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TARED
po raz szósty

Wród laureatów nagród znalaz³a siê
równie¿ Biblioteka G³ówna i OINT PWr, o
czym piszemy obok.

TARED

Nagroda
dla Biblioteki
G³ównej i OINT PWr
Od 1996 roku Biblioteka G³ówna i OINT
Politechniki Wroc³awskiej bierze udzia³ w
Prezentacjach Edukacyjnych TARED. Zawsze by³a jedyn¹ placówk¹ tego typu wród
wszystkich wystawców, którymi s¹ przede
wszystkim instytucje dydaktyczne, jak szko³y wy¿sze, rednie czy wydawcy podrêczników. Dyrekcja i pracownicy Biblioteki
nigdy nie mieli w¹tpliwoci co do celowoci uczestniczenia w tej imprezie edukacyjnej. Biblioteka PWr jest bowiem placówk¹
nale¿¹c¹ do najwy¿ej ocenianych polskich
bibliotek uczelnianych.
Mimo trudnoci lokalowych dzia³a bardzo
prê¿nie. Zdecydowana wiêkszoæ us³ug i procesów biblioteczno-informacyjnych jest
zautomatyzowana, a organizacja pracy stoi
na odpowiednim poziomie. Dziêki temu mo¿liwa jest sprawna obs³uga oko³o 30 tysiêcy
studentów i pracowników Politechniki.
Zgodnie ze wiatowymi trendami powstaje tu tzw. biblioteka wirtualna, która
oprócz w³asnych zasobów informacyjnych,
dostêpnych sieciowo w wersji elektronicznej (katalogi online, wiatowe bazy danych),
stwarza uporz¹dkowany dostêp do zasobów
elektronicznych w rozproszonym rodowisku sieciowym www (czasopisma elektroniczne, bazy danych na odleg³ych serwerach, witryny wydawców itp.). Wszystkie
one, zazwyczaj zupe³nie bezp³atnie, dostêpne s¹ dla pracowników i studentów naszej
uczelni ze strony domowej (home page)
Biblioteki (http://www.bg.pwr.wroc.pl).
Ka¿dy TARED jest dla Biblioteki okazj¹ do zaprezentowania bogatej oferty szkoleniowej i edukacyjnej. Zwi¹zana jest ona
nie tylko z prowadzonymi tu ogólnopolskimi kursami szkoleniowymi dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej
(Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne), ale i z propozycj¹ przygotoDokoñczenie na stronie 31
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W dniach 23 do 26 lutego odby³y siê VI
Dolnol¹skie Prezentacje Edukacyjne TARED. Ju¿ poprzedniego dnia w Hali Ludowej zjawi³y siê osoby przygotowuj¹ce stoiska poszczególnych wydzia³ów PWr, Dzia³u Nauczania, Biblioteki G³ównej i Samorz¹du Studenckiego. Na zdjêciu (str.II) widzimy przedstawicieli Wydzia³u Chemicznego, który zawsze zachwyca zwiedzaj¹cych prezentacj¹ ró¿nobarwnych, niemieszj¹cych siê ze sob¹ cieczy. Zespó³ 14 przylegaj¹cych do siebie stanowisk politechnicznych stanowi³ znacz¹cy obszar na powierzchni hali. Ich ozdob¹ by³a m³odzie¿
studencka. Dzia³ Nauki sprzedawa³ p³yty
CD zawieraj¹ce informacje o wydzia³ach
Politechniki. Niektórzy kandydaci na studia
byli jednak zainteresowani informatorem w
formie tañszej i bardziej zwiêz³ej. Co prawda mo¿na by³o te¿ liczyæ na informatory
wydzia³owe, ale nie wszyscy maturzyci s¹
ju¿ zdecydowani, która dziedzina jest im
najbli¿sza.
A konkurencja w tej dziedzinie robi siê
coraz wyraniejsza. We Wroc³awiu przybywa prywatnych uczelni, których stoiska targowe s¹ du¿e, efektowne i przygotowane w
sposób bardzo profesjonalny. Nawet uczelnia o utrwalonej pozycji musi siê liczyæ z
ich ofert¹.
25 lutego odby³a siê uroczystoæ, na której wrêczono uczestnikom Targów nagrody
za ró¿norodne osi¹gniêcia.
Obecni byli tu przewodnicz¹cy Kolegium
Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola prof.
Romuald Gelles, prorektor ds. nauczania PWr
prof. Jerzy wi¹tek (widoczny na zdjêciach),
a tak¿e przedstawiciele wielu uczelni, szkó³,
kuratorium i sponsorów nagród. Po raz pierwszy mielimy te¿ okazjê zobaczyæ na Prezentacjach pani¹ min. Barbarê Labudê, która jest
tradycyjnuie honorowym patronem imprezy.
Wyrazi³a ona swoj¹ sympatiê dla Wroc³awia.
Zacytowa³a te¿ zas³yszan¹ w mediach opiniê, ¿e czasy, w których ¿yjemy s¹ wspania³e, gdy¿ ka¿dy dzieñ przynosi wiêksze przemiany technologiczne ni¿ ca³a epoka staro¿ytna. No có¿, mo¿e jednak przejcie z epoki kamiennej do epoki br¹zu lub ¿elaza te¿
nie by³o bez znaczenia.

O, kurcze!

Szanowni Pañstwo,
W najbli¿szych dniach czeka
nas Prima Aprilis i nale¿a³oby
uczciæ to wiêto  znacznie ciekawsze od trywialnego dnia wagarowicza. Przed ka¿dym
otwiera siê morze szans na osi¹gniêcie tytu³u Najdowcipniejszego Cz³owieka Uczelni. Oczywicie nie polecamy kawa³ów polegaj¹cych na od³¹czeniu uziemienia, nalewaniu kwasu siarkowego do kubka od herbaty ani
czêstowanie szefa chrupkami ze
styropianu. Chyba, ¿e lubi styropian. Prosimy te¿ nie podszywaæ siê pod sekretarkê rektora,
która jakoby wzywa naszych
znajomych w pilnej sprawie (najlepiej podwy¿ki) do gmachu
g³ównego. Zachêcamy wiêc do
wspó³zawodnictwa i obiecujemy
ufundowaæ nagrodê dla osoby,
która oka¿e siê NCU.
Dla Pañstwa mamy zagadkê:
który materia³ w Pryzmacie
jest pierwszokwietniowym dowcipem?
Przy okazji warto przestudiowaæ oferty konferencji, doniesienia z Wroc³awskich Targów
Ksi¹¿ki Naukowej, Prezentacji
Edukacyjnych i propozycje programu Sokrates II.
Mi³ej lektury ¿yczy
Redakcja
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REMANENTY POWODZIOWE

Prorektor do Spraw Nauki Akademii
Medycznej prof.dr hab. Marian Klinger w
skierowanym do JM Rektora PWr prof.
A.Mulaka pimie wyra¿a wdziêcznoæ
w³adz wroc³awskiej AM za pomoc, jakiej
PWr udzieli³a poszkodowanej przez powód
Bibliotece G³ównej AM.
Przez ponad dwa lata (do grudnia 1999)
placówka ta korzysta³a z pomieszczeñ w
Hotelu Asystenta T-18. Zorganizowano tam
wypo¿yczalniê dla studentów AM. Obecnie
ksiêgozbiór i rega³y powróci³y do wyremontowanych magazynów.
REKOLEKCJE
DLA WIATA NAUKI

Zgodnie z postanowieniem Jego Eminencji ks. Kardyna³a Archidiecezji Wroc³awskiej Henryka Gulbinowicza w Roku Jubileuszowym odbêd¹ siê Rekolekcje dla wiata Nauki Wroc³awia. Bêd¹ one g³oszone
przez ks. Romana Rogowskiego (Papieski
Fakultet Teologiczny we Wroc³awiu) w
Kociele Uniwersyteckim Najw. Imienia
Jezus przy pl. Uniwersyteckim w dniach 912 kwietnia br. (niedziela-roda).
Msza w. o godz. 19.30 bêdzie ka¿dorazowo poprzedza³a naukê rekolekcyjn¹ rozpoczynaj¹c¹ siê o godz.20.00.
Ks. Tadeusz Reroñ, diecezjalny duszpasterz akademicki, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania.
PLEBISCYT

Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu ¯ycie Akademickie ju¿
po raz siódmy zorganizowa³o plebiscyt na
najpopularniejszego sportowca i trenera
AWF.
Wród sportowców zwyciê¿y³a Beata
Maksymow (judo). Drugie miejsce zaj¹³
Rafa³ Kubacki (judo), a trzecie  Urszula
W³odarczyk (lekkoatletyka). W pierwszej
dziesi¹tce najpopularniejszych sportowców
znalaz³o siê a¿ 6 judoków.
Wród trenerów plebiscyt wygra³ Wies³aw B³ach (judo).
Nagrodê dla najlepszego dzia³acza sportowego roku otrzyma³ Kazimierz Witkowski  kierownik sekcji judo.
Za najlepsze debiuty roku 1999 nagrodzono £ukasza Paluszczaka (szpada, srebrny medal na Uniwersjadzie) i dru¿ynê koszykarzy AZS AWF.
Honorow¹ nagrodê za przebiegniêcie 100
maratonów w ci¹gu jednego roku i jedenastu miesiêcy otrzyma³a Barbara Szlachetka.
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Absolwent wroc³awskiej AWF Kazimierz Padzior otrzyma³ honorow¹ nagrodê z okazji czterdziestej rocznicy zdobycia
z³otego medalu w boksie na igrzyskach
olimpijskich w Rzymie.

wê z Bankiem Zachodnim otrzyma nagrodê
 radiomagnetofon.
Zawieraniem umów zainteresowani byli
g³ównie studenci.

OBROÑCY MUZEUM ARCHITEKTURY

Po postawieniu przez MEN Wy¿szej
Szko³y Technicznej w Legnicy w stan likwidacji s¹dzilimy, ¿e nic ciekawego ju¿ siê
tam nie wydarzy. A jednak prasa donios³a,
¿e kanclerz szko³y Józef D. zosta³ oskar¿ony o wy³udzenie powiadczenia nieprawdy
i podjêcie studiów w swojej w³asnej placówce dydaktycznej bez posiadania matury.
S¹d pierwszej instancji skaza³ kanclerza
na karê roku pozbawienia wolnoci z zawieszeniem na 3 lata i grzywnê 15.000 z³.
Wg Gazety wroc³awskiej (14 marca
2000) zd¹¿y³ on jednak ukoñczyæ studia w
WSzT i maj¹c tytu³ in¿yniera planuje uzyskanie magisterium na jednej z wroc³awskich uczelni. Jakiej?
Prasa interesuje siê rektorem WSzT prof.
Wojciechem Z., który jest z kolei oskar¿ony o to, ¿e w swoim domu zamontowa³ okna
bêd¹ce w³asnoci¹ uczelni. Sprawa jest w
toku.

W poprzednim numerze donosilimy o
dyplomie dla in¿. Antoniego Tarczewskiego przyznanym za zaanga¿owanie w obronie Muzeum Architektury. Jak siê okazuje,
wyró¿nionych w ten sposób pracowników
Politechniki Wroc³awskiej jest wiêcej. Oto
ich nazwiska (w porz¹dku alfabetycznym):
prof.dr hab.in¿.arch. Marian Barski,
dr in¿.arch. Rafa³ Czerner,
dr in¿. Jerzy Jasieñko,
dr hab.in¿.arch. Zdzis³aw Jurkiewicz,
dr hab.in¿. El¿bieta Trocka-Leszczyñska, prof.,
dr in¿.arch. Stanis³aw Lose,
dr in¿.arch. Leszek Maluga,
prof.dr hab.in¿.arch. Edmund Ma³achowicz,
dr hab.in¿.arch. Stanis³aw Medeksza, prof.,
Maria Micha³owska,
prof.dr hab.in¿. Andrzej Mulak,
prof.dr hab.in¿.arch. Ryszard Natusiewicz,
Zenon Pi¹tczyñski,
prof.dr hab.in¿.arch. Jerzy Rozpêdowski,
prof.dr hab.in¿.arch. Tadeusz Zipser,
Ponadto uhonorowano dzia³ania Senatu
i Rady Wydzia³u Architektury Politechniki
Wroc³awskiej.
BÊDZIE BUDYNEK
BIOTECHNOLOGII?

Uczelnia uzyska³a dofinansowanie 1 mln
z³ na dokoñczenie inwestycji w budynku F4
przy ul. Gdañskiej. Stwarza to nadziejê na
zakoñczenie wstrzymanych przed laty prac
budowlanych. Jeli uda siê dodatkowo uzyskaæ pomoc finansow¹ z KBN, bêdzie mo¿na zorganizowaæ tam laboratoria biotechnologiczne.
ZA£Ó¯ KONTO!

W dniach 6-10 marca w gmachu g³ównym Politechniki Wroc³awskiej odby³a siê
akcja Za³ó¿ konto. Pozwoli³a ona pracownikom i studentom uczelni szybko zapoznaæ
siê z mo¿liwociami otwierania kont osobistych. Swoj¹ ofertê przedstawi³o 6 banków:
PeKaO S.A., PKP B.P., Bank Zachodni,
Bank Przemys³owo-Handlowy, Handlobank
i Wielkopolski Bank Kredytowy. Ka¿de stoisko bankowe dysponowa³o ulotkami informuj¹cymi o udostêpnianych us³ugach. Uwagê zainteresowanych przyci¹ga³a informacja, ¿e co dziesi¹ta osoba podpisuj¹ca umo-

SZKO£A ¯YCIA

Z KOLEGIUM
PROREKTORÓW

 W dniu 18 stycznia kolegium obradowalo w murach PFT. Zapoznano siê z histori¹ i perspektywami rozwoju PFT.
 Przeanalizowano potrzebê i mo¿liwoci powo³ania rodowiskowego pe³nomocnika ds. osób niepe³nosprawnych. Przedstawiono dzia³alnoæ klubu Remedium.
 Postanowiono podpisaæ umowê z Woj.
Urzêdem Pracy dotycz¹c¹ Biura Karier. Za
przy³¹czeniem siê do rodowiskowego Biura
Karier wypowiedzia³y siê UWr, PWr,
AMuz, AWF i ASP.
 Analizowano mo¿liwoci wsparcia rodowiskowego klubu studenckiego Grupa
Kszta³t.
 Prof. Jerzy wi¹tek przedstawi³ probê Przewodnicz¹cego KRUWiO o koordynacjê zakupu czasopism dla bibliotek
uczelnianych, ze wzglêdów oszczêdnociowych.
ERRATA

 W tekcie Barbórkowe koncerty (nr
127 Pryzmatu) nast¹pi³a pomy³ka w podpisie pod trzecim zdjêciem. Przedstawia
ono wystêp Chóru UWr GAUDIUM pod
dyrekcj¹ Alana Urbanka z udzia³em Bogus³awa Kierca. Autorem fotografii jest Adam
Lesisz.
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VI POSIEDZENIE SENATU
(2.03.2000)

 Senat wyrazi³ zgodê na mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr
hab. in¿. Bogdana Miedziñskiego.
 Udzielono poparcia wnioskowi o mianowanie na stanowisko profesora nadzw. dr hab.
in¿. W³adys³awa Mironowicza.
 Poparto te¿ wnioski o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzw. dr hab.
in¿. Jacka Pig³owskiego (Wydz. Chemiczny)
i dr hab. in¿. Janusza Szafrana (Wydz. Elektryczny).
 Zaopiniowano wnioski o nagrodê Ministra Edukacji Narodowej. Senacka Komisja ds.
Rozwoju Kadr Naukowych zaproponowa³a
listê kandydatów do nagród indywidualnych i
zespo³owych, która zosta³a zaaprobowana.
Wykaz zatwierdzonych kandydatur do nagród
indywidualnych i zespo³owych zamieszczamy
poni¿ej.
: Senat zatwierdzi³ (54:0:0) przedstawion¹ przez prof. Andrzeja Noworytê opiniê o
dorobku i dzia³alnoci prof. Andrzeja Burghardta, cz³onka rzeczywistego PAN, specjalisty z dziedziny in¿ynierii chemicznej i procesowej, w zwi¹zku z przygotowaniami o
nadanie mu tytu³u doktora h.c. Politechniki
l¹skiej.
 Zatwierdzono (55:0:0) równie¿ opiniê
autorstwa prof. Romana Kocha o dorobku i
dzia³alnoci prof. Czes³awa Strumi³³y, cz³onka korespondenta PAN, specjalizuj¹cego siê
w in¿ynierii chemicznej i transporcie ciep³a,
w zwi¹zku z planami nadania mu doktoratu
h.c. przez Politechnikê £ódzk¹.
 Prorektor ds. nauki prof. J.Zdanowski
przedstawi³ i omówi³ dane za ub. rok mówi¹ce o rozliczeniach rodków i wydatków na
p³ace z dzia³alnoci statutowej i badañ w³asnych poszczególnych jednostek. Zastrzeg³ siê
przy tym, ¿e niektóre dane maj¹ charakter szacunkowy ze wzglêdu na opónienia w przekazywaniu danych kwesturze. Omówi³ te¿
symulacjê bud¿etu na bie¿¹cy rok i propozycjê procedury opracowywania bud¿etu. Zawnioskowa³, by komisje senackie ustosunkowa³y siê do przedstawionych danych. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e oszacowania tzw. przep³ywów miêdzywydzia³owych, czyli rozliczeñ
wzajemnie wiadczonych us³ug dydaktycznych by³y poprzednio szacowane w sposób
zbyt pesymistyczny.
Symulacyjny projekt bud¿etu na b.r. przedstawiono Senatowi w dwóch wersjach:
(1) podzia³ rodków w 30% wg wsp. przeniesienia, w 35% wg posiadanej kadry i w 35%
wg liczby posiadanych studentów i doktorantów;
(2) bez wspó³czynnika przeniesienia, pozosta³e sk³adniki uwzglêdniane z wag¹ po 50%.
W rezultacie jednak ró¿nica nie przekracza pojedynczych procentów.
 Senat zapozna³ siê z odwo³aniem pani
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Naimy Benchelloug-Lahmer od uchwa³y RW
BLiW, który odmówi³ nostryfikacji jej dyplomu uzyskanego w Algierii. Powodem odmowy by³ brak orygina³u dyplomu.
Dziekan Wydz. Elektroniki prof. J.Biernat
poinformowa³, ¿e podobny przypadek by³ rozpatrywany na jego wydziale. Odwo³ano siê
wtedy do rozporz¹dzeñ ministerialnych mówi¹cych o dyplomie lub wiadectwie ukoñczenia szko³y i nostryfikowano dyplom na
poziomie in¿ynierskim.
Dziekan W-2 prof. E.Kubica podkreli³,
¿e sporny dyplom by³ wydany przed 7 laty, a
zawiadczenie  od 6 lat niewa¿ne. Prorektor
L.Jankowski zasugerowa³, ¿e RW mo¿e za¿¹daæ dodatkowych dokumentów. Senat postanowi³ zwróciæ sprawê Radzie Wydzia³u do
ponownego rozpatrzenia (38:5:7).
 Prorektor J.Zdanowski przedstawi³ potrzebê wprowadzenia zmian w Regulaminie
Wroc³awskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Statutowym organem WCSS
jest Rada Centrum, która decyduje o obsadzeniu stanowisk. De facto istotne decyzje zapadaj¹ w gremium nazwanym Rada U¿ytkowników WASK. W jej sk³ad wchodz¹ prorektorzy poszczególnych uczelni (przewodnicz¹cym jest prof. J.Zdanowski). Zawnioskowa³
on, by zmodyfikowaæ regulamin w sposób
odpowiadaj¹cy realiom.
Prof. E.Kubica stwierdzi³, ¿e Komisja ds.
Statutu i Regulaminów nie wnosi zastrze¿eñ.
Prorektor J.Zdanowski poinformowa³ o aprobacie przewodnicz¹cego KRUWiO prof.
R.Gellesa dla proponowanych zmian.
Senat postanowi³ (50:0:0), ¿e rolê Rady
Centrum bêdzie pe³ni³a Rada U¿ytkowników
WCSS.
 Dyr. A.Kaczkowski udzieli³ odpowiedzi
na interpelacjê prof. P.Kafarskiego. Wyjaniaj¹c, dlaczego  mimo wyd³u¿ania siê listy
spraw obci¹¿aj¹cych finansowo dziekanów 
nie obni¿aj¹ siê koszty ogólne, stwierdzi³, ¿e
od 1991 do 1999 roku wskanik kosztów ogólnych spad³ z 24% do 10%, co zawdziêczamy
racjonalizacji wydatków.
 Prof. P.Kafarski (W-3) przedstawi³ nastêpn¹ interpelacjê, tym razem dotycz¹c¹ skutków przeznaczenia 75% rodków statutowych
na fundusz p³ac. W wyniku tej decyzji w lutym br. dyrektorzy wydzia³owych instytutów
powinni przekazaæ odpowiednie kwoty pieniêdzy na fundusz p³ac bêd¹cy w dyspozycji dziekana. Tymczasem jeden z nich nie zrobi³ tego
(byæ mo¿e oczekuj¹c, ¿e gdy dziura bud¿etowa oka¿e siê mniejsza, ni¿ przypuszczano, uda
mu siê zaoszczêdziæ czêæ lub ca³oæ swojej
sk³adki). Stawia to dziekana w trudnej sytuacji, gdy¿ nie ma on mo¿liwoci wyegzekwowania pieniêdzy od podleg³ego mu dyrektora. Jest to te¿ z krzywd¹ dla pozosta³ych instytutów. Prof. P.Kafarski zwróci³ siê o systemowe rozwi¹zanie tego problemu.
 Dr Z.Smalec (I-24) zapyta³ o procedurê
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postêpowania w sytuacji, gdy doktorant PWr
stanie siê ofiar¹ wypadku.
 Prof. J.Koch skierowa³ pytanie do dyrektora A.Kaczkowskiego o mo¿liwoæ uwolnienia siê przez wydzia³ od ponoszenia kosztów za straty cieplne wynikaj¹ce ze z³ej izolacji. Dyrektor administracyjny wyjani³, ¿e
taka mo¿liwoæ nie jest przewidziana.
 JM Rektor zrelacjonowa³ posiedzenia
Komisji ds. Integracji, Partnerstwa i Standardów Akademickich KRASP (18-19.02),
KRPUT (25-27.02) i KRUWiO (29.02).
Poinformowa³ o prowadzonym przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ naborze na
kursy licencjonowanych egzaminatorów.
Przedstawi³ pismo MEN interpretuj¹ce
przepisy o godzinach ponadwymiarowych:
zwiêkszona iloæ zajêæ dydaktycznych nie jest
problemem z punktu widzenia prawa pracy, o
ile nie powoduje przekroczenia sumarycznej
iloci godzin pracy. Przysz³a ustawa zapewne
zmieni istniej¹ce zapisy.
 Prorektor ds. Nauki poinformowa³, ¿e
sytuacja finansowa wydzia³ów jest lepsza, ni¿
siê spodziewano. tam, gdzie powsta³y rezerwy, nale¿y przekazaæ je w dó³. Stosunkowo
³atwo zrobiæ to w przypadkach, gdy równomiernie obci¹¿ano wszystkie zlecenia. Gdy
by³o inaczej, mo¿e zajæ potrzeba aneksowania kosztorysów zleceñ.
Nastêpne posiedzenie Senatu odbêdzie siê
30 marca o godz. 14.00. (mk)

