w I
kwartale kwotê odpowiadaj¹c¹ kwartalnej
puli rodków roku minionego. Senat zatwierdzi³ (41:2:5) plan na kwotê 29.103,3
tys.z³.
 Prof. T.Luty przedstawi³ wniosek komisji ad hoc, by mog³a ona powo³ywaæ ekspertów, tak¿e zewnêtrznych.
W¹tpliwoci JM Rektora wzbudzi³ ogólny charakter wniosku. Postawi³ pytania: czy
osoby spoza uczelni mog¹ byæ lepiej zorientowane w jej sprawach ni¿ jej kadra (poza
Kolegium Rektorów)? Czy nie natrafi siê na
bariery finansowe? Dr A.Grzegorczyk odpowiedzia³, ¿e tylko opinie spoza w³asnego
rodowiska nie bêd¹ traktowane jako lobbistyczne. Prof. J.Zdanowski zaproponowa³, by komisja mog³a poszukiwaæ ekspertów, a ostateczne decyzje mog¹ byæ podjête
w odniesieniu do konkretnego specjalisty.
Senat wyrazi³ zgodê na powo³anie ekspertów (37:6:3).
 Prorektor J.Zdanowski przedstawi³
wniosek o umo¿liwienie pobierania przez
pracowników w roku 2000 dodatkowego
wynagrodzenia ze rodków pochodz¹cych
z innych róde³ ni¿ wymienione w art.24
ust.1 p.1 Ustawy o szkolnictwie wy¿szym.
System taki jest stosowany od kilku lat, ale
obecnie wykorzystywana pula rodków
zmala³a. W praktyce z limitu równego 20%
zarobków pracownika wykorzystuje siê oko³o po³owy.
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Niektórzy dziekani woleliby skasowaæ ten
fundusz, ale w³adze uczelni wol¹ go zachowaæ.
Prof. M.Hardygóra poinformowa³a, ¿e
Komisja ds. Organizacji i Finansowania
Badañ udzieli³a poparcia rozwi¹zaniu prezentowanemu przez Prorektora ds. Nauki.
Dr J.Górniak by³ za podniesieniem progu do 70%, aby móc op³aciæ za pracê kadr
dziekanatu w nadgodzinach.
Popar³ go prof. J. Biernat, dziekan Wydz.
Elektroniki. Za pracê administracyjn¹ przy
obs³udze studiów zaocznych mo¿na p³aciæ
nadgodziny, ale s¹ one limitowane. Umowy
zlecenia nie bêd¹ tañsze, bo zosta³y obci¹¿one sk³adk¹ na ZUS.
Prof. W.Kollek i JM Rektor zauwa¿yli,
¿e w szczególnych przypadkach mo¿na
zwiêkszyæ limit do 50%.
Prorektor L.Jankowski wyrazi³ przypuszczenie, ¿e w wiêkszoci wypadków profitentami nie s¹ pracownicy administracyjni.
Senat przyj¹³ limit dodatkowego wynagrodzenia 20% z mo¿liwoci¹ podwy¿szenia w
szczególnych wypadkach do 50% (24:13:9).
 Prorektor J.Zdanowski omówi³ sytuacjê Instytutu Nauk Ekonomiczno-Spo³ecznych PWr znajduj¹cego siê w strukturze
Wydzia³u IZ: nigdy nie spe³nia³ on warunków specjalizowania; kadra samodzielnych
pracowników tylko okresowo odpowiada³a
wymogom. Po odejciu z instytutu prawników i ekonomistów jednostka sk³ada siê z
humanistów, których profil zawodowy nie
wi¹¿e siê z dyscyplinami rozwijanymi na
wydziale. Rada Wydzia³u IZ przedstawi³a
8.12.99 wniosek, by wyodrêbniæ INES jako
studium. Instytut jest te¿ niedoci¹¿ony dydaktycznie. Dziekan IZ prof. T.Galanc doda³, ¿e instytut ma nisk¹ (V) kategoriê KBN.
JM Rektor wyrazi³ nadziejê, ¿e nowe Studium Nauk Humanistycznych mog³oby staæ
siê baz¹ kadrow¹ wspieraj¹c¹ poszerzenie
profilu uczelni. Perspektywa ta zadowoli
zapewne polityków (ró¿nych opcji), od których w³adze uczelni otrzyma³y liczne listy
wspieraj¹ce zabiegi kadry instytutu o utrzymanie placówki.
Prof. E.Kubica w imieniu Komisji ds.
Statutu i Regulaminów oraz prof. J.Biernat w imieniu komisji ds. Dydaktyki nie
zg³osili zastrze¿eñ co do formy proponowanych zmian. Innego zdania by³ przedstawiciel zwi¹zku zawodowego S80 mgr
J.B¹bka: wyrazi³ pogl¹d, ¿e wy³¹czenie instytutu ze struktury wydzia³u nie mo¿e nast¹piæ przed rozpatrzeniem odwo³ania dyrektora INES od uchwa³y RW IZ. Uznano
jednak, ¿e poniewa¿ pismo nie by³o skierowane do Rady Wydzia³u, a do Senatu, jest
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on uprawniony do rozpatrzenia go. Przeg³osowano zamkniêcie dyskusji (32:1:8), uznano odwo³anie za nieuzasadnione (31:0:11)
oraz podjêto decyzjê o rozwi¹zaniu INES i
powo³aniu Studium Nauk Humanistycznych
(38:4:2).
 Powróci³ wniosek o zatwierdzenie regulaminu Centrum Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnologii. Prof. T.Luty przedstawi³ warunki funkcjonowania CMZiN
wobec braku regulaminu (szerzej o tym: str.
12-13). Zadeklarowa³ gotowoæ wprowadzenia autopoprawki do regulaminu (§4.1),
dziêki której kierownikiem Centrum mog³aby byæ osoba bez tytu³u profesora (ale ze
stopniem doktora habilitowanego). Prof.
E.Kubica uzna³ tê zmianê za wystarczaj¹c¹ do zaaprobowania regulaminu przez Komisjê ds. Statutu i Regulaminów. JM Rektor zadeklarowa³, ¿e gotów jest mimo to w
praktyce stosowaæ zasadê mianowania na tê
funkcjê osoby z tytu³em naukowym.
Prof. M.Piekarski owiadczy³, ¿e nie do
przyjêcia jest §7 regulaminu, w myl którego sta³e cz³onkostwo w Radzie Centrum ma
piêciu imiennie okrelonych inicjatorów.
Popar³ go prof L.Jacak (jeden z ww. 5 inicjatorów), który wyrazi³ rozczarowanie, ¿e
za³atanie dziury bud¿etowej nast¹pi³o si³ami wydzia³ów, bez wykorzystania np. rodków bêd¹cych w dyspozycji Prorektora ds.
Nauki. To postawi³o jednostki w trudnej
sytuacji, nie staæ ich na finansowanie badañ. Tymczasem gdyby zasoby finansowe
wydzia³ów, a zatem i zespo³ów badawczych
by³y wiêksze, mog³yby one wnosiæ w³asne
fundusze do tworzonych grup badawczych.
Inaczej tworzone centra bêd¹ postrzegane
jako grono czerpi¹ce korzyci ponad g³owami innych badaczy.
Na wiecie realizacja idei centrów wygl¹da  wbrew pozornym podobieñstwom 
inaczej. Tam nie s¹ to byty wewn¹trzuczelniane, ale powi¹zane z finansuj¹cymi je firmami high-tech, czy instytucje miêdzyuczelniane.
Prof. J.Koch nie zgodzi³ siê z tym pogl¹dem. Uzna³ badania materia³owe za problem
podstawowy, który powinien byæ wspierany polityk¹ naukow¹ uczelni. Jego zdaniem
na pograniczu struktur uczelni powinny istnieæ centra wewnêtrzne i zewnêtrzne. Prof.
M.Piekarski podkreli³, ¿e liczba grup ubiegaj¹cych siê o finansowanie na takiej samej
zasadzie jak CMZiN mo¿e siê zwiêkszyæ,
np. o reprezentantów tematyki bio lub informatyków. Czy i oni mog¹ liczyæ na finansowanie?
Prof. J.Biernat zaoponowa³ przeciwko
okreleniu wirtualny: pozostaje ono w
sprzecznoci ze stwierdzeniem o tworzoDokoñczenie na stronie 6
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nych laboratoriach. Kto bêdzie ich legalnym
w³acicielem (zap³aci amortyzacjê itp.)?
Prof. W.Kollek wyrazi³ przypuszczenie, ¿e
bêd¹ to dzia³ania konkretnych instytutów.
Prof. T.Luty odpowiedzia³, ¿e niezale¿nie od stoj¹cej za nim struktury organizacyjnej (wirtualnej lub nie), ma prawo aplikowaæ o dotacjê z rezerwy prorektora. Za
si³a po³¹czonych zespo³ów badawczych objawi siê g³ównie w staraniach o rodki z
zewn¹trz.
Senat zatwierdzi³ przedstawiony regulamin z autopoprawk¹ (29:4:5).
 Prorektor J.Zdanowski poinformowa³,
¿e Rada Naukowa I-24 zaopiniowa³a pozytywnie wniosek o powo³anie rodowiskowego Laboratorium Projektowania w Systemie CATIA. Chêæ wspó³pracy zadeklarowali dziekani W-4 i W-7 oraz rektorzy AE i
AR. Prof. J.Jêdrzejewski ju¿ 3 lata temu
chcia³ utworzyæ takie laboratorium we
wspó³pracy z IBM, powsta³ te¿ projekt badañ w³asnych nt. systemu CATIA. Zakupiono sprzêt po preferencyjnej cenie i uzyskano bezp³atnie oprogramowanie.
Prof. E.Kubica stwierdzi³, ¿e Statut PWr
nie reguluje tej problematyki, a §64 p.4 ustawy nie stwarza przeszkód.
Prof. W.Kollek podkreli³, ¿e dopracowa-
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nia formalnego wymaga sprawa amortyzacji.
Senat postanowi³ powo³aæ ww. laboratorium (27:4:5).
 Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie umowy o wspó³pracy naukowej miêdzy Instytutem Techniki Mikrosystemów PWr i Katedr¹ Mikroelektroniki S³owackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratys³awie (35:0:0).
 Przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce
do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli
akademickich (grupa dr hab. nie bêd¹cych
profesorami) ze wzglêdu na rezygnacjê dr
hab. Juliusza Gajewskiego. Sporód zg³oszonych przez wydzia³y list kandydatów
(tych samych, co w zasadniczych wyborach)
wybrany zosta³ dr hab. Aleksander Zgrzywa (IZ).
 Senat popar³ (30:2:2) wykupienie zni¿ek kolejowych dla wszystkich pracowników PWr. Za wnioskiem wypowiedzia³a siê
dr M.Michalewska (ZNP).
 JM Rektor zapowiedzia³, ¿e na styczniowym posiedzeniu udzieli odpowiedzi na
pytania Komisji ds. Stanu Finansowego i
Strategii Rozwoju Uczelni ad hoc zawarte
w protokole z jej drugiego posiedzenia.
 Dr A.Grzegorczyk przedstawi³ interpelacjê zawieraj¹c¹ pytania:
 Ile wynosi³y godziny ponadwymiarowe
i godziny w rozliczeniach miêdzywydzia-

.P

LUCJAN PAWLAK
(19471999)

23. listopada 1999 roku
zmar³ dr in¿. Lucjan Pawlak,
adiunkt w Instytucie Chemii
Nieorganicznej i Metalurgii
Pierwiastków Rzadkich. Urodzi³ siê w roku 1947 w Jastarni na Pó³wyspie Helskim. Po
ukoñczeniu liceum ogólnokszta³c¹cego w Pucku, w roku
1965 rozpocz¹³ studia na Wydziale Chemicznym Politechniki
Wroc³awskiej, na ca³e ¿ycie wi¹¿¹c siê z nasz¹ uczelni¹.
Opublikowa³ ponad trzydzieci prac z dziedziny fizykochemii i fizyki cia³a sta³ego. Na pocz¹tku swojej kariery naukowej bada³ metod¹ EPR dotowane pó³przewodniki typu AIIBVI.
Kontynuowa³ te prace stosuj¹c jako matryce diamagnetyczne
siarczki i selenki ziem rzadkich o strukturze spinelu. Przez
wiele lat bada³ wp³yw pola krystalicznego na w³aciwoci
magnetyczne podwójnych i potrójnych zwi¹zków lantanowców. Podczas pobytu w Technische Hochschule w Darmsztadzie zajmowa³ siê zwi¹zkami lantanowców o charakterze ciê¿-
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³owych na poszczególnych wydzia³ach w
ci¹gu dwóch minionych lat akademickich?
 Jaka jest planowana stawka godzinowa
rozliczeñ miêdzywydzia³owych w br. akademickim?
 Jaka by³a przeciêtna liczba godzin zajêæ
tygodniowo na poszczególnych wydzia³ach
i w semestrach r.ak. 97/98 i 98/99?
 JM Rektor poinformowa³:
 o treci listu min. M.Handkego, który
informuje, ¿e NSA podzieli³ jego stanowisko, ¿e uczelnia nie mo¿e uchwa³¹ odebraæ
dyplomu magisterskiego osobie oskar¿onej
o plagiat; musi to byæ przeprowadzone w
postêpowaniu administracyjnym,
 o treci listu prof. K.Czernera z podziêkowaniem za poparcie Senatu PWr dla Muzeum Architektury,
 o mo¿liwoci ubiegania siê o nagrodê
Siemensa (rozpoczê³a siê V edycja konkursu).
 Prof. J.Koch omówi³ wynik polskich
starañ o udzia³ w realizacji projektów 5.PR
Unii Europejskiej. Nie wypadamy zbyt dobrze w zestawieniu z Wêgrami, Czechami,
a nawet Estoni¹. Przypomnia³, ¿e przy
WCTT dzia³a punkt konsultacyjny programu.
Nastêpne posiedzenie 27 stycznia 2000
roku, godz. 9.15. (mk)

kofermionowym. Nie ogranicza³ siê badañ o charakterze podstawowym  uczestniczy³ w opracowaniu technologii produkcji
glejty o³owiowej oraz technologii otrzymywania tytanu ze z³ó¿
znajduj¹cych siê w okolicach Augustowa (kopalni tej nie uruchomiono).
Najwiêksz¹ pasj¹ Lucjana Pawlaka by³a dydaktyka, której powiêca³ bardzo du¿o czasu. Uczestniczy³ we wszystkich
zajêciach laboratoryjnych i æwiczeniach z chemii nieorganicznej i analitycznej na Wydziale Chemicznym i Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Prowadzi³ tak¿e specjalistyczne
zajêcia zwi¹zane ze swoimi zainteresowaniami naukowymi. By³
jednym z g³ównych autorów podstawowego podrêcznika do
æwiczeñ z chemii nieorganicznej. Przez lata, jako opiekun grup
studenckich, a póniej doradca toku studiów, s³u¿y³ rad¹ i pomoc¹ wielu pokoleniom studentów.
Drug¹ wielk¹ pasj¹ doktora Pawlaka by³o morze, co zapewne mia³o zwi¹zek z miejscem, w którym urodzi³ siê i dorasta³. Uprawia³ czynnie ¿eglarstwo, doszed³ do stopnia sternika
morskiego. By³ cz³owiekiem cenionym i lubianym, zarówno
przez studentów jak i pracowników. Niezwykle uczynny i obowi¹zkowy, nigdy nie uchyla³ siê od najciê¿szych i najbardziej
niewdziêcznych prac. Jego nieobecnoæ to niepowetowana strata
dla Instytutu. D³ugo pozostanie w pamiêci kole¿anek, kolegów
i przyjació³.
Marek Duczmal
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.P.
JAN HO£OWNIA

(24.12.1919  3.01.2000)
Profesor Jan Ho³ownia, urodzony w dniu 24.12.1919 r. w
Zelwie, swoje ¿ycie i energiê
powiêci³ Politechnice Wroc³awskiej i nauce, nie po to by
zrobiæ karierê. Przywieca³a
mu wiara w istotnoæ pomna¿ania talentów oraz poznawania prawdy o Wszechwiecie. By³ umys³em sceptycznym. Samodzielnemu zg³êbianiu prawdy towarzyszy³a nie w ludzi pok³adana ufnoæ, lecz idealistyczna nadzieja na sprawiedliwoæ.
Wysoko ceni³ to, co wymaga³o trudu, jak oddanie sprawiedliwoci i uznanie autorytetu.
Mia³ naturê wolnego cz³owieka, broni³ nieskrêpowania myli i nie wyznawa³ ¿adnych ideologii. Obiektywny i krytyczny
na polu nauki, wytrwa³ przy niewzruszonej hierarchii wartoci. Sam ceni³ ludzi m¹drych, którzy jak on mieli co wa¿nego
do powiedzenia i nie parli do zaszczytów. Przy poczuciu w³asnej autentycznej wartoci i zaabsorbowaniu prac¹, obcy mu
by³ koniunkturalizm. Wybitne znaczenie zawodowe i naukowe
wypracowa³ sobie przez lata.
Wszechstronny i zainteresowany rozleg³ymi obszarami wiedzy, zabiera³ g³os w sprawach, na których siê zna³. W swej
dyscyplinie by³ autorytetem, uznanym wczeniej za granic¹,
ni¿ w kraju. Torowa³ pozycjê dla polskich osi¹gniêæ w tej dziedzinie nauki na wiecie.
By³ inicjatorem i organizatorem pierwszej w Europie, cyklicznej Miêdzynarodowej Konferencji Kompatybilnoci Elektromagnetycznej, zorganizowanej we Wroc³awiu w 1972 r. i kontynuowanej do dnia dzisiejszego. Jako pierwszy polski autor
opublikowa³ sw¹ pracê w presti¿owym czasopimie IEEE
Transactions on EMC (1976), reprezentuj¹cym najwy¿szy poziom i wiatowy zasiêg w tej dziedzinie.
Pracowity i wymagaj¹cy od siebie, stawia³ wysokie wymagania innym. Od najm³odszych lat zdany na samodzielnoæ,
oczekiwa³ jej u m³odszej kadry naukowej.
W 1988 r. opuci³ macierzysty Instytut Telekomunikacji i Akustyki, by zasiliæ grono samodzielnych pracowników nauki w
Instytucie Metrologii Elektrycznej.
Po przejciu na emeryturê w 1990 r. mia³ wci¹¿ wiele do przekazania rodowisku naukowemu i spo³eczeñstwu. W 1993/1994
r. rozpocz¹³ starania i przygotowania kolejnej pracy do publikacji ksi¹¿kowej, która uogólnia³a i upowszechnia³a wyniki
wieloletnich studiów i badañ z zakresu kompatybilnoci elektromagnetycznej, opartych w znacznej mierze na oryginalnych
i autorskich koncepcjach analizy tych zagadnieñ. We wstêpie
do tej szeroko zakrojonej monografii (1994-98) licz¹cej ponad
600 stron maszynopisu, wyra¿a³ wdziêcznoæ Senatowi i JM
Rektorowi Politechniki Wroc³awskiej za zapewnienie warunków umo¿liwiaj¹cych wykonanie tej pracy. Profesor Ho³ownia zdo³a³ w niej pomieciæ tylko wybrane materia³y, opracowane w ci¹gu kilku dziesiêcioleci pracy dydaktycznej do wy-

k³adów: Kompatybilnoæ Elektromagnetyczna i Pola Biofizyczne, jak i rezultaty w³asnych prac naukowo-badawczych na rzecz
licznych instytucji i przedsiêbiorstw w kraju.
Profesor Jan. Ho³ownia jest autorem oko³o 110 publikacji
naukowych. Swoje prace publikowa³ g³ównie w Archiwum
Elektroniki, Zeszytach Naukowych Politechniki Wroc³awskiej,
Przegl¹dzie Telekomunikacyjnym oraz w czasopismach i materia³ach konferencyjnych za granic¹. By³ promotorem szeciu
prac doktorskich i oko³o 120 prac magisterskich i in¿ynierskich. Za swoj¹ dzia³alnoæ naukowo-dydaktyczn¹ by³ wielokrotnie odznaczany. Miêdzy innymi: Medalem 10-lecia Polski
Ludowej, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, srebrnym medalem Za
Zas³ugi dla Obronnoci Kraju, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi odznaczeniami Politechniki Wroc³awskiej.
W ostatnim okresie profesor Ho³ownia skupi³ siê na tematyce: nauka a problemy ekologiczne. Rozwa¿a³ wp³yw cywilizacji technicznej na ziemskie rodowisko elektromagnetyczne w
warunkach wzrastaj¹cego wykorzystania energii przez cz³owieka. Podejmowa³ problemy bioelektroniki i przenoszenia
przez promieniowanie elektromagnetyczne nie tylko energii,
lecz i skojarzonej z nim informacji pomiêdzy obiektami materialnymi.
Jako emeryt prowadzi³ nadal w Instytucie Metrologii Elektrycznej seminaria powiêcone terapii biorezonansowej i silnym oddzia³ywaniom znikomych energii, spe³niaj¹cych wymóg koherencji. Obok zajêæ seminaryjnych na Uczelni w 1997
r. na probê Wroc³awskiej Izby Lekarskiej przedstawi³ referat
dotycz¹cy tej terapii. W maju 1997 r. przeprowadzi³ seminarium pt. Podstawy teoretyczne i rodki techniczne terapii biorezonansowej, zorganizowane przez ko³o SEP Instytutu Metrologii Elektrycznej i Wroc³awski Oddzia³ SEP. W czerwcu
1997 r. na zaproszenie Toruñskiego Towarzystwa Lekarzy
przedstawi³ referat: Podstawy teoretyczne i rodki techniczne
informatycznej terapii schorzeñ. Da³o to podstawê do szerszego potraktowania tej tematyki w raporcie Politechniki Wroc³awskiej. Oprócz zagadnieñ technicznych chcia³ w nim przybli¿yæ problemy oddzia³ywania pól elektromagnetycznych na
zdrowie i zasoby ¿ywej przyrody propaguj¹c potrzebê zmiany
obowi¹zuj¹cego paradygmatu nauki na rzecz ujêcia holistycznego.
Do ostatnich dni swego aktywnego ¿ycia pisa³ monografiê,
prowadzi³ seminaria, przygotowywa³ referaty, wyg³asza³ odczyty, sporz¹dza³ opinie, konsultowa³ i s³u¿y³ rad¹. Tematami
ostatnich referatów Profesora Ho³owni by³y: Ochrona zdrowia przed elekromagnetycznym promieniowaniem niejonizuj¹cym oraz Wp³yw czynników rodowiska elektromagnetycznego w miejscu zamieszkania i pracy pacjenta na efektywnoæ
systemowej terapii biorezonansowej jego zdrowia.
Profesor Jan Ho³ownia przek³ada³ pracê, obowi¹zkowoæ i
rzetelnoæ naukowca nad przyjemnoci. Lubi³ przyrodê, las,
pstr¹gowe rzeczki i odludne krainy czystych wód przypominaj¹ce krajobrazy dzieciñstwa w nowogródzkiej stronie... Z
najg³êbszych fascynacji przyrodniczo-fizycznych zrodzi³ siê
zamiar opracowania, g³ównie w aspektach swej dziedziny, interdyscyplinarnego zagadnienia wody.
Nag³a choroba uniemo¿liwi³a spe³nienie zamierzeñ naukowych niestrudzonego badacza i nieod¿a³owanego Profesora,
Jana Ho³owni.
Tadeusz Wiêckowski
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KAZIMIERZ RYKALUK
Kazimierz W³odzimierz
Rykaluk
urodzi³
siê
1.01.1941 r. Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Stanis³awa Staszica w Hrubieszowie. W latach 195863 odby³ studia na Wydziale
Budownictwa L¹dowego
Politechniki Wroc³awskiej.
Na IV i V roku studiów
otrzymywa³ stypendium naukowe im. Maksymiliana
Tytusa Hubera. Bezporednio po studiach zosta³ zatrudniony w Katedrze Metalowych Konstrukcji Budowlanych kierowanej przez prof. Romana Mromliñskiego. Po reorganizacji uczelni katedra ta przekszta³ci³a siê w Zak³ad Konstrukcji
Metalowych Instytutu Budownictwa, w którym prof. K.Rykaluk
przez ca³y czas pracuje.
Stopieñ doktora nauk technicznych nada³a mu w roku 1969 Rada
Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Budownictwa za rozprawê pt.
Stan naprê¿eñ w dwigarze powierzchniowym szczególnego rodzaju, której promotorem by³ prof. Zbigniew Kowal. Stopieñ doktora habilitowanego nauk technicznych nada³a mu Rada Naukowa
Wydzia³u Budownictwa L¹dowego PWr w 1982 r. na podstawie
rozprawy pt. Pozostaj¹ce naprê¿enia spawalnicze w wybranych
stanach granicznych. W roku 1983 zosta³ mianowany docentem, a
w roku 1991 profesorem nadzwyczajnym.
Zainteresowania naukowe prof. Kazimierza Rykaluka obejmuj¹
zagadnienia statecznoci ogólnej i miejscowej konstrukcji metalowych, spiêtrzeñ naprê¿eñ i kruchoci stali oraz pêkania statycznego i zmêczeniowego konstrukcji stalowych. Z tej tematyki opublikowa³ kilkadziesi¹t prac w czasopismach krajowych i renomowanych zagranicznych oraz materia³ach z konferencji krajowych i
miêdzynarodowych, a tak¿e w ksi¹¿ce pt. Pêkniêcia w konstrukcjach stalowych. By³ przewodnicz¹cym miêdzynarodowej konferencji Thin-walled structures  Krzy¿owa96, w której uczestniczyli uczeni z 14 krajów Europy.
Prof. K.Rykaluk jest promotorem szeciu przewodów doktorskich
oraz recenzentem w siedmiu przewodach. Pod jego kierunkiem
zosta³o wykonanych prawie 160 prac: magisterskich, in¿ynierskich
i podyplomowych. Kilka z nich zosta³o nagrodzonych w konkursach ró¿nych szczebli.
Pe³ni³ wiele odpowiedzialnych funkcji. By³ m.in. dwukrotnie prodziekanem Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego, trzykrotnie wicedyrektorem Instytutu Budownictwa, kierownikiem Studium
Podyplomowego Konstrukcji Metalowych. Od 1991 r. jest cz³onkiem Rady Programowej Studiów Doktoranckich na PWr, a od 1996
r. kieruje du¿ym Zak³adem Konstrukcji Metalowych, w którym jest
zatrudnionych m.in. czterech profesorów.
Prof. K.Rykaluk jest m.in. cz³onkiem Komisji Mechaniki i Budownictwa Wroc³awskiego Oddzia³u PAN oraz wiceprzewodnicz¹cym Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu In¿ynierii L¹dowej
i Wodnej PAN.
Uprawiana przez prof. K.Rykaluka specjalnoæ konstrukcje me-

talowe zalicza siê do grupy specjalnoci konstrukcyjno-technologicznych, które wymagaj¹ permanentnych zwi¹zków dzia³alnoci
naukowej z praktyk¹. Dlatego te¿ przez ca³y okres swojej pracy na
uczelni prof. Rykaluk czynnie uczestniczy w dzia³alnoci in¿ynierskiej, St¹d g³ównie czerpie tematykê do dzia³alnoci naukowej. W
roku 1970 odby³ roczny sta¿ przemys³owy w Poznañskim Przedsiêbiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urz¹dzeñ Przemys³owych
Mostostal. Zaprojektowa³ szereg obiektów budowlanych, wród
których dominuj¹ maszty i wie¿e antenowe. Jest projektantem konstrukcji he³mów wie¿ na katedrze wroc³awskiej i czêstochowskiej.
Posiada uprawnienia projektowo-wykonawcze. Jest rzeczoznawc¹
budowlanym ustanowionym przez wojewodê, a tak¿e rzeczoznawc¹ Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa
(PZITB).
Za swoj¹ dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹ i in¿yniersk¹ zosta³
odznaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹ PZITB, Srebrn¹ i Z³ot¹
Odznak¹ NOT. Otrzyma³ nagrodê Senatu PWr, 20 nagród Rektora,
4 nagrody Dziekana.
Prof. Kazimierz Rykaluk uwa¿a, ¿e dotychczas uda³o mu siê osi¹gn¹æ rozwi¹zanie najwa¿niejszego problemu, jakim jest rozs¹dny
podzia³ czasu swojego ¿ycia. Dzieli go mianowicie na cztery sfery:
naukê, dydaktykê i wychowanie studentów, dzia³alnoæ in¿yniersk¹ oraz ¿ycie rodzinne. 