***
Zaopiniowana przez Senat PWr lista kandydatur do nagrody Ministra Edukacji Narodowej
1. Nagrody indywidualne:
W-1  prof. Andrzej Grudziñski za pe³nion¹ przez 30 lat rolê promotora, co zaowocowa³o 123 pracami dyplomowymi;
W-2  prof. Antoni Biegus za ksi¹¿kê
Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych (WN PWN, Wwa 1999)  prof. Kazimierz Rykaluk za ksi¹¿kê Pêkniêcia w konstrukcjach stalowych (Dolnol¹skie Wyd.
Edukacyjne, Wroc³aw 1999)
W-3  dr in¿. Anita Niedziela-Majka za
pracê doktorsk¹ Rekombinowane domeny
wi¹¿¹ce DNA funkcjonalnego receptora ekdysteroidowego  oczyszczenie i charakterystyka oddzia³ywania z sekwencjami regulatorowymi DNA  prof. Jacek Skar¿ewski za
ksi¹¿kê Wprowadzenie do syntezy organicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
W-4  prof. Adam Janiak za ksi¹¿kê Wybrane problemy i algorytmy szeregowania zadañ i rozdzia³u zasobów, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999
W-5  prof. Henryk Markiewicz za ksi¹¿kê Bezpieczeñstwo w elektroenergetyce,
Dokoñczenie na stronie 6
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Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999
W-8  prof. Jacek Mercik za ksi¹¿kê Si³a
i oczekiwania. Decyzje grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wroc³aw
1999
W-10  prof. Wac³aw Kasprzak za wdro¿enie eksperymentu dydaktycznego  indywidualnego toku studiów  na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wroc³awskiej
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2. Nagrody zespo³owe
W-3  zespó³ pod kierunkiem prof. Juliusza Sworakowskiego w sk³adzie: prof. Stanis³aw Nasperuk, dr hab. Józef Lipiñski, dr
in¿. Aleksandra Lewanowicz, doc. Andrzej
Olszowski, mgr in¿. Ewa liwiñska  za cykl
publikacji Badania kinetyki reakcji fotochromowych i transportu noników w materia³ach
molekularnych zawieraj¹cych pu³apki dipolowe
W-10  zespó³ pod kierunkiem prof. Jerzego Gronostajskiego w sk³adzie: dr hab.

Humanistyczne? Techniczne?
Uczelnie polskie w ostatnich latach prze¿ywaj¹ gwa³towne zmiany. Nie dotyczy to tylko liczby studentów ani stopnia komputeryzacji. Niektóre szko³y ³¹cz¹ siê, inne poszerzaj¹ zakres zainteresowañ. Jako ciekawy przyk³ad jest wymieniany obecnie Katolicki
Uniwersytet Lubelski, który przez d³ugie lata nie mia³ mo¿liwoci
rozwijania nauk eksperymentalnych. Istnia³ tam, co prawda, nurt
przyrodniczy, ale rozwijany tylko teoretycznie.
Odk¹d jednak powsta³ Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy
KUL, a funkcjonuje on jako odrêbna jednostka od po³owy lutego
1998 r., coraz intensywniej rozwijane s¹ badania empiryczne. Istnieje ju¿ kilka katedr biologicznych lub zwi¹zanych z dziedzinami
przyrodniczymi. Kszta³ci siê tu 900 studentów!
Równie¿ w 1998 roku zosta³ oddany do u¿ytku budynek mieszcz¹cy wyposa¿one w najnowszy sprzêt laboratoria dla ochrony rodowiska. Uzasadnion¹ dumê pracowników wydzia³u wzbudza najdro¿szy nabytek  mikroskop elektronowy bêd¹cy na wyposa¿eniu
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej. Otwarto te¿ Pracowniê
Biologii Molekularnej. W grudniu odby³y siê z powodzeniem Interdyscyplinarne Warsztaty Internetowe INTERNET 2000.
Jeli siê pamiêta  powiedzia³ Rektor KUL ks. prof.dr hab. Andrzej Szostek  ¿e cz³owiek jest istot¹ rozumn¹ i rozwija siê poprzez
zagospodarowanie rodowiska naturalnego, to nie mo¿na wy³¹czyæ
Wydzia³u Matematyczno-Przyrodniczego z profilu humanistycznego. Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e w³anie ze wzglêdu na profil humanistyczny ten uniwersytet go potrzebuje.

T

U

Andrzej Matuszak, dr in¿. Henryk Marciniak, dr hab.in¿. Jacek Kaczmar  za opracowanie technologii kompozytów z wiórów
aluminium i jego stopów
W-11  prof. Jan Misiewicz, dr in¿. Piotr
Sitarek, mgr in¿. Grzegorz Sêk  za dwie
ksi¹¿ki: Introduction to the photoreflectance
spectroscopy of semiconductor structures,
Oficyna Wydawnicza PWr, Wroc³aw 1999 i
Spektroskopia fotoodbicia struktur pó³przewodnikowych, Oficyna Wydawnicza PWr
1999

Nasuwa siê w zwi¹zku z tym pytanie, czy uczelnie techniczne
powinny zdobyæ siê na rozwijanie kierunków humanistycznych.
Ciekawe by³oby poznanie pogl¹du kadry naukowej w tej sprawie.
Nasze zdanie jest nastêpuj¹ce: oczywicie, pod warunkiem, ¿e powstan¹ zespo³y naukowe klasy porównywalnej z mikroskopem Leo
1430 VP.

Pracownia Mikroskopii Elektronowej
wyposa¿ona jest w cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy ze zmienn¹ pró¿ni¹ LEO 1430 VP
Charakterystyka techniczna mikroskopu:
Zdolnoæ rozdzielcza 3,5 nm, VP mod 5,5 nm
System Optibeam (komputerowa kontrola soczewek)
Napiêcie przyspieszaj¹ce od 200 V do 30kV
Zakres powiêkszenia od 9 do 300 000 razy
Cyfrowa obróbka obrazu do rozdzielczoci 3072x2304 piksli
Ró¿norodny system pomiarów:
G Odleg³oæ od punktu do punktu,
G Szerokoæ linii,
G K¹t pomiêdzy punktami, itp.
Stolik zmotoryzowany w 5 osiach
Stolik mro¿eniowy (metoda Peltiera) do redukcji odparowywania
wody z próbek podczas obserwacji w warunkach pró¿niowych
Detektory:
G Detektor elektronów wtórnych (SE),
G Detektor elektronów odbitych (4QBSD),
G Detektor rentgenowski [detekcja wszystkich pierwiastków od
boru (5)]
System analizy i opracowywania spektrów rentgenowskich
Mapping impulsów w mikroskopie elektronowym
Wykonujemy analizê:
G Próbek przewodz¹cych,
G Próbek nieprzewodz¹cych,
G Spektrum rentgenowskiego w/w próbek (analiza jakociowa i
ilociowa) oraz mapping obrazu z mikroskopu elektronowego przedstawiaj¹cy roz³o¿enie pierwiastków w wybranym fragmencie próbki
Pracownicy Pracowni:
Dr Henryk Skrzypek (kierownik)
Mgr Emil Ziêba
Waldemar Kamierczak
Dziêkujemy Pani Jadwidze Michalczyk z Przegl¹du Uniwersyteckiego za udostêpnienie informacji.
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wiêto spo³ecznoci studenckich ró¿nych pañstw
w Lyonie 2000
Centrum Regionalne Spraw Studenckich
CROUS (Centre Regionale dOuevres
Universitaires et Scolaires) LYON  SAINT-ETIENNE w³¹czy³o siê w Obchody
Jubileuszowe Roku
2000. Podobnie jak
Kraków, Lyon znalaz³
siê w grupie miast kultury uznanych przez
UNESCO za szczególnie predysponowane
do uwietnienia jubileuszowych obchodów.
Lyon, drugie co do
wielkoci miasto i orodek akademicki
Francji, szczyci siê trzema uniwersytetami i kilkoma presti¿owymi
szko³ami wy¿szymi kszta³c¹cymi ponad sto tysiêcy studentów,
wród których oko³o 10% stanowi¹ obcokrajowcy. Elementem wnoszonym w obchody jubileuszowe przez studentów Academie de
Lyon  po³¹czonych szkó³ wy¿szych Lyonu  ma byæ WIÊTO
SPO£ECZNOCI STUDENCKICH RÓ¯NYCH PAÑSTW. Do
wspólnego wiêtowania zostali zaproszeni tak¿e studenci Politechniki Wroc³awskiej. Ustaleniami programowymi zajê³y siê pani kierownik Dzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodowej Krystyna Galiñska,
personalnie zaproszona przez Dyrektora CROUS Jean-Pierrea COUDOURA, oraz prodziekan Wydzia³u Budownictwa L¹dowego
i Wodnego pani dr Krystyna Szczeniak, wspó³pracuj¹ca od lat
z uczelniami francuskimi.
We Francji, w skali kraju, zaspokojeniem potrzeb socjalnych,
bytowych i kulturalnych studentów pe³ni CNOUS (Centre National des Ouevres Universitaires et Scolaires) a w skali regionów 
CROUS. Jest to odpowiednik dzia³aj¹cego w Niemczech STUDENTENWERKu, o którym pisano ju¿ w Pryzmacie. Do zadañ Centrum nale¿y stworzenie krajowym i zagranicznym studentom mo¿liwoci zakwaterowania i wy¿ywienia siê. Oferuje ono te¿ stypendia i nagrody, czasowe zatrudnienie, prowadzi dzia³alnoæ kulturaln¹ oraz wymianê miêdzynarodow¹. Spo³ecznoæ studencka szkó³
wy¿szych LYONU, podobnie jak pozosta³ych centrów i regionów
Francji, korzysta równie¿ z oferty CROUS-ów, których dzia³alnoæ
jest finansowana przez pañstwo i wspierana przez region.
Istniej¹ce zaplecze socjalne finansowe i kulturalne u³atwia m³odym ludziom studia, a jednoczenie uwalnia uczelnie od wielu obowi¹zków. Mog¹ one dziêki temu koncentrowaæ siê na swoich statutowych zadaniach: nauczaniu i badaniach naukowych.
CROUS w Lyonie jest jednym z 28 centrów regionalnych. Z ich
pomocy skorzysta³o wielu naszych absolwentów i studentów. W ubieg³ym roku CROUS w Nancy ulokowa³ polskich studentów na wakacyjnych kursach jêzyka francuskiego, o czym warto przypomnieæ
przed kolejnymi wakacjami. Wszyscy nasi stypendyci i sta¿yci
aktualnych programów miêdzynarodowych (np. SOKRATES/ERASMUS), którzy przebywaj¹ we Francji, s¹ pod opiek¹ CROUS-ów,
lokowani s¹ w miasteczkach uniwersyteckich i wyposa¿ani w ma-

teria³y informacyjne, uczestnicz¹ te¿ w ró¿nego typu imprezach.
W najbli¿szym czasie nasi studenci bêd¹ mieli okazjê uczestniczyæ w obchodach uwietniaj¹cych rok 2000. Ich program by³ przedmiotem spotkania zorganizowanego w styczniu przez Jean Pierrea
COUDOURA  dyrektora CROUS de LYON-SAINT-ETIENNE.
Wziêli w nim udzia³, poza gospodarzami, kierownicy Centrów ds.
Studenckich z Coimbry, Bragi, Monachium, Florencji, Ottawy i Oregonu oraz delegacja z Politechniki Wroc³awskiej. Szeroko dyskutowano ró¿ne formy prezentacji np.:
 krajowych uczelni i regionów,
 orodków ds. studenckich,
 kuchni regionalnych,
 kultury studenckiej (teatrów, chórów, fotografii artystycznej itp.).
Z zaproponowanych przez Politechnikê Wroc³awsk¹ prezentacji: telewizji studenckiej, chóru, udzia³u w zawodach sportowych,
wystawy fotograficznej SpAF-u, telekonferencji, udzia³u klubu
motorowego i prezentacji prac kó³ studenckich oraz prac dyplomantów, strona francuska wybra³a:
I. wystawê prezentuj¹c¹ uczelniê z towarzysz¹c¹ jej ekspozycj¹
zdjêæ studyjnych i reporta¿owych SpAF-u,
II. wystawê prac Wydzia³owych Studenckich Kó³ Naukowych
PWr,
III. wystawê prac dyplomowych studentów wydzia³ów PWr.
Przygotowaniami do wystawy prezentuj¹cej strukturê PWr,
zw³aszcza wspó³pracê z zagranic¹ i wymianê studenck¹, zaj¹³ siê
Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej. Wystawê fotografii  studium
portretu  przygotowuje Samodzielna Sekcja ds. Studenckich wspólnie ze SpAF-em.
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ zaprasza i zachêca spo³ecznoæ
naszych wydzia³ów do przygotowania materia³ów do II i III czêci
prezentacji FETE DES NATIONS ETUDIANTES a LYON 2000.
Termin pierwszych prezentacji w Lyonie jest przewidziany ju¿ na
ostatni tydzieñ maja!
Krystyna Galiñska,
Krystyna Szczeniak
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Architektura
krajobrazu
na Politechnice
Wroc³awskiej

Du¿e miasta, choæ oferuj¹ mieszkañcom wiele rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych ¿ycie, jednoczenie odrywaj¹ ich od naturalnego rodowiska. St¹d rodz¹ siê têsknoty za howardowskim miastem-ogrodem, który inspirowa³ poszukiwania urbanistów zarówno na pocz¹tku XX wieku, jak i pod koniec tego stulecia. Warto przypomnieæ, ¿e Wroc³aw sta³ siê jednym z pierwszych miejsc, gdzie podjêto próbê realizacji tego modelu. Ju¿ w 1902 roku ukaza³a siê publikacja Breslau als Gartenstadt, potem za nast¹pi³y konkretne
realizacje miast-ogrodów takich jak Kar³owice czy Paw³owice. W
podobnym duchu rozplanowano osiedla na przedmieciach: Sêpolno, Grabiszyn, Biskupin oraz mniejsze lub wiêksze satelitarne kolonie mieszkaniowe.
Istotn¹ rolê w popularyzacji modelu Howarda na gruncie wroc³awskim odegra³a wystawa ogrodnicza, towarzysz¹ca Wystawie
Stulecia w 1913 roku. Z tej okazji na obrze¿ach Parku Szczytnickiego zaaran¿owano wzorcowe rozwi¹zania ogrodów historycznych,
egzotycznych (st¹d ogród japoñski) i wspó³czesnych. Systematycznie powiêkszano stare i zak³adano nowe parki; powstawa³y tereny
sportowo-wypoczynkowe tak wielkiej urody jak kompleks Stadionu Olimpijskiego. Listê przyk³adów mo¿na by ci¹gn¹æ d³ugo. Jak
wiadomo, dalsze losy miasta nie sprzyja³y trosce o jego wygl¹d.
Wojny, zmiany granic, migracje ludnoci...
Integruj¹ce siê w latach szeædziesi¹tych rodowisko specjalistów z dziedziny kszta³towania terenów zieleni uleg³o rozproszeniu w wyniku antyinteligenckich represji 1968 roku. Pozosta³ wszak¿e lad w pamiêci: jedyna przyznawana w Polsce nagroda dla m³odych architektów krajobrazu nosi imiê Ewy Cieszyñskiej-Kazimierskiej, zwi¹zanej przez wiele lat z Wydzia³em Architektury PWr.
Rok 1980 odrodzi³ pewne nadzieje na poprawê sytuacji, przynajmniej w zakresie dydaktyki. Dziêki inicjatywie Krystyny Gesler-Wiejak (PWr), £ucji Skomorowskiej (WSSP) i Janusza Szymañskiego (PKZ) prace nad utworzeniem miêdzyuczelnianego podyplomowego studium Kszta³towanie terenów zieleni zosta³y doæ
daleko zaawansowane. I znów rzeczywistoæ uniemo¿liwi³a realizacjê planów. Wraz ze stanem wojennym sprawy humanizacji ¿ycia w miecie odsuniêto na czas nieokrelony.
Studium podyplomowe
Minê³o kolejnych dziesiêæ lat. Run¹³ mur berliñski i przysz³oæ
zaczê³a siê rysowaæ optymistycznych barwach. Przypadek sprawi³, ¿e gdy w Rio de Janeiro rozpoczyna³ siê Szczyt Ziemi
(6.VI.92), który zaowocowa³ AGEND¥ 21 - sztandarowym dokumentem dotycz¹cym polityki przestrzennej
wiata, we Wroc³awiu zakoñczy³a siê w³anie w Muzeum Architektury konferencja Promenady  Parki 
Ogrody. Jej uczestnicy opublikowali list otwarty do
prezydenta Zdrojewskiego. Warto podkreliæ, ¿e zawar-