DANUTA ¯UCHOWSKA
Postanowieniem z dnia 22
listopada 1999 r. Prezydent
RP nada³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych dr
hab. in¿. Danucie Annie ¯uchowskiej, prof. nadzw. PWr.
Profesor Danuta ¯uchowska urodzi³a siê 29 grudnia
1934 roku w Bonikowie w
woj. kaliskim, w rodzinie nauczycieli. Ukoñczy³a liceum
ogólnokszta³c¹ce we Lwówku l¹skim.
Studiowa³a w latach 195358 na Wydziale Chemicznym
PWr i uzyska³a stopieñ magistra in¿yniera chemii ze specjalizacj¹ w technologii tworzyw
sztucznych. Stopieñ doktora nauk technicznych nada³a jej Rada Wydzia³u Chemicznego PWr w 1967 roku za pracê Badania procesu
sieciowania i niektórych w³aciwoci utwardzonych ma³ocz¹steczkowych kopolimerów butadienu ze styrenem, której promotorem
by³ prof. W³odzimierz £askawski. Stopieñ doktora habilitowanego
nauk chemicznych uzyska³a w 1981 roku decyzj¹ Rady Wydzia³u
Chemicznego PWr na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Struktura i w³aciwoci ma³ocz¹steczkowych polibutadienów modyfikowanych chemicznie.
Od listopada 1958 r. podjê³a pracê na Politechnice Wroc³awskiej,
pocz¹tkowo w Katedrze Technologii Tworzyw Sztucznych, nastêpnie w Instytucie Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 
kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta,
docenta a nastêpnie profesora nadzwyczajnego od 1991 roku. Sta¿
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naukowy odby³a w 1980 roku w Szwecji w Królewskim Instytucie
Technologicznym w Sztokholmie.
Jej ³¹czny dorobek naukowy wynosi 144 pozycje, w tym 45 artyku³ów w czasopismach o obiegu miêdzynarodowym, 1 monografiê, 1 ksi¹¿kê, 2 podrêczniki, 8 patentów, 34 artyku³y w materia³ach
konferencyjnych (pe³ne teksty), 47 komunikatów z konferencji
(streszczenia), 2 recenzje opublikowane, 5 publikacji popularnonaukowych oraz 37 prac niepublikowanych (raportów). Ksi¹¿ka
Polimery konstrukcyjne wydana przez WNT cieszy siê dobr¹
opini¹ w rodowisku nie tylko studenckim.
Pocz¹tkowo zajmowa³a siê syntez¹ wymieniaczy jonowych i zastosowaniem ich jako ¿ywic adsorpcyjnych w przemyle cukrowniczym lub jako katalizatorów w syntezie pentaerytrytu. By³a wspó³autork¹ metody otrzymywania ferromagnetycznych tlenków ¿elaza
przeznaczonych do magnetycznego zapisu dwiêków.
Nastêpnie opracowa³a metodê anionowej polimeryzacji oraz modyfikacji chemicznej polimerów o ma³ym ciê¿arze cz¹steczkowym
metod¹ epoksydowania i szczepienia. Wyniki prac stanowi³y podstawê do opracowania technologii modyfikacji kopolimerów butadienowo-styrenowych w skali æwierætechnicznej i otrzymywania
tworzyw warstwowych o dobrych w³aciwociach dielektrycznych
w szerokim zakresie temperatur i czêstotliwoci.
Po habilitacji prof. D. ¯uchowska skoncentrowa³a siê na zagadnieniach modyfikacji poliolefin i elastomerów termoplastycznych
oraz otrzymywaniu tworzyw podatnych na biodegradacjê. Zbada³a
przebieg procesów epoksydowania lub uwodorniania blokowych
kopolimerów butadien/styren o ró¿nej budowie makrocz¹steczki
kopolimeru oraz strukturê fizyczn¹ w³aciwoci fizykochemicznych.
Opisa³a przemiany relaksacyjne zachodz¹ce w epoksydowanych
kopolimerach i wp³yw stopnia epoksydowania na strukturê domenow¹ tych kopolimerów. Wykaza³a, ¿e opracowane uwodornione
kopolimery s¹ dobrymi modyfikatorami lepkoci olejów, za epoksydowane blokowe kopolimery butadien/styren skutecznie modyfikuj¹ poli(chlorek winylu) oraz polistyren.
Tematykê modyfikacji chemicznej podjê³a równie¿ na sta¿u w
Szwecji, gdzie  pracuj¹c z prof. B. Ränbym, doktorem h.c. PWr 
wykaza³a nowe zastosowania polimerów naturalnych, polisacharydów i celulozy, które po procesie szczepienia monomerami winylowymi i zhydrolizowaniu s¹ doskona³ymi hydro¿elami.
Wiele uwagi powiêci³a poznaniu zale¿noci miêdzy struktur¹
fizyczn¹ i chemiczn¹ dienowych elastomerów termoplastycznych
oraz ich wspó³oddzia³ywaniu w mieszaninie z polimerami o postaci semikrystalicznej lub amorficznej. Uzyskane wyniki pozwoli³y
udowodniæ, ¿e elastomer termoplastyczny (trójblokowy kopolimer
butadien/styren lub uwodorniony kopolimer izopren/styren) powoduje zmianê struktury krystalicznej matrycy polipropylenowej w
mieszaninie PP-kopolimer dienowo/styrenowy bez wp³ywu na jej
ca³kowit¹ zawartoæ. Ustalona zosta³a relacja miêdzy wymiarem
skupisk fazy elastomeru a dynamicznymi w³aciwociami mechanicznymi. Badania wykaza³y, ¿e epoksydowany trójblokowy kopolimer ESBS  w zale¿noci od stopnia epoksydowania  skutecznie
inhibituje procesy dehydrochlorowania poli(chlorku winylu) oraz
wp³ywa na polepszenie udarnoci uk³adu PVC-kopolimer ESBS
skutkiem tworzenia mikroheterogenicznej struktury.
Nowoczesnym kierunkiem badañ prof. Danuty ¯uchowskiej s¹
prace nad polimerami przyjaznymi dla rodowiska. Wraz z kierowanym zespo³em i we wspó³pracy z przemys³em oraz Instytutem
Chemii Makromolekularnej w Republice Czeskiej opracowa³a po-

datne na procesy (bio)degradowalne tworzywo poliolefinowe oparte
na mieszaninach poliolefin ze skrobi¹. Podczas biodegradacji ulega zmianie heterogeniczna struktura mieszaniny, a poliolefina jest
podatna na degradacjê, zw³aszcza gdy kompatybilizatorem uk³adu
jest epoksydowany kauczuk naturalny.
Najnowszym obszarem prac prof. ¯uchowskiej jest modyfikacja
mieszanin poliolefin z elastomerem termoplastycznym metod¹ radiacyjn¹. Badania prowadzone we wspó³pracy z Instytutem Chemii i Techniki J¹drowej w Warszawie pozwoli³y okreliæ czas ¿ycia
makrorodników powstaj¹cych w takich mieszaninach pod wp³ywem
napromieniowania szybkimi elektronami w zale¿noci od dawki i
rodzaju mieszaniny.
Za osi¹gniêcia w pracach naukowo-badawczych prof. ¯uchowska otrzyma³a liczne nagrody Rektora, Dziekana oraz nagrodê Ministra Edukacji Narodowej. Posiada Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Z³ot¹ Odznakê Politechniki Wroc³awskiej oraz Odznakê Honorow¹ SITPChem.
Prof. ¯uchowska prowadzi wyk³ady z przetwórstwa tworzyw
sztucznych na Wydziale Chemicznym PWr. Od 1996 prowadzi seminarium dyplomowe ze studentami V roku specjalnoci Chemia
i technologia polimerów. By³a promotorem trzech zakoñczonych
przewodów doktorskich i opiekunk¹ oko³o 45 prac dyplomowych.
W latach 1981-83 oraz od 1996 roku do chwili obecnej jest opiekunk¹ studium doktoranckiego w swoim instytucie.
Pe³ni³a i nadal pe³ni z powodzeniem wiele funkcji: dyrektora Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych (od 1996 r.
do dzisiaj), zastêpcy dyrektora instytutu ds. dydaktyki, kierownika
zak³adu naukowego oraz zespo³u dydaktycznego. By³a te¿ cz³onkiem Wydzia³owej Komisji Bibliotecznej. Recenzowa³a ksi¹¿ki,
skrypty i artyku³y do druku, prace doktorskie i projekty badawcze
KBN. By³a i nadal jest cz³onkiem wielu komitetów naukowych
konferencji.
Prof. Danuta ¯uchowska jest wdow¹ od 1998 roku, ma dwie zamê¿ne córki i piêcioro wnucz¹t. 

ADAM JANIAK
Adam Janiak urodzi³ siê 10
XI 1949 r. w Starym Wêgliñcu (k. Zgorzelca), gdzie
ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹. Po ukoñczeniu w 1967 r.
LO w Zgorzelcu i zdaniu egzaminów zosta³ przyjêty na
eksperymentalne Studium
Podstawowych Problemów
Techniki na Wydz. Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej. W 1972 r. ukoñczy³ z
wyró¿nieniem studia i uzyska³ tytu³ magistra in¿yniera
elektroniki. Pod koniec studiów magisterskich rozpocz¹³ studia doktoranckie na Wydz. Elektroniki PWr, które kontynuowa³ do 15 IV 1975 r., kiedy to uzyska³ stanowisko starszego
asystenta w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr. W 1976 r.
przed³o¿y³ Radzie Naukowej ICT PWr rozprawê doktorsk¹ pt.:
Dokoñczenie na stronie 10
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Dokoñczenie ze strony 9

Czasowo-optymalne sterowanie sekwencj¹ kompleksów operacji niezale¿nych i obroni³ j¹ 15 I 1977 r. uzyskuj¹c stopieñ doktora nauk technicznych.
15 V 1992 r., na Wydz. Elektroniki Politechniki Warszawskiej,
obroni³ rozprawê habilitacyjn¹ pt.: Dok³adne i przybli¿one algorytmy szeregowania zadañ i rozdzia³u zasobów w dyskretnych procesach przemys³owych, wydan¹ przez Wydawnictwo PWr, Wroc³aw 1991 (dyscyplina naukowa  automatyka i robotyka).
22 XI 1999 r. Prezydent RP nada³ mu tytu³ naukowy profesora
nauk technicznych (dyscyplina  informatyka).
Pocz¹wszy od 15 IV 1975 r. do 31 I 1977 r. pracowa³ na stanowisku starszego asystenta, od 1 II 1977 r. do 1 I 1997 r.  na stanowisku adiunkta, a od 2 I 1997 do chwili obecnej  na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w ICT PWr.
Podstawowym obszarem zainteresowañ naukowych A. Janiaka
przed habilitacj¹ by³a problematyka szeregowania (harmonogramowania) zadañ (operacji technologicznych) na maszynach (w
gniazdach produkcyjnych) i/lub rozdzia³u ró¿norodnych zasobów
w systemach produkcyjnych. Nastêpnie zainteresowania naukowe A. Janiaka koncentrowa³y siê g³ównie w obszarze badania z³o¿onoci obliczeniowej oraz konstrukcji bardzo szybkich algorytmów rozwi¹zania ró¿norodnych problemów szeregowania zadañ
z rozdzia³em zasobów podzielnych w sposób dyskretny i ci¹g³y.
Problematyka ta jest niezwykle istotna przy konstrukcji tzw. schedulerów w systemach operacyjnych komputerów. Reasumuj¹c,
A. Janiak wprowadzi³ do literatury wiatowej konkretne narzêdzia w postaci modeli matematycznych i algorytmów rozwi¹zania realnie istniej¹cych problemów szeregowania i rozdzia³u zasobów, w celu u³atwienia optymalnego projektowania i zarz¹dzania systemami operacyjnymi komputerów, czy te¿ systemami
wspomagaj¹cymi podejmowanie decyzji podczas komputerowo
zintegrowanej produkcji przemys³owej.
Badania te realizowa³ w ramach dwu du¿ych trzyletnich indywidualnych grantów KBN (którymi kierowa³). Badania te prowadzi³ przy wspó³pracy z profesorami z wielu wiod¹cych w tej dziedzinie orodków na wiecie, miêdzy innymi z: Bia³oruskiej Akademii Nauk, Ecole des Mines de Nancy (Francja), Otto-von-Guericke Universität (Niemcy), The Hong Kong Polytechnic University, University of Southampton (Anglia), Qeensland University of Technology (Australia), Washington University (USA), co
zaowocowa³o wspólnymi publikacjami w renomowanych miêdzynarodowych czasopismach.
Wprowadzone przez prof. A. Janiaka nowe modele by³y nastêpnie wykorzystywane przez wielu autorów z USA, Bia³orusi, Izraela, Turcji, Nowej Zelandii, Hong Kongu i Francji.
Opublikowany dorobek naukowy prof. A. Janiaka wynosi 96
artyku³ów, w tym 28 w presti¿owych miêdzynarodowych czasopismach (z tzw. listy filadelfijskiej) oraz dwie indywidualne ksi¹¿ki. Rezultaty te by³y wielokrotnie cytowane w artyku³ach miêdzynarodowych czasopism (Science Citation Index wyszczególnia 49
cytowañ), a tak¿e w opracowaniach monograficznych. Podsumowanie tych rezultatów znalaz³o miejsce w jego monografii pt.:
Wybrane problemy i algorytmy szeregowania zadañ i rozdzia³u
zasobów wydanej przez Akademick¹ Oficynê Wydawnicz¹ PLJ
(edytor - prof. L. Bolc, IPI PAN), seria: Informatyka, Warszawa
1999 r.
Jest on cz³onkiem 9 komitetów naukowych cyklicznych, presti-

¿owych, miêdzynarodowych konferencji. Przewodniczy³ ponad 20
sesjom na ró¿nych konferencjach. Uczestniczy³ w ponad 40 miêdzynarodowych renomowanych konferencjach, w tym ponad 20
razy by³ zaproszony jako tzw.: invited speaker (w tym 8 razy
celem wyg³oszenia referatów plenarnych). Zorganizowa³ 5 sesji
naukowych na miêdzynarodowych konferencjach. Jest sta³ym recenzentem w kilkunastu czasopismach o wiatowej renomie.
Jako visiting professor zrealizowa³ 21 wyjazdów na zaproszenia uniwersytetów z ró¿nych krajów wiata. By³y to wizyty od kilkunastu dni do 6 miesiêcy, wiele z nich zaowocowa³o wspólnymi
artyku³ami. By³ m.in. w: The Hong Kong Polytechnic University
(Hong Kong), James Cook University (Australia), Universitat de
Valencia (Hiszpania), Otto-von-Guericke-Universitaet (Niemcy),
Universite de Metz (Francja), Bar-Ilan University (Izrael), University of Melbourne (Australia), Qeensland University of Technology (Australia), Nothern Territory University (Australia), Victoria
University of Wellington (Nowa Zelandia), University of Canterbury (Nowa Zelandia), Assian Institute of Technology (NATO, Tajlandia), Ecole des Mines de Nancy (Francja), University of Manitoba (Kanada), McMaster University (Kanada).
W latach 1994-1997 by³ cz³onkiem sekcji Informatyka KBN,
a w latach 1998 -1999  sekcji Metody komputerowe w nauce
KBN. By³ recenzentem licznych wniosków o granty KBN w Polsce, jak równie¿ recenzentem grantów dla Australian Research
Council. W 1996 r., a nastêpnie powtórnie w 1999 r., zosta³ wybrany do Komitetu Informatyki PAN. Za osi¹gniêcia naukowobadawcze otrzyma³ indywidualn¹ nagrodê Ministra Edukacji Narodowej w 1989 r. oraz zespo³ow¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego w 1986 r., a tak¿e 8 nagród J. M. Rektora PWr i 2 nagrody Dyrektora ICT.
Adam Janiak by³ promotorem 2 obronionych z wyró¿nieniem
prac doktorskich, jest opiekunem 8 doktorantów. Recenzowa³ 2
prace habilitacyjne i 6 doktorskich (w tym 2 dla School of Graduate Studies, University of Melbourne, Australia).
Ma on tak¿e spory dorobek dydaktyczny. Opracowa³ i prowadzi³ nowe wyk³ady, seminaria, æwiczenia i laboratoria na wydzia³ach: Elektroniki, Informatyki i Zarz¹dzania, Elektrycznym oraz
Podstawowych Problemów Techniki. Opracowa³ tak¿e i prowadzi³ jeden semestr wyk³ady pt.: (1) Computational Complexity
Theory, (2) Scheduling Problems dla doktorantów i pracowników naukowych z 5 uniwersytetów w Melbourne (Australia) oraz
dla kadry Qeensland University of Technology w Brisbane (Australia). Otrzyma³ równie¿ propozycje tzw. teaching position z
International Academic Services (USA, 1990 i 1993) oraz z prywatnego Bilkent University (Ankara, Turcja, 1991). W latach 19811993 by³ kierownikiem ponad 20-osobowego zespo³u dydaktycznego Systemy Sterowania i w okresie tym by³ inicjatorem i organizatorem nowych wyk³adów, stanowisk laboratoryjnych oraz
studium podyplomowego. Bra³ udzia³ w instytutowej i wydzia³owej komisji ds. programów studiów. By³ wspó³twórc¹ 3 nowych
specjalnoci oraz promotorem 67 prac magisterskich i in¿ynierskich. W 1996 r. zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Instytutowej Komisji ds. Finansowych, jest tak¿e cz³onkiem Komisji ds.
Dydaktyki i ds. Nauki.
Za osi¹gniêcia w dzia³alnoci dydaktycznej i dydaktyczno-organizacyjnej otrzyma³ 2 nagrody Dziekana Wydz. Elektroniki oraz
3 nagrody Dyrektora ICT.
Do organizacji politycznych nigdy nie nale¿a³ i nie nale¿y. 
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Wspomnienie

.P.
ANDRZEJ TEISSEYRE
19112000

Prof. dr hab. in¿. Andrzej
Teisseyre urodzi³ siê we Lwowie 31.10.1911 roku. Jego ojcem by³ znany profesor Politechniki Lwowskiej paleontolog i geolog (odkrywca z³ó¿
ropy naftowej w Rumunii).
W okresie miêdzywojennym
uzyska³ wykszta³cenie rednie,
a nastêpnie wy¿sze na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Lwowskiej zakoñczone dyplomem magistra in¿yniera w 1936 r.
W tym czasie by³ na praktyce w szwedzkim przemyle silnikowym (firma Bolinder) i odbywa³ s³u¿bê wojskow¹, koñcz¹c
szko³ê podchor¹¿ych rezerwy (artylerii) we W³odzimierzu Wo³yñskim.
Jeszcze przed wojn¹ podj¹³ pracê w przemyle lotniczym na
Okêciu.
Jednoczenie aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoci sportowej (udzia³ w FIS  1938 r. w konkurencji biegów narciarskich i kombinacji klasycznej). Ponadto wykona³ projekty
skoczni narciarskich w Brzuchowicach k. Lwowa, a po 1945
r. równie¿ w Karpaczu. Jako podporucznik rezerwy bra³ udzia³
w kampanii wrzeniowej 1939 r. W latach 1939-41 pracowa³
jako instruktor w rednim szkolnictwie zawodowym we Lwowie.
W 1942 r. za³o¿y³ rodzinê (wychowa³ 3 synów). W koñcowym okresie okupacji zosta³ deportowany na roboty przymusowe do Niemiec.
Po wojnie we Wroc³awiu wspó³uczestniczy³ w organizacji
Politechniki Wroc³awskiej i rozpocz¹³ pracê na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym w Katedrze Silników T³okowych
(1948) zajmuj¹c pocz¹tkowo stanowisko adiunkta, a póniej
zastêpcy profesora. Ponadto w 1949 r. na powstaj¹cym Wydziale Lotniczym prowadzi³ wyk³ady z dziedziny silników lotniczych. W 1952 r. po odejciu prof. Kazimierza Szaw³owskiego zosta³ kierownikiem Katedry Silników T³okowych,
przekszta³conej w 1966 r. w Zak³ad Silników Spalinowych.
Równolegle z prac¹ naukow¹ na Politechnice Wroc³awskiej
by³ zaanga¿owany w rozwój przemys³u (WSK-Psie Pole),
uczestniczy³ w uruchomieniu pierwszego po wojnie polskiego silnika motocyklowego do SHL 125. W drugiej po³owie
lat piêædziesi¹tych uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych
z dziedziny dynamiki uk³adów korbowych dotycz¹cych analizy wybranych zagadnieñ drgañ skrêtnych. Po napisaniu rozprawy habilitacyjnej uzyska³ nominacjê na stanowisko docenta
w 1964 r., a nastêpnie profesora nadzwyczajnego w 1970 r.
W dziedzinie dydaktyki prowadzi³ wyk³ady i æwiczenia konstrukcyjne, prace przejciowe i dyplomowe z silników spalinowych (równie¿ lotniczych) oraz maszyn t³okowych. By³
twórc¹ laboratorium silników spalinowych w IKiEM PWr.
Opracowa³ szereg skryptów, które by³y popularne równie¿ w
innych orodkach uczelnianych.

Przez kilka kadencji Profesor by³ prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym i Mechanicznym.
W zakresie dzia³alnoci naukowo-badawczej i wspó³pracy z
przemys³em g³ównym kierunkiem zainteresowañ Profesora
by³a dynamika uk³adów korbowych maszyn t³okowych i analiza obliczeniowa procesu spalania w silnikach wysokoprê¿nych. Prowadzi³ równie¿ prace konstrukcyjne wspó³dzia³aj¹c
z przemys³em. Wspó³pracowa³ z szeregiem zak³adów przemys³u silnikowego i przedsiêbiorstwami eksploatuj¹cymi silniki
spalinowe.
Wspólnie z Centralnym Biurem Konstrukcyjnym Silników
Spalinowych prowadzi³ badania w dziedzinie analiz drgañ
skrêtnych dla nowoprojektowanych silników okrêtowych i kolejowych (w ci¹gu lat piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych).
W latach 1956-66 wspó³pracowa³ z Puckimi Zak³adami Mechanicznymi jako konsultant przy modernizacji i przy powstawaniu nowych projektów silników kutrowych i ³odziowych.
Nawi¹za³ wieloletni¹ wspó³pracê z Zak³adami Cegielskiego w
dziedzinie drgañ skrêtnych i dynamiki uk³adów korbowych oraz
konstrukcji kad³ubów spawanych silników kolejowych.
Wspó³pracowa³ z Fadrom¹ i Cuprum w zakresie pasywizacji spalin w napêdach maszyn górniczych, kieruj¹c badaniami dopalaczy katalitycznych i absorberów oraz modyfikacji procesów spalania. Ponadto prowadzi³ prace studialne i rozpoznawcze nad silnikami Stirlinga (powsta³y 2 pracuj¹ce modele oraz zrealizowano szereg prac dyplomowych i pracê doktorsk¹).
Razem z Instytutem Lotnictwa pracowa³ nad obliczeniow¹ i
dowiadczaln¹ analiz¹ procesów spalania w silniku wysokoprê¿nym.
Pomimo przejcia na emeryturê (1981 r.) Profesor utrzymywa³ kontakt ze swoim zak³adem. Uczestniczy³ miêdzy innymi
w opracowywaniu konstrukcji korbowodów do silników
Wola i t³umika drgañ skrêtnych do silnika 4C90 (dzia³aj¹cego we wspó³czenie produkowanym samochodzie Lublin 3).
Bra³ udzia³ w pracach badawczych organizowanych dla emerytów przez Dzia³ Nauki PWr. W grudniu 1999 r. zakoñczy³
ostatni raport pt. Analiza przebiegu procesu spalania w silniku wysokoprê¿nym.
W ¿yciu prywatnym bardzo ceni³ naturê, turystykê, tê¿yznê
fizyczn¹, zdrowie i sport, a szczególnie narciarstwo. Pomóg³
w rozbudzaniu w rodowisku wroc³awskim zainteresowania
sportem. We wczesnych latach piêædziesi¹tych wraz z grup¹
entuzjastów z AZS zbudowa³ we Wroc³awiu treningow¹ skoczniê narciarsk¹. Znajdowa³a siê ona na wzgórzu Kilimand¿aro za k¹pieliskiem Morskie Oko. Odby³ siê tam konkurs
skoków z prawdziwego zdarzenia; osi¹gano odleg³oci do 20
metrów. Najchêtniej jednak biega³ nas nartach. Kultywowa³
ten sport do podesz³ego wieku.
Bêd¹c do koñca ¿ycia aktywnym pracownikiem naukowym
pozostawi³ bogaty dorobek publikacyjny. By³ wychowawc¹
wielu pokoleñ in¿ynierów i pracowników naukowych. Cz³owiek niezwykle pracowity, skromny i prawy. Nie szczêdzi³
wysi³ku, by swoj¹ g³êbok¹ wiedzê i wieloletnie dowiadczenie przekazywaæ innym.
Jerzy Kumidrowicz
Aleksander Teisseyre
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Zanim Senat PWr na grudniowym posiedzeniu zatwierdzi³ regulamin powo³anego pó³tora roku wczeniej Centrum Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnologii, jego kierownik, prof.
Tadeusz Luty udzieli³ wywiadu, w którym mówi³ o celach istnienia tej nowej placówki.

Potrzeba konsolidacji si³
Rozmowa z prof. Tadeuszem Lutym o Centrum Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnologii
 Panie Profesorze, wiele
mówi siê o Centrum Materia³ów Zaawansowanych i
Nanotechnologii, które jest
okrelane jako jednostka
wirtualna. Co nale¿y rozumieæ pod tym okreleniem?
 Centrum nie jest jednostk¹ organizacyjn¹ PWr w takim znaczeniu, ¿e ma osobne pomieszczenia czy jakiekolwiek etaty. Nie obci¹¿a
Politechniki w ¿aden sposób
finansowo. Jako instytucja
zosta³o powo³ane przez Senat PWr, który jednak przez
pó³tora roku poprzedniej ka-

dencji nie zd¹¿y³, albo...
 ... albo nie chcia³...
 ...mo¿e nawet najbardziej nie chcia³ uchwaliæ regulaminu Centrum. Za³o¿yciele nie chcieli rezygnowaæ z realizacji zaplanowanych celów. W zwi¹zku z tym  za przyzwoleniem pana prorektora
prof. Jerzego Zdanowskiego  funkcjonowa³o ono jako grupa doradców. Nazwa nie jest tu istotna.
 Kim s¹ ci doradcy?
 To grupa piêciu profesorów, inicjatorów Centrum: prof. Juliusz
Sworakowski, prof. Benedykt Licznerski, prof. Lucjan Jacak, prof.
Jan Misiewicz i ja.
 Jaki zakres prac realizowa³o Centrum nie maj¹c zatwierdzonego regulaminu?
 Bardzo wa¿n¹, moim zdaniem, dzia³alnoci¹, by³o organizowanie co miesi¹c seminarium. Prowadzone przez prof. Misiewicza
(jako mojego zastêpcê) seminaria pokazuj¹, co robi siê w omawianej dziedzinie na Politechnice Wroc³awskiej i w wiecie.
Jednak¿e g³ównym naszym celem jest d¹¿enie do konsolidacji
rodowiska badawczego wokó³ szeroko rozumianej tematyki badañ materia³ów zaawansowanych i nanotechnologii. Zale¿y nam
na rozpoznaniu prowadzonych u nas badañ, ich koordynacji i skonsolidowaniu, gdy¿ mimo wietnej kadry Politechnika nie osi¹ga adekwatnych wyników ze wzglêdu na rozproszenie tematyki badawczej. Wielu pracowników nie wie, ¿e podobne do ich w³asnych prace zosta³y podjête na innym wydziale, w innym instytucie czy zak³adzie. Wiadomo, ¿e w tej chwili, przy obecnej konkurencji na
rynku badawczym, maj¹ szansê tylko du¿e zespo³y, podejmuj¹ce
wyran¹ i skonsolidowan¹ problematykê. Politechnika teoretycznie ma du¿e mo¿liwoci, jako ¿e skupia specjalistów z nauk podstawowych i technologów. Takich uczelni jest niewiele. Tylko ¿e
nie wiedz¹c jedni o drugich nie potrafimy wykorzystaæ tego potencja³u.
Przypuszczam, ¿e na Politechnice zarejestrowano dwa czy trzy
tysi¹ce tematów badawczych, gdy wszystkich pracowników naukowych jest 1200. (Mówiê to na podstawie proporcji w jednym instytucie.)

Drugim naszym celem by³o wbudowanie w nowy system organizacji badañ pewnego programu kszta³cenia na studiach doktoranckich. Chodzi o ofertê kursów z przedmiotów zwi¹zanych z tematyk¹ Centrum. Nie oznacza to, ¿e chcemy sobie zastrzec wy³¹cznoæ
na prowadzenie takich kursów.
 Czy podobne do naszej koncepcje obserwuje siê na wiatowych uczelniach?
 Podczas swojego seminarium w kwietniu 1999 roku pokazywa³em dokument powo³ania Centrum Nanotechnologii na Uniwersytecie Harvarda. (W³adze tamtej uczelni przeznaczy³y na jego
dzia³alnoæ miliony dolarów.)
 Zatem jak dzia³ali Panowie jako doradcy Prorektora ds. Nauki?
 Og³osilimy, za przyzwoleniem prof. Zdanowskiego, dwa konkursy na projekty badawcze. Pieni¹dze na ten cel pochodzi³y z czêci (oko³o 10%) rezerwy prorektora przeznaczonych na badania
w³asne. Regulamin finansowy PWr mówi, ¿e dysponuje on 25%
pieniêdzy na ten cel. Inicjatorzy Centrum przedstawili swoj¹ propozycjê zu¿ytkowania tych rodków, a prorektor j¹ zaakceptowa³.
 Jaka by³a skala finansowa tych konkursów?
 Konkurs rozpisany w padzierniku 1998 roku rozdysponowa³
290 tysiêcy z³otych, za drugi, w lutym 1999 roku  400 tysiêcy z³.
Mylê, ¿e spo³ecznoæ uczelni zareagowa³a dobrze, jeli chodzi o
iloæ zg³oszeñ. Co do jakoci  jest jeszcze za wczenie na ocenê,
bo ka¿dy projekt jest zbiorem pobo¿nych ¿yczeñ. Nie zawsze jest
mo¿liwoæ pe³nej jego realizacji, bo nie jestemy w stanie finansowaæ ca³ego projektu badawczego.
 Jaki wiêc by³ g³ówny klucz konkursowy?
 Przedstawiane projekty musia³y mieciæ siê w szeroko rozumianej tematyce materia³ów zaawansowanych i nanotechnologii.
Wa¿nym aspektem by³a mo¿liwoæ wspó³pracy przy realizacji projektu miêdzy poszczególnymi grupami badawczymi. To sprzyja³oby wspomnianej idei konsolidacji rodowisk badawczych. Odpowiada³oby te¿ cenionej ostatnio zasadzie tworzenia drogi od pomys³u do przemys³u. Przecie¿ obecnie 5. Ramowy Program UE
nie akceptuje pomys³ów, które koñcz¹ siê wy³¹cznie na papierze,
choæby by³y to bardzo cenne koncepcje. Nikt nie oferuje pieniêdzy
na rozwi¹zywanie problemów podstawowych, o ile nie prowadz¹
do szerszej wspó³pracy, najlepiej koñcz¹cej siê na wdro¿eniach.
Czy to jest trend s³uszny? To inne pytanie.
 Pamiêtam, ¿e ocenia³ Pan dosyæ krytycznie brak dostatecznego finansowania badañ podstawowych.
 Nie mogê jednak kwestionowaæ faktów, a myl¹c nie tylko o
swojej sytuacji, ale i o sytuacji uczelni i rodowiska, dostrzegam
warunki zewnêtrzne. Próba odzyskania pieniêdzy, które Polska w³o¿y³a do badawczego programu wspólnotowego, powiedzie siê jedynie wówczas, gdy bêdzie uczestniczy³a w konkursach na projekty z silnej pozycji. By³oby oczywicie naiwnoci¹ s¹dziæ, ¿e samo
powo³anie Centrum Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnologii bêdzie podstaw¹ do uzyskania przez nie pieniêdzy z 5. Programu Ramowego. Jak wspomnia³em, jest to twór wirtualny, który
ma dopiero rozpoznaæ mo¿liwoci badawcze kadr PWr w jednej
dziedzinie. Pierwsze nasze konkursy pozwoli³y stworzyæ wstêpny
obraz. W pierwszym konkursie zatwierdzilimy do finansowania
cztery projekty, ale w drugim  ju¿ dwanacie.
Przyznane pieni¹dze mia³y wspomagaæ badania realizowane wg
definicji badañ w³asnych. Uczelnia finansuje badania w³asne po
to, by naukowcy mieli wstêpne wyniki pozwalaj¹ce wystêpowaæ z
projektami badawczymi do instytucji zewnêtrznych. Drugi cel to
umo¿liwienie ka¿demu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu
prowadzenie badañ, które s¹ niezbêdnym sk³adnikiem dzia³alnoci
akademickiej.
 Zakoñczy³y siê w³anie odbiory prac realizowanych w drugim
konkursie. Co z nich wynika?
 Pokaza³y one, ¿e zaczynamy kojarzyæ zaplanowane cele. Jesz-
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cze nie realizowaæ, ale dostrzegaæ. Omawiane projekty by³y wykonywane przez pracowników z 12 instytutów. Jest wiêc znaczna grupa
ludzi zajmuj¹ca siê pokrewnymi tematami. Ponadto niektóre projekty ju¿ na etapie zatwierdzania finansowania stwarza³y nadziejê
na skonsolidowanie badañ (np. Instytutu Fizyki i Instytutu Techniki Mikrosystemów). Z kolei w paru przypadkach okaza³o siê, ¿e
projekty wspomagane przez Centrum uzyska³y ju¿ dotacjê z KBN,
zatem inwestycja okaza³a siê udana. Jeden z tematów badawczych
finansowanych przez Centrum jest czêci¹ projektu badawczego
grupy, która uzyska rodki z 5.PR.
 Co bêdzie podstaw¹ oceny realizowanych projektów Centrum?
 Bêd¹ one oceniane przez specjalistów i poprzez liczbê i jakoæ
powsta³ych publikacji. Oczekujemy, ¿e badania zaowocuj¹ publikacjami w najlepszych czasopismach z danej dziedziny. Materialnym dowodem osi¹gniêæ bêdzie wydany w przysz³ym roku zbiór
publikacji powsta³ych w ten sposób. Ka¿dy z finansowanych przez
Centrum projektów bêdzie krótko przedstawiony i podsumowany,
tak¿e pod k¹tem finansowania zewnêtrznego i kooperacji. Chcia³bym te¿ podkreliæ, ¿e wród realizatorów naszych projektów jest
wielu magistrantów i doktorantów.
 A finansowanie aparatury?
 To by³a znacz¹ca czêæ naszych wydatków, bo pozwalaj¹ one
budowaæ warsztat naukowy. Mamy nadziejê, ¿e w nastêpnych konkursach, o ile Centrum bêdzie jeszcze istnia³o, czêæ aparatury bêdzie sfinansowana ca³kowicie przez nas. Nie chcemy przy tym kupowaæ standartowego sprzêtu, jakiego kolejnego komputera.
 Rozumiem szlachetny cel, jaki Panom przywieca, ale zawsze
mog¹ nasuwaæ siê pytania o szczegó³y. Na przyk³ad: jaki jest klucz
rozdzia³u pieniêdzy i kto o tym decyduje. Albo czy nie jest tak, ¿e
wspó³twórca Centrum jednak sam sobie  choæby podwiadomie
 daje pewien priorytet.
 Poniewa¿ funkcjonowalimy (ze wzglêdu na brak regulaminu)
jako grupa ekspertów pana prorektora, z formalnego punktu widzenia decyzja nale¿a³a do niego. Opinie naukowe nigdy nie s¹ do
koñca obiektywne. Mo¿na tylko powiedzieæ, ¿e jako nadrzêdny cel
stawiamy sobie rodzaj misji. Na szczêcie nie mielimy wielkich
rozterek, bo negatywnie oceniano 2 lub 3 wnioski.
 Czy mo¿e Pan okreliæ, ile by³o wniosków dobrych, ile bardzo
dobrych?
 Nie wartociowalimy projektów. Sprawdzalimy, czy mieci
siê w zakresie misji tego Centrum, jego obszarze tematycznym,
sprzyja wspó³pracy miêdzy instytutami, ma szansê rozwiniêcia siê
w szersze badania i czy ma szansê na finansowanie z zewn¹trz.
 Co, Pana zdaniem, najbardziej przeszkadza zatwierdzeniu regulaminu Centrum? Czy s¹ mo¿liwe jakie kroki sprzyjaj¹ce podjêciu tej decyzji?
 Gdybym nie wierzy³, to nie podejmowa³bym siê roli kierownika Centrum, a bêdê nim do koñca grudnia 1999. Dalsza dzia³alnoæ
jest niemo¿liwa bez regulaminu. Nie ma w nim ¿adnych zapisów
niezgodnych z prawem. Kontrowersjê budzi punkt mówi¹cy o powo³aniu Rady Naukowej Centrum, a w jej sk³adzie ma znajdowaæ
siê pi¹tka inicjatorów. To dla niektórych cz³onków senackiej Komisji ds. Statutu i Regulaminów poprzedniej kadencji by³ orzech
nie do zgryzienia. Tymczasem my uwa¿amy, ¿e jeli Centrum ma
mieæ swój wyrany rys merytoryczny, to inicjatorom Centrum nie
mo¿na odmawiaæ kompetencji.
 Ale chyba chodzi o to, ¿e jest to powo³anie imienne, a nie z
urzêdu. Osoby inicjatorów s¹ niezmienne, wiêc i ich pozycja pozostanie niezmienna  pomijaj¹c rzeczy ostateczne. Nie wiem, jak
siê to mieci w formalnych zapisach instytucji, która w odniesieniu do pe³nionych funkcji stosuje zasadê kadencyjnoci.
 Zaznaczam jeszcze raz, ¿e ta propozycja nie jest sprzeczna z
prawem w instytucji, która stosuje kadencyjnoæ. Uwa¿am, ¿e jest
to celowe, bo w wyborach kompetencja kandydata odgrywa czasem mniejsz¹ rolê ni¿ inne, niemerytoryczne czynniki. Prof. Ka-

sprzak napisa³ kiedy w licie do Senatu, ¿e gdyby obecne przepisy
dotycz¹ce wyboru kierowników obowi¹zywa³y za czasów prof. Trzebiatowskiego, nigdy nie zosta³by on liderem naukowym ¿adnej grupy.
 To prawda, ¿e demokracja nie sprzyja wybitnym indywidualnociom, ale podejrzewam, ¿e przeciwnicy omawianego rozwi¹zania s¹dzili nastêpuj¹co: pieni¹dze s¹ uczelniane, a przechodz¹
w rêce grupy osób, która z definicji jest nieusuwalna.
 Takie stwierdzenie brzmi fatalnie, ale mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e
kierownik katedry powo³any ze wzglêdu na swoj¹ kompetencjê równie¿ zawiaduje pewn¹ czêci¹ bud¿etu uczelni. Ponadto wymienionych piêciu profesorów ma stanowiæ czêæ rady naukowej  pozostali to przedstawiciele rektora.
Zawsze mo¿na dyskutowaæ o kompetencjach, zw³aszcza pod
sztandarami braku pieniêdzy. Wtedy ka¿dy jest niekompetentny i
ka¿dy jest do wyrzucenia. Dot¹d nikomu nie uszczuplilimy bud¿etu  poza samym prorektorem.
 Chêtnych do rezerwy jest na pewno wielu.
 Byæ mo¿e. My te¿ chcemy tak byæ traktowani. Chcemy powiedzieæ tak: Pan Rektor og³asza konkurs na najlepsze pomys³y na
wykorzystanie rezerwy. Mymy mieli pomys³ na utworzenie Centrum, z którym startujemy do konkursu. Uwa¿am, ¿e mamy inicjatywê i  nazwijmy to nawet  pomys³. Nie jest dobrze walczyæ z
naszym pomys³em argumentami, ¿e jest to skok na kasê. Wszystko
robimy przy odkrytej kurtynie.
 Ka¿dy ma prawo ubiegaæ siê o pieni¹dze. Ale czy Panowie
zak³adaj¹, ¿e Centrum bêdzie mia³o sta³¹ pulê rodków z rezerwy
prorektora, czy te¿ bêdzie co roku o nie aplikowa³o?
 Niczego takiego nie zak³adamy. Jako Centrum zamierzamy stale
aplikowaæ o wszystkie mo¿liwe rodki. A to oznacza zarówno rezerwê prorektora na badania w³asne, pieni¹dze z KBN i z Unii Europejskiej. Ale musimy mieæ mo¿liwoæ aplikacji, chcemy startowaæ na
równi z innymi. Mo¿e powstan¹ inne centra. Konkurujmy.
 Dziêkujê Panu Profesorowi za rozmowê.
Rozmawiala Maria Kisza

Moim zdaniem...
Uwa¿am, ¿e w sytuacji kryzysu finansowego na uczelni odbijaj¹cego siê w pierwszym rzêdzie na iloci pieniêdzy przeznaczonych na badania naukowe (drastyczne w niektórych wypadkach ograniczenia rodków na badania statutowe) wydaje
siê co najmniej problematyczne zachowywanie du¿ej rezerwy
centralnej na badania naukowe i przeznaczanie ich na finansowanie jakiegokolwiek centrum.
Centrum powinno zabiegaæ o rodki zewnêtrzne lub dzia³aæ
w oparciu o rodki dobrowolnie wprowadzane przez uczestnicz¹ce w nim zespo³y. W przeciwnym wypadku trudno siê
ustrzec podejrzenia o uprzywilejowanie w dostêpie do pieniêdzy wewn¹trzuczelnianych.
Sprawa przeznaczania jakichkolwiek centralnie administrowanych pieniêdzy na dzia³alnoæ Centrum lub autoryzowane
przez Centrum konkursy badawcze musi podlegaæ specjalnej
analizie  zw³aszcza w dobie obecnych trudnoci  i byæ przedmiotem odrêbnych decyzji, najlepiej Senatu.
Poza niew¹tpliwym znaczeniem centrów dla uruchamiania
interdyscyplinarnej wspó³pracy miêdzyzespo³owej wewn¹trz
uczelni podkreliæ trzeba, ¿e w³aciwa praktyka finansowa w
tym wzglêdzie  bez specjalnych preferencji wewn¹trzuczelnianych dla Centrum  bêdzie sprzyja³a wyjciu Centrum na
zewn¹trz, co, jak mi siê wydaje, jest najbardziej po¿¹danym,
docelowym rozwi¹zaniem dla tego typu instytucji.

prof. Lucjan Jacak
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Jubileusz doc. Jerzego Kumidrowicza

Sto lat z Mercedesem
Zak³ad Napêdów
Spalinowych Instytutu Konstrukcji i
Eksploatacji Maszyn Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Wroc³awskiej zorganizowa³
w dniu 10.12.1999
uroczyste seminarium z okazji 75.
urodzin swego by³ego kierownika 
doc. Jerzego Kumidrowicza.
Obecni na uroczystoci: Jubilat, prorektor ds. nauki
prof. Jerzy Zdanowski, dziekan
prof. Wac³aw Kollek, dyrektor I-16
Jubilat z modelem Mercedesa S-500
prof. Eugeniusz
Rusiñski, seniorzy tego instytutu, byli studenci, dyplomanci i doktoranci doc. J.Kumidrowicza, osoby spoza PWr, które z nim wspó³pracowa³y oraz pracownicy zak³adu zostali powitani przez aktualnego kierownika  dr Wojciecha Walkowiaka. Wystêpuj¹cy w imieniu w³adz uczelni prof. J.Zdanowski podkreli³ wysok¹ pozycjê
zawodow¹ Jubilata, jego doskona³¹ formê psychiczn¹ i fizyczn¹.
Odczyta³ te¿ list od JM Rektora Andrzeja Mulaka, a prowadz¹cy
uroczystoæ dr Czes³aw Kolanek przekaza³ list od prorektora Ludomira Jankowskiego. Dziekan W.Kollek przedstawi³ biografiê tego
zas³u¿onego pracownika Wydzia³u Mechanicznego.
Jerzy Kumidrowicz urodzi³ siê 11 grudnia 1924 roku we LwoDyrektor I-16 prof. E Rusiñski sk³ada ¿ycze- wie. Tam rozpocz¹³
nia i wrêcza prezent doc. J Kumidrowiczowi. naukê w szkole podPomiêdzy nimi (siedzi przy stole) dziekan prof. stawowej, a od 1937
r. kszta³ci³ siê w
W.Kollek
Korpusie Kadetów
w Rawiczu. W okresie wojny musia³
jednak podj¹æ pracê
zarobkow¹. Pracowa³ m.in. jako traktorzysta-mechanik i
kierowca-mechanik. W 1946 r. zda³
maturê, a jesieni¹
1952 r. ukoñczy³
studia na Politechnice Wroc³awskiej
na Wydziale Mechanicznym w grupie konstrukcyjnej
w sekcji Samochody
i Ci¹gniki. W tym
samym roku rozpocz¹³ pracê w Katedrze Elementów
Maszyn na Wydzia-

Uczestnicy seminarium

le Mechanicznym naszej uczelni. W roku 1955 przeniós³ siê do Katedry Silników T³okowych. Kolejno pracowa³ na stanowiskach; asystenta, starszego asystenta, adiunkta i docenta. W 1966 r. obroni³
doktorat z badañ nad silnikami dwusuwowymi. Zak³adem Silników Spalinowych kierowa³ od 1976 roku, a¿ do swego przejcia na
emeryturê w 1991 roku.
W ci¹gu ca³ego okresu pracy zawodowej zajmowa³ siê rozwojem
silników spalinowych i pojazdów oraz napêdów spalinowych w
pojazdach i ¿egludze. Wspó³pracowa³ z przemys³em silnikowym i
motoryzacyjnym oraz zapleczem technicznym motoryzacji. Rozwin¹³ wspó³pracê z niemieckimi uczelniami  w Drenie, Zwickau
i Berlinie, z bu³garskimi  w Sofii i Warnie oraz ze s³owack¹ Politechnik¹ w ¯ylinie. Prowadzi³ 6 doktoratów, recenzowa³ 14 prac
doktorskich, opublikowa³ w czasopismach 117 prac, a wyniki swoich badañ prezentowa³ na wielu konferencjach krajowych i miêdzynarodowych. Do jego dorobku naukowego nale¿y zaliczyæ 240
raportów dla przemys³u, 7 patentów oraz dwa wzory u¿ytkowe.
Trzeba podkreliæ, ¿e wiele z tych prac zosta³o wdro¿onych. W 1974
roku doc. J.Kumidrowicz zainicjowa³ konferencjê KONES, która
jest obecnie najwiêkszym krajowym forum dyskusyjnym na temat
napêdu spalinowego. W tych spotkaniach bior¹ te¿ udzia³ liczni
gocie z zagranicy.
Jego osi¹gniêcia zawodowe i spo³eczne by³y wielokrotnie nagradzane. Wród wielu posiadanych przez niego odznaczeñ s¹ m. in.:
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Prof. W.Kollek zauwa¿y³, ¿e Docent nie tylko uczy³ studentów,
kszta³ci³ swoich wspó³pracowników, ale by³ tak¿e ich przyjacielem, ¿e pozostaje wspó³gospodarzem w swoim zak³adzie. Prof.
E.Rusiñski przypomnia³, ¿e Zak³ad Silników Spalinowych zalicza³
siê do najwiêkszych. Fakt, ¿e kojarzy siê on z rzeteln¹ prac¹, wielk¹ wiedz¹, a przede wszystkim z uczciwoci¹, jest zas³ug¹ jego
wieloletniego kierownika. Dyrektor I-16 wrêczy³ Jubilatowi model
Mercedesa S-500, ¿ycz¹c mu, by zamieni³ go na egzemplarz w skali 1:1. Mgr in¿. J.Sêczyk z ILOT z Warszawy nawi¹za³ do trwaj¹cej
od 1968 r. wieloletniej wspó³pracy z doc. J.Kumidrowiczem: zawsze mo¿na by³o liczyæ na jego pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych
problemów, na umiejêtne wykorzystanie uzyskanych rodków finansowych i mo¿liwoci, jakie stwarza³ ten okres. ¯yczenia w imieniu in¿ynierów w mundurach przekaza³ p³k dr in¿. M.Stru z WSO
im. T.Kociuszki. Wyrazi³ on nadziejê, ¿e zostan¹ zrealizowane ich
wspólne plany dotycz¹ce eksploatacji wozów bojowych. Prof. R.Bêdziñski przytoczy³ opiniê, ¿e nie rozwinê³oby siê Laboratorium Technik Optycznych, gdyby nie wsparcie Docenta.
Pod adresem Jubilata pad³o jeszcze wiele s³ów uznania i podziêkowañ. Otrzyma³ on nie tylko bukiety kwiatów, ale tak¿e opracowany pod kierunkiem dr Z.Sroki album, dokumentuj¹cy dorobek
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naukowy kierowanego przez niego zak³adu. Wzniesienie toastu i
odpiewanie Sto lat przy akompaniamencie kobzy, na której gra³
by³y pracownik zak³adu, znany wroc³awski himalaista mgr in¿.Janusz Kuli, zakoñczy³o pierwsz¹ czêæ uroczystoci.
Seminarium rozpocz¹³ doc. J.Kumidrowicz referatem pt. Rys
historyczny i nie tylko. Autor omówi³ ró¿ne aspekty dzia³alnoci
Zak³adu Silników Spalinowych od pocz¹tków jego istnienia. Przypomnia³ sytuacjê polskiego przemys³u samochodowego i silnikowego w latach szeædziesi¹tych. Utrudniony w tym okresie, ze
wzglêdu na sytuacjê polityczn¹, transfer wiedzy z zachodu, oraz
selektywne przekazywanie informacji ze wschodu utrudnia³y rozwój tego przemys³u. Zakupienie licencji silników Leylanda w drugiej po³owie lat szeædziesi¹tych umo¿liwi³o pewien postêp i posunê³o polsk¹ motoryzacjê do przodu. Nast¹pi³ wzrost produkcji silników wysokoprê¿nych. Rozwija³ siê te¿ przemys³ kooperacyjny,
dla którego Zak³ad prowadzi³ badania trwa³ociowe. Jubilat nawi¹za³ te¿ do okresu, gdy wspólnie z prof. A.Go³¹bkow¹ prowadzi³
badania eksploatacyjne autobusu Berliet. Badania napêdów spali-

nowych dla przemys³u maszyn budowlanych zakoñczy³y okres jego
aktywnoci zawodowej na naszej uczelni.
Paliwa alternatywne to temat referatu wyg³oszonego przez dr
in¿. Marka Reksê. Przeprowadzi³ on analizê mo¿liwoci zastosowania paliw rolinnych, a w szczególnoci oleju rzepakowego, do
zasilania silników o zap³onie samoczynnym. W badaniach uwzglêdniono tendencje ogólnowiatowe, program Unii Europejskiej oraz
uwarunkowania naturalne i ekologiczne, dotycz¹ce obszaru Polski.
Seminarium zakoñczy³ wyk³ad dr in¿. Marka Ku³a¿yñskiego
Woda, s³oñce i ... w drogê, w którym autor omówi³ mo¿liwoci
wykorzystania nowych (alternatywnych) róde³ energii do napêdu
pojazdów. Przedstawi³ on zasadê dzia³ania ogniwa paliwowego i
poda³ wskaniki techniczne prototypowych ogniw paliwowych.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego referatu by³a prezentacja ogniwa paliwowego, zasilanego wodorem, napêdzaj¹cego silnik elektryczny wentylatora.
Wyk³ady sprowokowa³y o¿ywion¹ dyskusjê na przedstawione tematy. 

Oferta dla dydaktyków

rii rodowiska nowego kierunku studiów Architektura krajobrazu, realizowanego od roku akademickiego 2000/2001 jako jednolite piêcioletnie studia magisterskie, zapraszam do sk³adania ofert na prowadzenie zajêæ dydaktycznych na pierwszym i wy¿szych latach studiów na tym kierunku.
Uprzejmie informujê, ¿e kierunek ten, utworzony w wyniku wspólnej inicjatywy nauczycieli akademickich kilku uczelni wroc³awskich oraz pracowników administracji samorz¹dowej, bêdzie mia³ charakter rodowiskowy, w
zwi¹zku z czym zajêcia dydaktyczne zlecane bêd¹ osobom, które przed³o¿¹ najlepsz¹ ofertê.
Oferty dotycz¹ce przedmiotów objêtych planem i programem studiów
oraz minimum programowym okrelonym przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa
Wy¿szego proszê opracowaæ zgodnie z wzorem okrelonym w za³¹czniku
i przes³aæ do koñca marca br. na wy¿ej wymieniony adres z dopiskiem 
Konkurs ofert  Architektura Krajobrazu
Dodatkowych informacji zwi¹zanych z kierunkiem studiów i konkursem
ofert udziela dr hab. in¿. arch. Zuzanna Borcz, prof. nadzw. AR, tel. 32055-55.
Z powa¿aniem

AKADEMIA ROLNICZA
WE WROC£AWIU
WYDZIA£ MELIORACJI
I IN¯YNIERII RODOWISKA
50-363 Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 24
tel. (0-71) 320-55-40, 328-02-22

ZAPROSZENIE
DO SK£ADANIA
OFERT DYDAKTYCZNYCH
W zwi¹zku z uchwa³¹ Senatu Akademii Rolniczej we Wroc³awiu (nr 26/
99 z 26 listopada 1999 roku) o utworzeniu na Wydziale Melioracji i In¿ynie-

Kopalnia
Wêgla
Brunatnego

Turów
zlokalizowana jest w po³udniowo-zachodniej czêci
Polski, w pobli¿u Bogatyni, na styku granic pañstwowych
z Niemcami i Czechami.
Turoszowski wêgiel ma bardzo dobre w³aciwoci u¿ytkowe.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty sprzeda¿y wêgla brunatnego, jednego z najtañszych paliw energetycznych, o doskona³ych parametrach (kalorycznoæ
10.500 ÷ 11.700 kJ/kg, zawartoæ popio³u 3 ÷ 8%, zawartoæ siarki 0,3 ÷ 0,5%, zawartoæ wody 50,0 ÷ 51,9%)
oraz kopalin towarzysz¹cych (i³ów: bia³owypalaj¹cego
siê i szarego oraz gliny klinkierowej czerwonej).
Wszelkich informacji udziela:
Dzia³ Handlowy,
tel. (075)7735933, fax (075)7732552.

prof. Andrzej Drabiñski
dziekan Wydzia³u Melioracji i In¿ynierii rodowiska

W za³¹czeniu zamieszczamy wzór oferty prowadzenia zajêæ dydaktycznych na kierunku Architektura krajobrazu
A. Informacje o Oferencie
1.Tytu³ i stopieñ naukowy, tytu³ zawodowy, imiê i nazwisko
2. Miejsce pracy, stanowisko
3. Osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i zawodowe zwi¹zane z
architektur¹ krajobrazu
4. Adres do korespondencji:
a) pocztowy,
b) tel. ..............................., fax. ..............................
e-mail ..............................
B. Zakres oferty
1. Nazwa przedmiotu:
2. Rok studiów .........
3. Wymiar zajêæ:wyk³ady ......... godz., æwiczenia ........godz.
4. Rodzaj egzaminu: (rygorowy/nierygorowy)
5. Warunki zaliczenia æwiczeñ
6. Szczegó³owa tematyka wyk³adów (do 1 strony A-4)
7. Szczegó³owa tematyka æwiczeñ (do 1 strony A-4)
8. Wykaz proponowanej (dostêpnej) literatury
9. Inne informacje zwi¹zane z ofert¹
10. Data i podpis Oferenta
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Posiedzenie KBN
15 grudnia 1999
 Komitet wys³ucha³ bie¿¹cej informacji min. Ma³gorzaty Koz³owskiej o wydatkach w ramach dzia³u 77  Nauka w 1999 roku.
 Skorygowano sposób podzia³u miêdzy komisje KBN i ich zespo³y puli pieniêdzy na finansowanie lub dofinansowanie w 1999
r. inwestycji budowlanych i aparaturowych s³u¿¹cych potrzebom
badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (zmiana uchwa³y KBN nr 18/99 z
16 czerwca br.). Minister finansów zaaprobowa³ 3 grudnia 1999
zwiêkszenie rodków na inwestycje (stosownie do ustawy o finansach publicznych).
Inwestycje [z³]

budowlane

KBP

zwiêkszenie o
5.793.750

KBS

1.296.760

KBN (w sumie)

7.090.510

aparaturowe

do ³¹cznej kwoty zwiêkszenie o
82.113.027 4.553.000
65.926.648 3.333.750
148.039.510

7.886.750

do ³¹cznej kwoty
68.611.300
64.275.450
132.886.750

Komitet warunkowo zaaprobowa³ równie¿ projekt uchwa³y zmieniaj¹cej uchwa³ê nr 17/99 z 16 czerwca br. w sprawie podzia³u miêdzy komisje KBN i ich zespo³y rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w
1999 roku. rodki zosta³y zwiêkszone o 72.837.291 z³ do ³¹cznej
wysokoci 1 331.994.717 z³.
W tym:
rodki
finansowe [z³]

dzia³alnoæ statutowa

zakup specjalnej aparatury n-b

KBP

zwiêkszenie o
9.624.950

do ³¹cznej kwoty
zwiêkszenie o do ³¹cznej kwoty
656.138.750 29.176.980 29.176.980

KBS

7.165.459

526.758.627 24.112.091 24.112.091

KBN (w sumie) 16.790.409 1.182.897.377 53.289.071 53.289.071

W powy¿szym rozliczeniu uwzglêdniono kwoty przyznane zespo³om przez Komitet w padzierniku 1999 na zwiêkszenie dotacji
podmiotowej jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w wyniku uwzglêdnienia odwo³añ.
 Komitet dokona³ podzia³u miêdzy komisje KBN i ich zespo³y
pieniêdzy przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych
XVIII konkursu:
1

I rok realizacji
[z³]
2

£¹czny limit
[z³]
3

H-01

3 389 257

7 415 130

H-02

3 333 539

7 136 381

4,27

p-03

3 630 920

8 058 668

4,65

Zespó³

Kolumna 2
[jako % ca³k. puli]
4
4,34

p-04

7 955 484

16 771 988

10,18

p-05

15 668 86

33 201 351

20,05

p-06

7 373 532

15 595 972

9,44

T-00

3 558 634

7 988 865

4,55

T-07

5 031 411

10 702 217

6,44

T-08

5 637 128

12 098 841

7,21

T-09

6 436 368

13 896 688

8,24

T-10

3 950 099

8 438 679

5,05

T-11

5 179 756

11 003 946

6,63

T-12

6 999 077

14 616 434

8,96

KBP

41 351 596

88 179 490

52,92

KBS

36 792 473

78 745 670

47,00

KBN

78 144 069

166 925 160

100,00

Zespo³y ustal¹ wysokoæ nak³adów przeznaczonych na finansowanie projektów promotorskich i realizowanych przez m³odych badaczy.
 Ustanowiono projekt badawczy zamawiany Chemia C1 - procesy przemian chemicznych metanu (gazu ziemnego).
 Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej
przedstawi³ dane dotycz¹ce rozstrzygniêtych konkursów 5. Programu Ramowego UE (dane dla 10 krajów Europy rodkowej i
Wschodniej oraz Cypru). Wród autorów ponad 11.000 zg³oszonych projektów znalaz³y siê 3.733 instytucje (w tym 855 polskich).
W oko³o 3.200 projektach przyjêtych do realizacji bêdzie uczestniczyæ 706 instytucji, w tym 167 z naszego kraju.
Strona polska przekaza³a 3 listopada 1999 czêæ swego tegorocznego wk³adu do bud¿etu 5. PR (równowartoæ 10.736.560 euro).
Pozosta³a czêæ (w wysokoci 10 mln euro) bêdzie wp³acona ze
rodków PHARE.
 Sekretarz Komisji Wyborczej poinformowa³ o przebiegu wyborów do zespo³ów komisji KBN IV kadencji.
 Cz³onkowie Komitetu zapoznali siê te¿ m.in. z:
 propozycjami zmian w ustawie z 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych (patrz: serwis www KBN na stronie
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/projekt2/index2.html)
 za³o¿eniami polityki innowacyjnej pañstwa do 2002 roku przyjêtymi przez Radê Ministrów na posiedzeniu 6 grudnia br.
Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na 19 stycznia 2000
roku.(tz)

Delegacja Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce

Rozmowy w KBN
W dniu 13 stycznia 2000 w Komitecie Badañ Naukowych toczy³y siê robocze rozmowy na temat przed³u¿enia porozumienia miêdzy European Space Agency i Rz¹dem RP (umowa podpisana w
styczniu 1994 roku wygas³a w styczniu 1999 roku). Ze strony ESA
w rozmowach wziêli udzia³ Karl Bergquist (kontakty miêdzynarodowe) i Catherine Baudin (sprawy prawne), za ze strony KBN
dyrektor Marek Kêpka i Urszula Wajcen (Departament Wspó³pracy
z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej). Po po³udniu delegacja ESA
uda³a siê do Centrum Badañ Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk,
gdzie omawiane jest przygotowanie sesji kongresu COSPAR Space 2000  The European Perspective.
Nastêpnego dnia rozmowom plenarnym w KBNze strony ESA
przewodniczy³ Giuseppe Giampalmo (dyrektor Departamentu
Wspó³pracy Miêdzynarodowej ESA).
Zgodnie z Konstytucj¹ tekst porozumienia musi zaakceptowaæ Rz¹d
RP, obie izby Parlamentu i ratyfikowany przez Prezydenta RP.
Wspó³praca polskich naukowców z naukowcami z Europejskiej
Agencji Kosmicznej zaczê³a siê jeszcze w czasach istnienia Interkosmosu. Wspólne eksperymenty kosmiczne na rosyjskich statkach
kosmicznych VEGA, Fobos i Interball stworzy³y zwi¹zki, które u³atwi³y nawi¹zanie bli¿szej wspó³pracy po oficjalnym podpisaniu
porozumienia miedzy Rz¹dem RP i ESA w styczniu 1994 roku. Od
tego czasu nast¹pi³o radykalne rozszerzenie mo¿liwoci badawczych
w dziedzinie nauk kosmicznych i zastosowania wyników tych badañ. Polscy naukowcy uczestnicz¹ w najwa¿niejszych projektach
ESA. O bliskoci zwi¹zków niech wiadczy fakt, ¿e w czasie powodzi w 1997 roku na telefoniczn¹ probê polskich naukowców
ESA bezp³atnie przekaza³a seriê zdjêæ satelitarnych (ka¿de wartoci ok. 2000 USD) zalanych terenów. (tz)
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styczeñ 2000