te w nim postulaty pokrywa³y siê z tym, co w ramach przygotowañ
do EXPO 2000 przyjêto we wzorcowym programie Hanower 
miasto jak ogród.
Wroc³awsk¹ konferencjê zorganizowa³ Zak³ad Kszta³towania
rodowiska PWr oraz Wszechnica PAN, a uwietnili j¹ sw¹ obecnoci¹ profesorowie tak znani, jak Janusz Bogdanowski z Krakowa
i Longin Majdecki z Warszawy. Obszern¹ wystawê Promenady
Wroc³awskie, obejmuj¹c¹ prace studenckie, uczniowskie oraz orygina³y projektów wypo¿yczonych z Miejskiego Archiwum Budowlanego, odwiedzi³ tak¿e prof. Zbigniew Brzeziñski  zainteresowany potencja³em twórczym i wizjami rozwoju Wroc³awia.
Jedynym konkretnym efektem konferencji by³o utworzenie Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu, czego podjê³a siê
dr Alina Drapella-Hermansdorfer z Zak³adu Kszta³towania rodowiska. Tym razem do realizacji zamierzenia dosz³o nadzwyczaj szybko. Ju¿ w padzierniku 1993 roku na Wydziale Architektury PWr
rozpoczê³y siê zajêcia na 3-semestralnym studium, którego dyplomy uzyska³o 30 osób. Nastêpna grupa chêtnych podjê³a naukê w
1996 roku. Czeæ projektów semestralnych i sporo dyplomowych
znajduje potem mniejsze lub wiêksze zastosowanie w praktyce.
Sprzyja temu wspó³praca z Wydzia³em Ochrony i Kszta³towania
rodowiska UM Wroc³awia.
Studium rozwija³o siê kadrowo i programowo wraz ze swoimi
s³uchaczami. Ze wzglêdu na interdyscyplinarny charakter oferowanej wiedzy organizatorzy musieli zadbaæ o nauczycieli akademickich reprezentuj¹cych ró¿ne kierunki naukowe. Wród prowadz¹cych zajêcia znaleli siê praktycy tak dowiadczeni i zas³u¿eni
dla miasta jak Janusz Szymañski. Zaproszono te¿ do kadrê z Akademii Rolniczej, miêdzy innymi prof. Franciszka Gospodarczyka z
Wydzia³u Rolnego AR, z którego inicjatywy utworzono w 1995
roku na tym wydziale specjalizacjê magistersk¹ z zakresu kszta³towania terenów zielonych. Wspó³praca jest zreszt¹ obustronna, gdy¿
czêæ zajêæ projektowych, w tym tak¿e dyplomy, prowadzi tam dr
Alina Drapella-Hermansdorfer.
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Od pocz¹tku swego istnienia Studium sta³o siê p³aszczyzn¹ integruj¹c¹ ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasji dydaktycznej. Organizowano wystawy projektów, konferencje i wycieczki,
jak wyjazd na Federaln¹ Wystawê Ogrodnicz¹ BUGA95 do Cottbus. Obecnie trwaj¹ przygotowania do seminarium objazdowego
szlakiem wielkich dokonañ krajobrazowych w RFN, którego kluczowym momentem bêdzie zwiedzanie terenów EXPO 2000 oraz
miasta jak ogród  Hanoweru. Jest ono organizowane wspólnie z
Wydzia³em Melioracji Akademii Rolniczej, jako pierwsze pozauczelniane przedsiêwziêcie kadry zwi¹zanej z utworzonym w grudniu 1999 roku kierunkiem studiów w zakresie architektury krajobrazu.
Na wydziale
Tymi zagadnieniami na Wydziale Architektury PWr zajmuje siê
kilka jednostek organizacyjnych. Obok oferty dydaktycznej realizowanej przez Zak³ad Kszta³towania rodowiska istnieje te¿ obszerny blok zajêæ zwi¹zanych z rewaloryzacj¹ historycznych za³o¿eñ zieleni, prowadzony przez prof. Barbarê Stêpniewsk¹-Janowsk¹. Dziêki dr hab. Wandzie Kononowicz wroc³awskie osiedla-ogrody zaczê³y byæ znane i doceniane równie¿ poza granicami Polski.
Profesor Zbigniew Baæ od wielu lat zajmuje siê humanizacj¹ osiedli mieszkaniowych, a jego warsztaty Habitat ciesz¹ siê niezmiennym uznaniem, podobnie jak miêdzynarodowe warsztaty projektowe o zbli¿onej tematyce, organizowane co kilka lat przez dr Stanis³awa Lose. Trudno te¿ przeceniæ konkretne efekty dzia³alnoci dr
Stanis³awa Januszewskiego, kierownika kilku kolejnych studiów
podyplomowych oraz wielu przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ochron¹
zabytków techniki.
Na wydziale jest przede wszystkim wielu praktyków, którzy poprzez swoje realizacje wp³ywaj¹ na kszta³t wroc³awskiej architektury krajobrazu. Wród nich nale¿y wymieniæ Tomasza Myczkowskiego  autora nowej aran¿acji Rynku i pl. Solnego, dra Leszka
Malugê  projektanta wielu ogrodów, czy zespó³ prof. Tadeusza
Zipsera, który okreli³ mo¿liwoci rozwoju systemu zieleni Wroc³awia.
Nadal rozwija swoj¹ dzia³alnoæ Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu, którego organizacj¹ od 1999 roku zajmuje siê
dr Artur Kwaniewski z Zak³adu Kszta³towania rodowiska. Na
podstawie wczeniejszych dowiadczeñ zajêcia na Studium zosta³y
wyd³u¿one do dwóch lat. Obecnie trwa drugi semestr, ale nowych
chêtnych jest tak wielu, ¿e prawdopodobnie kolejny nabór kandydatów odbêdzie siê w czerwcu.
Choæ wstêpne oczekiwania uczestników ³¹cz¹ siê g³ównie z ogrodami, specjalici widz¹ problem o wiele szerzej. Ju¿ wkrótce mog¹
stan¹æ przed nimi zadania dotycz¹ce ogromnych area³ów, jak np. w
Zag³êbiu Ruhry, gdzie pracami rekultywacyjnymi objêto 800 km2.
W XXI wiek
Studenci Wydzia³u Architektury zapoznaj¹ siê z problematyk¹
architektury krajobrazu g³ównie na kierunku Gospodarka przestrzenna. O ambicjach m³odych ludzi wiadczy to, ¿e cztery zespo-

³y studenckie wys³a³y na EXPO 2000 prace dotycz¹ce krajobrazu
XXI wieku. Znacznie trudniej jest prze³amaæ utrwalony przez tradycjê schemat kszta³cenia architektów. Czy to zmieni siê w najbli¿szej przysz³oci? Osiem lat po Szczycie Ziemi w Rio warto by dostrzec, w jakim kierunku zmierza wiat.
Zwolennicy rozwijania architektury krajobrazu widz¹ mo¿liwoæ
w poszerzaniu formu³y i ofensywnym podejciu: byæ mo¿e celowa
by³oby zmiana nazwy przedmiotu ochrona rodowiska na zrównowa¿ony rozwój?
Zabiegi o spopularyzowanie omawianej tematyki doprowadzi³y
równie¿ do zaanga¿owania studentów we wstêpne prace nad projektem terenów EXPO 2010 we Wroc³awiu. Prezydent miasta popar³ tê inicjatywê, oczekuj¹c od m³odych ludzi wie¿oci spojrzenia i bogactwa pomys³ów. Projekty zostan¹ zaprezentowane na Politechnice Wroc³awskiej jesieni¹ tego roku, a potem prawdopodobnie w Warszawie. Ju¿ dzi wiadomo, ¿e czêæ studentów chce wykorzystaæ EXPO do aktywizacji gmin podmiejskich, inni spróbuj¹
zaakcentowaæ rolê Odry jako korytarza ekologicznego i kulturowego, ale w ka¿dym przypadku bêd¹ próbowali wydobyæ indywidualne piêkno Wroc³awia.
Odpowiedzi¹ na wyrane zapotrzebowanie na specjalistów z
dziedziny architektury krajobrazu jest zatwierdzenie tego kierunku
kszta³cenia na kilku polskich uczelniach. Taka decyzja w³anie zapad³a na Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, a znaczny udzia³ w
realizacji programu zajêæ maj¹ i bêd¹ mieli przedstawiciele Politechniki Wroc³awskiej. (mk)
W artykule wykorzystano rysunki z prac s³uchaczy studium.
Zobacz te¿ zdjêcia na III str. ok³adki
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Architektura krajobrazu
 oferta AR
W jednym z ostatnich numerów Pryzmatu zamieszczalimy
zaproszenie do sk³adania ofert dydaktycznych zwi¹zanych z uruchamianym na Wydziale Melioracji i In¿ynierii rodowiska wroc³awskiej Akademii Rolniczej nowym kierunkiem studiów  architektur¹ krajobrazu.
Te piêcioletnie stacjonarne studia magisterskie maj¹ mieæ charakter interdyscyplinarny. Bêd¹ realizowane przez dydaktyków z
Akademii Rolniczej, z Wydzia³u Architektury PWr, Uniwersytetu
Wroc³awskiego i Akademii Sztuk Piêknych. W prace w³¹czy³ siê
te¿ Urz¹d Miejski Wroc³awia.
Zak³ada siê, ¿e na pierwszy rok zostanie przyjêtych 75 osób.
Kandydaci bêd¹ zdawaæ kwalifikacyjny egzamin z rysunku (2 razy
po 3 godziny: rysunek o³ówkiem i technik¹ barwn¹). Studenci bêd¹
zapoznawali siê z wiedz¹ przyrodnicz¹, ogrodnicz¹, a tak¿e z zagadnieniami architektonicznymi, urbanistycznymi i planowaniem
przestrzennym. Wa¿nym elementem kszta³cenia bêd¹ praktyki i
projekty.
W zwi¹zku z tymi planami Biuro Promocji Akademii Rolniczej
zorganizowa³o 2 marca konferencjê prasow¹ prezentuj¹c¹ zamierzenia organizatorów. Przybyli przedstawiciele rady programowej
kierunku.
Ze strony PWr obecna by³a pani dr Alina Drapella-Hermansdorfer, z ASP  prof. Jacek Dworski. Jako przedstawicieli UWr wymieniono  nieobecnych na spotkaniu  dyrektora Ogrodu Botanicznego UWr dra hab. Tomasza Nowaka i pani¹ prof. Ewê Byliñsk¹ z Instytutu Botaniki (Wydz.Nauk Przyrodniczych UWr). Akademiê Rolnicz¹ reprezentowali prof. Zuzanna Borcz, prof. Andrzej
Drabiñski, prof. Franciszek Gospodarczyk i dr Bronis³aw Szelewicki.
Podkrelano, ¿e architektura krajobrazu jest kierunkiem unikalnym w skali kraju. Dopiero w ubieg³ym roku okrelone zosta³y
minima programowe. Dotychczas jedynie SGGW rekrutowa³a kandydatów na te studia, ale Politechnika Krakowska ju¿ zamierza pójæ
tym ladem.
Wroc³awska Akademia Rolnicza ma ju¿ jednak pewne dowiadczenia w tym zakresie. Specjalizacja magisterska o tym profilu zosta³a powo³ana na kierunku rolniczym ju¿ w roku 1995, za od roku
akademickiego 1999/2000 istnieje specjalnoæ Kszta³towanie terenów zieleni. Czêæ kadry bra³a udzia³ we wspó³pracy przy prowadzeniu Studium architektury krajobrazu zorganizowanego na PWr
(piszemy o tym odrêbnie).
Przedstawiciele rady programowej nowego kierunku ufaj¹, ¿e
ich decyzja jest trafna. wiadczy o tym liczba europejskich uczelni, które kszta³c¹ w tej dziedzinie. W samych tylko Niemczech architektura krajobrazu jest w ofercie 18 uczelni! Prof. F.Gospodarczyk podkreli³ po¿ytki p³yn¹ce z planowanej wspó³pracy z Uniwersytetem Technicznym w Drenie. Zauwa¿y³ te¿, ¿e Dolny l¹sk,
jako szczególnie bogaty w dawne za³o¿enia parkowe, potrzebuje
specjalistów, którzy przywróciliby zniszczonym obiektom ich dawn¹
urodê. Ju¿ dzi podjêto kroki w tym kierunku  bada siê zasoby
regionu.
W ocenie prof. Jacka Dworskiego udzia³ ASP w realizacji programu przyczyni siê do zrozumienia przez studentów walorów natury. Inicjatywa ta bêdzie te¿ nawi¹zaniem do oferowanych kiedy
na studiach artystycznych zajêæ z architektury wnêtrz i wzornictwa
przemys³owego. Studenci mogli opcjonalnie wybieraæ przedmiot
architektura krajobrazu, a nawet uzyskaæ aneks do dyplomu po-
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wiadczaj¹cy kompetencje w tej dziedzinie.
Prof. A.Drabiñski wyrazi³ nadziejê, ¿e wspó³praca przy tworzeniu nowego kierunku jest dobrym wstêpem do integracji uczelni
wroc³awskich, która powinna doprowadziæ do powstania ogarniaj¹cego ca³y region Uniwersytetu Dolnol¹skiego.
Zainteresowanych nowym kierunkiem informujemy, ¿e Wydzia³
Melioracji i In¿ynierii rodowiska AR zamierza zorganizowaæ
warsztaty przygotowawcze do egzaminu z rysunku odrêcznego. Kurs
obejmuje 10 spotkañ (z których 7  przed maturami). Pierwsze zajêcia: 18 marca 2000 r. Nale¿y przynieæ sztywny podk³ad rysunkowy (50x70 cm), papier (50x70 cm), o³ówki, kredki i pinezki.
Op³ata za kurs wynosi oko³o 300 z³. Bli¿sze informacje w dziekanacie wydzia³u, pl. Grunwaldzki 24, tel. (071)3205510, 3280222.

Publikacje
miar¹ pozycji orodka
Okrelenie pozycji naukowej orodka to nie³atwa sprawa. Podejmowane s¹ jednak co jaki czas próby realizacji tego celu. Jak
donosi Tomasz Zarycki w Sprawach Nauki nr12 (55), duñscy
autorzy Christian Wichmann Matthiesen i Anette Winkel Schwartz
przedstawili próbê zastosowania indeksu cytowañ (Science Citation Index) do oceny pozycji ca³ych orodków naukowych. Wyniki
swoich badañ przedstawili w pracy Scientific Centres in Europe:
An Analysis of Research Strength and Patterns of Specialisation
Based on Bibliometric Indicators.
W rankingu uwzglêdniono 39 europejskich orodków naukowych, które w latach 1994-1996 osi¹gnê³y poziom co najmniej 5.000
artyku³ów odnotowanych w SCI. Jedynym polskim miastem, które
przekroczy³o tê granicê, by³a Warszawa. Znajduje siê ona na 32.
pozycji wród wszystkich orodków, a w postkomunistycznej Europie rodkowej zajmuje I miejsce, wyprzedzaj¹c nieznacznie Pragê i Budapeszt.
Warszawa jest geograficznie oddalona od obszaru, w którym
skupia siê najwiêcej orodków naukowych (W.Brytania, kraje Beneluxu, pogranicze francusko-niemieckie, Szwajcaria). Ma jeden z
najni¿szych poziomów publikacji na mieszkañca  tylko 4 artyku³y
na 1.000 mieszkañców miasta. Na ni¿szych pozycjach znajduj¹ siê
m.in. Moskwa, Petersburg, Budapeszt i dwa orodki niemieckie
(Hamburg i Dortmund-Düsseldorf-Kolonia).
Przeprowadzono równie¿ ranking pod k¹tem 30 dyscyplin naukowych, które w SCI reprezentowane s¹ przez najwiêksz¹ liczbê
publikacji. Tylko w zakresie fizyki Warszawa zajmuje 5. miejsce;
w pozosta³ych dyscyplinach plasuje siê poza pierwsz¹ dziesi¹tk¹.
Co prawda nasza stolica znalaz³a siê w grupie orodków z najmniejsz¹ liczb¹ publikacji (5-10 tys.), ale jest to kategoria okrelana jako pe³ne ma³e orodki naukowe.
Autorzy grupowali orodki naukowe tak¿e wed³ug podobieñstwa
profili badawczych. Warszawa  wraz z Moskw¹ i Stuttgartem 
znalaz³a siê w grupie okrelanej przez siln¹ stosowan¹ fizykê i
chemiê oraz s³ab¹ medycynê i biologiê. Gdy uwzglêdni siê dodatkowo skalê orodka, Warszawa okazuje siê bardzo podobna do
Lyonu. Oba miasta charakteryzuj¹ siê siln¹ pozycj¹ w natural sciences oraz s³ab¹  w medycynie i naukach o Ziemi.
Dane przytoczone przez autorów opracowania nie maj¹ niestety
charakteru dynamicznego. Nie mo¿na wiêc dowiedzieæ siê z nich,
jak zmienia³a siê pozycja Warszawy w ostatnim okresie i czego
mo¿na oczekiwaæ w przysz³oci.
(Sprawy Nauki, Biuletyn Komitetu Badañ Naukowych, grudzieñ 1999 r.)
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Nowe
pomieszczenia
dydaktyczne
14 marca odby³o siê uroczyste otwarcie wyremontowanych dziêki
pomocy firm z bran¿y energetycznej pomieszczeñ nale¿¹cych do
Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego.
Budynek A-6, w którym siê znajduj¹, jest zwany przez starszych
pracowników Karlicówk¹, a przez m³odszych  bankiem, odk¹d
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u¿ytkownikiem zasadniczej czêci pomieszczeñ zosta³ Bank Zachodni S.A. Dot¹d jednak w suterenie budynku znajdowa³y siê dydaktyczne pomieszczenia laboratoryjne, których stan trudno by³o nazwaæ satysfakcjonuj¹cym. Dziêki remontowi mansardowych pomieszczeñ na I piêtrze laboratoria wznios³y siê na wy¿szy poziom
nie tylko w sensie przestrzennym, ale te¿ standardu wykoñczenia
pomieszczeñ. Wykonano nowe owietlenie, wykoñczono starannie
ciany, zamontowano umywalki. Powsta³y w ten sposób trzy sale 
dwie mniejsze i jedna du¿a. Szczególnego charakteru g³ównemu
pomieszczeniu nadaj¹ wspieraj¹ce strop konstrukcyjne belki, których ciemny kolor kontrastuje z bia³ymi cianami.
W odremontowanych wnêtrzach mieci siê laboratorium elektropneumatycznych uk³adów sterowania logicznego nale¿¹ce do
Zak³adu Automatyki Procesów Termoenergetycznych. Znajduj¹ siê
tu cztery nowoczesne stanowiska
dydaktyczne; ka¿de z nich sk³ada siê z modelu fizycznego procesu technologicznego i odpowiedniego uk³adu sterowania logicznego w postaci programowalnego sterownika logicznego.
Wiêkszoæ wyposa¿enia aparaturowego tego laboratorium zosta³a sfinansowana w ramach programu TEMPUS przez Uniê Europejsk¹. W laboratoriach odbywaj¹
siê zajêcia dla studentów Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego,
Mechanicznego i Ochrony rodowiska z Podstaw Automatyki. Ponadto w laboratorium tym prowadzone s¹ prace dyplomowe studentów Wydzia³u MechanicznoEnergetycznego o kierunku dyplomowania automatyka.
Ze strony w³adz uczelni przybyli JM Rektor prof. Andrzej Mulak i dyrektor administracyjny
Andrzej Kaczkowski. Rolê gospodarzy pe³nili dziekan wydzia³u dr hab. Zbigniew Gnutek i dyrektor I-20 prof. Kazimierz Wójs.
Uczestnicy uroczystoci podkrelali znaczenie bazy lokalowej
dla rozwoju uczelni. Tradycyjnie
dobre kontakty Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego z absolwentami zaowocowa³y ju¿ wieloma spektakularnymi osi¹gniêciami. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e wydzia³owe pomieszczenia znajduj¹ siê w piêknych, starych, ale i
zdekapitalizowanych budynkach,
których remont wymaga szczególnej troski.
W rozmowach, które toczy³y
siê po uroczystoci, mówiono o
oczekiwaniach przemys³u wobec
absolwentów szkó³ wy¿szych,
przypominano tradycje wydzia³u
i uczelni. Wyra¿ano te¿ nadziejê,
¿e podtrzymywane bêd¹ te korzystne dla przemys³u i nauki
kontakty. (mk)
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Posiedzenie komisji Prezydium KRASP

Integracja,
Partnerstwo
i Standardy
Jak ju¿ donosilimy wczeniej, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polski (KRASP) powo³a³o sta³¹ Komisjê ds. Integracji, Partnerstwa i Standardów Akademickich (KIPiSA). Na jej czele stoi prof. Andrzej Mulak, rektor PWr.
W sk³ad Komisji weszli przedstawiciele konferencji rektorów
poszczególnych rodzajów szkó³ wy¿szych:
 prof. W³odzimierz Kluciñski  rektor SGGW w Warszawie,
 prof. Józef Mayer  rektor Politechniki £ódzkiej,
 prof. Adam Myjak  rektor ASP w Warszawie,
 prof. Leszek Paradowski  rektor AM we Wroc³awiu,
 prof. Karol Poznañski  rektor Wy¿szej Szko³y Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie,
 prof. Marek Rocki  rektor SGH w Warszawie,
 prof. Tadeusz S³awek  rektor Uniwersytetu l¹skiego,
 prof.. Zdzis³aw Zagrobelny  rektor AWF we Wroc³awiu,
oraz osoby zaproszone:
 prof. Wojciech Kacalak  b. rektor Politechniki Koszaliñskiej
 prof. W³odzimierz Siwiñski  b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
KIPiSA w trakcie obrad
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Rozleg³y zakres zainteresowañ Komisji dotyczy wspó³pracy
KRASP z wszelkimi instytucjami dydaktycznymi, naukowymi, spo³ecznymi, samorz¹dowymi jednostkami administracji pañstwowej itp.
W dniach 18 i 19 lutego 2000 r. odby³o siê we Wroc³awiu inauguracyjne posiedzenie KIPiSA. (na zdjêciu: uczestnicy obrad).
Przedmiotem obrad by³a Matura 2002, a zw³aszcza mo¿liwoci
zaakceptowania przez wy¿sze uczelnie jej wyników jako podstawy przyjêcia na studia. Matura ma bowiem byæ wkrótce egzaminem pañstwowym przeprowadzanym w sposób jednolity i zobiektywizowany na terenie ca³ego kraju. Jej wynik powinien byæ wiêc
kryterium rekrutacyjnym zastêpuj¹cym  przynajmniej czêciowo
 egzaminy wstêpne. Uczelnie przeprowadza³yby egzaminy wstêpne jedynie z tych przedmiotów maj¹cych weryfikowaæ specjalne
przygotowanie lub predyspozycje do studiowania na danym kierunku (np. egzamin z rysunku odrêcznego na architekturze).
Prezydium KRASP traktuje ten temat jako wa¿ny i wymagaj¹cy pilnego zanalizowania w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W posiedzeniu uczestniczy³y: dyrektorka Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej  mgr Gra¿yna Zió³kowska oraz kierowniczka
Wydzia³u Matur CKE  mgr Maria Mazur. Komisja zapozna³a siê
z bardzo zaawansowanym stanem prac CKE nad programem Matura 2002, zw³aszcza z opracowaniami dotycz¹cymi standardów
wymagañ egzaminacyjnych, opisu struktury i formy egzaminu oraz
wyników szerokich konsultacji spo³ecznych.
Cz³onkowie Komisji otrzymali te¿ wstêpne informacje dotycz¹ce
iloci przedmiotów wchodz¹cych w sk³ad egzaminu maturalnego i
terminów przeprowadzenia egzaminu. Dyskutowano nad standardami wymagañ egzaminacyjnych zestawiaj¹c je z wymaganiami sta-
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wianymi tradycyjnie na egzaminach wstêpnych na wy¿sze uczelnie. Rektorzy byli zwolennikami ograniczonej liczby przedmiotów egzaminacyjnych i tak¹ organizacj¹ czasow¹ poszczególnych
egzaminów, by wyniki matur by³y znane do 30 czerwca. Przekroczenie tej daty znacznie utrudnia³oby procedurê rekrutacyjn¹ na
uczelniach, a nawet grozi³oby ca³kowitym uniemo¿liwieniem wykorzystania wyników matury w procesie rekrutacji. Przedstawicielki CKE wykaza³y zrozumienie dla postulatów rektorów. Rzeczowa i twórcza atmosfera, jaka panowa³a w czasie obrad Komisji, zdaje siê wskazywaæ, ¿e bêdzie mo¿na uzyskaæ pe³ne porozumienie w tej sprawie.
Na zakoñczenie posiedzenia postanowiono zwróciæ siê do poszczególnych konferencji rektorów reprezentuj¹cych ró¿ne typy
szkó³ wy¿szych o opracowanie stanowiska w sprawie matur do 20
marca 2000 r. Pozwoli to 1 kwietnia 2000 r., na kolejnym posiedzeniu KIPiSA, opracowaæ projekt stanowiska KRASP. Prace powinny zakoñczyæ siê w maju 2000 r., gdy¿ jest to prawnie wymagany termin og³oszenia tzw. syllabusów czyli zestawów wymagañ
dla maturzystów roku 2002.
Komisja dokona³a wyboru wiceprzewodnicz¹cego KIPiSA. Zosta³ nim prof. W³odzimierz Kluciñski  rektor SGGW w Warszawie.
Posiedzenie KRPUT
Sprawa akredytacji Matury 2002 by³a równie¿ jednym z dwóch
g³ównych punktów posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych (KRPUT) w Czêstochowie, jakie odby³o siê
25 i 26 lutego 2000 r. Uczelnie techniczne krytycznie odnosz¹ siê
do dotychczasowej matury, nie przewiduj¹cej obowi¹zkowego egzaminu z matematyki. Uczestnicy dyskusji poparli postulaty zg³oszone na posiedzeniu KIPiSA, a dotycz¹ce ograniczenia liczby
przedmiotów egzaminacyjnych i czasu trwania matur (30 czerwca
 nieprzekraczalny termin og³oszenia wyników matury). Pojawi³y
siê g³osy, ¿e poziom egzaminu maturalnego z matematyki jest za
niski, a z jêzyków obcych za wysoki. Ustalono, ¿e dla uczelni wa¿na
jest ocena stanu wiedzy kandydata, ale nie mniej wa¿na jest ocena
predyspozycji do studiów na wybranych kierunkach. Dyskusja, w
jakim stopniu o predyspozycjach mówi¹ wyniki matury i co uczelnie mog³yby dodatkowo zrobiæ dla ich zbadania, nie doprowadzi³a
jednak do konkluzji. Sceptycznie odniesiono siê do koncepcji programu pilota¿owego polegaj¹cego na tym, by w roku szkolnym
2000/2001 zastosowaæ wobec maturzystów (zdaj¹cych jeszcze maturê wg dotychczasowego systemu) wdra¿any system rekrutacji.
Podkrelano jednoczenie, ¿e te uczelnie, które stosuj¹ konkurs
wiadectw maturalnych, mo¿na uznaæ za realizatorów takiej w³anie próbnej koncepcji, a zgromadzone przez te uczelnie dowiadczenia mog¹ byæ przydatne w dyskusji.
Drugim tematem obrad by³y perspektywy uchwalenia Prawa o
szkolnictwie wy¿szym.
W dyskusji omówiono potencjalne zagro¿enia procesu legislacyjnego, m.in.: konflikt wokó³ problemu odp³atnoci za studia, groba poszerzania frontu reform, mo¿liwoæ pojawienia siê konkurencyjnych projektów.
Wyrazem poparcia rektorów uczelni technicznych dla projektu
jest uchwa³a KRPUT, w której wskazuje siê na potrzebê pilnego
wprowadzenia projektu ustawy na szybk¹ cie¿kê legislacyjn¹.
Zdaniem autorów uchwa³y nowa ustawa bêdzie pomocna przy usuwaniu gnêbi¹cych szkolnictwo wy¿sze patologii.
Posiedzenie Prezydium KRASP
W dniach 17-19 marca 2000 r. w Wile odby³o siê posiedzenie
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
(KRASP) z udzia³em ministra edukacji narodowej Miros³awa Handkego. Posiedzenie zosta³o zorganizowane przez rektora Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Przewodnicz¹cego Konferencji
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Rektorów Uczelni Ekonomicznych, prof. Jana Wojty³ê.
Zasadniczym tematem by³a ocena stanu zaawansowania prac
nad ustaw¹ pn. Prawo o szkolnictwie wy¿szym. W opinii zebranych projekt ustawy z 18 stycznia 2000 r. przygotowany przez MEN
przy wspó³pracy zespo³u ekspertów KRASP zyska³ pozytywn¹
ocenê konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni, a tak¿e regionalnych konferencji rektorów. W przekazanych stanowiskach rektorzy stwierdzaj¹, ¿e zachodzi pilna potrzeba nadania
projektowi ustawy biegu legislacyjnego. Oznacza to powszechne
poparcie dla tego projektu przez rektorów wszystkich typów uczelni
zrzeszonych w KRASP.
Minister Edukacji Narodowej przedstawi³ listê aktów wykonawczych do przygotowywanej ustawy i zaprosi³ KRASP do wspó³dzia³ania przy opracowywaniu tych aktów. Prezydium postanowi³o udzieliæ Ministrowi merytorycznego wsparcia w pracy nad tymi
aktami poprzez opiniowanie najwa¿niejszych z nich. Dotyczy to
zw³aszcza:
 zasad ustalania limitów miejsc na studiach bezp³atnych,
 zasad rozdzia³u rodków bud¿etowych pomiêdzy uczelnie,
 regulacji p³acowych.
Prezydium przyjê³o ponadto nastêpuj¹ce uchwa³y:
 uchwa³ê popieraj¹c¹ inicjatywê w³adz Uniwersytetu Jagielloñskiego, by zaprosiæ Sejm RP do odbycia jesieni¹ br. posiedzenia w Krakowie, po³¹czonego z uroczystociami 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagielloñskiego. Podczas posiedzenia Sejm
móg³by uchwaliæ ustawê pn. Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
 uchwa³ê w sprawie stopni naukowych w szkolnictwie artystycznym, potwierdzaj¹c¹ dotychczasowe stanowisko KRASP o
celowoci wprowadzenia stopni naukowych doktora sztuk i doktora habilitowanego sztuk w szkolnictwie artystycznym oraz postuluj¹c¹ nowelizacjê Ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych,
 uchwa³ê o potrzebie zmiany zasad dokonywania odpisu amortyzacyjnego (proponuje siê pozostawienie rektorowi decyzji o sposobie amortyzacji, przy czym mo¿liwe by³oby okresowe zawieszenie lub odst¹pienie od dokonywania odpisów amortyzacyjnych).
Prezydium KRASP zajmowa³o siê ponadto kwesti¹ zmian w
Regulaminie KRASP, które umo¿liwi³yby udzia³ w pracach KRASP
rektorom pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych oraz rektorom szkó³ niepublicznych.
Rektor pañstwowej wy¿szej szko³y zawodowej z Nowego S¹cza prof. Andrzej Ba³anda przedstawi³ stanowisko na temat stworzenia reprezentacji tych szkó³ w KRASP. Z za³o¿enia nie pretenduj¹ one do pozycji uczelni akademickich. W przeciwieñstwie do
nich, szko³y niepañstwowe nie maj¹ tego ograniczenia i powinny
d¹¿yæ do osi¹gniêcia pe³ni uprawnieñ.
Przyjêto wiêc, ¿e Konferencja Rektorów Uczelni Zawodowych
bêdzie jako ca³oæ stowarzyszona z KRASPem, za przewodnicz¹cy KRUZ bêdzie uczestniczyæ w posiedzeniach KRASPu z g³osem doradczym. Szko³y niepañstwowe bêd¹ natomiast mog³y ubiegaæ siê o cz³onkostwo indywidualne, o ile spe³ni¹ wymogi uczelni
akademickich wg kryteriów stosowanych dotychczas.
Spotkanie z premierem
Rektorzy pañstwowych uczelni zostali zaproszeni na 29 marca
na spotkanie z premierem. Tematem spotkania bêd¹ uzgodnienia
dotycz¹ce szczegó³owych zagadnieñ zawartych w ustawie. Chodzi m.in. o kryteria tworzenia nowej uczelni, zasady podzia³u dotacji bud¿etowej, p³ace nauczycieli akademickich i zasady rekrutacji na studia tej czêci studentów, których kszta³cenie bêdzie finansowa³o pañstwo.
Premier J.Buzek spotka³ siê ju¿ z szerok¹ reprezentacj¹ studentów (Parlamentem Studentów i samorz¹dami uczelnianymi), która
popar³a proponowane przez rz¹d rozwi¹zania. (mk)
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VI Wroc³awskie Targi
Ksi¹¿ki Naukowej
22-25 marca 2000 r.
Tradycyjnie uroczyste otwarcie Targów mia³o miejsce w holu
gmachu g³ównego PWr. Marsza³ek Jan Waszkiewicz i patronuj¹cy
targom minister nauki prof. Andrzej Wiszniewski przys³ali listy z
¿yczeniami dla organizatorów i uczestników imprezy.
Nieco st³oczeni wród szeædziesiêciu stoisk z ksi¹¿kami liczni
gocie wys³uchali wyst¹pieñ prof. Edmunda Ma³achowicza (Oddz.
Wroc³awski PAN), prorektora ds. ogólnych PWr dr L.Jankowskiego i pani dyr. Haliny Dudek (Oficyna Wyd. PWr).
Jury konkursu na najtrafniejsz¹ szatê edytorsk¹ ksi¹¿ki naukowej pod przewodnictwem dr in¿. Ludomira Jankowskiego orzek³o, ¿e sporód zg³oszonych do konkursu 101 tytu³ów z 30 wydawnictw nagrody otrzymuj¹:

 w kategorii ksi¹¿ki humanistycznej: Tragedia o bogaczu i £azarzu. Z rêkopisu odczyta³ i do druku przygotowa³ Jerzy Treder.
Koncepcja edytorska i opracowanie graficzne: Jan Misiek i Kazimierz Orzechowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 1999.
 w kategorii ksi¹¿ki technicznej: Zygmunt Szparkowski, Architektura wspó³czesnej fabryki. Opracowanie graficzne i projekt ok³adki: Danuta Czudek-Puchalska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Warszawa 1999.
 w kategorii ksi¹¿ki popularnonaukowej: Barbara
Sowina, Ma³gorzata Mo¿d¿yñska-Nawotka, Ubiory kobiece 1840-1939. Projekt graficzny: Andrzej Oczko.
Muzeum Narodowe we Wroc³awiu, Wroc³aw 1999.
 za bardzo wysokie walory edytorskie publikacji o
interdyscyplinarnym charakterze: Jerzy Winiewski,
Bohdan Kie³czewski, Kulturotwórcza rola lasu. Opracowanie graficzne: Jacek Grzekowiak. Wydawnictwo
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w
Poznaniu, Poznañ 1999.
Jury postanowi³o przyznaæ piêæ wyró¿nieñ nastêpuj¹cym tytu³om:
Andrzej Klimpel, Spawanie, zgrzewanie i ciêcie metali. Technologie. Projekt ok³adki i stron tytu³owych

Pawe³ G.Rubaszewski. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1999
Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa Projekt graficzny i
typograficzny: Jerzy Durakiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 1999
W³odzimierz Piwkowski, Arkadia Heleny Radziwi³³owej. Studium historyczne. Orodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1998.
Emil Panek, Ekonomia matematyczna. Projekt ok³adki: Pawe³
Lubowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Poznañ 2000.
Robert Ast, Architektura wybrze¿a. Uwarunkowanie i rozwój.
Projekt ok³adki: Piotr Go³êbniak. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 1999.
Fundatorem nagród by³o lubelskie Forum Akademickie, którego przedstawiciel Piotr Kieraciñski by³ obecny na uroczystoci (na
zdjêciu  z prof. Janem Miodkiem).
W czasie targów odby³ siê konkurs czytelniczy, w którym zwyciê¿y³a ksi¹¿ka Janusza £omotowskiego i Adama Szpindora Nowoczesne systemy oczyszczania cieków wydana przez Arkady (1999).
Og³oszono te¿ wyniki konkursu na najatrakcyjniejsze stoisko  nagrod¹ w nim by³ Puchar Szefowej
Programu Miejskiego Polskiego Radia Wroc³aw.
Pierwsze miejsce i puchar zdoby³a Oficyna Uniwersytetu £ódzkiego. Na drugim miejscu uplasowa³a siê
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej.
Program imprezy obejmowa³ równie¿ wiele atrakcyjnych spotkañ i prezentacji.
Wymieniæ tu nale¿y spotkanie z prof. drem hab.
Janem Miodkiem i z dr Monik¹ Zako-Zieliñsk¹. Znany popularyzator poprawnej polszczyzny omówi³ zjawisko gwa³townie mno¿¹cych siê zapo¿yczeñ jêzykowych. Postawi³ problem przysz³oci naszego jêzyka
(a tak¿e innych jêzyków s³owiañskich) wobec nieuniknionej potrzeby powszechnego nauczania jêzyka angielskiego.
Dr Monika Zako-Zieliñska przedstawi³a trudnoci, jakie napotyka twórca tekstów popularnonaukowych, których nie mo¿na o¿ywiæ fabu³¹ ani zapisem
stanów uczuciowych.
Oboje prelegenci s¹ organizatorami ogólnopolskiej konferencji
naukowej Polszczyzna po 1989 roku ze szczególnym uwzglêdnieniem jêzyka popularnonaukowego. Odbêdzie siê ona 8-10 listopada br. Ze wzglêdu na interdyscyplinarny charakter tematyki ocze-
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nia cytatów, dostêpu do materia³ów ilustracyjnych, umów miêdzynarodowych z autorami lub z ich wydawcami.
Póki wszystkie ksi¹¿ki nie zmieni³y siê w elektroniczne pliki,
liczni czytelnicy z du¿ym zadowoleniem kartkowali je na stoiskach.
A by³o w czym wybieraæ. Wielu wydawców obni¿y³o ceny swoich
publikacji, z czego chêtnie korzystano. To by³a rzeczywicie udana
impreza. (mk)

Co z III filarem ubezpieczeñ
emerytalnych?