Z komisji KBN
12 i 13 stycznia 2000 roku odby³y siê posiedzenia Komisji Badañ
Stosowanych i Podstawowych.
Nowymi cz³onkami KBP zostali: prof. Zbigniew Kwieciñski (równoczenie cz³onek Zespo³u Nauk Humanistycznych - H-01), prof.
Andrzej Rychard (reprezentant Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej) oraz dr hab. Andrzej Kojder, prof. UW (reprezentanta Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do KBS wszed³ dr hab. in¿.
Krzysztof ¯mijewski, prof. PW reprezentuj¹cy Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej.
 Komisje wys³ucha³y informacji minister Ma³gorzaty Koz³owskiej na temat wykonania bud¿etu KBN w roku 1999, które wynios³o 98,50 proc. Taki rezultat jest wynikiem nieprzekazania przez
Ministerstwo Finansów kwoty oko³o 33 mln z³ (1,5% planowanego
bud¿etu) i zwrotowi przez jednostki finansowane przez KBN oko³o 130 tys. z³ w terminie uniemo¿liwiaj¹cym (30 grudnia 1999 r. - 8
stycznia 2000 r.) ich ponowne wykorzystanie.
 Obie komisje zaaprobowa³y projekt uchwa³y zg³oszony przez
Departament Systemów Informatycznych w sprawie dofinansowania w roku 2000 ³¹cznoci zagranicznej z sieci¹ TEN-155. Przydzielono kwotê 12.337.000 z³ Instytutowi Chemii Bioorganicznej
PAN w Poznaniu.
 Departament Studiów i Polityki Naukowej przed³o¿y³ projekt
uchwa³y w sprawie rozdysponowania rodków na dzia³alnoæ ogólnotechniczn¹ i wspomagaj¹c¹ badania podmiotów dzia³aj¹cych na
rzecz nauki (DOT-podmioty). Rozpatrywano wnioski 84 podmiotów, z czego zaakceptowano 73 na ³¹czn¹ kwotê 6.168.600 z³ (aplikowano o 8.644.975 z³). Negatywnie oceniono 11 wniosków na
kwotê 228.230 z³. Obie komisje uchwa³ê podjê³y. Departament zapozna³ równie¿ komisje z informacj¹ o ocenie wykonania przez
podmioty dzia³aj¹ce na rzecz nauki zdañ dofinansowywanych w
roku 1998 ze rodków na dzia³alnoæ DOT (by³a to ostatnia, czwarta czêæ informacji). Przeanalizowano wykonanie 61 umów zawartych na kwotê 2.183.131 z³. Za niewykonane postanowiono uznaæ
zadania na kwotê 103.100 z³. Komisje informacjê przyjê³y do wiaPLUSKWA CZY KACZKA (DZIENNIKARSKA)

 Mi³o mi poinformowaæ, ¿e wed³ug stanu na godzinê 7:00 3 stycznia 2000 r. naukowe i akademickie sieci komputerowe w kraju przez
ca³y gor¹cy okres zmiany daty dzia³a³y bez zak³óceñ  poinformowa³ dyrektor Departamentu Informacji KBN dr Tadeusz Zaleski. Obaj operatorzy sieci rozleg³ych: Naukowa i Akademicka Sieæ
Komputerowa (NASK) oraz Poznañskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (sieæ POL-34) wspó³dzia³ali na rzecz zapewnienia
ci¹g³oci us³ug w przypadku ewentualnej awarii, co zaowocowa³o
formalnym porozumieniem, którego tekst mo¿na znaleæ pod adresem: http://www.kbn.gov.pl/pub/kbninfo/pr2000_1.html
OG£OSZENIE PRZEWODNICZACEGO KBN

Zgodnie z ust. 44 "Kryteriów i trybu przyznawania rodków z
bud¿etu pañstwa na finansowanie projektów badawczych" (za³¹cznik do uchwa³y nr 11/97 Komitetu Badañ Naukowych z 15 maja
1997 r.) og³aszam, ze wysokoæ kosztów projektu badawczego,
poni¿ej którego wnioski s¹ oceniane wy³¹cznie przez sekcje, bez
kierowania do recenzentów, wynosi w 2000 roku 20.000 z³.
Minister Nauki  Przewodnicz¹cy KBN
prof. dr hab. in¿. Andrzej Wiszniewski

domoci.
 Departament Badañ przedstawi³ informacjê na temat dofinansowania w 2000 roku specjalnych programów i urz¹dzeñ badawczych (SPUB-U), które zosta³y w kwietniu ubieg³ego roku przez
komisje zakwalifikowane do dotowania po roku 1999 (SPUBy kontynuowane). Dotyczy³o to 42 SPUBów na ³¹czn¹ kwotê 19.674.660
z³. KBS zaakceptowa³a 11 wniosków przyjêtych przez jej zespo³y.
KBP postanowi³a informacji nie przyjmowaæ  do czasu ponownej
oceny przez zespo³y - przydzielaj¹c jedynie w trybie czêciowego
dofinansowania 2.173.000 z³ (wysokoæ dotacji w 1999 roku) Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie na utrzymanie i eksploatacjê statku badawczego Oceania.
 Komisje zapozna³y siê z wykazem inwestycji budowlanych i z
zakresu infrastruktury informatycznej kontynuowanych, bêd¹cych
zobowi¹zaniem dla bud¿etu dzia³u 77  Nauka w roku 2000 (wyci¹gi z projektu ustawy bud¿etowej).
 Minister Ma³gorzata Koz³owska przedstawi³a informacjê w sprawie obowi¹zku objêcia sk³adk¹ na ubezpieczenia spo³eczne umów
zleceñ i umów o dzie³o (piszemy o tym odrêbnie).
 Departament Badañ zapozna³ komisje z wstêpn¹ informacj¹ na
temat dotacji podmiotowej na dzia³alnoæ statutow¹ jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w roku bie¿¹cym. Zgodnie z
ustaleniami Komitetu z padziernika ubieg³ego roku dotacja ta winna
ulec zwiêkszeniu o 7,67 proc. w stosunku do roku 1999. W przypadku stwierdzenia przez zespo³y zaistnienia okolicznoci maj¹cych istotny wp³yw na ocenê i ustalenia obecnej kategorii jednostki, do czasu ustalenia - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami nowej kategorii i nowej wysokoci dotacji  jednostki zachowuj¹ dotychczasowe kategorie i dotacje podmiotowe. W wyniku dyskusji
postanowiono skierowaæ do g³osowania obiegowego projekt uchwa³y przyznaj¹cej jednostkom dotacje podmiotowe na dzia³alnoæ statutow¹ w okresie styczeñ - marzec 2000 r. w wysokoci 1/4 ca³orocznych dotacji podmiotowych na dzia³alnoæ statutow¹ przyznanych im na rok 1999.
Kolejne posiedzenia komisji zaplanowano na 9 (KBS) i 10 (KBP)
lutego br. (tz)
A PONADTO...

Urz¹d Komitetu Badañ Naukowych wyda³ drukiem Za³o¿enia
polityki innowacyjnej pañstwa do 2002 roku (dokument rz¹dowy
przyjêty przez Radê Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 grudnia
1999 roku).
Pe³en tekst zosta³ równie¿ zamieszczony w serwisie WWW uKBN
pod adresem http://www.kbn.gov.pl/analizy/inno.html
***
Prezes Rady Ministrów podpisa³ rozporz¹dzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania dowiadczeñ na zwierzêtach (wykaz obejmuje 85 placówek).
Tekst w brzmieniu skierowanym do og³oszenia w Dzienniku Ustaw
dostêpny jest na stronie http://www.kbn.gov.pl/etyka/kke/
rm991117.html
***
Komitet Badañ Naukowych publikuje projekty ustaw w brzmieniu skierowanym pod obrady Sejmu RP:
1. o zmianie ustawy o utworzeniu KBN
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/projekt/p991026/
2. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/projekt2/index2.html
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Komisje KBN
Komunikat Komisji Wyborczej o wynikach pierwszego etapu wyborów do zespo³ów komisji Komitetu Badañ Naukowych czwartej
kadencji
Zespo³y komisji Komitetu Badañ Naukowych obecnej, trzeciej
kadencji Komitetu ukonstytuowa³y siê 20 maja 1997 roku na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 roku o utworzeniu KBN. Trzyletnia kadencja cz³onków tych zespo³ów zakoñczy siê 19 maja bie¿¹cego roku.
Wybory do zespo³ów komisji KBN czwartej kadencji odbywaj¹
siê w dwóch etapach drog¹ korespondencyjn¹. W pierwszym, zakoñczonym w³anie etapie, rodowisko naukowe zg³asza³o kandydatów. W drugim etapie sporód kandydatów, którzy uzyskali najwiêksze liczby zg³oszeñ zostan¹ wybrani cz³onkowie zespo³ów.
Karty zg³oszeñ kandydatów wys³ano do oko³o 54 tys. osób maj¹cych czynne prawo wyborcze. Wype³nione karty odes³a³o 25 677
osób.
Poni¿ej s¹ podane wyniki pierwszego etapu wyborów.
Lista kandydatów do zespo³u: H-1
Zespó³ Nauk Humanistycznych
* prof. dr hab. Jerzy Brzeziñski
* dr hab. Tadeusz Gadacz
* prof. dr hab. Stanis³aw Gajda
* prof. dr in¿. Jerzy Ginalski
* prof. dr hab. Tomasz Jasiñski
* dr hab. Piotr Jaskó³a
* prof. dr Wojciech Kurpik
* prof. dr hab. Zbigniew Kwieciñski
* prof. dr hab. Witold Nawrocki
* prof. dr hab. Remigiusz Popowski
* prof. dr hab. Andrzej Rakowski
* prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk
* prof. dr hab. Zygmunt M. Szweykowski
* prof. dr hab. Mieczys³aw Tomaszewski
* dr hab. Tomasz Wêc³awski
Lista kandydatów do zespo³u: H-2
Zespó³ Nauk Spo³ecznych, Ekonomicznych i Prawnych
* prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
* prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
* prof. dr hab. Czes³aw Domañski
* prof. dr hab. Jerzy Dudziñski
* prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
* prof. dr hab. Janina Jówiak
* prof. dr hab. Zofia Julia Kêdzior
* dr hab. Leszek Kubicki
* prof. dr hab. Ryszard £ubniewski
* prof. dr hab. in¿. Eugeniusz Nowak
* prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
* prof. dr hab. Czes³aw Sikorski
* prof. dr hab. W³odzimierz Siwiñski
* dr hab. Miros³aw Szreder
* prof. dr hab. Urszula Wich
Lista kandydatów do zespo³u: P-3
Zespó³ Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii
* prof. dr hab. Andrzej Bia³ynicki-Birula
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* prof. dr hab. Stanis³aw Janeczko
* prof. dr hab. Jacek Kre³owski
* prof. dr hab. Karol Krop
* prof. dr hab. Janusz Mika
* prof. dr hab. Bogus³aw Mróz
* prof. dr hab. Wies³aw Pleniak
* prof. dr hab. Jakub Rembieliñski
* prof. dr hab. Daniel Simson
* prof. dr hab. Kazimierz Stêpieñ
* prof. dr hab. £ukasz A. Turski
* prof. dr hab. Kacper Zalewski
Lista kandydatów do zespo³u: P-4
Zespó³ Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony rodow.
* prof. dr hab. Roman Andrzejewski
* prof. dr hab. Eliza D¹browska-Prot
* prof. dr hab. Jerzy Aleksy D³ugoñski
* prof. dr hab. Czes³aw Druet
* prof. dr hab. Jerzy Fedorowski
* prof. dr hab. Aleksander Guterch
* prof. dr hab. Jacek Adam Jania
* prof. dr hab. Krzysztof Ja¿d¿ewski
* prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
* prof. dr hab. Ewa Symonides
* prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Tarkowski
* prof. dr hab. January Weiner
* prof. dr hab. Grzegorz W³adys³aw Wêgrzyn
* prof. dr hab. Waldemar ¯ukowski
* prof. dr hab. Maciej ¯ylicz
Lista kandydatów do zespo³u: P-5
Zespó³ Nauk Medycznych
* prof. dr hab. med. Eugeniusz Butruk
* prof. dr hab. Zbigniew Kazimierz Drozdowski
* prof. dr hab. med. Antoni Gabryelewicz
* prof. dr hab. med. Jerzy Grossman
* prof. dr hab. Jerzy Jankowski
* prof. dr hab. med. Marcin Kamiñski
* prof. dr hab. med. Józef Ma³olepszy
* prof. dr hab. med. Tadeusz Jerzy Mazurczak
* prof. dr hab. med. Marek Pawlikowski
* prof. dr hab. Tadeusz Popiela
* prof. dr hab. med. Czes³aw Radzikowski
* prof. dr hab. Alfred Zejc
* prof. dr hab. Tadeusz To³³oczko
* prof. dr hab. med. Tomasz Trojanowski
* prof. dr hab. med. Krzysztof W³odzimierz Zieliñski
Lista kandydatów do zespo³u: P-6
Zespó³ Nauk Rolniczych i Lenych
* prof. dr hab. W³odzimierz Bednarski
* prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Bielecki
* prof. dr hab. Marian Jerzy Budzyñski
* prof. dr hab. Andrzej Filistowicz
* prof. dr hab. Jan Gawêcki
* prof. dr hab. Zofia Jasiñska
* prof. dr hab. Jan Ku
* prof. dr hab. Zygmunt Litwiñczuk
* prof. dr hab. Stefan Malepszy
* prof. dr hab. Jan Nawrot
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* prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
* prof. dr hab. Marian Ró¿ycki
* prof. dr hab. Henryk Sk¹pski
* prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Szot
* prof. dr hab. Roman Urban
Lista kandydatów do zespo³u: T-7
Zespó³ Mechaniki, Budownictwa i Architektury
* prof. dr in¿. Les³aw Brunarski
* prof. dr hab. Czes³aw Cempel
* prof. dr hab. Eugeniusz Dembicki
* prof. dr hab. in¿. Janusz Kawecki
* prof. dr hab. in¿. Jan Koch
* prof. dr hab. in¿. Wac³aw Kollek
* dr hab. in¿. arch. Andrzej Kohnke
* prof. dr in¿. Andrzej Koziarski
* prof. dr hab. Józef Nizio³
* prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Nowacki
* prof. dr hab. Bogdan Skalmierski
* prof. dr hab. in¿. Józef Szala
* prof. dr hab. Gwidon Szefer
* prof. dr hab. Zbigniew Weso³owski
* prof. dr hab. in¿. Jerzy Wróbel
* dr hab. in¿. Wies³aw Zwierzycki
Lista kandydatów do zespo³u: T-8
Zespó³ In¿ynierii Materia³owej i Technologii Materia³owej
* prof. dr Tadeusz Bo³d
* prof. dr hab. in¿. Tadeusz Burakowski
* prof. dr hab. in¿. Leszek Dobrzañski
* dr hab. Zenon Foltynowicz
* prof. dr hab. in¿. Marek Hetmañczyk
* prof. dr in¿. Zdzis³aw Jasieñski
* prof. dr in¿. Leopold Jeziorski
* prof. dr hab. in¿. Krzysztof Jan Kurzyd³owski
* prof. dr hab. in¿. Witold Missol
* prof. dr hab. in¿. Robert Sikora
* prof. dr hab. in¿. Stanis³aw S³upek
* prof. dr hab. Leszek Stoch
* prof. dr hab. in¿. Ludomir lusarski
* prof. dr hab. in¿. Andrzej W³ochowicz
* prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Karol W³osiñski
Lista kandydatów do zespo³u: T-9
Zespó³ Chemii, Technologii Chemicznej
oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony rodowiska
* prof. dr hab. Osman Achmatowicz
* prof. dr hab. in¿. Bronis³aw Tomasz Buczek
* prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Galus
* prof. dr hab. in¿. Henryk Górecki
* prof. dr hab. Henryk Koroniak
* prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Ma³ecki
* prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak
* prof. dr hab. Stanis³aw P³aza
* prof. dr hab. in¿. Zbigniew Siwoñ
* prof. dr hab. in¿. Henryk S³ota
* prof. dr hab. Piotr Sobota
* prof. dr hab. in¿. Henryk Struszczyk
* prof. dr hab. in¿. Jerzy Wasilewski
* prof. dr hab. Stanis³aw Karol Wroñski

* prof. dr hab. in¿. Jerzy Zwodziak
Lista kandydatów do zespo³u: T-10
Zespó³ Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii
* prof. dr hab. in¿. Jerzy Barzykowski
* prof. dr hab. in¿. Zbigniew Bilicki
* prof. dr hab. Tadeusz Chmielniak
* prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski
* prof. dr hab. in¿. Roman Wac³aw Domañski
* prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Kabza
* prof. dr hab. Marian Kamierkowski
* prof. dr hab. in¿. Edward Kostowski
* prof. dr hab. in¿. Jan Krysiñski
* prof. dr hab. in¿. Tadeusz £obos
* prof. dr hab. in¿. Jacek Malko
* prof. dr hab. in¿. Maciej Pawlik
* prof. dr hab. in¿. Tadeusz Jan Sobczyk
* prof. dr in¿. Ryszard Sikora
* prof. dr hab. in¿. Zbigniew Szczerba
Lista kandydatów do zespo³u: T-11
Zespó³ Elektroniki, Automatyki i Robotyki,
Informatyki i Telekomunikacji
* prof. dr hab. in¿. Romuald Bêdziñski
* dr hab. Leon Bobrowski
* prof. dr hab. Zdzis³aw Bubnicki
* prof. dr hab. Anatol Gosiewski
* prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Janke
* prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Jankiewicz
* prof. dr hab. in¿. Andrzej Kobus
* prof. dr hab. in¿. Juliusz Kulikowski
* prof. dr hab. in¿. Andrzej Materka
* prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Nowak
* prof. dr hab. in¿. Andrzej wierniak
* prof. dr hab. med. Andrzej Wall
* prof. dr hab. in¿. Krzysztof Weso³owski
* prof. dr hab. Jan Wêglarz
* prof. dr hab. in¿. Jan Zabrodzki
* prof. dr hab. in¿. Krzysztof Zieliñski
Lista kandydatów do zespo³u: T-12
Zespó³ Górnictwa, Geodezji i Transportu
* prof. dr hab. in¿. Andrzej Balcerski
* prof. dr hab. in¿. Józef Jarosiñski
* prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw K³eczek
* prof. dr hab. Maciej Tadeusz Krzy¿anowski
* prof. dr hab. in¿. Sylwester Jan Markusik
* prof. dr hab. in¿. Jerzy Maryniak
* prof. dr hab. in¿. Maciej Mazurkiewicz
* prof. dr hab. in¿. Jerzy Merkisz
* prof. dr hab. in¿. Bogdan Ney
* prof. dr hab. in¿. Marek Orkisz
* prof. dr hab. in¿. Józef Sanecki
* prof. dr hab. in¿. Zbigniew Smalko
* prof. dr hab. in¿. Cezary Szczepaniak
* prof. dr hab. in¿. Andrzej Szczepañski
* prof. dr hab. in¿. Piotr Wolañski
dr Jan Krzysztof Fr¹ckowiak
Przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej
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Og³oszone zosta³y wyniki konkursu na koncepcjê architektoniczn¹ budynku, który ma powstaæ w miejscu obecnego pawilonu B-4,
czyli u zbiegu ulic £ukasiewicza i Smoluchowskiego. Obiekt bêdzie mieci³ Wydzia³y Mechaniczny oraz Informatyki i Zarz¹dzania.
Jak stwierdzi³ przewodnicz¹cy s¹du konkursowego prof. dr in¿.
arch. Marian Barski, wszystkie cztery koncepcje przedstawione do
konkursu reprezentowa³y rzetelne propozycje.
Konkurs zosta³ og³oszony 8 wrzenia 1999 w Biuletynie Zamówieñ Publicznych. Prace mo¿na by³o sk³adaæ do 22 listopada. Nastêpnego dnia nast¹pi³o komisyjne otwarcie prac, za ostateczny
wynik og³oszono 15 grudnia 1999 r.
Przedstawione rozwi¹zania by³y przedmiotem dyskusji w gronie
architektów (prof. Marian Barski, dr Maciej Dobrowolski, prof.
Andrzej Grudziñski,
dr Janusz Frydecki 
sêdzia referent, prof.
El¿bieta TrockaLeszczyñska, prof.
Ernest Niemczyk), i
przedstawicieli
uczelni.
Prof.
Edward Chlebus,
prof. Jan Koch i
prof. Wac³aw Kollek reprezentowali
Wydz. Mechaniczny, dr Marian Molasy  Wydzia³ IZ, za
administracjê PWr
reprezentowa³ zastêpca dyrektora administracyjnego ds.
technicznych mgr
in¿. Maciej Ostrowski. Zg³osili oni do
przedstawionych
propozycji szczegó³owe uwagi, które
mog¹ byæ wykorzystane na etapie koñcowego projektu. Analizowano zarówno walory plastyczne, jak u¿ytkowe projektów: rozwi¹zania komunikacyjne, koncepcjê wejcia, powi¹zania z otoczeniem
i rozmieszczenie sal dydaktycznych. Istotny jest te¿ aspekt ekonomiczny ca³ego projektu. Czêsto dopiero po odebraniu budynku u¿ytkownicy zastanawiaj¹ siê, czy koszt jego utrzymania bêdzie do zniesienia. Warto rozwa¿yæ ten aspekt ju¿ teraz. Dyrektor Ostrowski
powiêca mu wiele uwagi.
Warunki programowe konkursu zak³ada³y, ¿e nowy obiekt ma
powstaæ na miejscu (nies³usznie zwanego budynkiem) B-4 i B-4a.
Nowy obiekt ma s¹siadowaæ z jednej strony z B-5 (Wydz. Mechaniczny, ul. £ukasiewicza), a z drugiej  z powstaj¹cym obecnie
Wroc³awskim Centrum Transferu Technologii (ul. Smoluchowskiego).
Organizatorzy konkursu przyjêli za³o¿enie, ¿e nowy obiekt ma
s³u¿yæ dzia³alnoci dydaktycznej, badawczej i mieciæ administracjê wydzia³ów. Zaprojektowane budynki powinny jak najlepiej ³¹czyæ siê z istniej¹cymi obiektami tworz¹c kompleks powi¹zany wewnêtrznymi przejciami.
W czêci ogólnej maj¹ znajdowaæ siê m.in. holl wystawowy, bar,
kawiarnia i pomieszczenia dla oczekuj¹cych na zajêcia.
Pomieszczenia Wydzia³u Mechanicznego to przede wszystkim laboratorium maszyn ciê¿kich o wysokoci 6 metrów i powierzchni
880 m.kw., a tak¿e dziekanat (8 pomieszczeñ, 240 m.kw.), biblioteka z czytelni¹ (400 m.kw.), sala audytoryjna, 5 sal wyk³adowych

(na 70 lub 35 osób), dwie sale seminaryjne, 3 pracownie komputerowe, 35 pokoi dla pracowników i 5 pomieszczeñ biurowych.
Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania zaplanowa³ równie¿ bibliotekê i dziekanat, salê audytoryjn¹, 6 sal wyk³adowych, 2 sale seminaryjne, 5 pomieszczeñ na pracownie komputerowe i 35  na pokoje
pracowników.
Najwy¿sz¹ ocenê jury uzyska³ projekt wykonany przez zespó³
architektów: Andrzeja Miku³ana, Urszulê Winiewsk¹ i Jacka Winiewskiego z firmy Polswiss Projekt Sp. z o.o. (ul. w. Antoniego
10-20/8, 50-073 Wroc³aw) wyró¿niaj¹cy siê dodatkow¹ szklan¹
cian¹ os³aniaj¹c¹ w³aciw¹ elewacjê, która nawi¹zuje stylistycznie do budynku B-5. Komisja podkreli³a ciekaw¹ koncepcjê architektoniczn¹, korzystne wkomponowanie obiektu w otoczenie i dobre rozwi¹zania komunikacyjne. Podoba³o siê efektowne, naro¿ne
wejcie oraz
usytuowanie
miejsc parkingowych. Twórcy nagrodzonego projektu
otrzymali
20.000 z³otych
i szansê na realizacjê projektu. PWr pokrywa koszt
opracowania
dokumentacji
projektowej.
Wy r ó ¿ n i e niem uhonorowano koncepcjê przedstawion¹ przez
pracowniê Archidea s.c. (ul.
Chemiczna 3/
3, 50-336 Wroc³aw). Zespó³
architektów: Ewa Frankiewicz, Krzysztof Tomaszewicz i Adam
Winiarski oraz asystentka Ma³gorzata Kwas przedstawili monumentalny projekt przypominaj¹cy nieco zrealizowany ju¿ projekt Wydzia³u Prawa UWr (autorstwa arch. Ewy Frankiewicz). Komisja doceni³a tu poprawnoæ rozwi¹zañ. Projektanci otrzymali 10 tysiêcy
z³otych.
Pozosta³ym dwóm pracom przyznano zwrot kosztów.
Od 20 do 24 grudnia mo¿na by³o zobaczyæ na antresoli wystawê
prac konkursowych. Tu te¿ mia³o miejsce spotkanie z wykonawcami, podczas którego wrêczono symboliczne dyplomy. Projektanci,
sêdziowie konkursowi i bezporednio zainteresowani przyszli u¿ytkownicy byli zgodni, ¿e mimo potrzeby wprowadzenia pewnych
korekt przy realizacji ostatecznego projektu, wynik konkursu jest
co najmniej zadowalaj¹cy. Dr Frydecki z³o¿y³  na rêce obecnego
na posiedzeniu prorektora L.Jankowskiego gratulacje dla w³adz
uczelni, ¿e zdecydowa³y siê wype³niæ naro¿nik i to ciekawym
rozwi¹zaniem architektury high tech  stosownym dla Politechniki.
Prof. E.Niemczyk podj¹³ rozwa¿ania o walorach artystycznych
proponowanego rozwi¹zania.
Prof. J.Koch podkreli³ szansê rozwoju bazy uczelni dziêki zwiêkszonym nak³adom KBN na cele inwestycyjne.
Czy bêdziemy mieli szybko szansê poznaæ rzeczywiste dzie³o projektantów, zale¿y oczywicie od pieniêdzy, które  miejmy nadziejê  uda siê uczelni zdobyæ.