kuje siê zg³oszeñ reprezentantów ró¿nych dziedzin naukowych.
Patronem tej sesji by³o Wydawnictwo Prószyñski i S-ka, które
promowa³o w ten sposób now¹ ksi¹¿kê prof. Miodka Rozmylajcie nad mow¹.
Zwróci³a te¿ nasz¹ uwagê Problematyka umów autorskich oraz
dozwolonego u¿ytku utworów chronionych przedstawiona przez
mec. Krzysztofa Raniowskiego, w³aciciela poznañskiej Wydawnictwa Podsiedlik-Raniowski i S-ka. Omówi³ on projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Propozycje obejmuj¹ m.in. zmiany:
 art. 11 w kierunku ograniczenia czasowego autorstwa hase³ w
publikacjach typu encyklopedycznego,
 art. 20  próba dalszej komplikacji kontrowersyjnego zapisu,
w myl którego dzisiaj producenci sprzêtu reprograficznego p³ac¹
haracz 1-3% jako rycza³towe odszkodowanie dla twórców za nielegalne kopiowanie ich dzie³. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego decyduje na podstawie badañ statystycznych o sposobie podzia³u tych funduszy (za porednictwem stowarzyszeñ twórczych). Propozycja idzie w kierunku podwy¿szenia stawki i uczynienia beneficjentami równie¿ wydawców. Pula rodków wzronie,
bo p³aciæ maj¹ te¿ punkty us³ug kserograficznych.
art. 56  ograniczone bêdzie nieco prawo autora do odst¹pienia
od umowy; swobodê zachowa on do czasu przyjêcia utworu przez
wydawcê. (Nieco inaczej jest z dzie³ami architektonicznymi!)
Proponuje siê te¿ przed³u¿enie okresu ochrony maj¹tkowej z 50
do 70 lat.
Natomiast przypuszczalnie nie dojdzie do postulowanej zmiany
zapisów, by pozwala³y one na zawieranie wydawcy umów z autorem na d³ugie okresy. Nie zostanie te¿ zapewne zmieniony art.44
umo¿liwiaj¹cy twórcy dochodzenie od wydawcy korekty wynagrodzenia, o ile nast¹pi ra¿¹ca dysproporcja miêdzy wynagrodzeniem
autora i wydawcy.
W dyskusji poruszono konkretne problemy, np. skali stosowa-

Czy nowelizacja ustawy ma istotne znaczenie dla pracowników
szkolnictwa wy¿szego?
Zdaniem prorektora ds. ogólnych PWr dr Ludomira Jankowskiego, ostatnie zmiany w ustawie o funduszach emerytalnych ca³kowicie odstrêczaj¹ instytucje bud¿etowe niegeneruj¹ce zysku (a wiêc
takie, jakimi s¹ uczelnie) od wprowadzania funduszy emerytalnych.
W pierwotnym systemie ubezpieczenie emerytalne stanowi¹ce
III filar obci¹¿a³o pracodawcê i pracobiorcê, gdy¿ obie te strony
op³aca³y sk³adkê. Nowelizacja spowodowa³a, ¿e ca³y ciê¿ar finansowy zosta³ przeniesiony na pracodawcê, który musi znaleæ rodki na ten cel, a tak¿e odpowiada za prowadzenie dokumentacji i
rozliczeñ zwi¹zanych z funduszem. Co gorsza, pracodawca, który
raz podj¹³ siê takiego obowi¹zku, nie mo¿e siê z niego wycofaæ. W
opinii prorektora Ludomira Jankowskiego, z punktu widzenia interesów uczelni podjêcie przez jej w³adze takich wieloletnich zobowi¹zañ jest nieuzasadnione.
Firmy ze sfery produkcyjnej lub us³ugowej korzysta³y z mo¿liwoci zaliczania p³aconych sk³adek w poczet ciê¿arów, które mo¿na odliczyæ od podatków. Uczelnie nie odprowadzaj¹ podatku dochodowego, nie mog¹ wiêc poniesionych w ten sposób nak³adów
odzyskaæ. Poza tym pieni¹dze, którymi dysponuj¹ jednostki bud¿etowe, s¹ poszufladkowane z przeznaczeniem na ró¿ne cele, zatem pole manewru pracodawcy jest dodatkowo ograniczone.
Alternatyw¹ dla III filara funduszu emerytalnego mog¹ byæ grupowe ubezpieczenia na ¿ycie z rozbudowanym sk³adnikiem inwestycyjnym, czyli nastawione na d³ugofalowe gromadzenie pieniêdzy.
Obecnie w³adze uczelni postanowi³y rozpoznaæ oferty rynkowe, by ewentualnie przedstawiæ odpowiedni¹ propozycjê pracownikom PWr. Bêd¹ oni mogli zapoznaæ siê wtedy z istniej¹cymi
mo¿liwociami, a osoby chc¹ce skorzystaæ z przedstawionej propozycji podejm¹ decyzjê o utworzeniu grupy pracowników korzystaj¹cych z tej formy ubezpieczenia.
Oczywicie istnieje te¿ mo¿liwoæ indywidualnego zawarcia
umowy z firm¹ ubezpieczeniow¹, ale ubezpieczenia grupowe s¹
pod pewnymi wzglêdami korzystniejsze, gdy¿:
1. firma ubezpieczeniowa nie wymaga wtedy od poszczególnych
osób badañ lekarskich,
2. stosowana jest ni¿sza sk³adka, a zatem korzyæ ubezpieczonego jest relatywnie wiêksza.
Ten typ ubezpieczeñ jest coraz szerzej oferowany. Np. istniej¹ce
wczeniej grupowe ubezpieczenia na ¿ycie w PZU nie mia³y sk³adnika inwestycyjnego. Obecnie wprowadzono mo¿liwoæ inwestowania znacznej czêci sk³adki, dziêki czemu nastêpuje pomna¿anie
rodków buduj¹cych zwrot oszczêdnoci  czy to w formie przychodu, czy spadku.
Prorektor L.Jankowski widzi potrzebê badania oferty rynkowej
firm ubezpieczeniowych pod k¹tem mo¿liwoci przekszta³cenia
zawartej umowy w ubezpieczenie odpowiadaj¹ce koncepcji III filara. Oczekuje siê bowiem, ¿e uwzglêdniona zostanie w zapisach
ustawowych specyfika uczelni i podobnych jednostek bud¿etowych,
a to, byæ mo¿e, stworzy nowe mo¿liwoci. (mk)
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Zjazd
pierwszych
absolwentów PWr
Niedawno obchodzilimy 50-lecie Politechniki Wroc³awskiej, a
ju¿ zbli¿a siê nastêpna rocznica: 55-lecie.
Przed piêciu laty pierwsi absolwenci uczelni zorganizowali spotkanie  rocznicê indeksu. Prawdê mówi¹c, indeksy nie pojawi³y
siê od razu, by³ to luksus, na który trzeba by³o czekaæ doæ d³ugo.
Nie zawsze te¿ pocz¹tki nauki czy pracy na uczelni daj¹ siê wpisaæ
w jakie formalne ramy. Bo przecie¿ los Politechniki nie by³ od
razu oczywisty. Choæ czcimy jako pocz¹tek naszego ¿ycia akademickiego datê 15 listopada 1945 roku, wiele rzeczy pozostawa³o
wtedy niejasnych.
Dopiero 24 sierpnia 1946 roku Bierut podpisa³ dokument powo³uj¹cy Uniwersytet i Politechnikê we Wroc³awiu.
Wczeniej wiele wskazywa³o na to, ¿e kontynuatorem Politechniki Lwowskiej bêdzie Politechnika Gliwicka, gdy¿ tam w³anie
zatrzyma³ siê transport ze Lwowa. Uwa¿ano przy tym, ¿e wyposa¿enie Wy¿szej Szko³y Technicznej we Wroc³awiu powinno byæ przeniesione na Górny l¹sk, za Wroc³awiowi wystarczy uniwersytet.
Uratowa³ sprawê prof. Idaszewski, który przyby³ tu i stwierdzi³, ¿e
demonta¿ niektórych urz¹dzeñ spowoduje ostateczne ich zniszczenie.
Powsta³y wiêc wydzia³y techniczne: Chemii, Budownictwa,
Mechaniczno-Elektrotechniczny i Hutniczy (który nie przetrwa³).
Zanim mo¿na by³o rozpocz¹æ naukê, nale¿a³o doprowadziæ budynki do stanu u¿ywalnoci: oszkliæ okna, wstawiæ drzwi, wywieæ
materia³y wybuchowe itd. Do ostatniej chwili kandydaci na studentów i pracowników naukowych nie mieli pewnoci, czy osta-
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tecznie uda im siê pozostaæ w porz¹dkowanych wnêtrzach. Kiedy
jednak ju¿ powo³ano uczelniê, specjalna komisja pod wodz¹ prof.
Idaszewskiego uda³a siê do Warszawy, by zabiegaæ o pieni¹dze
umo¿liwiaj¹ce dzia³alnoæ, np. uruchomienie domów akademickich.
Uzyskali od ministra Szyra niewielk¹ kwotê na potrzeby Wydzia³u
Mechaniczno-Elektrotechnicznego. Z tych rodków zbudowano
barak B-4, który istnieje do dzi.
Cech¹ tamtych czasów by³ brak ostrych rozgraniczeñ miêdzy
wydzia³ami. Poszczególne kierunki wspó³istnia³y w strukturze po³¹czonej uczelni. Ta sama kadra prowadzi³a zajêcia z fizyki czy
chemii dla studentów zupe³nie ró¿nych kierunków. Dobr¹ ilustracj¹ tego stanu jest chyba fakt, ¿e absolwent PWr Henryk Hawrylak
dosta³ w 1948 roku etat m³odszego asystenta p³atny z funduszy
Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej!
To poczucie wspólnej przynale¿noci do uczelni  niezale¿nie
od kierunku studiów  przetrwa³o wród pierwszych absolwentów.
Organizuj¹ oni zatem w jubileuszowym 2000 roku wspólny zjazd,
który bêdzie symbolizowa³ 50-lecie ich dyplomu. Forma uroczystoci ma nawi¹zywaæ do tradycji odnowienia dyplomu.
Choæ czas wykrusza szeregi absolwentów i mo¿e nie wszyscy
czuj¹ siê na si³ach, by przybyæ, wiele osób zg³osi³o chêæ uczestnictwa. Zg³oszenia nadal nap³ywaj¹.
Pierwotnie planowano zjazd absolwentów na 24 maja, termin
ten musi byæ jednak przesuniêty z powodu przewidzianych wtedy
obchodów 1000-lecia biskupstwa wroc³awskiego. Przypuszczalnie
wiêc zjazd odbêdzie siê 8 lipca 2000. Program przewiduje Mszê
w. w Katedrze Wroc³awskiej, z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem
Martyrologii Profesorów Lwowskich, spotkanie w auli PWr. Spodziewana jest obecnoæ rektorów: obecnego i poprzedniego. Oprawê artystyczn¹ zapewni Chór PWr. Organizatorzy maj¹ nadziejê na
wystêp swego kolegi Romana Wêgrzyna, absolwenta PWr, który
zdoby³ s³awê jako piewak.
Jednym z zasadniczych punktów programu bêdzie wrêczenie
dyplomów jubileuszowych.
Zaplanowano te¿ spotkania wydzia³owe i kole¿eñsk¹ kolacjê.
Z pewnoci¹ bêdzie to wa¿ne i wzruszaj¹ce spotkanie. (mk)
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d pocz¹tku lat 90. polskie jazdy ok. 5.000 polskich studentów. Podob- noci. Wobec rosn¹cej w tak znaczny sposób
uczelnie korzysta³y z ró¿nych nie rzecz ma siê z wyjazdami nauczycieli liczby studentów wyje¿d¿aj¹cych i przy utrzyform europejskiej wspó³pracy. akademickich, gdzie pocz¹wszy od liczby muj¹cym siê na podobnym poziomie dofinanUnia Europejska poprzez fi- 450 osób w roku akademickim 1998/99, po- sowaniu stypendiów studenckich przez Kominansowanie wspomaga³a ich udzia³ w pro- przez liczbê 1.231 nauczycieli w roku 1999/ sjê Europejsk¹ (nie pokrywaj¹cych w pe³ni
gramach badawczych i edukacyjnych, a tak- 2000, w roku akademickim 2000/2001 za- kosztów utrzymania za granic¹), koniecznym
¿e w dzia³alnoci akademickiej, a tak¿e planowa³o wyjazd na krótkie okresy wyk³a- wydaje siê równie¿ zapewnienie dodatkowych
wspiera³a kontakty z miêdzynarodowymi or- dów i zajêæ blisko 2.000 osób.
rodków finansowych dla wyje¿d¿aj¹cych. Ju¿
ganizacjami uczelnianymi.
Druga faza programu, ju¿ jako SOCRA- w pierwszym roku realizacji programu ponad
Udzia³ we wszelkich programach pomo- TES II, zosta³a zaplanowana na lata 2000 po³owa uczelni polskich zastosowa³a system
cowych przygotowywa³ polskie uczelnie  2006. Przewiduje ona rozszerzenie i po- finansowego wsparcia studentów bior¹cych
do partnerskiego udzia³u w europejskich g³êbienie prowadzonych do tej pory dzia- udzia³ w programie.
programach akademickich. Przystêpowanie ³añ zmierzaj¹cych do wzmocnienia wymiaWyjazdy studentów i pracowników jako
do nich jednak nie przebiega bez trudnoci ru europejskiego w edukacji. Jest to zespó³ sta³y element codziennego ¿ycia akademickieze wzglêdu na odmienne, nowe dla polskich wielu przedsiêwziêæ, maj¹cych s³u¿yæ bu- go wymagaj¹ sprawnej organizacji i przygopartnerów, warunki uczestnictwa, wymóg dowie Europy opartej na wiedzy. Nale¿y towania struktur, i jednostek uczelnianych do
symetrii w wymianie studentów i nauczy- tu wymieniæ g³ównie: rozwijanie wspó³pra- wsparcia ich realizacji. Jest to ogromne obcieli akademickich (zasada reciprocity) cy miêdzy krajami partnerskimi na wszyst- ci¹¿enie, tak organizacyjne, jak i finansowe
i problemy finansowe.
kich poziomach edukacji, wymianê i stypen- dla uczelni. Niezbêdnym staje siê te¿ kszta³Programem edukacyjnym, który jako dia dla ró¿nych grup wiekowych, uznawa- cenie pracowników w zakresie szeroko rozupartnerski zast¹pi³ pomocowy program nie dyplomów i okresu studiów odbytego mianej tematyki europejskiej, jak i podnoszeTEMPUS, jest program
nie znajomoci jêzyków
SOCRATES/ERASobcych pracowników adMUS. Jako skonsolidoministracyjnych uczelni.
Not everything that can be counted counts
wany europejski program
Obok tego równie
and not everything that counts can be counted
wspó³pracy w dziedzinie
wa¿n¹, odrêbn¹ dziedzinê
edukacji ma on za zadanie
zagadnieñ stanowi kreAlbert Einstein
zbudowaæ otwart¹ przeowanie warunków sprzystrzeñ edukacyjn¹ w pañjaj¹cych przyjazdom stustwach Wspólnoty i pañdentów z krajów UE na
stwach stowarzyszonych
studia w Polsce (od zana wzór otwartej przepewnienia im odpowiedstrzeni ekonomicznej
nich warunków socjalnoWspólnoty Europejskiej.
bytowych w czasie pobyObejmuje on szeæ protu w Polsce po zagwarangramów i dwie sieci:
towanie dostêpu do meERASMUS - szkolnicdiów uczelnianych, bitwo wy¿sze, Comebliotek, opieki merytonius  szkolnictwo rednie i podstawowe, na uczelni przyjmuj¹cej, za równowa¿ny ze rycznej, kursów w jêzykach obcych).
Lingua  nauczanie jêzyków obcych, studiami w uczelni macierzystej, wprowaMasowy udzia³ uczelni polskich w proODL/Minerva  kszta³cenie na odle- dzanie innowacji w metodach nauczania.
gramie dowodzi, ¿e rozezna³y one, a w tym
g³oæ, Grundtvig  kszta³cenie doroZintensyfikowanie dzia³añ zaplanowa- równie¿ jako jedna z pierwszych Politechnis³ych, Arion - wizyty studyjne, Eurydi- nych w programie SOCRATES II wyma- ka Wroc³awska, mo¿liwoci kreowane przez
ce  sieæ informacji o edukacji, Naric  ga jednak od uczelni polskich znacznie ak- program SOCRATES/ERASMUS, jako
sieæ informacji o uznawalnoci wykszta³ce- tywniejszego udzia³u, ni¿ mia³o to miejsce wspieraj¹ce i znacz¹ce dla wszelkich dziania.
w fazie pierwszej programu. Wi¹¿e siê z ³añ podejmowanych przez uczelnie, a zmiePolska przyst¹pi³a do programu 1 marca koniecznoci¹ europeizacji toku studiów na rzaj¹cych do osi¹gniêcia europejskiego wy1998 r., w okresie pierwszej fazy jego reali- wszystkich poziomach procesu edukacyjne- miaru w procesie kszta³cenia w jednocz¹cej
zacji obejmuj¹cej lata 1995-1999. W pro- go. Powinna ona przejawiaæ siê poprzez: siê Europie. Mo¿liwoæ wziêcia pe³nego
gramie SOCRATES uczestniczy ³¹cznie 29 promocjê i dalszy znaczny rozwój mobil- udzia³u w procesie edukacyjnym w innej
pañstw Unii Europejskiej i pañstw stowa- noci studentów i pracowników, rozwój uczelni partnerskiej, kreowana przez prorzyszonych. Natomiast w komponencie oferty dydaktycznej uczelni w jêzykach ob- gram, cieszy siê obecnie ogromn¹ popularERASMUS bierze udzia³ obecnie ok. 2000 cych, przyjêcie jednolitego systemu trans- noci¹ w Polsce i leg³a u podstaw propozyuczelni europejskich, w tym w roku akade- feru punktów kredytowych (który ma sta- cji powo³ania polskiego odpowiednika promickim 2000/2001 a¿ 100 uczelni polskich. nowiæ w edukacji ni mniej ni wiêcej tylko gramu SOCRATES/ERASMUS o nazwie
Najbardziej rozwijaj¹ siê kompendia progra- odpowiednik wspólnej waluty, tak w kraju, MOST, a umo¿liwiaj¹cego wymianê studencmu zwi¹zane z mobilnoci¹, a wiêc: wymia- jak i za granic¹), wspólne z uczelniami eu- k¹ pomiêdzy uczelniami polskimi.
na studentów i kadry akademickiej. I tak w ropejskimi opracowywanie programów naIntensywny udzia³ w programie SOroku 1998/99 na studia w uczelniach euro- uczania, organizacjê zajêæ prowadzonych CRATES/ERASMUS i integracja z siepejskich wyjecha³o w ramach programu przez wyk³adowców z uczelni partnerskich, ci¹ uczelni partnerskich z Unii Europejskiej
1.426 polskich studentów, w roku 1999/ tworzenie miêdzynarodowych grup studenc- umo¿liwia polskim uczelniom, na d³ugo
2000 ju¿ 3.192 studentów, a w roku 2000/ kich, wprowadzanie nowych technik infor- przed przyst¹pieniem do Unii, pe³ne uczest2001 na podstawie z³o¿onych Kontraktów matycznych i form kszta³cenia na odleg³oæ, nictwo w zachodz¹cych w Europie proceInstytucjonalnych mo¿na prognozowaæ wy- a wiêc rozwijanie równie¿ wirtualnej mobil- sach edukacyjnych.