Nowy budynek
Wydzia³ów Mechanicznego
i Informatyki i Zarz¹dzania

KONKURS
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Doktorat h.c.
dla kanclerza
Helmuta Kohla
Papieski Fakultet Teologiczny we Wroc³awiu zapocz¹tkowa³ Jubileuszowy Rok nadaniem tytu³ doktora honoris causa by³emu kanclerzowi Niemiec Helmutowi Kohlowi.
Uroczystoæ w dniu 11 stycznia rozpoczê³a siê Msz¹ w. odprawion¹ w katedrze wroc³awskiej przez nuncjusza apostolskiego w
Polsce abp Józefa Kowalczyka. Dalsze uroczystoci odbywa³y siê
w auli PFT.
Rektor PFT ks. prof. Ignacy Dec witaj¹c po niemiecku kanclerza
Kohla wyrazi³ wdziêcznoæ, ¿e wykazywa³ ¿yczliwoæ wobec Polaków, tak¿e w ciê¿kich czasach. Powita³ Wielkiego Kanclerza PFT
ks. kard. Henryka Gulbinowicza i licznie zebranych goci. Byli
wród nich: JE arcybiskup Józef Kowalczyk  nuncjusz apostolski
w Polsce, minister Kazimierz Marcinkiewicz z kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, przewodnicz¹cy KBN prof. Andrzej Wiszniewski, pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki, pos³owie Jan
Chmielewski i Ryszard Czarnecki, senator Leon Kieres, abp Alfons Nossol z Opola (recenzent dorobku Doktoranta), bp Tadeusz
Rybak z Legnicy, bp Jeremiasz  ordynariusz prawos³awnej diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej i rektor ChAT, bp Ryszard Bogusz 
ordynariusz diecezji ewangelicko-augsburskiej, pomocniczy biskupi
wroc³awscy: Józef Pazdur, Jan Tyrawa i Edward Janiak, wojewoda
dolnol¹ski Witold Krochmal, dyrektor Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹ Urzêdu Wojewódzkiego Anna Krawczyk, marsza³ek dolnol¹ski prof. Jan Waszkiewicz, prezydent Wroc³awia Bogdan Zdrojewski, wiceprezydent Wroc³awia Andrzej Jaroch, przewodnicz¹cy Rady Miasta Jaros³aw Obremski, rektorzy wszystkich szkó³ wy¿szych z Wroc³awia i Opola, ks. prof. Helmut Juros z Uniwersytetu
im. kard. Stefana Wyszyñskiego w Warszawie (recenzent), dyrektor Ossolineum prof. Adolf Juzwenko, dyrektor ZOZ dla Szkó³
Wy¿szych Andrzej Gawlik i wielu innych. Politechnikê Wroc³awsk¹ reprezentowa³ JM Rektor prof. Andrzej Mulak.
Ks. doc.dr hab. Andrzej Siemieniewski (prorektor PFT) odczyta³
wyci¹gi z protoko³ów posiedzeñ Rady Wydzia³u dotycz¹ce nadania doktoratu honoris causa kanclerzowi Helmutowi Kohlowi. Starania o to rozpoczê³y siê ju¿ w styczniu 1999 r., a ostateczna uchwa³a
zapad³a jednog³onie 16 grudnia 1999 r.
Promotor doktoratu ks. prof.dr hab. Jan Krucina po niemiecku
wyg³osi³ laudacjê. Odwo³a³ siê do twórców wspó³czesnej koncepcji zjednoczonej Europy: Jeana Monneta, Roberta Schumana, Konrada Adenauera, Alcidea de Gasperi i Charlesa de Gaullea. Ich
kontynuatorem jest Helmut Kohl, dla którego integracja europejska sta³a siê misj¹ ¿yciow¹. Umocni³ wiêzi Niemiec z Francj¹, a
nastêpnie wykorzysta³ przemiany polityczne w Europie Wschodniej dla pojednania z Polsk¹. Fakt, ¿e symboliczne spotkanie w
Krzy¿owej mia³o miejsce ju¿ 12 listopada 1989, wiadczy o jego
zdolnoci szybkiego wykorzystywania rodz¹cych siê szans. Gdy
podczas rozmów Kohla z delegacj¹ polsk¹ 10 listopada pad³ Mur
Berliñski, kanclerz bezporednio z Warszawy (...) niemal wbieg³
na manifestacjê wokó³ wal¹cego siê Muru.
Doktor honoris causa otrzyma³ liczne gratulacje. Min. Kazimierz
Marcinkiewicz odczyta³ list gratulacyjny premiera Jerzego Buzka
podkrelaj¹cy, ¿e Helmut Kohl by³ nie tylko kanclerzem zjednoczenia Niemiec, ale i najwiêkszym architektem zjednoczenia Europy.
Prof. Andrzej Wiszniewski  przemawiaj¹c w imieniu polskiego
rodowiska naukowego  podkreli³ rolê Helmuta Kohla w wyzwa-

nr 126
laniu Polski z totalitaryzmu. Zauwa¿y³ analogiê miêdzy dzia³aniami cesarza Ottona III, który w roku 1000 pomóg³ Polsce wejæ do
Europy, i kanclerza Kohla, który przyczyni³ siê do realizacji naszych europejskich d¹¿eñ blisko 1000 lat póniej. Tadeusz Mazowiecki przypomnia³ rolê spotkañ w Krzy¿owej, które pozwoli³y
usun¹æ wiele niejasnoci w stosunkach polsko-niemieckich. Podkreli³ te¿, ¿e Helmut Kohl ma wiadomoæ bolesnej przesz³oci
miêdzy naszymi narodami, teraniejszoci, która nakazuje odpowiedzialnoæ za pokojowe przeprowadzenie przemian, jak i przysz³oci, gdy¿ wie, ¿e Europa nie bêdzie wielka bez Polski.
Abp Alfons Nossol w swojej wypowiedzi stwierdzi³, ¿e twórcza
postawa jest niezbêdn¹ kwalifikacj¹ polityka, który jednak nie mo¿e
liczyæ za to na wdziêcznoæ. Przypomnia³ te¿ sprawê mniejszego
wymiaru, choæ blisk¹ sercom l¹zaków: pomoc ówczesnego kanclerza zaoferowan¹ Polsce w czasie powodzi w 1997 roku.
Prof. Romuald Gelles  przewodnicz¹cy Kolegium Rektorów
Uczelni Wroc³awia i Opola  wyrazi³ radoæ rodowiska akademickiego z realizacji tego doktoratu.
Prof. Jan Waszkiewicz przypomnia³, ¿e kanclerz H.Kohl wyró¿nia siê poszanowaniem wartoci tradycyjnych, bez których nie
mo¿na odwa¿ne patrzeæ w przysz³oæ.
Kanclerz Helmut Kohl w swoim wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e jest
to pierwszy z jego doktoratów honoris causa przyznany przez uczelniê teologiczn¹. Powiedzia³ m.in.: We Wroc³awiu mo¿na odczuæ,
¿e jestemy w sercu Europy i ¿e Europa nie zbli¿a siê do koñca, ale
rozpoczyna nowe tysi¹clecie. Zaproponowa³em tê datê na mój doktorat honoris causa, bo wa¿ne jest, by w pewnych momentach historii siê zatrzymaæ. Polacy i Niemcy w ostatnim stuleciu przebyli
d³ug¹ drogê. Nie chcemy zapominaæ o cierpieniach Polaków, ale
tak¿e i tego, co zrobiono Niemcom. Krzy¿owa symbolizuje dla nas
nowy pocz¹tek. Chcia³bym podziêkowaæ tym wszystkim, którzy to
wspierali. Stwierdzi³ te¿, ¿e zakoñczenie podzia³u Europy i upadek totalitaryzmu by³yby niemo¿liwe bez wysi³ku tysiêcy Polaków,
którzy walczyli o wolnoæ pod sztandarem Solidarnoci. Szczêciem dla Polski i Europy by³o, ¿e w tamtej historycznej chwili na
Stolicy Piotrowej zasiad³ Polak.
Wyrazi³ przekonanie, ¿e w zjednoczonej Europie ka¿dy naród
bêdzie mia³ swój w³asny wk³ad w kulturê wspólnoty. Bez Polski
Unia Europejska jest czym niepewnym, niewyobra¿alnym.
Licznie zgromadzonym na uroczystoci m³odym ludziom kanclerz H.Kohl przypomnia³, ¿e to od nich bêdzie zale¿a³o przysz³e
stulecie. Jestecie wspaniali  powiedzia³ im.  To zreszt¹ nic dziwnego, skoro jestecie naszymi potomkami.

Maria Lewowska

Wspó³praca z TH Braunschweig-Wolfenbüttel

Jak kszta³c¹
w Wolfsburgu?
Grupa nauczycieli akademickich z PWr odwiedzi³a dniach 15-18
grudnia 1999 r. Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Wolfsburgu (Niemcy). W sk³ad delegacji wchodzili: dr in¿. Czes³aw Kolanek, dr in¿.
Marek Reksa oraz dr in¿. Wojciech Walkowiak i dyrektor Filii Politechniki w Jeleniej Górze  dr in¿. Maciej Paw³owski.
Wy¿sze szkolnictwo zawodowe, nie tylko w specjalnociach politechnicznych, staje siê dominuj¹c¹ form¹ kszta³cenia. To w takich w³anie szko³ach kszta³ci siê gros europejskich studentów. Ta
tendencja zaczyna dominowaæ równie¿ w Polsce.
Popularnoæ takiej formy kszta³cenia nie wynika tylko z terytorialnego zbli¿enia szko³y do studenta. Kluczow¹ spraw¹ s¹ progra-
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Od lewej: dr in¿. M.Reksa, dr in¿. M.Paw³owski i dr in¿. W.Walkowiak

my kszta³cenia, które s¹ dostosowane do zmieniaj¹cych siê lokalnych potrzeb gospodarczych.
Szko³a, któr¹ odwiedzilimy, znajduje siê w miecie, które jest
g³ówn¹ siedzib¹ Volkswagena.
To najlepsza gwarancja cis³ego zwi¹zku nauki z przemys³em.
Kszta³cenie trwa tam 3 lata,
a wydzia³, na którym bylimy, pod wzglêdem realizowanego programu nazwaæ mo¿na mechatronik¹. Nale¿y podkreliæ bardzo elastyczn¹ formê prowadzonej tu edukacji. Kszta³cenie na wydziale i
specjalnociach oraz realizowany tam program dydaktyczny zale¿¹
od aktualnych potrzeb rynku. Siatka zajêæ dydaktycznych konstruowana jest z aktualnie potrzebnych zajêæ niczym z klocków LEGO.
W podobny sposób kszta³c¹ równie¿ du¿e uczelnie  odpowiedniki naszej Politechniki. Tam np. nie budzi ¿adnych oporów i nie
jest poczytywane za dyshonor uruchamianie studiów licencjackich
czy studiów koñcz¹cych siê dyplomem magistra  bez kwalifikacji
in¿yniera. Takie dzia³anie jest wymuszane przez rynek, na potrzeby
którego ka¿da uczelnia obowi¹zana jest kszta³ciæ. Przedmioty wyk³adane w TH Wolfsburg s¹ podobne, jak nasze, ale tam nie istnieje
podzia³ na zajêcia wydzia³owe i ogólnouczelniane.
Wydaje siê, ¿e najbli¿sza przysz³oæ, nie dalsza ni¿ 5 lat, zmusi
równie¿ nas do takiej reformy, bowiem ju¿ w chwili obecnej znaczna czêæ polskiej m³odzie¿y studiuje za granic¹ (30% ca³ej populacji studentów Wy¿szej Szko³a Zawodowa w Zittau to Polacy).
Drugi powód, by uwzglêdniæ dowiadczenia niemieckie, to powstaj¹ce równie¿ u nas wy¿sze szko³y zawodowe.
Musimy jak najlepiej wykorzystaæ zebrane za niedalek¹ granic¹
dowiadczenia i wyci¹gaæ wnioski. Faktów nie wolno lekcewa¿yæ.
Wy¿ demograficzny i du¿a liczba kandydatów na studia nie s¹ zjawiskami wiecznymi.

dr in¿. Maciej Paw³owski
dyrektor Filii PWr w Jeleniej Górze

Studenci Wydzia³u Mechanicznego PWr z wizyt¹ w
Wolfsburgu

U Volkswagena
W wyniku podpisanej w lipcu 1999 r. umowy o wspó³pracy pomiêdzy Wydzia³em Mechanicznym Politechniki Wroc³awskiej a
Wydzia³em Technik Produkcji i Wytwarzania Wy¿szej Szko³y Zawodowej Braunschweig-Wolfenbüttel grupa studentów III i IV roku
Wydzia³u Mechanicznego odwiedzi³a Instytut Budowy Pojazdów
w Wolfsburgu. W programie pobytu trwaj¹cego od 22 do 27 listopada znalaz³a siê wizyta w fabryce Volkswagena. W Dziale Badañ

tej firmy studenci naszej uczelni wys³uchali wyk³adu o profilu i
kierunkach prowadzonych badañ oraz obejrzeli animacjê komputerow¹ procesów zachodz¹cych w opracowywanych silnikach z
bezporednim wtryskiem benzyny. Oprowadzono ich równie¿ po
halach produkcyjnych samochodów: Golf, Bora oraz Lupo. Wycieczkowicze odwiedzili te¿ Wytwórniê Silników VW w Salzgitter.
Polscy gocie zapoznali siê z programem studiów uczelni w Wolfenbüttel. Przedstawiono im programy dydaktyczne i laboratoria, z
których korzystaj¹ studenci kierunku Transport i Komunikacja w
Salzgitter oraz kierunku Budowa Pojazdów w Wolsburgu. Spotkali
siê te¿ z prezydentem szko³y  prof. W.R.Umbachem i kierownikiem Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹  H.Zimplem, który przedstawi³ zasady organizacji i funkcjonowania tej uczelni.
W trakcie pobytu znalaz³ siê czas na zwiedzanie Wolfenbüttel 
zamku i bardzo interesuj¹cej architektonicznie starówki  oraz
Muzeum Sztuki w Wolfsburgu. Gospodarze zorganizowali równie¿
spotkanie towarzyskie ze studentami niemieckimi w browarze w
Fallersleben, w którym wziêli udzia³ m.in. uczestnicy ubieg³orocznej wizyty we Wroc³awiu, zainteresowani podtrzymaniem kontaktów z polskimi kolegami.
Organizatorami tej wycieczki byli: ze strony polskiej  pracownicy Zak³adu Napêdów Spalinowych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr, a ze strony niemieckiej  prof. Gerhart Rinne,
któremu t¹ drog¹ jeszcze raz dziêkujemy.
dr Czes³aw Kolanek

Wycieczkowicze przy wejciu do uczelni w Wolfenbüttel

Prof.G.Rinne (z prawej) i opiekun grupy polskiej dr Cz.Kolanek
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Umowa
Wroc³aw - Karlsruhe
Na zaproszenie J.M. Rektora prof. Andrzeja Mulaka goæmi Politechniki Wroc³awskiej byli w dniach 14 - 17 listopada 1999 prof.
Sigmar Wittig i prof. Günter Ernst z Uniwersytetu Technicznego w
Karlsruhe.
15 listopada obaj profesorowie uczestniczyli w obchodach wiêta Politechniki Wroc³awskiej. Odwiedzili równie¿ Instytuty: Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej.
Nastêpnego dnia rektorzy obu uczelni: prof. Sigmar Wittig oraz
prof. Andrzej Mulak podpisali umowê o wspó³pracy naukowej i
kulturalnej pomiêdzy Uniwersytetem Technicznym Karlsruhe i
Politechnika Wroc³awsk¹.
Uniwersytet Techniczny w Karlsruhe (Universität-TH) jest najstarsz¹ niemieck¹ uczelni¹ techniczn¹, jej pocz¹tki siêgaj¹ XVIII
wieku. Jako szko³a in¿ynierska (Ingenieurschule) prowadzi³a dzia³alnoæ dydaktyczn¹ od roku 1807. W roku 1825, za przyk³adem
Ecole Polytechnique w Pary¿u, zosta³a przemianowana na uczelniê politechniczn¹ (Polytechnische Schule).
Uczelnia, zwana dzi dumnie Fridericana, szczyci siê wieloma
wybitnymi uczonymi, którzy w jej murach dokonali odkryæ lub
zdobyli znacz¹c¹ pozycjê w historii nauki. Nale¿¹ do nich miêdzy
innymi.: Heinrich Herz, Hanz Bunte czy Franz Grashof. Dzisiejsza
uczelnia posiada 12 wydzia³ów ze 117 instytutami. Kszta³ci 22.000
studentów, wród których ponad 9% to obcokrajowcy z ponad 30
krajów. Uczelnia zatrudnia ponad 4000 pracowników (w tym 300
profesorów sporód 2200 naukowców).
Wspó³praca Politechniki Wroc³awskiej z Uniwersytetem Technicznym w Karlsruhe ma ju¿ ponad 20-letni¹ tradycjê. Ju¿ w latach
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych dzisiejsi profesorowie Politechniki Wroc³awskiej (prof. D. Dudek, prof. Z. Korzeñ, prof.
P. Dudziñski), a ówczeni stypendyci Fundacji Humboldta, odbywali tam sta¿e habilitacyjne. W ostatnich latach pracownicy Wydzia³ów: Mechanicznego, Mechaniczno-Energetycznego i In¿ynierii
Sanitarnej nawi¹zali liczne i owocne kontakty ze swoimi partnerami w Karlsruhe.
Umowa, któr¹ podpisano na szeæ lat, przewiduje, miêdzy innymi, wspó³pracê w zakresie badañ naukowych, wzajemne wizyty
pracowników i ich udzia³ w imprezach naukowych, wymianê studentów i doktorantów, przyznawanie stypendiów oraz organizacjê
praktyk przemys³owych, a tak¿e wymianê publikacji oraz ksi¹¿ek
i materia³ów dydaktycznych.
Co dwa lata Rektorzy obu Uczelni bêd¹ uzgadniali i zatwierdzali
Prof. Sigmar Wittig i JM prof. Andrzej Mulak
wymieniaj¹ podpisane dokumenty
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plan pracy.
W uroczystoci podpisania umowy uczestniczyli równie¿:
 prof. dr hab. in¿. dr h.c. Günter Ernst z Uniwersytetu w Karlsruhe,
 prof. dr hab. in¿. Krzysztof Bartoszewski  dziekan Wydzia³u
In¿ynierii rodowiska,
 prof. dr hab. in¿. Wac³aw Kollek  dziekan Wydzia³u Mechanicznego,
 dr hab. in¿. Zbigniew Gnutek  dziekan Wydzia³u MechanicznoEnergetycznego,
 dr hab. in¿. Jerzy Kaleta  dyrektor Instytutu Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej,
mgr Krystyna Galiñska  kierownik Sekcji Wspó³pracy
Miêdzynarodowej PWr.
Za realizacjê umowy ze strony Politechniki Wroc³awskiej. odpowiedzialny jest dr hab. in¿. Jerzy Kaleta.

Umowa miêdzy rz¹dami Polski i Czech o wspó³pracy
naukowej i technicznej

Podpisano
we Wroc³awiu
Byæ mo¿e decyzja o podpisaniu umowy polsko-czeskiej o wspó³pracy w dziedzinie nauki i techniki w³anie we Wroc³awiu wyniknê³a z po³o¿enia naszego miasta w po³owie drogi miêdzy Prag¹ a Warszaw¹. Mo¿e chodzi o rozwijaj¹c¹ siê wspó³pracê regionaln¹, a mo¿e
wreszcie by³ to gest ministra nauki RP wobec w³asnego miasta.
Podpisano j¹ uroczycie 13 stycznia w piêknych wnêtrzach wroc³awskiego ratusza, który pamiêta równie¿ okres dominacji kultury
czeskiej.
Miêdzyrz¹dowa umowa zapewnia realizacjê i finansowanie z
bud¿etów obu pañstw wspólnych projektów naukowo-technicznych
i badawczo-rozwojowych, wymianê naukowców, specjalistów, badaczy i ekspertów oraz informacji i dokumentacji naukowo-technicznej, a tak¿e wspólne konferencje naukowe, sympozja, warsztaty, wystawy itp. Planowanie i koordynacja wspó³pracy naukowotechnicznej, uzgadnianie zasad finansowania oraz programów wykonawczych bêdzie zadaniem Wspólnej Komisji ds. Wspó³pracy w
Dziedzinie Nauki i Techniki, w sk³ad której wejd¹ przedstawiciele
i eksperci ka¿dej ze stron.
Priorytet bêd¹ mia³y projekty maj¹ce szansê na finansowanie w
ramach 5.Programu Ramowego, a tak¿e zwi¹zane tematycznie z
pograniczem  zadeklarowa³ minister Andrzej Wiszniewski.
Minister Zeman poinformowa³, ¿e strona czeska na potrzeby
wspó³pracy naukowej powiêkszy³a bud¿et programu Kontakt o
1,5 mln koron.
W imieniu rz¹dów obu pañstw dokument podpisali Minister Edukacji, M³odzie¿y i Sportu Republiki Czeskiej Eduard Zeman i Minister Nauki Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Wiszniewski.
Umowa podpisana zosta³a w obecnoci: Wiceministra Edukacji,
M³odzie¿y i Sportu Republiki Czeskiej Josefa Pruy, przedstawicieli ambasad polskiej i czeskiej oraz wojewody dolnol¹skiego
Witolda Krochmala, marsza³ka województwa dolnol¹skiego prof.
Jana Waszkiewicza, wiceprezydenta Wroc³awia Andrzeja Jarocha i
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Jaros³awa Obremskiego. W uroczystoci wziêli udzia³ rektorzy Uniwersytetu Wroc³awskiego, Politechniki Wroc³awskiej i Akademii Rolniczej we Wroc³awiu oraz
przedstawiciel Solidarnoci Polsko-Czesko-S³owackiej.
Symbolicznym akcentem uroczystoci by³o wrêczenie czeskiemu
ministrowi Eduardowi Zemanowi kopii aktu erekcyjnego uniwersytetu, który mia³ powstaæ we Wroc³awiu ju¿ na pocz¹tku XVI wie-
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styczeñ 2000
ku. Dokument ten podpisa³ 20 lipca 1505 roku W³adys³aw II Jagielloñczyk, król Polski i Czech. Orygina³ dokumentu znajduje siê
w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu.
Z inicjatyw¹ utworzenia uniwersytetu we Wroc³awiu wyst¹pi³a
ówczesna Rada Miejska. Dla tej idei uda³o siê pozyskaæ kardyna³a
Petera, legata papieskiego w Czechach. Mia³ to byæ pe³ny uniwersytet z czterema wydzia³ami: teologii, obojga praw, medycyny oraz
filozofii. Nieprzychylne stanowisko Akademii Krakowskiej, która
obawia³a siê utraty studentów ze l¹ska (ju¿ wtedy przejmowano
siê wskanikami rekrutacji!), by³o jedn¹ z przyczyn niepowodzenia wroc³awskiej inicjatywy. Uniwersytet we Wroc³awiu powsta³
dopiero 200 lat póniej, w 1702 roku, w zupe³nie innych warunkach, z przekszta³cenia Kolegium Jezuickiego w akademiê.
Przedstawiciele dolnol¹skich w³adz pañstwowych i samorz¹dowych okazali du¿e zainteresowanie rozwojem polsko-czeskiej
wspó³pracy. Podkrelali, ¿e w tej dziedzinie dzieje siê ju¿ wiele:
dzia³a lokalne biuro Solidarnoci Polsko-Czesko-S³owackiej, w III
Liceum Ogólnokszta³c¹cym istnieje klasa o profilu l¹skoznawczym
(z mo¿liwoci¹ nauki jêzyka czeskiego), we Wroc³awiu odby³ siê
festiwal czeski. Do tego ³¹czy nas Odra, z któr¹ wi¹¿e siê wiele
gospodarczych i ekologicznych. Tematem dla naukowców jest rekultywacja le¿¹cych na pograniczu powydobywczych terenów worka turoszowskiego. Marsza³ek Waszkiewicz zadeklarowa³ chêæ
z³o¿enia do KBN wniosku o dofinansowanie konferencji Wroc³aw
jako europejska metropolia naukowa.
Gocie pytali o perspektywy powo³ania we Wroc³awiu konsulatu
Republiki Czeskiej. Przedstawiciele ambasady w Warszawie zapewniali, ¿e przygotowania s¹ zaawansowane, ale praktycznej realizacji nale¿y spodziewaæ siê w przysz³ym roku. (mwj, mwj,mk)
Wymiana podpisanych dokumentów

Moment wrêczenia czeskiemu ministrowi Eduardowi Zemanowi
kopii aktu erekcyjnego uniwersytetu we Wroc³awiu

Zarz¹dzenia,Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹dzenia wewnêtrzne i pisma okólne:
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 38/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zniesienia Instytutu Nauk Ekonomiczno-Spo³ecznych (I-22) i
utworzenia Studium Nauk Humanistycznych;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 39/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie zmiany w pimie okólnym 27/95;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 1/2000 z dnia 11.01.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania za czas choroby pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi w 2000 r.;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 2/2000 z dnia 14.01.2000 r. w sprawie mo¿liwoci zwiêkszenia w 2000 r. wynagrodzeñ pracowników
Uczelni ponad wysokoæ ustalon¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 3/2000 z dnia 18.01.2000 r. w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania za³¹czników Regulaminu
przyznawania i ustalania wysokoci wiadczeñ pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych na Politechnice Wroc³awskiej
wprowadzonego zarz¹dzeniem wewnêtrznym 8/98 z dnia 19 lutego 1998 r. ze zmianami wprowadzonymi zarz¹dzeniem wewnêtrznym 27/98 z dnia 13 padziernika 1998 r. i zarz¹dzeniem wewnêtrznym 5/99 z dnia 19 lutego 1999 r.;
 Pismo okólne 1/2000 z dnia 14.01.2000 r. w sprawie sk³adek cz³onkowskich z tytu³u cz³onkostwa w towarzystwach naukowych. 

Szerzej...
Zwracamy uwagê Czytelników na pismo okólne 1/2000 z
14.01.2000 r. w sprawie sk³adek cz³onkowskich z tytu³u cz³onkostwa w towarzystwach naukowych. Mówi ono, ¿e PWr mo¿e finansowaæ tylko sk³adki wynikaj¹ce z cz³onkostwa zbiorowego (tzn.
gdy ca³a uczelnia lub jej jednostka organizacyjna jest cz³onkiem
organizacji) oraz cz³onkostwa wspieraj¹cego. Jedynym uzasadnieniem finansowania przez uczelniê sk³adki z tytu³u przynale¿noci
indywidualnej (osoby fizycznej) mog¹ byæ udokumentowane wymierne korzyci uczelni z tego wynikaj¹ce (np. nieodp³atne uzyskanie i zarejestrowanie w bibliotece unikalnych czasopism lub
ksi¹¿ek). W pozosta³ych przypadkach sk³adki z tytu³u przynale¿noci do towarzystw naukowych op³acaj¹ sami zainteresowani.
Zarz¹dzenie wewnêtrzne 2/2000 z dnia 14.01.2000 r. omawia
mo¿liwoci zwiêkszenia w 2000 r. wynagrodzeñ pracowników PWr
ponad wysokoæ ustalon¹ w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej. Pieni¹dze na ten cel nie mog¹ pochodziæ dotacji bud¿etowej na dzia³alnoæ dydaktyczn¹. Natomiast dopuszczalne jest
zwiêkszanie wynagrodzeñ ze rodków przeznaczonych na prace
badawcze (dzia³alnoæ statutow¹, badania w³asne, projekty badawcze, zlecenia zewnêtrzne) lub z innych dochodów z dzia³alnoci
dydaktycznej.
Zwiêkszone wynagrodzenie pracownika w ci¹gu roku 2000 nie
mo¿e przekroczyæ 20% jego rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Jeli wyp³aty zwiêkszonego wynagrodzenia s¹ dokonywane w
ci¹gu roku, ich wysokoæ nie mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego za okres poprzedzaj¹cy wyp³atê.
Wysokoæ zwiêkszonego wynagrodzenia pozostaje w gestii kierownika jednostki organizacyjnej.
Jednostki organizacyjne sk³adaj¹ wykazy imienne pracowników
(z podan¹ kwot¹ zwiêkszonego wynagrodzenia) w Dziale Spraw
Pracowniczych, bud. A-1 pok. 102, do 14 dnia danego miesi¹ca.
Zwiêkszone wynagrodzenia bêd¹ wyp³acane ³¹cznie z wynagrodzeniem osobowym za najbli¿szy miesi¹c po z³o¿eniu wykazu. 
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Op³atkowe spotkania
Dokoñczenie ze strony 3

tego czasu dokona³y siê wielkie zmiany zarówno w naszym kraju,
jak i w Kociele, który jest otwarty na naukê. Rok milenijny powinien zachêcaæ do rachunku sumienia: Czy ka¿dy z nas mo¿e byæ
wzorem dla m³odych ludzi? Mówca stwierdzi³, ¿e edukacja jest inwestycj¹ w przysz³oæ narodu. Zastanawiaj¹c siê nad tym, co przyniesie rok 2000, przytoczy³ nios¹ce optymizm s³owa Ojca wiêtego: Nie bójcie siê. To od nas zale¿y, czy sami stworzymy piek³o
na ziemi, czy bêdziemy nieæ dobro, wzajemnie siê wspomagaæ.
O zabranie g³osu zosta³ tak¿e poproszony sta³y uczestnik spotkañ
op³atkowych z Kardyna³em (nie opuci³ ¿adnego)  prof. Andrzej
Wiszniewski (zdj.5). Zwróci³ on uwagê na fakt, ¿e w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat nast¹pi³y korzystne przemiany w naszym kraju,
np. czterokrotnie wzros³a liczba studentów. Minister wyrazi³ opiniê, ¿e Polska wyczerpa³a limit cudów na nastêpne tysi¹clecie i ¿e
powinnimy dziêkowaæ Bogu za te wszystkie ³aski. Niestety w
mediach wci¹¿ obserwujemy propagandê klêski w warunkach sukcesu. Mamy oczywicie jeszcze wiele problemów do rozwi¹zania,
ale jest te¿ doæ powodów, by dziêkowaæ Bogu.
Wspólnie odpiewana kolêda Pójdmy wszyscy do stajenki by³a
sygna³em do sk³adania ¿yczeñ, dzielenia siê op³atkiem i korzystania
z przygotowanego poczêstunku.

W KZ NSZZ S
Ale spotkañ op³atkowych by³o znacznie wiêcej. Odbywa³y siê
przed Wigili¹ lub po wiêtach. Tradycyjnie jednym z pierwszych
jest co roku op³atek w Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ.
Wziêli w nim udzia³ JM Rektor prof. Andrzej Mulak i Prorektor ds.
Ogólnych dr Ludomir Jankowski. Gospodarz spotkania dr Ryszard
Wroczyñski przekaza³ ¿yczenia od wieloletnich bywalców tych uroczystoci: ministra nauki prof. Andrzeja Wiszniewskiego, marsza³ka prof. Jana Waszkiewicza i pos³a dr Tomasza Wójcika.
W rozmowach nawi¹zywano wielokrotnie do przemian, jakie zasz³y w ci¹gu lat istnienia zwi¹zku i czasów, kiedy bylimy piêkni,
m³odzi i g³odni. (Tegoroczne ruskie pierogi, którymi ugoszczono
zebranych, choæ postne, by³y wymienite.)
Serwis zdjêciowy zapewni³ bardzo kompetentnie dr Stanis³aw
Jab³onka. 

Z polskimi
studentami z zagranicy
Polacy mieszkaj¹cy na sta³e poza krajem,
a studiuj¹cy na Politechnice Wroc³awskiej,
mieli równie¿ okazjê do spotkania w wi¹tecznym nastroju. W dniu 12 stycznia grupa
polonijnej m³odzie¿y spotka³a siê z JM Rektorem oraz Prorektorami: ds. Nauczania 
prof. Jerzym wi¹tkiem i ds. Studenckich 
prof. Ludwikiem Komorowskim.
Studenccy uczestnicy spotkania przybyli
do Wroc³awia z krajów by³ego Zwi¹zku Ra- Stanis³aw Baluk
z Ukrainy studiuje
dzieckiego.
W mi³ej atmosferze podbudowanej trady- na IV roku Informatyki
cyjnymi daniami wi¹tecznymi rozmawiano o historii i kierunkach
rozwoju ziem, na których siê urodzili. Mówiono te¿ o perspektywach zawodowych: Polska kusi stabilnoci¹ i wzglêdnym dostatkiem, za Ukraina, £otwa czy Kazachstan to kraje stwarzaj¹ce po-

tencjalnie ogromne szanse gospodarczego sukcesu. Wielu m³odym
ludziom interesuj¹ca wydaje siê mo¿liwoæ dzia³ania na pograniczu obu tych obszarów, zw³aszcza ¿e dobra znajomoæ dwu (lub
wiêkszej liczby) jêzyków oraz osadzenie w ró¿nych kulturach jest
realn¹ baz¹ takiej kariery.
Przyszli absolwenci Politechniki Wroc³awskiej mog¹ zarazem
rozpowszechnia tam opiniê  miejmy nadziejê, ¿e dobr¹  o swojej
Alma Mater.
Studenci podkrelali, ¿e wród polskich miast akademickich Wroc³aw wyró¿nia siê korzystnym dla Polonii klimatem. Przecie¿ tu
¿yje wci¹¿ tradycja kresów, a tak¿e pamiêæ o tragicznym losie Polaków zsy³anych na wschód.
Choæ reemigracja ci¹gle napotyka na trudnoci, w Warszawie rozpoczyna ju¿ dzia³alnoæ Zwi¹zek Repatriantów z Kazachstanu. Tam
te¿ powo³ano zwi¹zek studentów polonijnych. JM Rektor okaza³
zainteresowanie dla propozycji, by oddzia³ tej organizacji powsta³
we Wroc³awiu. Byæ mo¿e bêdzie to okazja do lepszego zintegrowania, a tak¿e pe³niejszego zaprezentowania spo³ecznoci Wroc³awia tej coraz liczniejszej grupy.

Wigilia 1999

Stanis³aw Baluk

Gwiazda Betlejemska
nad Fili¹ w Wa³brzychu
To ju¿ pora na Wigiliê, to ju¿ czas
A tu jeszcze kogo nie ma poród nas,
A tu jeszcze, a tu jeszcze kto ma przyjæ,
Bo przy stole wolne miejsce czeka dzi.
Gwiazdo betlejemska, prowad nas przez wiat,
¯eby z nami przy tym stole siad³.
Prowad go tu do nas z tych dalekich dróg,
¯eby razem z nami kolêdowaæ móg³.
Daj mu wiat³o, bo tak ³atwo zmyliæ lad,
Daj mu nadziejê, kiedy w oczy wieje wiatr,
Strudzonemu, zmêczonemu pomó¿ iæ,
Bo samotny nikt nie mo¿e zostaæ dzi.
Nikt nie pozosta³ samotny w dniu spotkania wigilijnego w Filii
PWr w Wa³brzychu. Odby³o siê ono 21 grudnia 1999 r. w odwiêtnie przygotowanej sali na terenie Domu Studenckiego. Przy wspólnym stole zasiedli wszyscy pracownicy Filii, tak¿e emerytowani,
siedemdziesiêciu mieszkañców Domu Studenckiego oraz przedstawiciele wszystkich wydzia³ów Filii. Ogó³em 160 osób! Uwagê
zwraca³o wolne miejsce przy stole.
Serdecznie przywitano przyby³ych na uroczystoæ goci, a byli to
sprawdzeni przyjaciele naszej uczelni  wiceprezydent Wa³brzycha
Henryk Go³êbiewski, by³y wojewoda wa³brzyski Boles³aw Marciniszyn, duszpasterz wa³brzyskiego rodowiska akademickiego
ksi¹dz mgr Marek Babuka oraz by³y dyrektor Filii dr in¿. Ryszard
Kabat.
Dyrektor Filii wyg³osi³ okolicznociowe przemówienie, w którym poruszy³ problem podstawowych wartoci stanowi¹cych bazê
rozwoju spo³ecznego i duchowego. Zacytowa³ s³owa Jana Paw³a II
Los trzeciego tysi¹clecia zale¿y od tego, jak obecnie m³odzi ludzie je ukszta³tuj¹. Zwróci³ siê te¿ do studentów, by podtrzymywali tradycj i wiêzy rodzinne.
Na sali zbudowano wspania³¹ betlejemsk¹ szopkê, stanowi¹c¹
najwa¿niejszy element scenografii uroczystoci. Wszyscy podkre-
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lali jej autentycznoæ i bogactwo symbolicznych figur. Skrz¹ce siê
kolorami têczy choinki dope³nia³y nastroju.
Bogaty by³ program artystyczny. Wyst¹pi³y dwa zespo³y studenckie piewaj¹ce kolêdy. W pierwszym  wystêpuj¹cym w strojach
ludowych  pod kierownictwem Krzysztofa Jakockiego wystêpowali: Ma³gorzata Perwejnis, Agnieszka Chmielewska, Piotr Jêdrusik, £ukasz Rybczyñski, Donata Bru¿ewicz i Aleksandra Bruliñska
piewaj¹c kolêdy staropolskie. W drugim  pod kierownictwem
Jacka Szatkowskiego  wystêpowali: Justyna Grabowska, Ewelina
Biniek i Marcin Dziedzic, piewaj¹cy kolêdy w nowych interpretacjach.
Niezwyk³e t³o wyst¹pieñ stanowi³o brzmienie skrzypiec Agnieszki
Chmielewskiej, której wykonanie kolêdy Nie by³o miejsca dla
Ciebie by³o szczególnie wzruszaj¹ce.
Oba zespo³y wprowadzi³y mi³y nastrój podkrelony przepiêknymi strofami wierszy deklamowanymi przez Patrycjê Siudê.
£ami¹c siê op³atkiem sk³adano sobie ¿yczenia.
Wspólne piewano kolêdy, czemu sprzyja³a kolejna edycja wydanych przez Radê Mieszkañców Domu Studenckiego Kolêd polskich. B³yska³y flesze aparatów fotograficznych. Oblegana by³a
szopka. Pada³y s³owa przyjani, mi³oci i otuchy. Czasami i melancholii  jak czas szybko up³ywa, przecie¿ ubieg³oroczna Wigilia
by³a jakby wczoraj.

Wigiliê w Filii PWr w Wa³brzychu opisa³ odpowiedzialny za jej
organizacjê
mgr Janusz Bator  kierownik DS.

W Kole Seniorów PWr
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i na pocz¹tku tego roku,
9 stycznia odby³o siê noworoczne spotkanie seniorów naszej uczelni.
Goci powita³ przewodnicz¹cy Ko³a Emerytów i Rencistów PWr
doc. Bogus³aw Ba³aziñski i prorektor dr Ludomir Jankowski, który
wyrazi³ radoæ ze spotykania w tak licznym gronie. Dostrzegaj¹c
ciê¿kie warunki, w jakich czêsto ¿yj¹ starsi ludzie, ¿yczy³ zebranym, by rok 2000 by³ lepszy i szczêliwszy ni¿ ubieg³y, by dopisywa³o im zdrowie i radoæ ¿ycia.
Zaproszony na spotkanie op³atkowe proboszcz parafii Najwiêtszego Serca Pana Jezusa  ks. Zbigniew Szymerowski nawi¹za³ do
jubileuszu narodzin Chrystusa. Zauwa¿y³, ¿e rok ten przynosi wiele darów duchowych z których powinnimy korzystaæ. ¯yczenia
Niech Jezus bêdzie z nami, niech ogarnie nasz dom, majêtnoæ i
niech nam b³ogos³awi zakoñczy³y wyst¹pienie duszpasterza.
Prof. A. Kordecki dyryguje chórem i publicznoci¹

Od lewej: ks. Z.Szymerowski, prof. Idzikowski, doc B.Ba³aziñski
prorektor L.Jankowski przewodnicz¹cy ko³a NSZZ Solidarnoæ
dr R.Wroczyñski
Po wzajemnych ¿yczeniach i dzieleniu siê op³atkiem wspólnie
odpiewana kolêda Bóg siê rodzi rozpoczê³a wystêp Chóru Klubu Seniora pod dyrekcj¹ prof. Andrzej Kordeckiego i przy akompaniamencie dr Adama £uczkiewicza. Z dwunastu kolêd szeæ
wykonano wspólnie z publicznoci¹. Wystêp przeplatany s³owem
wi¹zanym wyg³oszonym przez prof. Eugeniusza Brzuchowskiego
stworzy³ prawdziwie wi¹teczn¹ atmosferê. Dyrygent chóru zosta³
nagrodzony bukietem piêknych ró¿.

Auf dem polnischen Markt expandierendes deutsches
Unternehmen im Bereich der Elektronik von Tankstellenabrechnungssystemen sucht:

brancherfahrenen Unternehmertyp
mit Ausbildung im Bereich

Elektronik/Elektrotechnik

als Servicetechniker im Außendienst.
Der Firmensitz ist Wroc³aw.
Es sollen kaufmännische und organisatorische Aufgaben
beim Aufbau des Unternehmens übernommen werden.
Bedingungen sind Lernbereitschaft, unternehmerisches
Denken, Branchenerfahrung, sichere Deutschkenntnise,
flexible Einsatzfähigkeit, Fahrerlaubnis.
Wir gewährleisten: Einarbeitung und Qualifizierung in
Deutschland, leistungsgerechte Entlohnung, FirmenPKW und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten.
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen in deutscher
Sprache mit Lebenslauf und Tätigkeitsnachweisen, Lichtbild und Qualifizierungsnachweise senden Sie bitte an:
BIURO MALEK Polska Sp.z o.o.
Ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra
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Spotkanie op³atkowe
po³¹czone z jubileuszem
XXX-lecia Instytutu Technologii
Organicznej i Tworzyw Sztucznych
W pi¹tek 7 stycznia 2000 r. odby³o siê tradycyjne spotkanie op³atkowe pracowników I-27, którego goæmi byli: dziekan Wydzia³u
Chemicznego prof. Henryk Górecki wraz z prodziekanami prof.
Wies³awem ¯yrnickim i prof. Andrzejem Matyni¹ oraz emerytowani pracownicy Instytutu. Przyby³ych przywita³a gospodyni spotkania  pani prof. Danuta ¯uchowska, dyrektor I-27.
Pierwsz¹ czêæ spotkania powiêcono obchodom jubileuszu XXXlecia Instytutu, który rozpocz¹³ dzia³alnoæ 1 stycznia 1969 r. Historiê powstania, rozwój oraz dzia³alnoæ placówki przedstawi³ w
20-minutowym wyst¹pieniu jej wieloletni dyrektor prof. Stanis³aw
Witek. Swoimi wspomnieniami podzielili siê z uczestnikami równie¿ inni byli dyrektorzy I-27: doc. Witold Trochimczuk i prof.
Bogdan Burczyk.
Instytut powsta³ z po³¹czenia trzech Katedr: Technologii Tworzyw Sztucznych kierowanej przez doc. W³odzimierza £askawskiego, Technologii Przemys³u Organicznego kierowanej przez prof.
Mieczys³awa Buka³ê oraz Technologii Syntezy Organicznej kierowanej przez doc. Stanis³awa Ropuszyñskiego. W chwili powstania
Instytutu pracowa³o w nim 66 osób, wród nich profesor Mieczys³aw Buka³a i 7 docentów - Janusz Lindeman, W³odzimierz £askawski, Janusz Pluciñski, Janusz Rabek, Stanis³aw Ropuszyñski,
Ryszard T. Sikorski i Stanis³aw Witek. Pracownicy z uprawnieniami stanowili w wiêkszoci komitet za³o¿ycielski Instytutu.
Sk³ad pierwszej dyrekcji Instytutu w kadencji 1969-1972 by³ nastêpuj¹cy:
dyrektor  prof. Mieczys³aw Buka³a, I zastêpca  doc. Janusz Lindeman (po jego mierci  doc. Janusz Pluciñski), zastêpca ds. badañ naukowych i wspó³pracy z przemys³em  doc. Stanis³aw Witek, zastêpca ds. dydaktycznych  doc. Stanis³aw Ropuszyñski.
W nastêpnych kadencjach Instytutem kierowali:
1972  1984
prof. Stanis³aw Witek
1984  1987
doc. Witold Trochimczuk
1987  1990
prof. Stanis³aw Witek
1990  1996
prof. Bogdan Burczyk
1996 
prof. Danuta ¯uchowska
W latach siedemdziesi¹tych nast¹pi³ szybki wzrost stanu osobowego Instytutu, który pod koniec dekady zatrudnia³ prawie 130 osób.
Nastêpnie liczba pracowników stopniowo zmniejsza³a siê a¿ do
aktualnego stanu 57 osób. Pomimo to liczba pracowników samodzielnych instytutu prawie w ca³ym XXX-leciu utrzymuje siê na
niemal sta³ym poziomie (10-12 osób).
Od po³owy lat siedemdziesi¹tych instytut jest zlokalizowany w
trzech budynkach: A-2, B-1 i H-6. Do tego czasu jego polimerowa czêæ, która obecnie mieci siê w budynkach H-6 i B-1, ulokowana by³a przy ul. Bujwida.
Charakterystyczny dla ca³ego XXX-lecia Instytutu jest intensywny rozwój jego kadry naukowej:
 tytu³ profesora uzyska³o 8 osób:

W³odzimierz £askawski, Stanis³aw Ropuszyñski, Bogdan Burczyk, Ryszard Sikorski, Stanis³aw Witek, Jan Chlebicki, Bo¿ena
Kolarz, Danuta ¯uchowska,
 stopieñ doktora habilitowanego uzyska³o 11 osób:
Bogdan Burczyk, Jan Chlebicki, Henryk Galina, Bo¿ena Kolarz,
Stanis³aw Kucharski, Andrzej Piasecki, Jacek Pig³owski, Adam
Soko³owski, Ryszard Steller, Kazimiera Wilk, Danuta ¯uchowska,
 stopieñ doktora Rada Naukowa Instytutu nada³a 91 osobom,
w tym wielu pracownikom innych uczelni i zak³adów przemys³owych,
 stopieñ magistra in¿yniera lub in¿yniera w zakresie specjalnoci technologii organicznej i rodków powierzchniowo czynnych
oraz chemii i technologii polimerów uzyska³o ok. 400 studentów.
Zdokumentowany dorobek naukowy Instytutu w okresie 1969 do
2000 r. obejmuje 1521 publikacji w tym 484 artyku³ów zagranicznych, 446 artyku³ów krajowych, 79 referatów zagranicznych, 5 podrêczników, 17 skryptów, 264 patentów, 3 wzorów u¿ytkowych oraz
1718 prac niepublikowanych. Wed³ug Scientific Citation Index tylko w latach 1990  1998 prace Instytutu by³y cytowane 1098 razy.
Instytut jest autorem oko³o 60 opracowañ o charakterze licencyjno-wdro¿eniowym, z których najistotniejsz¹ czêæ tak pod wzglêdem liczbowym jak i ekonomicznym stanowi¹ prace z zakresu technologii rodków pomocniczych do tworzyw sztucznych (dr M. Dul,
dr A. Pasternak, dr R. Poniak). Tylko w latach 1990-99 odpisy
licencyjne z tego tytu³u przynios³y Politechnice ³¹czny zysk 1.500
tys. z³, z czego I-27 otrzyma³ 1.100 tys. z³.
W okresie 30-lecia instytut by³ organizatorem lub wspó³organizatorem wielu zjazdów, seminariów, konferencji i kongresów. Najstarsz¹ cykliczn¹ konferencj¹ bêd¹c¹ prawie rówieniczk¹ instytutu jest Modyfikacja Polimerów, której niemal od pocz¹tku przewodniczy prof. R. T. Sikorski.
Do dorobku instytutu nale¿y zaliczyæ m.in. stworzenie dobrze
funkcjonuj¹cej od wielu lat biblioteki instytutowej, w której gromadzone s¹ czasopisma i ksi¹¿ki (niestety z powodu braku funduszy liczba tytu³ów czasopism stale maleje) oraz otwarcie w ostatnich latach studenckiej pracowni komputerowej. W latach 90. nast¹pi³o te¿ wydatne unowoczenienie zaplecza aparaturowego instytutu. Nastêpuje tak¿e stopniowa optymalizacja jego struktury
kadrowej i lokalowej.
Druga czêæ spotkania stanowi³a okazjê do wspomnieñ i refleksji. Po prze³amaniu siê op³atkiem rozpoczê³y siê mi³e rozmowy,
zw³aszcza z rzadko widywanymi by³ymi pracownikami instytutu.
¯yczenia noworoczne z³o¿y³ dziekan prof. Henryk Górecki, który
równoczenie wyrazi³ swoj¹ dobr¹ opiniê o dzia³alnoci instytutu.
¯yczenia z³o¿y³ równie¿ przedstawiciel Komisji Oddzia³owej NSZZ
Solidarnoæ (wspó³organizatora spotkania) dr Ryszard Janik oraz
Pani Dyrektor Instytutu, która czuwa³a nad ca³oci¹ spotkania.
Up³ynê³o ono w mi³ej i serdecznej atmosferze. 
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dowym, wycieczce autokarowej po Kotlinie Jeleniogórskiej i do
Huty Kryszta³ów Julia, wietnie bawili siê przy ognisku dziwi¹c
siê polskiej metodzie pieczenia kie³basek (na patyku), a w zaimprowizowanym festiwalu piosenki wszyscy chêtnie brali udzia³ prezentuj¹c typowy przebój swojego kraju.
Obecni na konferencji specjalni gocie J.M. Rektora: prof. Butnariu z Izraela, prof. Razali z Malezji i dr Ozimek ze S³owenii wraz
z prof. Godfridem i dr Cistac z Argentyny wziêli udzia³ w specjalnie zorganizowanej wycieczce do Krakowa i Wieliczki, a w poniedzia³ek 4.X. byli honorowymi goæmi podczas Inauguracji Roku
Akademickiego na naszej Uczelni.

W dniach 28 wrzenia  1 padziernika 1999 w Orodku Szkoleniowo-Konferencyjnym PWr w Szklarskiej Porêbie odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Computer Based Experiments, Learning and Teaching  COMBELET99. Konferencjê zorganizowa³ Zak³ad Systemów i Sieci Komputerowych Wydzia³u Elektroniki PWr (Z0402) pod auspicjami J.M. Rektora Politechniki
Wroc³awskiej prof. Andrzeja Mulaka.
dr hab. Andrzej Kasprzak, prof. PWr
Celem konferencji by³a prezentacja nowych metod w zakresie
zastosowania komputerów do nauczania w szkolnictwie powszechnym i wy¿szym, w tym tzw. teleteaching, czyli kszta³cenie przez
Internet, prezentacja systemów ekspertowych oraz wymiana dowiadczeñ w zakresie metodologii i programów kszta³cenia w ró¿nych dziedzinach. Szczególnie dotyczy to in¿ynierii systemów, optymalizacji baz danych, systemów z reprezentacj¹ wiedzy, sieci komputerowych, kompleksowego sterowania oraz diagnostyki medycznej.
W konferencji wziêli udzia³ uczeni i specjalici z 16 krajów, wród
których byli dziekani wydzia³ów uniwersyteckich z U.S.A., Izraela, Malezji i S³owenii oraz kierownicy orodków badawczych z
Argentyny, Australii, Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, którzy przedstawili zaproszone referaty. Odby³y siê równie¿
specjalne sesje, na których prezentowali wyniki swoich badañ m³odzi naukowcy z Holandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rumunii i
Polski. Obrady konferencji zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ prof. Ludwik Komorowski  prorektor naszej Uczelni oraz dziekan Wydzia³u Elektroniki prof. Janusz Biernat  Honorowy Przewodnicz¹cy Konferencji.
Zarówno wyg³aszaj¹cy referaty, jak i zaproszeni gocie wyra¿ali
siê z pe³n¹ aprobat¹ o formule konferencji, której celem by³o spotkanie dowiadczonych naukowców oraz m³odych badaczy z ró¿nych krajów w sposób pozwalaj¹cy im dzieliæ siê dowiadczeniami w stosowaniu technik komputerowych do badañ i nauczania.
Wybrane referaty zosta³y opublikowane w angielskojêzycznym
wydawnictwie przygotowanym pod redakcj¹ prof. Andrzeja Kasprzaka, dr Leszka Kosza³ki i dr Iwony Poniak-Kosza³ki.
Uczestnicz¹cy w Konferencji cz³onkowie w³adz IFAC (International Federation of Automatic Control) profesorowie Ljubo Vlacic z Australii oraz Carlos Godfrid z Argentyny zaproponowali organizowanie Konferencji COMBELET cyklicznie i w³¹cznie do
Miguel Velhote Correia z Portugalii podczas prezentacji
kalendarza konferencji IFAC. Na posiedzeniu Miêdzynarodowego
Komitetu Programowego, które odby³o siê w ostatni
Amatorzy pieszych wêdrówek pod czu³¹ opiek¹ prof. M.Kurzyñskiego
konferencyjny wieczór, postanowiono realizowaæ tê
ideê w przysz³oci. Wstêpn¹ deklaracjê organizacji konferencji COMBELET 2000 z³o¿y³ prof. Asai Asaithambi  dziekan z Saint Louis University w USA. Przewidywanym miejscem konferencji by³by europejski campus tego uniwersytetu w Madrycie. Natomiast kolejna
konferencja  COMBELET 2001 odby³aby siê ponownie w Polsce, a g³ównym organizatorem ma byæ Zak³ad Systemów i Sieci Komputerowych Wydzia³u Elektroniki.
Uczestnicy konferencji chwalili nie tylko poziom merytoryczny konferencji, ale tak¿e cykl imprez towarzysz¹cych. Sukces osi¹gniêto oddaj¹c organizacjê konferencji w damskie rêce  przewodnicz¹c¹ Komitetu
Organizacyjnego by³a dr in¿. Iwona Poniak-Kosza³ka, a sekretarzem konferencji mgr in¿. Agnieszka Gawryszuk. Gocie, do grona których nale¿a³y osoby towarzysz¹ce uczestnikom konferencji, chêtnie uczestniczyli
w pieszych wêdrówkach po Karkonoskim Parku Naro-
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zentacja PWr bior¹ca udzia³ w Forum wywodzi siê ze Szko³y Francuskiej, przekszta³conej w Polsko-Francuskiego Centrum In¿ynierii Systemów Przemys³owych.
Uczestnikami sesji plenarnych tematu Kszta³cenie, komunikacja
spo³eczna, kultura i warsztatu Szkolenie i wspó³praca uniwersytecka byli miêdzy innymi Jerzy ZDRADA, wiceminister Edukacji
Narodowej i Jean-Yves LONGUEAU, dyrektor stosunków dwustronnych w Ministerstwie Edukacji Francji. Problemy dyskutowane w ramach warsztatu dotyczy³y: form dotychczasowej wspó³pracy polsko-francuskiej w dziedzinie kszta³cenia, wymiany wyk³adowców i studentów, oceny jakoci nauczania, akredytacji, kszta³cenia ustawicznego, w³¹czenia samorz¹dów regionalnych do partnerskiego kszta³cenia miêdzynarodowego, wymogów i regulacji
prawnych pozwalaj¹cych na wzajemne uznawanie i przyznawanie
dyplomów. Przedstawiciele ministerstw zobowi¹zali siê do przyspieszenia prac polsko-francuskiej komisji w celu rozwi¹zania ostatniego z wymienionych problemów.
Innym mocnym, acz porednim akcentem reprezentacji PWr w
Forum, by³ udzia³ prof. Jana WASZKIEWICZA, marsza³ka Dolnego l¹ska, który wraz ze swoimi wspó³pracownikami bra³ udzia³ w
obradach na temat Terytorialna polityka gospodarcza.
Bardzo cennym momentem spotkañ by³a wideokonferencja z
udzia³em ministra RP Jana KU£AKOWSKIEGO i Pierrea MOSCOVICI, francuskiego ministra oddelegowanego do Spraw Europejskich, transmitowana do wszystkich piêciu Regionów.
W trakcie oficjalnego zakoñczenia Forum, w obecnoci ministra
Charlesa JOSSELINA, odpowiedzialnego za kooperacjê miêdzynarodow¹, dokonano podsumowania obrad i zarysowano perspektywy partnerstwa francusko-polskiego. Spotkanie to oraz po¿egnalny
cocktail odby³y siê w piêknych pomieszczeniach Salon Hoche, 9
Avenue Hoche w VIII Dzielnicy Pary¿a.
Aktualnie organizatorzy prowadz¹ ocenê odbytych spotkañ. Jej
synteza bêdzie przedmiotem obrad tematycznych grup roboczych,
których zadaniem bêdzie wypracowanie strategii oraz dzia³añ taktycznych i operacyjnych dalszego partnerstwa.

Z okazji swojej dziesi¹tej rocznicy dzia³alnoci Fundacja Francja-Polska w dniach 16  19.11.1999 r. zorganizowa³a wspólne forum dyskusyjne dla 350 polskich i 350 francuskich przedstawicieli
spo³ecznoci lokalnych. Jego celem by³o omówienie problemów
zwi¹zanych z rozwojem partnerstwa regionalnego i z procesem
akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej. Spotkania powitalne i
podsumowuj¹ce odby³y siê w Pary¿u, natomiast zasadnicze posiedzenia plenarne w ró¿nych grupach tematycznych mia³y miejsce w
5 regionach Francji:
1. Lyon - Terytorialna polityka regionalna,
2. Rennes - Us³ugi publiczne dla spo³ecznoci lokalnej,
3. Lille - Rekonwersja przemys³owa,
4. Limoges - Rozwój obszarów wiejskich,
5. Poitiers - Kszta³cenie, komunikacja spo³eczna, kultura.
Przy wyborze miejsca spotkañ plenarnych kierowano siê szczególnymi osi¹gniêciami danego regionu zwi¹zanymi z dyskutowanym tematem oraz dotychczasowymi dowiadczeniami we wspó³pracy polsko-francuskiej. Ka¿da z grup tematycznych uczestniczy³a nie tylko w spotkaniach plenarnych przeznaczonych dla wszystkich uczestników danego forum, ale tak¿e w warsztatach i wizytach w terenie powiêconych zagadnieniom szczegó³owym.
Politechnika Wroc³awska, dziêki wieloletniej wspó³pracy z uczelniami francuskimi w ramach studiów podyplomowych Mastere,
udzia³owi w projektach partnerstwa przemys³owego z regionem
Rodan-Alpy oraz zas³ugom w tworzeniu w Polsce wy¿szego szkolnictwa zawodowego opartego na wzorach francuskich, mia³a najliczniejsz¹ sporód polskich uczelni reprezentacjê w Forum. W ramach grupy tematycznej Terytorialna polityka regionalna, w warszKrystian P. Konkol
tacie Rozwój ma³ych i rednich przedsiêbiorstw bra³ udzia³ dr Jan
BETTA (I-23), by³y
Wizyta w Centrum Szkolenia Zawodowego w Futuroskopie w Poitiers. W rodku ( obok autora) pan Pladarriere,
koordynator programu
specjalista OECD, przewodnicz¹cy komisji oceniaj¹cej francuskiego programu kszta³cenia w Polsce.
Partnerstwo przemys³owe regionów Rodan-Alpy  Dolny
l¹sk. W grupie 5., w
warsztacie Szkolenie i
wspó³praca uniwersytecka brali udzia³: dr Jadwiga RUDEK (I-23),
koordynatorka przedsiêwziêæ francuskich w
Polsce w zakresie zawodowego szkolnictwa wy¿szego oraz dr
Krystian P. KONKOL
(I-23), kierownik francuskich studiów podyplomowych Mastere.
Wyg³osi³ on referat
Wspólne polsko-francuskie przedsiêwziêcia w dziedzinie
kszta³cenia  ich
wp³yw na ekonomiê i
kulturê przemys³ow¹.
Godnym podkrelenia
jest fakt, ¿e ca³a repre-
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Zmiana ustawy o sk³adce na ZUS od umów zleceñ i umów o dzie³o
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr
110, poz. 1256) Art. 1 pkt. 2, dokonuje zmian w dotychczasowej
treci Art. 8 przez dodanie nowego ustêpu 2a w brzmieniu:
2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy uwa¿a siê tak¿e
osobê wykonuj¹c¹ pracê na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o wiadczenie us³ug, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce
zlecenia, albo umowy o dzie³o, je¿eli umowê tak¹ zawar³a z pracodawc¹, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub je¿eli w
ramach takiej umowy wykonuje pracê na rzecz pracodawcy, z
którym pozostaje w stosunku pracy.
W ten sposób nast¹pi³o na³o¿enie ustawowego obowi¹zku objêcia sk³adk¹ na ubezpieczenie spo³eczne umów o dzie³o i umów zleceñ, finansowanych ze wszystkich rodków bêd¹cych w dyspozycji jednostki-pracodawcy (m.in. ze rodków otrzymanych z KBN)
je¿eli umowy te s¹ zawarte pomiêdzy pracownikiem zatrudnionym
na umowê o pracê z jednostk¹-pracodawc¹.
Sk³adka z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego pomniejszaj¹ca:
a) rodki finansowe z wyp³aconego wynagrodzenia pracownika
wynosi:
ubezpieczenie emerytalne
9,76 %
ubezpieczenie rentowe
6,50 %
ubezpieczenie chorobowe
2,45 % /1
razem 18,71 %

Obrady KRASP

Wkrótce nowa ustawa?
Ostateczny kszta³t Prawa o szkolnictwie wy¿szym by³  miêdzy
innymi  tematem posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, która obradowa³a 8 i 9 stycznia w Krakowie
oraz podkrakowskiej Modlnicy.
Wczeniejsze uzgodnienia na temat ustawy doprowadzi³y do powo³ania dwóch zespo³ów ekspertów: resortowego (pod przewodnictwem wiceministra J.Zdrady) i KRASPu ( z prof. J.Wojty³¹, rektorem katowickiej AE), które nie dosz³y do pe³nego porozumienia
co do zapisów. Obradowa³o nad nimi 8 stycznia Prezydium KRASP,
by wieczorem przedstawiæ swoje stanowisko ministrowi Miros³awowi Handkemu.
9 stycznia odby³a siê konferencja prasowa, podczas której profesorowie M.Handke i J.Wonicki (przewodnicz¹cy KRASP) zadeklarowali, ¿e zaakceptowany przez rektorów tekst projektu ustawy
zostanie skierowany przez rz¹d do laski marsza³kowskiej. Mo¿na
oczekiwaæ, ¿e nast¹pi to w marcu.
G³ówne za³o¿enia pozostaj¹ zgodne z wersj¹ VII (tj. poprzedni¹). Obecnie ustalono te¿, ¿e:
 powo³ana zostanie Rada G³ówna Akredytacyjna, która ma powstaæ w wyniku poszerzenia kompetencji RG o istotne kompetencje akredytacyjne,
 odp³atnoæ za studia zostanie wprowadzona wg wariantu II, tzn.
ka¿da uczelnia bêdzie mia³a wynikaj¹c¹ z wielkoci dotacji bud¿etowej pulê bezp³atnych miejsc na studiach ró¿nego typu (tak¿e zaocznych); w skali kraju oznacza to bezp³atne studia dla oko³o 400
tysiêcy studentów;
 rozwi¹zania dotycz¹ce spraw socjalno-bytowych pozostan¹ bez
zmian, tzn. zrezygnowano z przejêcia studenckiej bazy socjalnej
przez starostów; stawki stypendialne bêd¹ centralnie wyznaczane
przez ministerstwo.
Projekt przewiduje, ¿e kadencje akademickie bêd¹ 4-letnie, a tak¿e, ¿e w myl przepisów przejciowych przed³u¿ona zostanie o rok
obecna kadencja  bêdzie ona trwa³a do 31 sierpnia 2003 roku.
Planuje siê te¿ przeniesienie wszystkich uczelni  poza wojskowy-

b) rodki finansowe pracodawcy wynosi:
ubezpieczenie emerytalne
ubezpieczenie rentowe
ubezpieczenia wypadkowe