SOCRATES
ERASMUS
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listopada 1999 zosta³ wys³any
do Brukseli nowy Kontrakt
Uczelniany Politechniki Wroc³awskiej na rok akademicki 2000/2001,
bêd¹cy trzecim ju¿ z kolei zg³oszeniem
udzia³u PWr w programie. Poprzedzi³a go
akcja zawierania umów bilateralnych z
uczelniami europejskimi, prowadzona
przez poszczególne wydzia³y i Dzia³
Wspó³pracy Miêdzynarodowej. Zawarto
rekordow¹ liczbê 104 umów z 75 uczelniami partnerskimi niemal ze wszystkich
krajów Unii Europejskiej, od Skandynawii po hiszpañskie Wyspy Kanaryjskie.
Na drodze umów zaplanowano wymianê
studenck¹ na ogromn¹ skalê, bo a¿ dla
188 studentów PWr na okresy studiów
trwaj¹ce od 3 do 12 miesiêcy, jak równie¿ rekordow¹ liczbê 112 krótkich wyjazdów pracowników PWr na uczelnie
partnerskie. Tak znaczny wzrost planowanych aktywnoci oznacza ogromny  bo ponad
dwukrotny w stosunku do
roku akademickiego 1998/
99  rozwój programu,
który (choæ nie jest programem pomocowym), cieszy siê z roku na rok rosn¹cym zainteresowaniem naszego rodowiska akademickiego.
Studentom i doktorantom PWr stwarza on wyj¹tkow¹ mo¿liwoæ podjêcia studiów zagranicznych,
czêsto na renomowanych uczelniach
europejskich, bez ponoszenia op³at za
studia, z ogromnym merytorycznym i
organizacyjnym wsparciem przygotowañ do wyjazdu ze strony wyjazdu
uczelni macierzystej. Program oferuje
fundowane przez Uniê Europejsk¹ stypendia, które maj¹ pokrywaæ ró¿nicê w
kosztach utrzymania miêdzy macierzyst¹ i zagraniczn¹ uczelni¹. rednia wartoæ stypendium w roku akademickim
1999/2000 wynosi³a 310 euro. Ponadto
student w tym czasie nie traci prawa do
krajowych po¿yczek i stypendiów.
Ogólnouczelniana rekrutacja studentów na studia zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej SOCRATES/
ERASMUS bêdzie trwa³a na Politechnice Wroc³awskiej od 15.03.2000 r. do
5.05.2000 r. Rozpoczê³a siê ogólnouczelnianym spotkaniem informacyjnym zorganizowanym dla wszystkich
zainteresowanych studentów i doktorantów PWr . Obok ogromnej rzeszy studentów w spotkaniu udzia³ wziêli cz³onkowie komitetu steruj¹cego programem

na PWr: koordynator uczelniany, koordynatorzy wydzia³owi, zaproszeni gocie, jak i ubieg³oroczni beneficjenci
programu. Ogólnouczelniane spotkanie
otwieraj¹ce rekrutacjê jest istotn¹ czêci¹ kampanii informacyjnej na rzecz
programu i popularyzacji jego idei. Natomiast w³aciwa rekrutacja studentów
bêdzie prowadzona na wydzia³ach przez
koordynatorów wydzia³owych. Mog¹ w
niej wzi¹æ udzia³ wszyscy studenci PWr,
którzy:
 zaliczyli pierwszy rok studiów,
 maj¹ dobre wyniki w nauce,
 znaj¹ jêzyk obcy na poziomie
umo¿liwiaj¹cym studia w uczelni partnerskiej.
Przy braku udokumentowanej znajomoci jêzyka obcego koordynator wydzia³owy mo¿e skierowaæ studenta na
test sprawdzaj¹cy z j. angielskiego lub

Oprócz ogromnego rozwoju kompendiów ERASMUS-a zwi¹zanych z wymian¹, w Kontrakcie PWr w roku 2000/
2001 zaplanowano rozwój i kontynuacjê
projektów maj¹cych na celu opracowywanie programów nauczania dla ró¿nych
poziomów studiów, a wiêc projektu typu:
Curricula Development on Advanced
Level (CDA), którego Politechnika jest
koordynatorem i jednego projektu typu
Curricula Development on Inital Level
(CDI), w którym Politechnika jest partnerem. Z udzia³em PWr bêdzie realizowany równie¿ jeden kurs intensywny (IP)
dla studentów i nauczycieli akademickich.
Zasada równowa¿noci wymiany
obowi¹zuj¹ca w programie ERASMUS
powoduje, ¿e PWr pe³ni rolê uczelni nie
tylko wysy³aj¹cej, ale i przyjmuj¹cej.
Narzuca to szereg koniecznoci i zobowi¹zañ wobec studentów z uczelni partnerskich, którzy pragn¹
podj¹æ studia na naszej
uczelni: od socjalno-bytowych pocz¹wszy, na merytorycznych, wi¹¿¹cych
siê z zapewnieniem przyje¿d¿aj¹cym kursów w jêzykach obcych, skoñczywszy. Z roku na rok ronie liczba zainteresowanych studiami na PWr studentów. W pierwszym
roku studentów obcokrajowców, którzy
podjêli studia na PWr w ramach programu ERASMUS by³o ledwie siedmiu. W
bie¿¹cym roku akademickim jest ich ju¿
22 i nale¿y spodziewaæ siê dalszego istotnego wzrostu tej liczby w nastêpnych
latach.
Pozytywne dowiadczenia dwóch
pierwszych lat dzia³ania programu na
uczelni dowodz¹, ¿e mo¿e on funkcjonowaæ tylko wówczas, gdy bêdzie aktywnie wspierany przez nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych wszystkich poziomów. Si³¹ programu s¹ indywidualni pracownicy wydzia³ów, instytutów, zak³adów, osoby zajmuj¹ce siê wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ w
poszczególnych jednostkach i na wszystkich poziomach administrowania uczelni¹, którzy dostrzegli w programie nowe
mo¿liwoci, jak równie¿ potraktowali go
jako naturaln¹ kontynuacjê wszelkich
dotychczasowych dzia³añ s³u¿¹cych
obecnoci Politechniki Wroc³awskiej w
wielkiej rodzinie uniwersytetów europejskich.

KOLOR
SOCRATES/ERASMUS
2000/2001
Nowe mo¿liwoci, nowe wyzwania
niemieckiego, organizowany w Studium
Nauki Jêzyków Obcych PWr. Po zakoñczeniu rekrutacji studenci zakwalifikowani przez wydzia³y rozpoczn¹ przygotowania do wyjazdu, wspierani merytorycznie przez opiekunów wydzia³owych
(opracowanie programu studiów w
uczelni partnerskiej), a organizacyjnie
przez Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej (pomoc w wype³nianiu formularzy
i wysy³aniu ich, za³atwianie mieszkania,
wizy, organizacja wyp³aty stypendium
i innych formalnoci niezbêdnych do
dope³nienia przed wyjazdem). Program
studiów podejmowany przez studenta na
uczelni partnerskiej powinien stanowiæ
integraln¹ czêæ programu studiów na
PWr, zatem powinien byæ szczegó³owo
uzgodniony przez trzy zainteresowane
strony: PWr, uczelniê przyjmuj¹c¹ i studenta.
Podobnie jak w roku ubieg³ym, studenci zakwalifikowani na wyjazd (równie¿ bêd¹cy na listach rezerwowych)
bêd¹ mieli mo¿liwoæ skorzystania z
intensywnego kursu jêzykowego, organizowanego dla stypendystów ERASMUS-a.

Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz
Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej
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IV Krajowa Konferencja
ZASTOSOWANIA
SATELITARNYCH SYSTEMÓW LOKALIZACYJNYCH
GPS, GLONASS, GALILEO
Orodek Nauki PAN,
ul. Wieniawskiego 17, Poznañ
http://www.navi.pl
W dniach 27-28 kwietnia 2000 r. odbêdzie siê IV Krajowa Konferencja Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO.
Miejscem obrad bêdzie Orodek Nauki PAN w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17.
Konferencja jest najszerszym krajowym forum gromadz¹cym dotychczasowych i potencjalnych u¿ytkowników
Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych. Rosn¹ca z roku
na rok liczba uczestników wskazuje, i¿ tematyka Konferencji cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem, a forma organizacyjna ³¹cz¹ca elementy szkoleniowe, badawcze i komercyjne odpowiada oczekiwaniom.
Wzorem lat ubieg³ych, konferencja bêdzie mia³a charakter interdyscyplinarny. Organizator, spó³ka NAVI zaprasza do udzia³u przedstawicieli przedsiêbiorstw, instytucji pañstwowych i osoby fizyczne zainteresowane wykorzystaniem technologii GPS, GLONASS i GALILEO
w pracy lub podczas wypoczynku. Zaproszenie dotyczy
tak¿e pracowników naukowych rozwijaj¹cych technologie oparte o Satelitarne Systemy
Lokalizacyjne oraz firmy dostarczaj¹ce nowe rozwi¹zania techniczne w tej dziedzinie.
Podczas konferencji przedstawione zostan¹ miêdzy innymi: stan obecny oraz perspektywy rozwoju systemów
GPS, GLONASS i GALILEO oraz dzia³alnoæ Cywilnego Komitetu Wspó³pracy d/s GPS (CGSIC  Civil GPS
Service Interface Committee).
Dla osób pragn¹cych wzbogaciæ swoj¹ wiedzê z zakresu Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych przygotowano wyk³ady szkoleniowe na temat podstawy dzia³ania systemów i urz¹dzeñ oraz technologii maj¹cych zastosowanie w gospodarce i przemyle.
Na zakoñczenie konferencji przyznane zostan¹ wyró¿nienia za najlepsze wdro¿enie, najlepsze opracowanie naukowe i najlepsz¹ pracê studenck¹. Na uczestników konferencji czekaæ bêd¹ równie¿ upominki od sponsorów.

Organizatorzy zachêcaj¹ wszystkich zainteresowanych
aktywnym uczestnictwem w konferencji do nadsy³ania referatów, które po zakwalifikowaniu zostan¹ zamieszczone w materia³ach konferencji. Ze szczegó³owym programem i tematyk¹ referatów mo¿na siê zapoznaæ na stronach WWW, w miarê nap³ywania zg³oszeñ kolejnych
wyst¹pieñ.
Tradycyjnie ju¿, konferencji towarzyszyæ bêdzie wystawa sprzêtu GPS, GLONASS.
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 400 PLN.
Op³ata konferencyjna obejmuje koszty poczêstunków, posi³ków oraz uprawnia do otrzymania kompletu materia³ów konferencyjnych. Nie obejmuje natomiast kosztów
noclegu.
Nale¿noæ za uczestnictwo nale¿y wp³aciæ do dnia 5
kwietnia 2000 r. na konto:
NAVI sp. z o.o., Sporna 11/3, 61-709 Poznañ
WBK VI/o Poznañ nr 10901362-16870-128-0100-01999
Po tym terminie op³ata za uczestnictwo wzrasta o 10%.
W razie rezygnacji z udzia³u w Konferencji przed
5.04.2000 r. potr¹cona zostanie op³ata manipulacyjna w
wysokoci 20% kosztów uczestnictwa. W razie rezygnacji po 5.04.2000 r. nie przys³uguje zwrot op³aty konferencyjnej. Wszelkie zmiany dotycz¹ce uczestnictwa i rezerwacji noclegów musz¹ byæ zg³aszane pisemnie.
Uwaga!
Specjalna oferta dla studentów! 50% zni¿ki!
NAVI reprezentuje w Polsce firmê OSCILLOQUARTZ S.A., wiatowego lidera w dziedzinie synchronizacji sieci telekomunikacyjnych i
wiadczy us³ugi zwi¹zane z planowaniem sieci synchronizuj¹cych, instalacj¹ sprzêtu, uruchamianiem oraz odbiorami. Jest dystrybutorem na
terenie Polski wyrobów firmy TEMEX NEUCHATEL SA, producenta
rubidowych wzorców czêstotliwoci. Jest te¿ wspó³w³acicielem POLSPACE Ltd., przedsiêbiorstwa powo³anego przez czo³owe krajowe instytucje badawcze dla promocji technologii kosmicznych.
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II ANNOUNCEMENT & CALL for PAPERS
SGI 2000
Pierwsza wiatowa konferencja
u¿ytkowników komputerów firmy SGI
11  14 padziernika 2000

Kraków

http:// www.cyf-kr.edu.pl/sgi2k/
ORGANIZATORZY:
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET,
Akademia Górniczo-Hutnicza we wspó³pracy z SGI (dawniej: Silicon Graphics),
ATM S.A. Company (przedstawicielem firmy SGI w Polsce) oraz CCNS Ltd.
SPONSORZY:
SGI, ATM S.A. Company, Komitet Badañ Naukowych, CCNS Ltd.
Istotne terminy:
2 czerwca 2000
ostateczny termin dostarczania referatów
30 czerwca 2000
termin powiadomienia o przyjêciu artyku³u
28 lipca
2000
ostateczny termin:
 rejestracji zg³oszenia ze zni¿kow¹ op³at¹,
 dostarczenia przyjêtych artyku³ów w finalnej postaci,
 rejestracja w Hotelu Continental po preferencyjnych stawkach,
Tematyka:
Konferencja bêdzie forum u¿ytkowników SGI, niezale¿nych
sprzedawców oprogramowania, twórców aplikacji, naukowców
z placówek badawczych i z przemys³u, jak i reprezentantów szczebla decyzyjnego.
Przedmiotem obrad bêd¹ nastêpuj¹ce zagadnienia wysokowydajnych metod przetwarzania i wizualizacji na SGI:
 dowiadczenia z wyrobami SGI do wysokowydajnych obliczeñ,
 symulacje wielkiej skali,
 zastosowania w nauce, in¿ynierii i przemyle,
 wizualizacja, grafika i multimedia,
 zarz¹dzanie systemami, zasobami i systemami partiowymi
(batch systems),
 narzêdzia i rodowisko programowania,
 przechowywanie danych.
Konferencja obejmuje:
 zajêcia szkoleniowe,
 zaproszone wyk³ady,
 prezentacje przygotowane przez u¿ytkowników SGI,
 prezentacje nowych wyrobów SGI,
 dyskusje okr¹g³ego sto³u,
 imprezy towarzyskie.
Zaproszonymi prelegentami bêd¹:
 Jack Dongarra, University of Tennessee and ORNL, USA,
Trends in High Performance Computing, Enhancing Performance
and the Computational Grid
 Wolfgang Gentzsch, Chairman & CTO Gridware Inc., Germany, How HPC can benefit from the application service provider trend
 Marek Holynski, ATM S.A., Poland, Graphics Made Perfect

 Friedel H. W. Hossfeld, John von Neumann Institute for Computing (NIC), Central Institute for Applied Mathematics (ZAM)
Research Centre Juelich, Chair for Technical Informatics and
Computer Science
Technical University of Aachen Feeding Greedies on Meager
Roadmaps: Ungentle Remarks from a Supercomputing Centre
 Peter Kacsuk, MTA SZTAKI Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary, Visual Parallel Programming on SGI Machines
 John Mashey, Vice President and Chief Scientist, SGI Mountainview, USA, Big Data, Big Computing: Technology Trends
Ahead
 Wolfgang Mertz, HPC Consultant CSBU Europe, SGI, Germany, SGIs Architecture for High Performance Computing
 Giacomo Polosa, Independent Consultant, President of RCI
Ltd Europe, Italy,
Supercomputing in Europe: New Versus Old Perspectives
 Ed Seidel, Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Albert-Einstein-Institut, Germany
Using Supercomputers to Collide Black Holes (and other Cataclysms)
 Peter M.A. Sloot, Section Computational Science, The University of Amsterdam, The Netherlands, Computational Steering:
Virtual Simulation and Exploration
 Boleslaw K. Szymanski, Department of Computer Science,
Rensselaer Polytechnic Institute, USA, Object-Oriented HighPerformance Computing Using Software and Hardware
Op³ata konferencyjna:
do 28 lipca 2000
po tym terminie

350 Euro
500 Euro

Dalsze szczegó³y s¹ dostêpne na podanej stronie internetowej.
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Instytut Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej
Wydzia³ Zarz¹dzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Finansów we Wroc³awiu
zapraszaj¹ do udzia³u w konferencji

Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym  teoria i praktyka
Wroc³aw, 25-26 wrzenia 2000

Patronat honorowy nad konferencj¹ objê³a
HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ, prezes Narodowego Banku Polskiego.
Konferencji patronuj¹:
prof.dr hab. Tadeusz Galanc, dziekan Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej,
prof.dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, dziekan Wydzi. Zarz¹dzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu
dr hab. in¿. Jacek Mercik, rektor Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Finansów we Wroc³awiu
KOMITET PROGRAMOWY
dr hab. Emil Antoniszyn (WSzZiF, Bank Zachodni we Wroc³awiu),
prof.dr hab. Bogumi³ Berna (WSzZiF, AE we Wroc³awiu),
dr hab. Edward Radosiñski (WSzZiF, PWr), dr hab. Zofia Wilimowska (PWr),
prof.dr hab. Wies³aw Pluta (WSzZiF, AE we Wroc³awiu), dyr. Jacek Brachocki (BRE Bank S.A. Wroc³aw),
dyr. Maria Wojtu (Prosper Bank o/Wroc³aw), dr in¿. Zofia Krokosz  Krynke (WSzZiF, PWr).
KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr in¿. Anna Kuma (PWr), mgr Izabella Wacha (WszZiF) mgr Rafa³ Siedlecki (AE)
Terminarz konferencji:
Zg³aszanie tematów referatów: 15.04.2000
Akceptacja tematów referatów: 30.04.2000
Przes³anie gotowego referatu wraz z op³at¹ konferencyjn¹: 25.06.2000
Ostateczny termin zg³aszania uczestnictwa bez referatu: 31.08.2000
Przewiduje siê, ¿e referaty bêd¹ opublikowane w materia³ach konferencyjnych (zeszytach naukowych).
Informacje o konferencji wraz z formularzem zg³oszenia mo¿na znaleæ na stronach internetowych:
www.ioz.pwr.wroc.pl
www.wszif.edu.pl
www.ae.wroc.pl
Informacje telefoniczne: (71) 339 28 17
Celem konferencji jest prezentacja i wymiana spostrze¿eñ
oraz dowiadczeñ na temat istniej¹cych sposobów zarz¹dzania ryzykiem finansowym, uwzglêdniania charakteru ryzyka,
uwarunkowañ prawnych i innych zjawisk, które w dobie integracji i globalizacji pozwalaj¹ na skuteczne zarz¹dzanie tym
nieuniknionym atrybutem dzia³alnoci ekonomicznej.
Tematyczny zakres konferencji obejmuje:
1. Ryzyko inwestycyjne
2. Ryzyko bankowe

3. Ryzyko transakcji miêdzynarodowych
4. Koszty ryzyka
5. Strategie zarz¹dzania ryzykiem
6. Regulacje prawne zarz¹dzania ryzykiem
7. Techniki pomiaru ryzyka i prognozowanie
8. Informatyka w procesach zarz¹dzania ryzykiem
Op³ata konferencyjna  oko³o 580 z³ (za udzia³ w konferencji, materia³y konferencyjne, dwa obiady, bankiet, napoje
w trakcie przerw)  nie obejmuje kosztów noclegu.
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Z KBNu
Posiedzenie KBN
17 lutego 2000

Komitet uczci³ pamiêæ zmar³ego 10 lutego br. prof. Andrzeja
Zakrzewskiego  historyka, pos³a na Sejm, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. By³ doktorem nauk humanistycznych, absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji UW. Od marca 1999 roku
by³ cz³onkiem KBN.
 Min. M.Koz³owska omówi³a plan finansowy na 2000 rok w
dziale 77  Nauka z uwzglêdnieniem zobowi¹zañ, które  zgodnie
z podjêtymi decyzjami i zawartymi umowami  wynosz¹
674.896.789,68 z³. £¹czna kwota wydatków planowanych w 2000
roku wynosi 3.050.506.000 z³.
 Komitet rozpatrzy³ i przyj¹³ projekt podzia³u pomiêdzy zespo³y komisji Komitetu rodków pochodz¹cych z dotacji podmiotowej, a przeznaczonych na dofinansowanie jednostek naukowych i
badawczo-rozwojowych w roku 2000. Kwoty przyznane zespo³om
w celu przeprowadzenia dalszej dystrybucji na poszczególne jednostki (z uwzglêdnieniem wyników oceny parametrycznej) wzros³y w stosunku do roku 1999 nastêpuj¹co:
zespó³
H-01
H-02
P-03
P-04
P-05
P-06
T-07
T-08
T-09
T-10
T-11
T-12
T-00

wzrost dotacji podmiotowej
[%]
13,54
23,11
11,41
7,70
7,67
4,39
9,88
8,52
9,77
7,53
9,27
7,63
3,24

Ró¿nice wynikaj¹ g³ównie z potrzeby dofinansowania nowych
jednostek oraz zmian przyporz¹dkowania jednostek (przesuniêcia
miêdzy zespo³ami).
 Zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej okrelono
podzia³ pieniêdzy przeznaczonych na badania w³asne szkó³ wy¿szych w 2000 roku miêdzy resorty nadzoruj¹ce te szko³y. Przedstawia to poni¿sza tabela:
ministerstwo

dotacja na 2000 r.