9,76 %
6,50 %
1,62 % /2
razem 17,88 %
W zwi¹zku z powy¿ej przedstawion¹ treci¹ nowelizacji ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych bud¿et nauki nie otrzyma³
odpowiedniego zwiêkszenia rodków. Nie przewiduje siê zatem
zwiêkszania rodków przyznawanych przez Ministra Nauki-Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych. Skutki finansowe (prezentowane powy¿ej) obci¹¿aj¹ rodki bêd¹ce w dyspozycji jednostki-pracodawcy i pracownika. Zgodnie z art. 14 cytowanej na wstêpie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. omówione wy¿ej, obowi¹zkowe objêcie sk³adk¹ na ubezpieczenie spo³eczne nie dotyczy umów
zleceñ lub o dzie³o zawartych pomiêdzy pracownikiem a pracodawc¹ przed up³ywem 14 dni od dnia wejcia w ¿ycie ustawy. Data
wejcia ustawy jest z dniem og³oszenia tj. dat¹ Dziennika Ustaw 30 grudnia 1999 r. Do tych umów stosuje siê przepisy obowi¹zuj¹ce do dnia wejcia w ¿ycie cytowanej ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. tj. do 1 stycznia 2000 r.
Wy¿ej omówione rozwi¹zanie spowoduje dla pracownika wzrost
podstawy wymiaru emerytury.
1/dobrowolne, zale¿ne od decyzji pracownika
2/obowi¹zkowe dla pracodawcy, o ile praca jest wykonywana w
siedzibie pracodawcy. 
mi  do resortu edukacji narodowej. Nast¹pi³oby to ju¿ od nowego
roku akademickiego. Kwesti¹ sporn¹ jest jeszcze przynale¿noæ klinik: obecnie MZiOS chce oddzieliæ je od akademii medycznych, co
budzi sprzeciw zainteresowanej kadry.
W myl nowych przepisów bêdzie zapewne mo¿liwe tworzenie
zwi¹zków uczelni  nawet ponad granicami województw.
Dyskusja nad gwarancjami zarobków w szkolnictwie wy¿szym
nie doprowadzi³a do okrelenia sztywnych taryfikatorów. W projekcie przyjêto wstêpnie ogóln¹ deklaracjê, ¿e pensja asystenta powinna byæ bliska redniej krajowej, za uposa¿enia starszych pracowników okreli minister.
Pozytywne wyniki reformy szkolnictwa powszechnego pozwalaj¹ przejæ do nastêpnego etapu: przygotowañ do wprowadzenia
pañstwowego egzaminu maturalnego. W ci¹gi trzech lat powo³ana
zostanie odpowiednia komisja pañstwowa, która we wspó³pracy z
8 komisjami okrêgowymi bêdzie organizowa³a zunifikowany egzamin. Ten system pozwala myleæ o traktowaniu matury jako obiektywnego, choæ czêciowego egzaminu wstêpnego na wy¿sze uczelnie. Planuje siê rozpoczêcie rozmów miêdzy MEN a sta³¹ komisj¹
Prezydium KRASP ds. Integracji, Partnerstwa i Standardów Akredytacyjnych w celu uzgodnienia warunków wprowadzania w ¿ycie
tego rozewi¹zania.
Sk³ad komisji to 11 osób: rektorzy delegowani przez poszczególne grupy szkó³, a tak¿e reprezentanci MEN (wród nic b. pani kurator Gra¿yna Tomaszewska). Zak³ada siê, ¿e prace zostan¹ zakoñczone do jesieni.
Mniej optymistycznym faktem jest obci¹¿enie uczelni kolejnymi
sk³adkami na ZUS i PFRON oraz VATem. Zdaniem rektorów przepisy te nie uwzglêdniaj¹ specyfiki szkó³ wy¿szych.
Natomiast atrakcyjnym punktem by³o spotkanie z min. Emilem
W¹saczem, który przedstawi³ rektorom w ogólnych zarysach koncepcjê odpolitycznienia mediów elektronicznych przy pomocy rodowiska akademickiego. Propozycja polega na oddaniu rektorom
uczelni znacznej czêci decyzji o sk³adzie rad nadzorczych PR i
TVP. W interesuj¹cej rozmowie zarysowa³o siê raczej przychylne
tej koncepcji stanowisko rektorów, choæ niektórzy wyra¿ali obawê,
¿e mo¿e to spowodowaæ upolitycznienie uczelni. 
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Perlikiem i ¿elazkiem
 czyli s³ów kilka o dzia³alnoci Studenckiego Ko³a Naukowego Wydzia³u Górniczego Politechniki Wroc³awskiej
Studenckie Ko³o Naukowe Wydzia³u Górniczego PWr zrzesza grupê studentów Politechniki Wroc³awskiej (nie tylko Wydzia³u
Górniczego) zainteresowanych problematyk¹ historii, wspó³czesnoci i przysz³oci
górnictwa w Polsce i w wiecie. Naszymi
g³ównymi celami s¹:
 dokumentowanie i ochrona zabytków
górnictwa ze szczególnym uwzglêdnieniem
obszaru Dolnego l¹ska;
 popularyzacja wiedzy na temat wp³ywu
górnictwa na rozwój gospodarki i kultury;
 zachowanie i kultywowanie zwyczajów
i tradycji górniczych;
 nawi¹zywanie miêdzynarodowej wspó³pracy pomiêdzy uczelniami i organizacjami
zainteresowanymi histori¹ eksploatacji górniczej na terenach przygranicznych;
 realizacja w³asnych badañ naukowych
zwi¹zanych z górnictwem i geologi¹ m.in.
poszukiwanie minera³ów i ska³, rozpoznawanie z³ó¿ i kartowanie geologiczne, badania promieniotwórczoci naturalnej;
 wspieranie prac naukowych prowadzonych w ramach dzia³alnoci Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc³awskiej.
Dzia³alnoæ Studenckiego Ko³a Naukowego rozpoczê³a siê Pierwszym Rajdem Górniczym  Szlakiem Wydobycia Kruszców
na Dolnym l¹sku od XIV-wiecznej Miedzianki do XX- wiecznej kopalni uranu
zorganizowanym w dniach 17-18 kwietnia
1999 r. (Pryzmat nr 119).
W ramach dzia³alnoci Ko³a nawi¹zana
zosta³a wspó³praca z Muzeum Kopalni Z³ota
i Arsenu w Z³otym Stoku. Rozpoczêto tam
m.in. prace inwentaryzacyjne w doskonale
zachowanej sztolni odwadniaj¹cej Emanuel pochodz¹cej z 1506 r. Cz³onkowie
SKNWG mieli mo¿liwoæ zwiedzenia i zapoznania siê ze sposobem prowadzenia eks-

Uczestnicy Drugiego Rajdu Górniczego na tle zabudowañ kopalni w Z³otym Stoku.

ploatacji podziemnej w kopalni magnezytu
w Wirach, nale¿¹cej do Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce.
Studenci nale¿¹cy do Ko³a prowadz¹ systematyczne prace inwentaryzacyjne wyrobisk górniczych zwi¹zanych z dawn¹ eksploatacj¹ rud miedzi i o³owiu w okolicach
Ciechanowic i Miedzianki  w rejonie najstarszego dolnol¹skiego zag³êbia miedziowego. Prowadzone s¹ równie¿ badania w
nieczynnych kopalniach rud ¿elaza i uranu
w okolicach Kowar.
W dniach 23-24 padziernika 1999 r. zorganizowano Drugi Rajd Górniczy ladami
Wydobycia Kruszców na Dolnym l¹sku 
Skarby Gór Z³otych. Licz¹ca blisko 60 km
(!) trasa wiod³a z L¹dka Zdroju przez Z³oty
Stok do K³odzka. G³ówn¹ atrakcj¹ rajdu
by³o nocne zwiedzanie wyrobisk zabytkowej kopalni z³ota i arsenu przy wietle kaganków oliwnych wykonanych na wzór redniowiecznych lamp górniczych, po³¹czone z ogniskiem rozpalonym w Z³otym Jarze
u wylotu Czarnej Sztolni. Z satysfakcj¹ zauwa¿ylimy rosn¹c¹ popularnoæ Rajdów
Górniczych, o czym wiadczy³ liczny udzia³

Cz³onkowie SKNWG w trakcie prac inwentaryzacyjnych w sztolni
Fröhliche Anblick w Ciechanowicach.

studentów i pracowników z ró¿nych Wydzia³ów Politechniki.
Wyró¿niaj¹cy siê w dotychczasowej pracy cz³onkowie Ko³a Naukowego w listopadzie 1999 r. zaproszeni zostali do Akademii Górniczej we Freibergu w Niemczech,
jednej z najstarszych uczelni górniczych w
Europie. Wystêpuj¹ce w tym rejonie bogate
z³o¿e polimetaliczne (srebra, o³owiu, cynku i miedzi) by³o eksploatowane od XIII do
drugiej po³owy XX wieku. Zwiedzilimy
tam zabytkow¹ kopalniê  muzeum rozwoju techniki eksploatacji górniczej  wykorzystywan¹ równie¿ jako niezwyk³e laboratorium Akademii Górniczej. Wyjazd ten
mo¿liwy by³ dziêki pomocy Pani Dziekan
prof. M. Hardygóry oraz wspó³pracy Wydzia³u Górniczego PWr z orodkami akademickimi i przemys³owymi w Niemczech.
Wszystkich zainteresowanych dzia³alnoci¹ Studenckiego Ko³a Naukowego Wydzia³u Górniczego zapraszamy do wspó³pracy oraz udzia³u w Trzecim Rajdzie Górniczym ladami Wydobycia Kruszców na
Dolnym l¹sku Tajemnice Gór Sowich
wiosn¹ 2000 roku.

El¿bieta i Maciej Madziarzowie
Cz³onkowie SKNWG
w wyrobiskach kopalni we Freibergu (Niemcy).
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Dziesiêæ lat transformacji Polski i
Niemiec Wschodnich - konferencja w Berlinie i Gdañsku.

Z perspektywy
dekady
Dyskusje, zabawa, wspólna nauka  sto
studentek i studentów z ca³ej Europy, w
dniach 5-12 grudnia, uczestniczy³o w zorganizowanej w Berlinie i Gdañsku konferencji powiêconej skutkom przemian spo³eczno-ekonomicznych w Polsce i we
Wschodnich Niemczech po 1989 roku. Z
naszej Uczelni wziê³a w niej udzia³ czteroosobowa grupa studentów z wydzia³ów Informatyki i Zarz¹dzania oraz Elektroniki:
Daniel Janiaczyk, Ryszard Wróbel, Szymon
Zaleski i Micha³ Zaremba. Zostali oni zaproszeni przez organizatorów do udzia³u we
wspomnianej konferencji po rozpatrzeniu
indywidualnych aplikacji. Spotkanie pod
nazw¹ Ten Years of Transition in Poland
and Eastern Germany zorganizowane zosta³o wspólnie przez cz³onków berliñskiego i gdañskiego oddzia³u miêdzynarodowej
organizacji studenckiej AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de
l'Europe). W konferencji, zorganizowanej
pod patronatem m.in. prof. Bronis³awa Geremka oraz by³ego prezydenta RP Lecha
Wa³êsy, wziêli udzia³ przedstawiciele niemieckiego parlamentu, a tak¿e takie osobistoci polskiej sceny politycznej jak Janusz
Lewandowski, Piotr Nowina-Konopka,
Donald Tusk czy arcybiskup Tadeusz Goc³owski.
Celem konferencji by³a próba odpowie-

Legitymacje kolejowe

Szczêliwej podró¿y!
Zawsze pod koniec roku uczelnia musi rozwi¹zaæ dylemat: czy i w jakiej skali wykupiæ 50-procentowe ulgi kolejowe dla pracowników. Za tak¹
decyzj¹ przemawia fakt, ¿e wielu pracowników
jedzi poci¹gami na delegacje. Zwi¹zki zawodowe podkrelaj¹, ¿e nale¿y zadbaæ o osoby doje¿d¿aj¹ce do pracy z innych miejscowoci. Koszt
wykupu legitymacji kolejowych jest jednak niebagateln¹ sum¹. Jednostkowa cena zale¿y od
procentowej liczby pracowników korzystaj¹cych
z ulgi. Chodzi przy tym o osoby zatrudnione i
uprawnione, tzn. zatrudnione w wymiarze co
najmniej 1 etatu i na okres nie krótszy ni¿ rok
objêty ulg¹.
W przypadku wykupienia ulgowych legitymacji dla 100% uprawnionych pracowników jednostkowa cena wyniesie w tym roku 112,50 z³ (w tym
VAT 7%), co oznacza niestety wzrost a¿ o 36,4%.
Jednak¿e ograniczenie liczby wykupionych legitymacji jest nieop³acalne, gdy¿ obni¿enie ich iloci ju¿ o 1% powoduje wzrost ceny o 20% (gdy
legitymacje dostanie tylko 40% osób  cena wzronie o 100%). PKP nie jest zainteresowane sprzedawaniem legitymacji grupie mniejszej ni¿ 10%

dzi na pytanie, jak wiele siê zmieni³o po roku
1989. Studenci wraz z zaproszonymi politykami rozmawiali o upadku komunizmu i
wp³ywie tego wydarzenia na ¿ycie mieszkañców Europy po obu stronach ¿elaznej
kurtyny. Dyskutowano o tym, jak przebiega proces przemian, oraz poruszano kwestiê tego, czy Europejczycy z zachodu i
wschodu kontynentu potrafi¹ siê wzajemnie zrozumieæ. Poza wyk³adami i dyskusjami uczestnicy konferencji mieli okazjê zwiedziæ w Berlinie m.in. Muzeum Checkpoint
Charlie powsta³e w miejscu najbardziej znanego przejcia granicznego pomiêdzy Berlinem Wschodnim i Zachodnim, by³¹ siedzibê wschodnioniemieckich s³u¿b specjalnych Stasi oraz budynek Reichstagu, w którym obecnie znowu znajduje siê niemiecki
parlament. Organizatorzy ze strony polskiej
zaprosili uczestników na wycieczkê do
Stoczni Gdañskiej  miejsca powstania Solidarnoci, symbolu przemian w Europie.
Pomimo napiêtego programu codziennych
zajêæ wieczorami studenci zawsze potrafili
znaleæ czas, by w nieformalnych ju¿ warunkach spotykaæ siê na wspólnych integracyjnych imprezach.
Tego typu konferencje s¹ znakomit¹ okazj¹ do zbudowania wzajemnego zrozumienia pomiêdzy ludmi ró¿nych narodowoci.
W przededniu wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej ma to dla nas chyba szczególne znaczenie. Oby jak najwiêcej takich spotkañ!
Zainteresowanych podobnymi spotkaniami odsy³amy do serwisu www AEGEE:
http://www.uni-konstanz.de/studis/aegee/
Szymon Zaleski

liczby pracowników.
Powy¿sze dane sk³oni³y Senat PWr do podjêcia decyzji o zakupieniu legitymacji zni¿kowych
dla wszystkich uprawnionych pracowników, tj. dla
4.252 osób. Liczba ta nie obejmuje pracowników
uprawnionych do ulg z innego tytu³u, przebywaj¹cych na ca³orocznym urlopie bezp³atnym, urlopie wychowawczym lub odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹.
W sumie Politechnika Wroc³awska zap³aci³a
Polskim Kolejom Pañstwowym 478.349,15 z³.
UWAGA! Dyrekcja PKP podkrela, ¿e legitymacji kolejowych nie wolno foliowaæ, gdy¿ uniemo¿liwi³oby to kontrolê wa¿noci dokumentu.
Dyrektor Administracyjny PWr Andrzej Kaczkowski zapewni³, ¿e procedura wydawania legitymacji przebiegnie sprawnie. Umowê podpisano 22 grudnia 1999 r., a jeszcze przed koñcem
roku osoby wyje¿d¿aj¹ce na Sylwestra poza
Wroc³aw mog³y otrzymaæ nowe legitymacje 
oczywicie, o ile dysponowa³y aktualnym zdjêciem.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e rozstanie siê pracownika z Politechnik¹ Wroc³awsk¹ oznacza
utratê zni¿ki. Osoby zwalniaj¹ce siê w ci¹gu bie¿¹cego roku zobowi¹zane s¹ do zwrotu legitymacji w Dziale Spraw Pracowniczych. 

DZIA£ WSPÓ£PRACY
MIÊDZYNARODOWEJ INFORMUJE
W Biuletynie Informacyjnym Dzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodowej z grudnia 1999 roku znajdujemy bogat¹ ofertê stypendiów oferowanych przez
Francjê na rok akademicki 2000/2001. S¹ to:
 Bourses ïétudes  dla osób, które w³anie
ukoñczy³y studia i chc¹ kontynuowaæ studia tzw.
3. Cyklu. Kandydaci powinni skontaktowaæ siê
bezporednio z uczelniami francuskimi, by uzyskaæ wstêpne potwierdzenie przyjêcia na studia trzeciego cyklu. Termin sk³adania podañ
mija 11.02.2000 r.;
 Bourses de stage  dla studentów V roku
studiów i m³odych pracowników nauki. Zainteresowani sami powinni znaleæ miejsce sta¿u.
Termin sk³adania podañ mija 11.02.2000 r.;
 Théses en co-tutelle  dla osób chc¹cych
wykonywaæ pracê doktorsk¹ równoczenie we
Francji i w Polsce. Termin sk³adania podañ mija
7.04.2000 r.;
 Stypendia COPERNIC  dla osób w wieku
do 30 lat posiadaj¹cych tytu³ magistra in¿yniera, magistra ekonomii lub magistra prawa. Termin sk³adania podañ: marzec 2000 r.;
 Stypendia naukowe finansowane przez Ministére de lEducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie  przeznaczone dla
m³odych naukowców. Termin sk³adania wniosków mija  w zale¿noci od rodzaju stypendium  30.04.2000 r. lub 15.05.2000 r.;
 Stypendia oferowane przez Agence Universitaire de Francophonie  ich pe³ny opis mo¿na znaleæ w Internecie pod adresem: www.aupelf-uref.org;
 jednomiesiêczne sta¿e pedagogiczne dla
wyk³adowców jêzyka francuskiego w Studium
Jêzyków Obcych.
Od wszystkich stypendystów wymagana jest
znajomoæ jêzyka francuskiego.
Dodatkowe informacje i formularze aplikacyjne s¹ dostêpne u p. El¿biety Mazurek (Dzia³
Wspó³pracy Miêdzynarodowej, A-1, pok. 146,
tel. 28-46).
W ramach 3. Programu Horyzontalnego V Programu Ramowego Unii Europejskiej firma PARYSTEC Computer AG (Aachen, Niemcy) oferuje
m³odym pracownikom naukowym mo¿liwoæ 1224-miesiêcznego pobytu w Dziale Rozwoju swojej firmy. Osoby zainteresowane proszone s¹ o
pilny kontakt z Dzia³em Wspó³pracy Miêdzynarodowej (A-1, pok. 146, tel. 28-46).
DWM otrzyma³ równie¿ materia³y dotycz¹ce
dwóch komponentów programu SOCRATES:
MINERVA i GRUNTVIG. Komponent GRUNTVIG ma na celu promowanie europejskich
standardów i polepszenie jakoci edukacji doros³ych. Komponent MINERVA dotyczy promowania kszta³cenia otwartego i na odleg³oæ, z
uwzglêdnieniem technologii informacji i komunikacji. Termin sk³adania projektów w obu komponentach mija 1.03.2000 r.
Szczegó³owych informacji udziela Jadwiga
Dobrowolska, DWM, A-1, pok. 146, tel. 21-76.
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Pracowaæ, czy nie?

ELEKTRONIKA

(zw³aszcza w nadgodzinach)

10 listopada1999 r. Rada Wydzia³u
wyznaczy³a recenzentów dorobku naukowego prof. Ewarysta Rafaj³owicza,
który zg³osi³ siê na konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w dyscyplinie automatyka i robotyka w specjalnoci statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi.
Postanowiono otworzyæ przewody
doktorskie mgr in¿. Jaros³awa Mierzwy i mgr in¿. Tomasza Guza. Promotorem obu przewodów zosta³ dr hab. Jan
Kazimierczak z Instytutu Cybernetyki
Technicznej PWr. Otwarto te¿ przewód
doktorski mgr in¿. Romana Ptaka, którego promotorem bêdzie dr hab. Jan
Magott, prof. PWr.
Przerwano przewody doktorskie mgr
in¿. Artura Winiewskiego i mgr in¿.
Artura Wrzyszcza.
Przyjêto zasady rekrutacji w roku akademickim 2000/2001.
Powo³ano Wydzia³ow¹ Komisjê Wyborcz¹.
Zatwierdzono tematy prac dyplomowych dla studiów zaocznych.
Do dnia 30.09.2000 r. przed³u¿ono
urlop bezp³atny mgr Dariuszowi Maksymiukowi.
8 grudnia 1999 r. dziekan wrêczy³
dyplomy pracownikom wydzia³u, którzy otrzymali nagrody Rektora i Dziekana.
Poparto wniosek o powo³anie prof.dr
hab.in¿. Ewarysta Rafaj³owicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
Dopuszczono dr in¿. Zenona Ulmana z Politechniki Gdañskiej do kolokwium habilitacyjnego i wybrano temat
wyk³adu habilitacyjnego.
Postanowiono przekazaæ komisjom
ds. przewodów doktorskich uprawnienia do podejmowania uchwa³ w sprawie przyjêcia rozprawy doktorskiej i
dopuszczenia jej do publicznej obrony.
Poparto wniosek o zatrudnienie dr
in¿. Bronis³awa Majchrzaka na stanowisku starszego wyk³adowcy od
1.02.2000 r.
Przed³u¿ono dr in¿. Andrzejowi Sawickiemu urlop bezp³atny do
30.09.2000 r.
22 grudnia 1999 r. Rada Wydzia³u
w dniu nada³a mgr in¿. Zofii Kruczkiewicz i mgr in¿. Robertowi Malewiczowi stopieñ doktora nauk technicznych
w dyscyplinie informatyka. Uznano
pracê doktorsk¹ mgr in¿. Roberta Malewicza za wyró¿niaj¹c¹. 

Kto móg³ przypuszczaæ 10 lat temu, ¿e
wraz z kartkami na cukier i têsknot¹ za chrupi¹cymi bu³eczkami odejdzie w zakurzon¹
przesz³oæ troska w³adz Politechniki, ¿e pracownicy za ma³o czasu spêdzaj¹ na uczelni? Pojawi³ siê nawet problem odwrotny.
Pl¹cz¹ siê bez koñca po pokojach i laboratoriach, a najbardziej zawziêci nie daj¹ siê
wyrzuciæ o dziesi¹tej wieczorem! Nie uszanuj¹ nawet wiêtego dnia, bo w czasie weekendów odbywaj¹ siê zajêcia studiów wieczorowych (p³atnych). A przecie¿ dzia³anie
uczelni (i jej s³u¿b) ma konkretny wymiar
finansowy.
Dyrektor Administracyjny PWr w swoim
pimie z 6 grudnia 1999 zwraca uwagê na
fakt, ¿e w ostatnich latach znacznie wzros³a iloæ nap³ywaj¹cych wniosków o wydanie pracownikom jednostek organizacyjnych Uczelni przepustek upowa¿niaj¹cych
do przebywania w budynkach i pomieszczeniach Uczelni w dniach wolnych od pracy
oraz w godzinach nocnych. W roku 1999
wydano ich niemal 140, a wiêcej ni¿ drugie
tyle zosta³o przed³u¿onych! Przy tym znaczna wiêkszoæ wniosków dotyczy udzielenia
maksymalnego zakresu dostêpnoci, tzn. i
wszystkich dni roku, i ca³ej doby, i to na
okres pe³nego roku! Dyrektor A. Kaczkowski podkrela, ¿e du¿a liczba osób maj¹cych
prawo wstêpu i przebywania w obiektach
Uczelni w ci¹gu ca³ej doby utrudnia dozór
obiektów i obni¿a szansê skutecznej ochrony mienia, gdy¿ obecnoæ pracowników nie
pozwala np. w³¹czyæ wielu systemów alarmowo-zabezpieczaj¹cych. Zredukowana liczebnie obsada portierni nie jest w stanie
reagowaæ na ka¿dy odg³os czy ruch w budynku. W niektórych przypadkach sytuacja
ta prowadzi nawet do zwiêkszania obsady
portierni, co podnosi koszt utrzymania
Uczelni i jednostek organizacyjnych.
Dyrektor zauwa¿a równie¿, ¿e przebywanie pojedynczej osoby w pustym budynku
stwarza niebezpieczeñstwo nieudzielenia
pomocy w razie nieprzewidzianego wypadku czy np. zas³abniêcia. Tak¿e przepisy BHP
zabraniaj¹ wykonywania niektórych rodzajów prac przez pracownika bez osoby towarzysz¹cej.
Dyrektor Kaczkowski zwraca siê do szefów jednostek, zw³aszcza tych wystêpuj¹cych z wnioskami najczêciej, o wnikliwe i
staranne rozwa¿enie w ka¿dym przypadku
celowoci wydawania takiej przepustki oraz
jej niezbêdnego zakresu. (Nie s¹ potrzebne
przepustki na wstêp do budynków i pomieszczeñ, w których odbywaj¹ siê oficjalnie zg³oszone zajêcia dydaktyczne lub inna
dzia³alnoæ.)

Takie podejcie, choæ maj¹ce ekonomiczne uzasadnienie, nie jest ¿yczliwie odbierane przez naukowców, dla których uczelnia
nie jest zwyk³ym miejscem pracy.
¯onie powiem, ze idê do kochanki, kochance  ¿e do ¿ony, no i wreszcie bêdê
móg³ pójæ do biblioteki.  mówi stara
anegdota o prawdziwym uczonym. A tu biblioteka zamkniêta. ¯eby tak choæ móc posiedzieæ pod jej drzwiami...
Rozumiemy wiêc stanowisko zaprezentowane przez dr Marka Zaj¹ca (Nie³atwo byæ
pracowitym  tekst poni¿ej).
Redakcja ma mieszane uczucia*.
1. Pracujemy po nocy [á propos: jestemy
wdziêczni za przepustki].
2. Te¿ chcielibymy mieæ dosyæ pieniêdzy,
¿eby urz¹dziæ sobie stanowisko pracy we
w³asnym domu,
3. ... i z³ot¹ rybkê.
S¹dzimy, ¿e tylko z³ota rybka znajdzie
rozwi¹zanie satysfakcjonuj¹ce obie strony. (mk)
*) Ch³opczyk do sprzedawczyni:
 Proszê cukierków mieszanych za 5 groszy.
 Masz tu dwa cukierki i sam sobie pomieszaj.

Nie³atwo
byæ pracowitym
Na tablicach og³oszeñ jednostek naszej uczelni pojawi³o siê ostatnio pismo P. Dyrektora Kaczkowskiego w sprawie ograniczenia w wydawaniu przepustek upowa¿niaj¹cych do przebywania w budynkach Politechniki Wroc³awskiej poza
godzinami pracy i w dni od pracy wolne. Jak rozumiem dotyczy to pónych wieczorów oraz sobót i niedziel. Od wielu lat posiadam tak¹ przepustkê i korzystam z niej. Nie jest to moja fanaberia, ale zwyk³a koniecznoæ. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym zobowi¹zanym
do prowadzenia dydaktyki oraz prac badawczych.
Chcê z owych obowi¹zków wywi¹zaæ siê dobrze,
tak jak siê tego ode mnie oczekuje. Oznacza to,
¿e muszê na pracê zawodow¹ powiêciæ wiele
godzin dziennie. Charakter pracy naukowej wymaga zajmowania siê ni¹ nie tylko w ustawowych godzinach pracy, od ósmej do piêtnastej,
co jest chyba tak oczywiste, ¿e nie wymaga t³umaczenia. Niestety nie mam na tyle luksusowych
warunków mieszkaniowych, bym móg³ mieæ w
domu w³asny gabinet czy laboratorium. Pracowaæ mogê naprawdê tylko w Instytucie. Sadzê,
¿e w podobnej sytuacji jest czêæ moich Kolegów. Z moich obserwacji wynika, ¿e pokoje pracowników, biblioteki i laboratoria wielu uniwersytetów zagranicznych s¹ pe³ne ludzi do póna.
Wrêcz zwyczajem jest, ¿e pracownicy naukowi
maj¹ klucze (lub karty magnetyczne) do budynku lub przynajmniej jego czêci. Zawsze wydawa³o mi siê nienormalne, ¿e gmachy Politechniki
po godzinie 15 pustoszej¹. Nie mogê uwierzyæ,
¿e tylu ludzi zajmuje siê prac¹ naukow¹ w domu.
Nie mogê tak¿e uwierzyæ, ¿e mo¿na osi¹gn¹æ
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styczeñ 2000
rezultaty naukowe pracuj¹c tylko w regulaminowym czasie pracy. A okazuje siê, ¿e tak ma byæ!
Przychodz¹c wieczorem czy w sobotê przeszkadza siê s³u¿bom ochrony! Zapewne to prawda,
ale czy to jest w uczelni akademickiej najwa¿niejsze? Nie mogê nadziwiæ siê takiemu stanowisku.
Z wyrazami nale¿nego szacunku
dr Marek Zaj¹c
Instytut Fizyki PWr

Konkurs Wokulski
Od pocz¹tku bie¿¹cego roku akademickiego trwa przygotowana przez Fundacjê Bankow¹ im. Leopolda Kronenberga we wspó³pracy z organizacj¹ AIESEC Polska trzecia
edycja konkursu Wokulski. Sk³ada siê on
z dwóch czêci. W pierwszej bêd¹ oceniane eseje napisane na poni¿sze tematy:
1. Samorz¹dnoæ w biznesie: przemiany
samorz¹dowych organizacji gospodarczych
po roku 1989.
2. Udzia³ firm prywatnych w kszta³towaniu infrastruktury miejskiej na prze³omie
XIX i XX wieku.
3. Wielkie sieci handlowe a drobny handel i problemy zatrudnienia.
4. Przedsiêbiorca odpowiedzialny spo³ecznie  ewolucja postaw w wieku XIX i XX.
W tym etapie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy
studenci. Zwyciêzca otrzyma nagrodê 
komputer klasy PC z drukark¹ o ³¹cznej
wartoci nie ni¿szej ni¿ 10 tysiêcy z³otych.
W drugiej czêci konkursu zostanie wybrany najlepszy z zaproponowanych biznesplanów. Jego projekt powinien byæ:

NZS po18 latach
wspomina 13 grudnia
11 grudnia 1999 Niezale¿ne Stowarzyszenie Studentów zorganizowa³o spotkanie
upamiêtniaj¹ce 18. (ju¿!) rocznicê wprowadzenia stanu wojennego. Goæmi spotkania
byli ówczeni dzia³acze niezale¿nych organizacji studenckich i zwi¹zkowych, wród
nich in¿. Antoni Tarczewski, dr Kornel Morawiecki, minister nauki prof. Andrzej Wiszniewski, min. S³awomir Najnigier i pierwszy przewodnicz¹cy NZS Rafa³ Guzowski.
Czêæ artystyczn¹ zapewni³ studencki kabaret Leon, którego entré by³o naprawdê
mocne: oto na salê wkroczy³o kilku oficerów milicji obywatelskiej i pouczy³o zebranych o nielegalnoci zgromadzenia.
Cz³onkowie kabaretu to Adam Szylko, Tomasz Malinowski, Jacek Kaczmarek i Marcin Lau.
Wiêcej na temat tej artystyczno-politycznej imprezy mo¿na przeczytaæ w najnowszym, czwartym ju¿, numerze pisma ¯ak,

 innowacyjny,
 odpowiedzialny spo³ecznie (dbaæ o poszanowanie rodowiska naturalnego, o potencjalnych pracowników, efektywnie wykorzystywaæ zasoby),
 odpowiadaj¹cy na potrzeby spo³ecznoci lokalnych,
 perspektywiczny.
Ten etap adresowany jest do studentów,
którzy zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoæ
gospodarcz¹, zaliczyli drugi rok studiów, a
tak¿e do s³uchaczy studiów podyplomowych, którzy nie ukoñczyli 27 lat. Przewidziana nagroda pieniê¿na w wysokoci 25
tysiêcy z³otych ma umo¿liwiæ realizacjê najlepszego biznes-planu. Zostanie ona przekazana przez Fundacjê laureatowi w dniu
zakoñczenia projektu Wokulski, w czerwcu 2000 roku.
Mo¿liwe jest uczestnictwo w jednej wybranej czêci konkursu lub obu równoczenie. Termin sk³adania prac up³ywa 30
marca 2000 roku.
W gmachu g³ównym naszej uczelni w
dniu 14 grudnia 1999 r. przedstawicielka komitetu lokalnego AIESEC dzia³aj¹cego przy
PWr  Anna Sofiñska dokona³a prezentacji
zasad tego konkursu. Zainteresowanymi
okazali siê g³ównie studenci IV i V roku
Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania.
Przypominamy, ¿e w pierwszej edycji
Wokulskiego zwyciê¿yli wroc³awscy studenci, którzy przedstawili biznes-plan dla
rowerowej firmy kolporterskiej, doskonale
prosperuj¹cej do tej pory.
Zachêcamy do sprawdzenia w³asnych
szans i ¿yczymy powodzenia! 
które przy tej okazji polecamy Pañstwa
uwadze. 