MZ
MON
MKiDN
MTiGM
MSWiA
MEN (³¹cznie z AWF)
RAZEM

34 900 000
9 360 000
821 000
431 000
250 000
173 418 000
219 180 000

wzrost dotacji
[%]
6,93
- 6,88
8,17
8,17
- ....
9,38
8,29

 Komitet zaakceptowa³ zmianê uchwa³y nr 1/2000 z 21 stycznia br. polegaj¹c¹ na zwiêkszeniu puli rodków finansowych dla
naczelnych i centralnych organów administracji rz¹dowej, PAN
i PAU do 45.534.900 z³.

 Rozpatrzono szereg wniosków o ustanowienie projektów badawczych zamawianych (PBZ). Ustanowiono dwa, w tym jeden
warunkowo.
 Przyjêto te¿ do realizacji 6 projektów celowych zamawianych
(w tym 4 warunkowo) sporód zg³oszonych do XXI konkursu:
 Odrzucono wnioski o dofinansowanie w 2000 roku zakupu licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe oraz o rodki
na rozbudowê i udostêpnianie baz danych u¿ytkowanych w skali
regionu lub kraju w sieciach komputerowych.
Wynika to z przyjêtej zasady, ¿e rodki na dofinansowanie baz
danych i zakupów licencji krajowych na oprogramowanie s¹ zawarte w dotacji na specjalne programy i urz¹dzenia badawcze
(SPUB), jak¹ przyznaje siê wybranym jednostkom (centra KDM
lub wiod¹ce dla MAN) w celu udostêpniania sieciowego zainteresowanym jednostkom na terenie kraju.
 Komitet zapozna³ siê z projektem programu rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego rodowiska naukowo-akademickiego na lata 2001 - 2005 PIONIER: Polski Internet Optyczny 
Zaawansowane Aplikacje, Us³ugi i Technologie dla Spo³eczeñstwa
Informacyjnego. Zaprezentowa³ go prof. Jacek Rychlewski. Projekt zosta³ wczeniej przedstawiony na posiedzeniach KBS i KBP
oraz skierowany pod dyskusjê Rad U¿ytkowników MAN i kierowników centrów KDM.
 Wp³ynê³o 36 wniosków konkursowych z placówek ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie z tytu³u podjêtych przez nie dzia³añ wspomagaj¹cych uczestnictwo polskich zespo³ów w 5. Programie Ramowym UE. A¿ 22 sporód tych instytucji maj¹ status krajowego,
regionalnego lub bran¿owego punktu kontaktowego i by³y dofinansowane w ubieg³ym roku.
 Komisja Europejska poinformowa³a o wybraniu szeciu polskich specjalistów do eksperckich grup doradczych (expert advisory groups) wspomagaj¹cych j¹ w realizacji poszczególnych akcji
kluczowych (key actions) 5. PR. S¹ to:
 prof. dr hab. n. med. Konrad Rydzyñski z Instytutu Medycyny
Pracy w £odzi  Program LIFE (Akcja: Zdrowie, ¿ywnoæ i
czynniki rodowiskowe),
 dr hab., prof. UG Bogus³aw Szewczyk, Uniwersytet Gdañski 
Program LIFE (Akcja: Kontrola chorób zakanych),
 dr hab., prof. UG Ewa £ojkowska, Uniwersytet Gdañski  Program LIFE (Akcja: Zrównowa¿one rolnictwo, rybo³ówstwo i
lenictwo, w tym zintegrowany rozwój obszarów wiejskich),
 prof. dr hab. in¿. Andrzej Piotr Wierzbicki, Instytut £¹cznoci
w Warszawie  Program IST (Akcja: Tworzenie przyjaznego
spo³eczeñstwa informacyjnego),
 dr, prof. WSM W³adys³aw Rymarz, Wy¿sza Szko³a Morska w
Gdyni  Program GROWTH (Akcja: Zrównowa¿ona mobilnoæ
i wymiennoæ)
 prof. dr hab. Maciej Sadowski, Instytut Ochrony rodowiska w
Warszawie  Program EESD (Akcja: Zmiany globalne, klimat i
bioró¿norodnoæ);
Nominacje maj¹ nast¹piæ jeszcze w lutym br.
 Sekretarz Komisji Wyborczej poinformowa³ o przebiegu wyborów do zespo³ów komisji KBN IV kadencji. Rozes³ano 24.755
kart wyborczych do osób, które wziê³y udzia³ w pierwszej turze
wyborów. Termin zwrotu kart mija 6 marca br.
Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na 23 marca 2000
roku. (tz)
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Z komisji KBN
15 i 16 marca odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji Badañ
Podstawowych i Komisji Badañ Stosowanych KBN.
 Przyznano zgodnie z wnioskami dotacje podmiotowe na badania w³asne szkó³ wy¿szych:
 431.000 z³ Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej,
 34.900.000 z³ Ministrowi Zdrowia,
 250.000 z³ Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
oraz warunkowo (po spe³nieniu wymogów formalnych)
 821.000 z³ Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 Dokonano podzia³u 4.814.000 z³ na sk³adki za uczestnictwo w
instytucjach miêdzynarodowych w 2000 roku.
 Rozdysponowano 826.600 z³ na dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów naukowych w projektach 5. PR w latach 1999  2002.
 Podjêto decyzje o dofinansowaniu prac prowadzonych w ramach miêdzynarodowych projektów badawczych ze rodków przeznaczonych na SPUB-M na kwotê 886.440 z³.
 Departament Ekonomiczny zda³ sprawê z wykonania bud¿etu
w 1999 roku (czêæ 48  Komitet Badañ Naukowych).
 Komisje rozdysponowa³y 3.744.918 z³ na DOT. Zapoznano siê z
ocen¹ realizacji zadañ dofinansowanych w roku 1998 ze rodków DOT.
 Departament Systemów Informatycznych przed³o¿y³  zaakceptowane przez komisje  projekty dwóch uchwa³ w sprawie podzia³u rodków finansowych w 2000 roku:
 na dofinansowanie inwestycji (budowy lub rozbudowy lokalnych sieci komputerowych LAN) na kwotê 13.630.000 z³,
 na wyposa¿enie centrów komputerów du¿ej mocy obliczeniowej (KDM) w sprzêt komputerowy na 11.215.650 z³.
 Komisje zaakceptowa³y wnioski zespo³ów w sprawie kategoryzacji jednostek i ich dotacji podmiotowej na dofinansowanie dzia³alnoci statutowej w 2000 r. Przeznaczono::
 do dyspozycji Komisji Badañ Podstawowych  726.670.674 z³
 do dyspozycji Komisji Badañ Stosowanych  592.977.889 z³
 na uzupe³nienie rodków na pokrycie kosztów badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych szkó³ wy¿szych (rodki do
podzia³u przez rektora) dotycz¹cych wspó³pracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranic¹, ³¹cznoci komputerowej, importu czasopism i innych noników informacji naukowej  65.881.987 z³.
Zespó³ KBN
H01
H02
P03

JBR i PAN Szko³y wy¿sze
51 668 500 24 537 750
12 648 000 20 796 200
72 343 260 31 957 780

Razem
76 206 250
33 444 200
104 301 040

P04
104 424 600
P05
137 513 600
P06
152 294 000
T07
69 200 546
T08
40 219 000
T09
88 269 339
T10
28 917 190
T11
66 709 440
T12
78 996 522
Razem
937 109 490
Pozosta³a
dzia³alnoæ
szkó³ wy¿szych ***
Ogó³em
937 109 490
ty:

23 158 400
127 583 000
53 707 584
191 221 184
41 621 000
193 915 000
48 758 948
117 959 494
14 499 500
54 718 500
44 537 200
132 806 539
23 079 240
51 996 430
17 867 670
84 577 110
15 073 611
94 070 133
382 539 073 1 319 648 563

65 881 987
65 881 987
448 421 060 1 385 530 550

Nastêpnie odby³a siê debata, podczas której wyg³oszono refera-

System kategoryzacji i podzia³u rodków na dzia³alnoæ statutow¹ (prof. Andrzej Kajetan Wróblewski)
Algorytm podzia³u rodków na konkursy projektów badawczych (prof. Kazimierz Stêpieñ)
Wspó³praca z zagranic¹ (prof. Andrzej K.Wróblewski)
Ordynacja wyborcza (sekretarz KBN, dr Jan Krzysztof Fr¹ckowiak)
System finansowania badañ a struktura organizacyjna KBN
(prof. Bogdan Marciniec)
Polityka naukowa KBN (dr Jan K. Fr¹ckowiak)
Polityka innowacyjna pañstwa. Finansowanie pozabud¿etowe
 jest, czy nie ma? (w zastêpstwie min. M.Koz³owskiej  dr Jan K.
Fr¹ckowiak)
Uwagi o realizacji polityki naukowej i innowacyjnej pañstwa 
sugestie pod adresem KBN (prof. Bogdan Ney).
Kolejne posiedzenia komisji zaplanowano na 12 (KBS) i 13
(KBP) marca br. (tz)
EUROPEJSKIEJ KONFERENCJA MINISTERIALNA

Komitet Badañ Naukowych jest wspó³organizatorem europejskiej konferencji ministerialnej Information Society: Accelerating
European Integration, która odbêdzie siê w Warszawie 11 i 12 maja
2000 roku.
Informacje o konferencji zamieszczane s¹ na stronie http://
www.kbn.gov.pl/is/

Zarz¹dzenia, Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹dzenie wewnêtrzne i pisma okólne:
 Zarz¹dzenie Wewnêtrzne 10/2000 z
dnia 21.02.2000 r. w sprawie zasad udzielania informacji prasie na Politechnice Wroc³awskiej:
 Zarz¹dzenie Wewnêtrzne 11/2000 z
dnia 22.02.2000 r. w sprawie wprowadze-

nia jednolitego systemu oznaczania jednostek organizacyjnych Politechniki Wroc³awskiej;
 Zarz¹dzenie Wewnêtrzne 12/2000 z dnia
7.03.2000 r. w sprawie og³oszenia zmian w
Statucie Politechniki Wroc³awskiej;
 Zarz¹dzenie Wewnêtrzne 13/2000 z
dnia 9.03.2000 r. w sprawie zasad postêpo-

wania przy realizacji projektów w ramach
V Programu Ramowego;
 Zarz¹dzenie Wewnêtrzne 14/2000 z
dnia 21.03.2000 r. w sprawie zasad finansowania i rozliczania konferencji naukowych oraz innych imprez o charakterze
naukowym.

(mw)
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9);5 
We Are Young
and enterpriSing
30 marca  2 kwietnia 2000 r.
AIESEC Polska dzia³aj¹cy przy Politechnice Wroc³awskiej
przygotowa³ cykl szkoleñ i warsztatów, który ma u³atwiæ m³odym ludziom (redakcja ma nadziejê, ¿e starszym te¿) za³o¿enie
w przysz³oci w³asnej firmy i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Dziêki obecnoci studentów z zagranicy oferowane imprezy maj¹ w czêci charakter miêdzynarodowy  szkolenia s¹
prowadzone w jêzyku angielskim, co dla wielu osób bêdzie dodatkow¹ atrakcj¹. Ale równie¿ osoby, które nie osi¹gnê³y konwersacyjnego poziomu tego jêzyka, znajd¹ tu co dla siebie.
Czêæ szkoleñ ma charakter zamkniêty  ¿eby w nich uczestniczyæ, trzeba przejæ procedurê kwalifikacyjn¹, która w tym roku
zakoñczy³a siê ju¿ (trwa³a od 15 do 23 marca). Pozostaj¹ jednak szkolenia otwarte oraz perspektywa kolejnych spotkañ tego
typu.
B¹dmy wiêc m³odzi, piêkni i przedsiêbiorczy!
Dzieñ pierwszy (30 marca 2000 r.  czwartek)
 Szkolenie  Sztuka prezentacji (2 grupy: polska i angielska) 
szkolenia otwarte, liczba miejsc ograniczona
 Szkolenie  Biznes plan 1 (jêzyk angielski) podstawowa wiedza z zakresu pisania biznes planu  szkolenie zamkniête
 Szkolenie  Praca w grupie (2 grupy: polska i angielska) 
szkolenia otwarte, liczba miejsc ograniczona
Dzieñ drugi (31 marca 2000 r.  pi¹tek)
 Warsztaty  Case Study  uczestnicy bêd¹ pracowaæ w grupach i rozwi¹zywaæ rzeczywisty problem przygotowany przez
firmê (jêzyk angielski)  impreza zamkniêta
 Szkolenie  Zarz¹dzanie sob¹ w czasie (2 grupy: polska i angielska)  szkolenia otwarte, liczba miejsc ograniczona
Dzieñ trzeci (1 kwietnia 2000 r.  sobota)
 Symulacja  Biznes plan 2 (jêzyk angielski), praca w grupie 
na podstawie materia³ów przygotowanych przez organizatorów,
grupy bêd¹ musia³y wypracowaæ projekt biznes planu i go przedstawiæ (jêzyk angielski) - szkolenie zamkniête
 Konferencja  Szanse i zagro¿enia zwi¹zane z zak³adaniem i prowadzeniem w³asnej firmy w województwie dolnol¹skim skierowana do wszystkich zainteresowanych studentów Politechniki
Wroc³awskiej (jêzyk polski). Zapowiedziano, ¿e goæmi konferencji bêd¹ JM Rektor prof. Andrzej Mulak, wicewojewoda dolnol¹ski Józef Król, marsza³ek Jan Waszkiewicz, pose³ Jan Chmielewski (cz³onek Sejmowej Komisji Ma³ej i redniej Przedsiêbiorczoci), Ma³gorzata Stachowiak  przedstawicielka Polskiej Fundacji
Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw i prezes
Dolnol¹skiej Izby Rzemielniczej Jan Zioberski.
 Zwiedzanie Wroc³awia  dla goci z zagranicy
 Symulacja  Bafa bafa  gra dotycz¹ca zrozumienia miêdzynarodowego, uwiadamiaj¹ca ró¿nice miêdzykulturowe (jêzyk
angielski)  impreza zamkniêta
Dzieñ czwarty (2 kwietnia 2000 r.  niedziela)
 Panel dyskusyjny  ¯ywe przyk³ady  spotkanie z ludmi
SUKCESU, liderami dolnol¹skiej przedsiêbiorczoci  impreza otwarta. Czeæ oficjalna w jêzyku angielskim, póniej podzia³ na grupy (2 grupy: polska i angielska)

 Podsumowanie
Z organizatorem mo¿na skomunikowaæ siê telefonicznie:
(071) 320-34-50
lub przy pomocy mediów elektronicznych:
http://www.ways2000.w.pl
ways@stud.pwr.wroc.pl 

Bogata oferta
Politechnika Wroc³awska rozpocznie wkrótce rekrutacjê kandydatów na studia. Jedenacie wydzia³ów naszej uczelni oferuje mo¿liwoæ kszta³cenia
siê na ró¿nych kierunkach.
Mo¿na wybieraæ miêdzy ró¿nymi formami edukacyjnymi: studiami magisterskimi (M), studiami in¿ynierskimi (I), uzupe³niaj¹cymi studiami magisterskimi (USM), a tak¿e zdecydowaæ siê na
studia dzienne (d), zaoczne (z) lub wieczorowe (w).
W roku akademickim 2000/2001 rekrutacja na studia odbywaæ
siê bêdzie na nastêpuj¹ce wydzia³y i kierunki studiów:
WYDZIA£ ARCHITEKTURY

AIESEC

Architektura i Urbanistyka (Md, Mw)
Gospodarka Przestrzenna (Md)
WYDZIA£ BUDOWNICTWA L¥DOWEGO I WODNEGO
Budownictwo (Md, Iz, USMz)
WYDZIA£ CHEMICZNY
Biotechnologia (Md)
Chemia (Md)
In¿ynieria chemiczna i procesowa (Md)
In¿ynieria materia³owa (Md)
Technologia chemiczna (Md, Iz)
WYDZIA£ ELEKTRONIKI
Automatyka i Robotyka (Md)
Elektronika i Telekomunikacja (Md, Id, USMz)
Informatyka (Md, Id, Iz, USMz)
WYDZIA£ ELEKTRYCZNY
Automatyka i Robotyka (Md)
Elektrotechnika (Md, Id, Iz, USMz)
WYDZIA£ GÓRNICZY
Górnictwo i Geologia (Md, Id, Iz, USMz)
WYDZIA£ IN¯YNIERII RODOWISKA
In¿ynieria rodowiska (Md, Id, Iz, USMz)
Ochrona rodowiska (Md, Id)
WYDZIA£ INFORMATYKI I ZARZ¥DZANIA
Informatyka (Md, Iz, USMw)
Zarz¹dzanie i Marketing (Md, Id, Iz, USMz)
WYDZIA£ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY
Mechanika i Budowa Maszyn (Md, Id, Iz, USMz)
WYDZIA£ MECHANICZNY
Automatyka i Robotyka (Md)
Mechanika i Budowa Maszyn (Md, Id, Iz, USMz)
Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji (Md, Iz)
WYDZIA£ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
Fizyka (Md)
Fizyka Techniczna (Md, Id, Iz)
In¿ynieria Materia³owa (Md)
Matematyka (Md, Id, Iz) 
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Rok matematyki
W 1992 roku na konferencji w Rio de Janeiro UNESCO proklamowa³o rok 2000 wiatowym Rokiem Matematyki. Deklaracja ta
zosta³a poparta wyznaczeniem cile okrelonych celów, jakimi s¹:
 wyartyku³owanie wielkich wyzwañ matematycznych XXI wieku,
 uznanie matematyki za niezwykle istotny
czynnik rozwoju ludzkoci w skali wiatowej, a tak¿e w celu zwrócenia uwagi
pañstw na piln¹ koniecznoæ zwiêkszenia
nak³adów finansowych na naukê i szeroko pojêt¹ edukacjê oraz na upowszechnienie dostêpu do informacji naukowej,
 ukazanie pozytywnego wizerunku matematyki poprzez spopularyzowanie na odpowiednim poziomie cis³oci licznych i wa¿nych zastosowañ tej dyscypliny naukowej.
Wroc³awski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Matematycznego postanowi³ podj¹æ próbê syntezy dorobku matematyków dzia³aj¹cych w ostatnich stuleciach. Zadanie to jest
niezwykle trudne i nikt nie wierzy, ¿e mo¿na
to zrobiæ tak, jak David Hilbert, który przedstawi³ na Miêdzynarodowym Kongresie w
Pary¿u w 1900 roku s³ynn¹ listê 23 problemów matematyki koñca wieku. Jednak¿e mo¿na przyjrzeæ siê historii rozwoju najwa¿niejszych pojêæ, idei i dyscyplin matematyki w
ostatnich kilkuset latach. Temu celowi ma s³u¿yæ cykl wyk³adów powiêconych historii matematyki w XIX i XX wieku, które bêd¹ prezentowane w ramach naukowych posiedzeñ
Wroc³awskiego Oddzia³u PTM. Odbywaj¹ siê
one raz w miesi¹cu, w pi¹tki o godz. 17.15, w
sali Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego, pl. Grunwaldzki 2/4.
Cykl zosta³ zainaugurowany 25 lutego odczytem prof. Romana Dudy pt. Matematyka
w XIX wieku. W gronie s³uchaczy, licz¹cym
oko³o piêædziesiêciu osób, znaleli siê przedstawiciele nie tylko Uniwersytetu Wroc³awskiego, ale te¿ Politechniki Wroc³awskiej,
Akademii Ekonomicznej i Akademii Rolniczej. Na kolejne spotkania organizatorzy zaprosili tak¿e cz³onków Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego. Nastêpny odczyt pt.
Rozwój algebry i teorii liczb w XIX wieku
zostanie wyg³oszony 24 marca br. przez prof.
W³adys³awa Narkiewicza. Na 28 kwietnia
przewidziano wyk³ad prof. Witolda Rotera pt.
Rozwój geometrii w XIX wieku. Posiedzenia, które odbêd¹ siê w maju i czerwcu, bêd¹
powiêcone rozwojowi zagadnieñ, którymi
zajmuje siê obecnie analiza matematyczna
oraz problemom Hilberta.
Mamy nadziejê, ¿e cykl powiêcony historii matematyki wzbudzi zainteresowanie
wszystkich matematyków wroc³awskich (nie
tylko cz³onków PTM) i bêdzie dobr¹ okazj¹
do spotkañ, dyskusji, o¿ywienia dawno zapomnianych kontaktów. Ufamy, ¿e wp³ynie na
konsolidacjê spo³ecznoci matematycznej, co
mo¿e przyczyniæ siê do stworzenia pozytyw-

nego wizerunku matematyki i jej roli w formu³owaniu problemów. Liczymy te¿ na wzrastaj¹c¹ frekwencjê.
Prezes Wroc³awskiego Oddzia³u PTM
prof. W³adys³aw Szczotka
Terminy i tematy kolejnych wyk³adów zamiecimy w nastêpnych numerach Pryzmatu.