NA WYDZIA£ACH
BUDOWNICTWO
L¥DOWE I WODNE

22 grudnia1999 r. Rada Wydzia³u
otworzy³a przewód habilitacyjny dr in¿.
Jakuba Marcinowskiego z I-14; wybrano te¿ recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego kandydata.
Powo³ano komisjê do postêpowania
o nadanie tytu³u naukowego profesora
drowi hab.in¿. Lechowi liwowskiemu,
prof.nadzw.PWr.
Powo³ano zespó³ do otwarcia przewodu habilitacyjnego dr in¿. Jerzemu Hole
z I-2.
Og³oszono konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego PWr w dyscyplinie budownictwo w specjalnoci
mechanika budowli.
Zatwierdzono Regulamin Wydzia³u.
Uruchomiono Studium Podyplomowe
Zamówienia publiczne w budownictwie. Na stanowisko kierownika Studium mianowano prof.dr hab.in¿. Juliusza Mrozowicza. Powo³ano Wydzia³ow¹ Komisjê Rekrutacyjn¹ Studium.
GÓRNICZY

5 stycznia 2000 r. na posiedzeniu
Rady Wydzia³u wyra¿ono zgodê na wszczêcie przewodu doktorskiego mgr in¿.
Tomasza Ratajczaka nt. Mechanizm
flotowalnoci ziarn mineralnych w roztworach soli nieorganicznych, powo³uj¹c dr hab.in¿. Jana Drzyma³ê na promotora pracy.
Postanowiono przyj¹æ i dopuciæ do
publicznej obrony rozprawê doktorsk¹
mgr Jacka Koz³owskiego nt. Mieszanie siê wód  podstawowy proces kszta³towania siê sk³adu chemicznego wód
leczniczych Polski.
Powo³ano Wydzia³ow¹ Komisjê Programow¹ na kadencjê 1999-2002.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek o
udzielenie dr in¿. A.£uszczkiewiczowi
urlopu naukowego w semestrze letnim
roku akademickiego 1999-2000 na zakoñczenie pracy habilitacyjnej.
Wyra¿ono zgodê na zorganizowanie w
2000 r. konferencji na temat Kultywowanie tradycji górniczych.
IN¯YNIERIA RODOWISKA

8.12.1999 r. na posiedzeniu Rady Wydzia³u dziekan wrêczy³ nagrody i wyró¿nienia pracownikom W-7 oraz nominacje na stanowiska kierowników zak³adów w I-15 oraz Katedry Klimatyzacji i
Ciep³ownictwa.
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M³odzi,
ale garbaci

Wszczêto postêpowanie o nadanie dr
hab. Zygmuntowi Kowalskiemu tytu³u
naukowego profesora oraz powo³ano
recenzentów dorobku naukowego kandydata.
Jednog³onie zatwierdzono tematy
prac dyplomowych na studiach dziennych i zaocznych.
Zatwierdzono przedstawion¹ przez
dziekana korektê bud¿etu wydzia³u na
rok 1999.
Dziekan zaprosi³ wszystkich pracowników na wrêczenie dyplomów absolwentom wydzia³u. Sponsorami uroczystoci, która odby³a siê 15.12.1999 r.,
by³y Kopalnia Wêgla Brunatnego TURÓW oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Wroc³awia.

Z badañ przeprowadzonych przez pracowników Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu PWr wród studentów naszej uczelni
wynika, ¿e tylko u 42% studentów nie ma wad
postawy. U prawie 34% badanych wykryto
wady niebezpieczne, tj. skoliozy, skoliozy ladowe, garby ¿ebrowe i wa³y lêdwiowe. Pozostali studenci mieli wadliwe postawy polegaj¹ce na asymetrii postawy, barków lub ³opatek albo zrotowanej lub obni¿onej miednicy. Zjawiska te s¹ w pewnym stopniu ich chorob¹ zawodow¹, gdy¿ niew³aciwa postawa
w czasie nauki czêsto skutkuje przeci¹¿eniem
krêgos³upa.
Badaniami objêto1000 osób w wieku 20-26 lat.
Dr Wincenty liwa, autor powsta³ego w
1999 roku sprawozdania na ten temat, pod-

INFORMATYKA I ZARZ¥DZANIE

Czystoæ wód

30.11.1999 r. Rada Wydzia³u postanowi³a og³osiæ konkursy na stanowiska:
profesora nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji
w I-23, adiunkta w Zak³adzie Badañ
Operacyjnych i Zastosowañ Informatyki w I-23 i adiunkta w Wydzia³owym
Zak³adzie Informatyki oraz powo³ano
komisje konkursowe.
Nadano stopnie doktorów: mgr in¿.
El¿biecie Ochockiej w dziedzinie nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauk o
zarz¹dzaniu oraz mgr in¿. Lechowi
Madeyskiemu w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.
Poparto wniosek o wyró¿nienie rozprawy doktorskiej mgr in¿. Lecha Madeyskiego.
Przyjêto rozprawê doktorsk¹ mgr in¿.
Rados³awa Katarzyniaka i wyznaczono
termin jej publicznej obrony.
Wszczêto przewody doktorskie: mgr
in¿. El¿biety Kara, mgr in¿. Ma³gorzaty £ukaniuk, mgr in¿. Zygmunta Grajkowskiego, mgr in¿. Marcina Kuliñskiego i mgr in¿. Grzegorza Dra³usa. Przyjêto tematy ich prac doktorskich i wybrano promotorów.
Zatwierdzono tematy prac dyplomowych, które maj¹ byæ zakoñczone w lutym 2000 r.
Postanowiono uruchomiæ p³atne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie wieczorowe na kierunku Informatyka.
PPT

28 padziernika 1999 r. na posiedzeniu Rady Wydzia³u dziekan prof. Ryszard Grz¹lewicz wrêczy³ akty nominacyjne wybranym na kadencjê 1999-
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Wraz z zacienianiem siê zwi¹zków Polski
z Uni¹ Europejsk¹ ochrona wód przestaje byæ
naszym lokalnym problemem. Troska o odpowiednie standardy wynika z obowi¹zku wdra¿ania dyrektyw Unii w tej dziedzinie.
W zwi¹zku z tym w dniach 24  26 listopada odby³a siê w Hotelu Las w Szklarskiej
Porêbie konferencja miêdzynarodowa pod nazw¹ Czysta Nysa. Jej uczestnikami byli
przedstawiciele krajów zwi¹zanych geograficznie z t¹ rzek¹: Czesi, Niemcy i Polacy. Prelegentem z innego dorzecza by³ wyk³adowca
z regionu Górnego Renu; przedstawi³ on
dowiadczenia niemiecko-francuskie w tej
dziedzinie.
Dotyczy³a kwestii zagro¿eñ powodziowych,
ciekowych, a tak¿e stanu Nysy £u¿yckiej jako
ród³a wody pitnej.
Organizatorami konferencji by³y: Urz¹d Wo-

Powsta³a Dolnol¹ska Rada Energii Odnawialnych

S³oñce, wiatr,
woda i rzepak
Donosilimy niejednokrotnie o dzia³alnoci
powo³anej przy Fundacji Rozwoju Politechniki Wroc³awskiej Rady ds. Badañ i Wykorzystania Odnawialnych róde³ Energii. Przez
rok organizowa³a ona seminaria powiêcone
poszczególnym rodzajom energii odnawialnych. Prócz ekspertów uczestniczyli w nich
tak¿e studenci, doktoranci i zainteresowani
mieszkañcy Wroc³awia. Inicjatorzy tej inicjatywy poszukiwali wsparcia dla swoich dzia³añ w regionie, co zaowocowa³o w koñcu grudnia 1999 zarejestrowaniem Dolnol¹skiej Rady
Energii Odnawialnych. W sk³ad gremium za³o¿ycielskiego weszli nie tylko przedstawiciele

krela, ¿e uzyskane wyniki pozwol¹ na skuteczne przeciwdzia³anie rozwojowi tych niekorzystnych zjawisk. Nale¿y równie¿ zapewniæ studentom specjalistyczne æwiczenia i odnowê biologiczn¹. 

jewódzki we Wroc³awiu, Zwi¹zek Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej i Centrum Samorz¹du
Lokalnego w Jeleniej Górze. O sprawowanie
funkcji przewodnicz¹cego konferencji poproszono dyrektora Filii Politechniki Wroc³awskiej w Jeleniej Górze  dr in¿. Macieja Paw³owskiego.
Zarówno wypowiedzi prelegentów, jak dane
zamieszczone w materia³ach konferencyjnych
wskazywa³y, ¿e kwesti¹ wa¿niejsz¹ ni¿ zagadnienia technologii i iochrony wód staje siê w
chwili obecnej wiedza na temat wymogów i
zasad stosowania okrelonych dyrektyw unijnych.
Niestety, jak wynika z dyskusji i prezentowanych podczas konferencji opinii, wiedza na
ten temat jest znikoma. Brak jej nie tylko
urzêdnikom, ale i pracownikom naukowym.
Wydaje siê, ¿e tak silna jednostka jak Politechnika Wroc³awska powinna z tego równie¿
wyci¹gn¹æ wnioski.
dr in¿. Maciej Paw³owski
PWr i Akademii Rolniczej we Wroc³awiu oraz
Wroc³awskiego Parku Technologicznego S.A.,
ale te¿ Urzêdu Marsza³kowskiego (przedstawicielem w Radzie jest dr Mieczys³aw Ciurla) i Urzêdu Wojewódzkiego, Cukrobanku
S.A., Zespo³u Elektrociep³owni Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej i SIMP.
W gronie tym jest te¿ pose³ RP Rados³aw Gawlik znany z zainteresowania dla problemów
ekologii.
DREO zamierza przyczyniæ siê do intensywniejszego zagospodarowania energii biopaliw,
biomasy, promieniowania s³onecznego, energii wodnej, wiatrowej, geotermalnej, fotowoltaicznej, energii otoczenia (pompy ciep³a) i
recyklingu energetycznego.
W obszarze zainteresowañ Rady s¹ problemy modernizacji dolnol¹skiej energetyki i
ochrona rodowiska. Zamierza ona przyczyniæ siê do lepszego wykorzystania osi¹gniêæ
naukowych, rozwoju przedsiêbiorczoci i
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optymalizacji wykorzystania terenów rolniczych. Bêdzie te¿ d¹¿yæ do powo³ania Centrum lub Instytutu róde³ Energii.
Pierwsze posiedzenie DREO odby³o siê 21
stycznia 2000 w murach Politechniki Wroc³awskiej. Przewodnicz¹cym Zarz¹du zosta³
pan Aleksander Hager (reprezentuj¹cy Radê
przy Fundacji Rozwoju PWr), za cz³onkami
zarz¹du: prof. Mieczys³awa Mieczyñski, prof.
Józef Szlachta (AR), Jerzy Kruszyñski (Cukrobank S.A.) i dr Marek Koz³owski (Fundacja Rozwoju PWr). Tymczasow¹ siedzib¹
DREO bêdzie Cukrobank. 

Od nieagresji
do przyjani

s¹ konieczne, by mog³a powstaæ wspólna
Europa na zdrowym fundamencie. Obecnie
istniej¹ mo¿liwoci dotarcia do wielu materia³ów ród³owych i odpowiedniego ich nawietlenia. Obowi¹zkiem PWr, jako jednej
z najwiêkszych polskich uczelni, jest nie tylko merytoryczne kszta³cenie, ale tak¿e przekazanie m³odzie¿y ducha obywatelskiego i
patriotycznego.
W otwarciu wystawy uczestniczyli równie¿: attache kulturalny konsulatu Niemiec
Stefan Veeh, przewodnicz¹cy Niemieckiego
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego Friedrich Petrach i ewangelicki biskup Wies³aw
Sko³ucki. Wystêpuj¹cy w imieniu konsula
generalnego Stefan Veeh wyrazi³ satysfakcjê z faktu, ¿e ekspozycja ta ma miejsce w³anie we Wroc³awiu i to w czasach, gdy stosunki polsko-niemieckie uk³adaj¹ siê doskonale. Zauwa¿y³, ¿e oddaje ona we w³aciwy
sposób atmosferê pierwszych dni wojny.
Równie¿ pastor z ewangelickiej katedry w
Berlinie Manfred Richter uzna³, i¿ pokazano tu bardzo wartociow¹ dokumentacjê,
robi¹c¹ wyj¹tkowe wra¿enie na zwiedzaj¹cych.
Znaczenie i wagê takich ekspozycji podkreli³ w przys³anym licie marsza³ek Sejmiku Dolnol¹skiego prof. Jan Waszkiewicz:
Wydaje siê, ¿e nie wszyscy uwiadamiaj¹
sobie, co siê sta³o w sierpniu i wrzeniu 1939
roku. Tym wa¿niejsze staj¹ siê takie w³anie
wystawy pokazuj¹ce dramat II Rzeczpospolitej, wciniêtej pomiêdzy dwa totalitaryzmy.
¯yczê wszystkim organizatorom wytrwa³oci w procesie zmiany wiadomoci nas 
Polaków. Jestem przekonany, ¿e zbiorowym
wysi³kiem uda siê nam do koñca odk³amaæ
historiê.
Inicjatork¹ rozpowszechnienia wystawy
by³a dr Gizela Nowicka, która s³u¿y³a te¿ daleko id¹c¹ pomoc¹. Jej propozycja znalaz³a
zrozumienie i wsparcie finansowe w³adz naszej uczelni, a dziêki zabiegom mgr in¿. Andrzeja Ostoi-Soleckiego w dniu 13 stycznia
2000 r. dosz³o do projekcji filmu Jacobowsky i pu³kownik w re¿. Petera Glenvillea
wg sztuki Franza Werfla, obrazuj¹cego dokumentowany na wystawie okres. (hw)

To tytu³ wystawy autorstwa dr hab. Ryszarda Czocha zorganizowanej przez Politechnikê Wroc³awsk¹. Pracownicy i studenci naszej
uczelni mogli j¹ obejrzeæ na antresoli w gmachu g³ównym pomiêdzy czwartym a piêtnastym padziernika ubieg³ego roku, a nastêpnie w wa³brzyskiej filii PWr. Obecnie jest ona
udostêpniona szerokiej publicznoci przez
okres od 12 stycznia do 10 lutego br. we wroc³awskiej galerii W pasa¿u przy ul. Kie³baniczej 5. Zgromadzone tu dokumenty i fotografie przedstawiaj¹ sytuacjê polityczn¹ w
Niemczech i Polsce przed wybuchem II wojny wiatowej, drogê prowadz¹c¹ do zbli¿enia niemiecko-sowieckiego sformalizowanego Paktem o nieagresji zawartym 23 sierpnia 1939 r. i uwieñczonego Paktem o granicy
i przyjani z 28 wrzenia 1939 roku. Obszernie zilustrowane s¹ te¿: moment wybuchu
wojny i wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie polskie, rozwój stosunków pomiêdzy
agresorami przy zmieniaj¹cej siê sytuacji wojennej, obrona naszego kraju w czasie kampanii wrzeniowej oraz pocz¹tki martyrologii narodu na ziemiach polskich pod niemieck¹ i sowieck¹ okupacj¹.
Dyrektorka galerii  pani Halina Spasowska otwieraj¹c wystawê w dniu 12 stycznia
2000 r. zauwa¿y³a, ¿e imponuje ona iloci¹
zgromadzonych materia³ów i pietyzmem z
jakim je przygotowano. Pochodz¹ one nie tylko ze zbiorów krajowych bibliotek: ZN im. Ossoliñskich, Wyst¹pienie attache kulturalnego Niemiec (pierwszy z praUniwersytetu Wroc³awskiego, wej) w czasie otwarcia wystawy w galerii W pasa¿u. Wród
Instytutu Historycznego UWr, dostojnych goci autor  Ryszard Czoch (trzeci od lewej)
Instytutu l¹sko-£u¿yckiego,
ale tak¿e z Czytelni Statni Knihovny w Pradze (Czechy).
JM Rektor prof. Andrzej Mulak (bêd¹cy patronem honorowym wystawy) zauwa¿y³, ¿e
wiêkszoæ z przedstawianych
dokumentów dostêpna jest jedynie w Polsce. Stwierdzi³, ¿e
nadesz³y czasy, kiedy musimy
odkryæ pe³n¹ prawdê o faktach
z historii Polski, które by³y pomijane w edukacji i przemilczane w mediach. Pe³ne pokazanie prawdy i pamiêæ o niej
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2002 prodziekanom (dr Stanis³awie
Szarskiej i dr hab. Jerzemu Nowakowi,
prof.nadzw.) oraz dyrektorom Instytutów: Fizyki (prof.dr hab. Janowi Misiewiczowi) i Matematyki (dr hab. Bronis³awowi Florkiewiczowi, prof.nadzw.).
Poparto wnioski o nadanie tytu³ów
naukowych profesora w dziedzinie nauk
matematycznych dr hab. Bronis³awowi
Florkiewiczowi prof.nadzw. i dr hab.
Ryszardowi Magierze, prof.nadzw.
Dopuszczono dr W³odzimierza Salejdê do kolokwium habilitacyjnego i wybrano temat wyk³adu habilitacyjnego.
Zaakceptowano projekt Zasad rekrutacji na studia na Politechnice Wroc³awskiej w roku akademickim 2000/
2001.
Postanowiono powo³aæ Komisjê Rewizyjn¹ ds. Finansowych i przyjêto zakres jej obowi¹zków.
Dziekan prof. Ryszard Grz¹lewicz
odczyta³ listê osób zatrudnionych i
awansowanych w Instytutach: Matematyki i Fizyki.
25 listopada 1999 r. na posiedzeniu
Rady Wydzia³u prodziekan dr hab. Jerzy Nowak, prof.nadzw. wrêczy³ pracownikom wydzia³u nagrody Rektora i
Dziekana.
Wszczêto postêpowanie o nadanie
tytu³u naukowego profesora dr hab. Stanis³awowi Komiñskiemu z Instytutu
Fizyki i wybrano recenzentów dorobku
naukowego kandydata.
Wszczêto przewód habilitacyjny dr
Kazimierza Biedrzyckiego z Instytutu
Fizyki Dowiadczalnej Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Powo³ano recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku
naukowego kandydata.
Zatwierdzono sprawozdanie dziekana z dzia³alnoci wydzia³u w roku 1998.
Postanowiono utworzyæ now¹ specjalnoæ Fotonika na magisterskich studiach dziennych na kierunku Fizyka
techniczna. Zatwierdzono program nauczania i plan studiów dla tej specjalnoci.
Przyjêto do wiadomoci wniosek w
sprawie likwidacji stanowiska dyrektora
ds. administracyjnych w Instytucie Matematyki.
Poparto wnioski o nagrody indywidualne Prezesa Rady Ministrów RP dla dr
Mariusza Ciorgi i dr Paw³a Machnikowskiego z Instytutu Fizyki PWr za prace
doktorskie oraz dla dr Paw³a Hawrylaka z Institute for Microstructures, NRC
Ottawa w Kanadzie, absolwenta WPPT
w specjalnoci fizyka.
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KSI¥¯KI, które polecamy...
Robert Harris

Archangielsk
Wydawnictwo Albatros

Seria ð
Warszawa 1999
Cena 24 z³

Autor, absolwent Cambridge, jest znanym autorem ksi¹¿ek typu
political fiction.
Tutaj opisuje przygody angielskiego historyka, który wybra³ siê
do Moskwy na zjazd specjalistów zajmuj¹cych siê zasobami archiwów poradzieckich. Bohater jest z³ego zdania o dostêpnoci tych
zbiorów, ale niedosyt wkrótce zostaje mu wynagrodzony, gdy trafia
na informacje o tajemnicy zwi¹zanej z ostatnim okresem ¿ycia Stalina. Zainteresowania zawodowe sk³aniaj¹ go poszukiwañ rozwi¹zania zagadki, ale jego drogê znacz¹ krwawe wydarzenia...
Autor pragnie jednoczenie przeledziæ fenomen psychologiczny
nieustaj¹cej mi³oci do tyrana, który niezale¿nie od iloci zbrodni
pope³nionych wobec w³asnych obywateli jest przez nich kochany i
czczony. Czy jest to fenomen kulturowy? Harris ¿artuje sobie z reprezentantów amerykañskiej wizji wiata, w myl której kraj, w
którym s¹ restauracje McDonalda i bankomaty, jest ju¿ w pe³ni przewidywalny. Pozostaje jednak pytanie, o ile jednak na dniu dzisiejszym Rosji ci¹¿y tradycja, a w jakim stopniu nierozliczona przesz³oæ.
Konkluzja jest jednak wzglêdnie optymistyczna: choæ wiat taki
wci¹¿ istnieje, jest ju¿ zjawiskiem schy³kowym.

Kolegium Prorektorów
Kolejne posiedzenie Kolegium Prorektorów Wy¿szych Uczelni
Wroc³awia odby³o siê na Akademii Ekonomicznej 14 grudnia 1999.
 Uczelnia ta zosta³a zaprezentowana przez jej prorektora ds. dydaktyki prof. dr hab. Stefana Wrzoska.
Zainteresowanie wzbudzi³ fakt, ¿e AE prowadzi 3-letnie p³atne
studia doktoranckie dla kandydatów, którzy koñczyli uczelnie o
innym profilu.
 AE prowadzi w³asne biuro karier (szefem jest pan Tomasz Nowak), które podjê³o siê opracowania projektu oceny programów
nauczania Akademii. Prorektor UWr prof. A.Witkowski przedstawi³ propozycjê umowy rozszerzaj¹cej us³ugi Biura UWr i PWr na
ca³e rodowisko.
 Katarzyna Wertelecka, przedstawicielka organizatora Targów
Edukacyjnych zapowiedzia³a, ¿e TARED 2000 odbêdzie siê 23-26
lutego 2000. Wród zalecanych przez organizatorów form prezentacji s¹ te¿ strony internetowe.
 Prof. J.wi¹tek omówi³ strukturê populacji, z której rekrutuj¹
siê studenci i doktoranci. Prof. A.Witkowski przedstawi³ sprawê
powo³ywania filii i punktów zamiejscowych poszczególnych uczelni. Poszczególni prorektorzy zreferowali dorobek swoich uczelni
w tym zakresie.
Prof. wi¹tek przedstawi³ tendencjê do zamykania filii z powodów finansowych, zw³aszcza ¿e musz¹ konkurowaæ z prywatnymi
szko³ami, których dzia³alnoæ przybiera czasem formy paso¿ytnicze.
Uczestnicy dyskusji byli zgodni, ¿e istnieje koniecznoæ rozszerzania oferty kszta³cenia wy¿szego w regionie.
 Prof. L.Komorowski poinformowa³, ¿e MEN przewiduje mo¿liwoæ prowadzenia przez kilka uczelni  na podstawie wielostron-

nego porozumienia  miêdzyuczelnianych studiów doktoranckich.
Prorektorzy wyrazili równie¿ zainteresowanie dla oferowanych
przez inne uczelnie zajêæ fakultatywnych.
 Prof. L.Komorowski poinformowa³ o projekcie powo³ania pe³nomocnika ds. osób niepe³nosprawnych i o dzia³alnoci klubu Remedium.
 Poruszono te¿ sprawê akredytacji. Prof. Witkowski omówi³ standardy ustalone przez Uniwersyteck¹ Komisjê Akredytacyjn¹.
Ks.doc.dr hab. Andrzej Siemieniewski (PAT) zaprosi³ na nastêpne spotkanie w dniu 18 stycznia 2000.

Z robocz¹ wizyt¹ w USA
Delegacja Politechniki Wroc³awskiej z JM Rektorem prof. Andrzejem Mulakiem i Prorektorem ds. Ogólnych dr Ludomirem Jankowskim na czele bawi³a od 24 listopada do 10 grudnia w USA.
Podró¿ prowadzi³a przez Arizonê, Michigan, New Jersey i Pensylwaniê.
 University of Arizona w Tuscon (zdj.1) to miejsce, gdzie delegacja PWr bawi³a ju¿ dwa lata temu. Dobre stosunki naukowe i
ugruntowana wspó³praca to miêdzy innymi zas³uga prof. Jerzego
Rozenblita, automatyka i informatyka, który jest równie¿ wspó³pracownikiem Siemensa. By³ on ju¿ opiekunem doktoranta z PWr.
Przeprowadzono rozmowy z dziekanem Wydzia³u Electrical and
Computer Engineering, z szefem tamtejszej Szko³y Technicznej i
prezydentem uniwersytetu. Zwiedzono laboratoria. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e kontakty bêd¹ sprzyjaæ wyjazdom naszych doktorantów.
 University of Michigan w Ann Arbor ma presti¿ow¹ pozycjê.
Zosta³ za³o¿ony ju¿ w 1817 roku i ma III miejsce w klasyfikacji uniwersytetów USA. Szczególnie dobra wspó³praca rozwija siê z t¹ uczelni¹ w dziedzinie budownictwa (Dept. Of Civil and Environmental
Engineering) dziêki zaanga¿owaniu pracuj¹cego tam prof. Andrzeja
Nowaka (Faculty Director of International Programs).Uczelnia ma
wspania³e laboratoria. W programie zwiedzania uczelni by³a bardzo
nowoczesna, wyposa¿ona jest w ponad 500 komputerów, biblioteka.
Jej niekonwencjonaln¹ architekturê widaæ na zdj. 6.
Gocie zwiedzili te¿ muzeum Henryego Forda, gdzie mo¿na ogl¹daæ ogromn¹ kolekcjê zabytkowych pojazdów (na zdj. 7 dr R.Klempous na tle 15-milionowego Forda).
Podpisano umowê o wspó³pracy (zdj. 2).
 W stanie New Jersey znajduje siê stanowy uniwersytet Rutgers, który ma interesuj¹cy instytut informatyczny zajmuj¹cy siê
symulacj¹ komputerow¹ i modnymi zagadnieniami symulacji ruchu cia³a ludzkiego.
Jednym z pracowników Computer Science Dept. jest dr Tomasz
Imieliñski, by³y pracownik PG.
Powsta³ projekt umowy o wspó³pracy z t¹ uczelni¹.
 University of Philadelphia w Pensylwanii to równie¿ silny orodek rozwoju nauk in¿ynierskich. Tu w 1946 roku powsta³ pierwszy
w wiecie nowoczesny komputer Eniac. By³ oczywicie konstrukcja lampow¹ (fot.8). Obecnie rozwijane s¹ tutaj prace nad symulacjami ruchów cia³a. Uczelnia zajmuje siê Internetem  tak¿e w bardzo praktycznych aspektach, jak handel w sieci.
 Odwiedzono te¿ Laboratorium Bella w Holmdel  placówkê
badawcz¹ dzia³aj¹c¹ na potrzeby nowoczesnej technologii.
 Przedstawiciele Politechniki Wroc³awskiej byli te¿ goæmi Fundacji Kociuszkowskiej.
Na uczelniach mo¿na te¿ zobaczyæ wiadectwa dzia³alnoci Polaków w przesz³oci. Staraniem Polonii udokumentowano dzia³alnoæ
Feliksa W³adys³awa Paw³owskiego (zdj.5), który by³ jednym z pierwszych inicjatorów rozwoju wiedzy lotniczej w rejonie Detroit.
Amerykanie lubi¹ przedstawiaæ pogl¹dowo zjawiska przyrody.
Dziêki temu powstaj¹ atrakcyjne pomoce dydaktyczne, jak ten trawnik bêd¹cy modelem fal (zdj.3). Jak widaæ, rektor jest na fali. (mk)
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