Mo¿na
studiowaæ we Francji
Pojawi³y siê nowe mo¿liwoci wspó³pracy miêdzy Politechnik¹ Wroc³awsk¹ i wielkimi szko³ami francuskimi w dziedzinie kszta³cenia studentów.
1. Dwie z tych elitarnych uczelni zachodnich kszta³c¹cych w kierunkach in¿ynierskich
i menad¿erskich: Ecole Nationale Superieure
de Mines w Nancy oraz Ecole Nationale Superieure de Mines w St.Etienne s¹ gotowe
przyj¹æ pewn¹ grupê studentów po III roku
studiów, by przez dwa lata kszta³cili siê we
Francji. W wyniku tego absolwenci otrzymywaliby podwójny dyplom polski i francuski.
Gwarantowa³aby to konwencja podpisana
przez w³adze obu uczelni.
Francuskie uczelnie oczekuj¹, ¿e kandydaci
bêd¹ mieli podstawow¹ znajomoæ jêzyka
francuskiego, przedstawi¹ listê ocen z 3 lat,
list motywacyjny oraz uzyskaj¹ poparcie
dwóch profesorów PWr.
Choæ wyje¿d¿aj¹cy nie mog¹ oczekiwaæ na
pe³n¹ pomoc finansow¹, ich pobyt mo¿e byæ w
istotnym stopniu dofinansowany, np. przez zapewnienie zakwaterowania. Poszczególne przypadki bêd¹ rozwa¿ane indywidualnie. Do tego,
poniewa¿ studia na starszych latach wi¹¿¹ siê
ze sta¿ami w przemyle, student ma szansê
uzyskaæ pieni¹dze od firmy oferuj¹cej sta¿.
2. Osoby, dla których koszty utrzymania
za granic¹ nie s¹ problemem, mog¹ skorzystaæ ze znacznie dro¿szej, ale te¿ bardzo atrakcyjnej oferty. Wnosz¹c wpisowe 10 tys. euro
student bêd¹cy po IV roku (lub po studiach)
mo¿e zostaæ przyjêty na 1,5-roczne studia daj¹ce tytu³ Master of Science. Studia tego typu
s¹ oferowane przez szeæ wielkich szkó³ francuskich tworz¹cych Groupmant des Ecoles de
Mines. Wiêkszoæ zajêæ odbywa siê tu w jêzyku angielskim. Program obejmuje dwa semestry zajêæ dydaktycznych i 1 semestr praktyki przemys³owej, który mo¿e byæ zaliczony
przez uczelniê jako praca magisterska.
Wstêpne rozmowy na temat tej formy
wspó³pracy odby³y siê miêdzy prof. André
Kobylanskim (Francja), JM Rektorem PWr
prof. Andrzejem Mulakiem i prorektorem ds.
nauczania prof. Jerzym wi¹tkiem. Inicjatywa ta znalaz³a równie¿ poparcie na szczeblu
ministerialnym. Wstêpna klasyfikacja nast¹pi na pocz¹tku czerwca.
Zainteresowane osoby mog¹ zwracaæ siê o
szczegó³owe informacje do dr Krystiana Konkola z PWr (tel. 320-22-48) lub do prof. Kobylanskiego na adres internetowy: kobylanski@wanadoo.fr.
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Na posiedzeniu Rady Wydzia³u w
dniu 19.01.2000 r. otwarto przewód habilitacyjny i wyznaczono recenzentów
pracy habilitacyjnej dr in¿. Ryszarda Zieliñskiego.
Powo³ano komisjê ds. przewodu habilitacyjnego dr in¿. Marii D¹browskiejSzaty.
Otwarto przewody doktorskie mgr in¿.
Marcina Rychtera i mgr in¿. Ireneusza
Jab³oñskiego oraz powo³ano promotorów.
Zatwierdzono zmiany w planach studiów na kierunku Informatyka w semestrze letnim roku akademickiego 1999/
2000.
Na posiedzeniu Rady Wydzia³u w
dniu 23.02.2000 r. poparto wniosek o
przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej prof.dr hab.
Adamowi Janiakowi z Instytutu Cybernetyki Technicznej oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej prof. Romanowi
Szelochowi z Instytutu Techniki Mikrosystemów i doc. Januszowi Renowskiemu z Instytutu Telekomunikacji i Akustyki.
Dopuszczono do kolokwiów habilitacyjnych dr in¿. Eugeniusza Nowickiego
z Instytutu Cybernetyki Technicznej i dr
in¿. Halinê Kwanick¹ z Wydzia³owego
Zak³adu Informatyki Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania PWr oraz wybrano tematy wyk³adów habilitacyjnych.
Otwarto przewód habilitacyjny dr in¿.
Marii D¹browskiej-Szaty i wyznaczono
recenzentów jej pracy habilitacyjnej.
W wyniku g³osowania tajnego uznano stopieñ naukowy doktora uzyskany
przez Józefa Wendlanda w HERIOTWATT University w Edynburgu (Wielka
Brytania) za równorzêdny ze stopniem
naukowym doktora nauk technicznych
nadawanym w Polsce.
Otwarto przewody doktorskie mgr in¿.
Daniela Letkiewicza i mgr in¿. Piotra
S³oniñskiego oraz powo³ano promotorów.
Postanowiono zatrudniæ dr in¿. Zofiê
Kruczkiewicz na stanowisku adiunkta
naukowo-dydaktycznego od 1.03.2000 r.
Przed³u¿ono stypendium habilitacyjne dr in¿. Sergiuszowi Pateli z Instytutu
Techniki Mikrosystemów.
Zatwierdzono limity rekrutacyjne na
rok akademicki 2000/2001. 
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Na posiedzeniu Rady Wydzia³u w
dniu 24.01.2000 r. dr Zenon Okraszewski  prodziekan ds. studiów dziennych
 przedstawi³ wyniki rekrutacji na studia dzienne w roku akademickim 1999/
2000.
Jednog³onie zaakceptowano zmiany
w planie in¿ynierskich studiów zaocznych.
Zatwierdzono tematy magisterskich
prac dyplomowych na rok akademicki
1999/2000 dla studentów zaocznych uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich.
W g³osowaniu tajnym poparto wniosek o powo³anie prof.dr hab.in¿. Bogdana Miedziñskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w I-8.
Poparto wniosek o przed³u¿enie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr dr hab.in¿. Januszowi Szafranowi, prof.nadzw.
Wszczêto przewód habilitacyjny dr
in¿. Ludwika Antala i powo³ano recenzentów jego rozprawy habilitacyjnej.
Nadano stopieñ doktora nauk technicznych mgr in¿. Wojciechowi Rottenbergowi.
Przed³u¿ono stypendium doktorskie
mgr in¿. Zbigniewowi Leonowiczowi.
Poparto wniosek o udzielenie mgr in¿.
Annie Kisiel urlopu naukowego na semestr letni roku akademickiego 1999/
2000.
Dr Zenon Okraszewski przypomnia³,
¿e w najbli¿szym czasie rozpocznie siê
debata na temat nowego Regulaminu
Studiów. W dziekanacie mo¿na siê zapoznaæ z projektem tego dokumentu.
Prof. Janusz Szafran zachêca³ do sk³adania wniosków o granty badawcze, a
przede wszystkim o granty celowe KBN.
CHEMIA

22 grudnia 1999 na posiedzeniu
Rady Wydzia³u prodziekan prof. Andrzej
Matynia przedstawi³ dane liczbowe dotycz¹ce studentów kursów dziennych
magisterskich (1800 osób) i zaocznych
in¿ynierskich (138 osób) w semestrze
zimowym 1999/2000. Na studiach dziennych magisterskich najliczniejszym kierunkiem jest Biotechnologia. Tylko na I
roku tej specjalnoci s¹ 273 osoby, a na
wszystkich latach studiów ³¹cznie  796
osób. Popularna jest te¿ Technologia
Chemiczna, któr¹ studiuj¹ (na wszystkich latach studiów ³¹cznie) 454 osoby.
Po raz drugi przeprowadzono ju¿ nabór
Dokoñczenie na stronie 29

Na Akademii Medycznej

DOKTORAT
HONORIS CAUSA
3 marca Akademia Medyczna we Wroc³awiu nada³a stopieñ doktora honoris causa prof. Ryszardowi Badurze  emerytowanemu profesorowi zwyczajnemu Akademii
Rolniczej we Wroc³awiu jako uznanemu
autorytetowi w chirurgii weterynaryjnej.
Prowadzone przez niego badania maj¹
interdyscyplinarny charakter. Dotycz¹ g³ównie chirurgii weterynaryjnej, ortopedii, traumatologii, immunologii, biochemii i bioceramiki. W dziedzinie traumatologii prof.
R.Badura wprowadzi³  jako pierwszy w
polskiej medycynie weterynaryjnej  ródszpikowe zespolenie, a nastêpnie stworzy³
podstawy unieruchomieñ p³yt¹. Jest te¿
twórc¹ podstaw polskiej anestezjologii weterynaryjnej. Prowadzone przez niego badania nad biomateria³ami doprowadzi³y do
opracowania wszczepów korundowych do
rekonstrukcji stawów.
Laureat zawsze popiera³ wspó³pracê naukowo-eksperymentaln¹ miêdzy medycyn¹

Dostêp
do baz danych
w roku 2000
Biblioteka G³ówna PWr informuje, ¿e w
roku 2000 w Systemie Uczelnianym (poprzez uczelnian¹ sieæ komputerow¹ i serwer
novellowy APIN-3) na bie¿¹co udostêpniane bêd¹ bazy danych: SCI, ICONDA,
ENVIRONMENT ABSTRACTS. Aktualne
edycje baz: Compendex, Metadex i Inspec
nie bêd¹ dostêpne poprzez sieæ uczelnian¹.
Baza Metadex nie zosta³a zaprenumerowana przez Politechnikê Wroc³awsk¹ na rok
2000 (w sieci uczelnianej mo¿na bêdzie
korzystaæ jedynie z zasobów archiwalnych
Metadex-a), natomiast bazy INSPEC i
COMPENDEX udostêpniane bêd¹ w nowej
formie poprzez Internet, z mo¿liwoci¹ g³êbokich poszukiwañ retrospektywnych.
 Baza INSPEC (w retrospekcji od 1969
r.) udostêpniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego poprzez sieci: POL34 i NASK. Korzystaæ mog¹ z niej pracownicy i studenci naszej Uczelni ze stanowisk
komputerowych w ramach Politechniki
Wroc³awskiej (ka¿dorazowo sprawdzany
jest adres IP komputera).
Aby dokonaæ wyszukiwania z bazy INSPEC nale¿y po³¹czyæ siê poprzez przegl¹darkê internetow¹ z adresem:
http://zatoka.icm.edu.pl/
jako identyfikator wpisaæ: pwr

a weterynari¹. Dziêki wieloletnim kontaktom pomiêdzy Klinik¹ Chirurgii Weterynaryjnej a Akademi¹ Medyczn¹ w 1983 r. powsta³ Miêdzyuczelniany Zak³ad Chirurgii
Eksperymentalnej. Powsta³o w nim wiele
prac doktorskich i habilitacyjnych, a tak¿e
prace o zasiêgu miêdzynarodowym.
Prof. Ryszard Badura pe³ni³ wiele odpowiedzialnych funkcji. By³ prodziekanem, a
nastêpnie dziekanem Wydzia³u Medycyny
Weterynaryjnej, prorektorem i rektorem
Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Przewodniczy³ kolegium prorektorów, a potem
rektorów szkó³ wy¿szych Wroc³awia. By³
cz³onkiem Rady G³ównej Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych
przy Prezesie Rady Ministrów. By³ te¿ przewodnicz¹cym Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego we Wroc³awiu.
Otrzyma³ wiele odznaczeñ, m.in. Krzy¿
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i
Medal Komisji Edukacji Narodowej. Kolegium Rektorów Wy¿szych Uczelni Wroc³awia przyzna³o mu w 1985 roku nagrodê za
integracjê wroc³awskiego rodowiska naukowego.(ml)
natomiast jako has³o: Odra
 Baza COMPENDEX (w retrospekcji
od 1970 r.) dostêpna jest poprzez Internet z
komputerów uczelnianych (ka¿dorazowo
sprawdzany jest IP komputera) pod adresem:
http://hood2.ei.org/eivill/plsql/
switch.main
(nie u¿ywa siê identyfikatora i has³a)
W Systemie rodowiskowym, obs³uguj¹cym sieciowo oprócz Politechniki Wroc³awskiej równie¿ inne uczelnie Wroc³awia,
w którym w roku 1999 korzystaæ mo¿na
by³o z baz: SCI (1999 r.) CA (1998 -1999),
Inspec (1989 -1999) oraz Current Contents
- CC (4 serie)  w roku 2000 udostêpniane
bêd¹ na bie¿¹co: SCI i CA. W pierwszych
miesi¹cach br. mo¿liwy bêdzie jeszcze dostêp do wszystkich 4 ww. baz, gdy¿ ostatnie edycje SCI, CA i Inspeca za 1999 r. nadchodz¹ w pocz¹tkowym okresie roku 2000.
Tymczasowo pozostaje tak¿e aktywne internetowe wejcie do CC.
Informujemy, ¿e po likwidacji internetowego hiper³¹cza pracownicy i studenci Politechniki Wroc³awskiej mog¹ korzystaæ z
3 serii CC, udostêpnianych lokalnie w Oddziale Rozpowszechniania Informacji.
Wszelkie pytania i w¹tpliwoci, dotycz¹ce ww. spraw prosimy kierowaæ do Oddzia³u Rozpowszechniania Informacji Biblioteki G³ównej PWr, bud.A-1, pok. 307f,
e-mail: sdi@bg.pwr.wroc.pl
tel: 320-35-27 lub 320-29-03
Gra¿yna Piotrowicz
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Czasopisma
Elektroniczne
na Politechnice
Z satysfakcj¹ informujemy, ¿e Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej udostêpnia na swojej stronie domowej
(http://www.bg.pwr.wroc.pl/) czasopisma
elektroniczne i zachêca do korzystania z
nich poprzez Internet.
Czasopisma elektroniczne udostêpniane
s¹ w trzech grupach:
1. SWETSNET (serwis komercyjny) 
zawiera spisy treci ok. 15,3 tys. czasopism
naukowych oraz streszczenia i pe³ne teksty
artyku³ów z ok. 400 czasopism;
2. INNE SERWISY komercyjne, np.:
SPRINGER, CATCHWORD, EMERALD 
zawieraj¹ spisy treci, abstrakty, a w wielu
przypadkach pe³ne teksty artyku³ów;
3. SERWISY DARMOWE, np.: KLUWER, CAMBRIDGE, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, INFOR  zawieraj¹ spisy treci, abstrakty, a w wielu przypadkach
pe³ne teksty artyku³ów.
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Ofertê czasopism elektronicznych urozmaicaj¹ pomocnicze serwisy, np.: LINK
ALERT w serwisie SPRINGERA. U¿ytkownik mo¿e otrzymywaæ na swój adres emailowy aktualne informacje o ukazuj¹cych
siê publikacjach zgodne z profilem zainteresowañ oraz linki do materia³ów ród³owych.
Dostêp do serwisów komercyjnych mo¿liwy jest tylko z uczelnianych stanowisk
komputerowych.
Zapraszamy na stronê domow¹ Biblioteki G³ównej i OINT. Jestemy pewni, ¿e czasopisma umieszczane na nonikach elektronicznych stan¹ siê coraz czêciej i chêtniej
wykorzystywanym przez Pañstwa ród³em
wiedzy.
£ucja Maciejewska
Oddzia³ Gromadzenia i Opracowania
Wydawnictw Ci¹g³ych

Wieci z CK
Centralna Komisja ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych rozpoczê³a now¹
kadencjê obejmuj¹c¹ lata 2000-2002.
Komisja wejdzie w nowe tysi¹clecie pod
przewodnictwem prof. Janusza Tazbira
reprezentuj¹cego Sekcjê Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych (historia). Zgodnie z przyjêtymi zasadami osoba przewodnicz¹cego zosta³a wybrana przez Prezesa
Rady Ministrów sporód dwóch przedstawionych mu przez Centraln¹ Komisjê kandydatur.
Zastêpcami przewodnicz¹cego Komisji
bêd¹:
 prof. Andrzej Grzywacz (Nauki Lene, lenictwo),
 prof. Franciszek Kaczmarek (Nauki
Fizyczne, fizyka).
Sekretarzem Komisji zosta³ prof. Osman
Achmatowicz (Nauki Chemiczne, chemia).
W sk³ad Prezydium weszli:
 prof. Jerzy Brzeziñski (Nauki Humanistyczne, psychologia), przewodnicz¹cy Sekcji I  Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych,
 prof. Aleksander Zelia (Nauki Ekonomiczne, ekonomia), przewodnicz¹cy Sekcji II  Nauk Ekonomicznych,
 prof. Wies³aw Barej (Nauki Weterynaryjne, fizjologia zwierz¹t), przewodnicz¹cy Sekcji III  Nauk Biologicznych, Rolni-

czych i Lenych,
 prof. Franciszek Kokot (Nauki Medyczne, nefrologia), przewodnicz¹cy Sekcji IV  Nauk Medycznych,
 prof. Marian Miko³ajczyk (Nauki
Chemiczne, chemia), przewodnicz¹cy Sekcji V  Nauk Matematycznych, Fizycznych,
Chemicznych i Nauk o Ziemi,
 prof. Henryk Hawrylak (Nauki Techniczne, budowa i eksploatacja maszyn),
przewodnicz¹cy Sekcji VI  Nauk Technicznych.
Poza przewodnicz¹cym Sekcji VI w
sk³ad Centralnej Komisji w bie¿¹cej kadencji zosta³o wybranych siedmiu przedstawicieli Politechniki Wroc³awskiej.
W Sekcji I  Nauk Humanistycznych i
Spo³ecznych reprezentuje nas prof. Czes³aw Nosal (psychologia).
W Sekcji V  Nauk Matematycznych,
Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi
s¹ prof. Bogdan Burczyk (technologia chemiczna) i prof. Czes³aw Ryll-Nardzewski
(matematyka).
Wreszcie w Sekcji VI  Nauk Technicznych znaleli siê: prof. Daniel J.Bem (telekomunikacja), prof. Jan Kmita (budownictwo), prof. Benedykt Licznerski (elektronika) i prof. Tomasz Winnicki (in¿ynieria rodowiska). 

na In¿ynieriê Materia³ow¹. Widoczny
jest wzrost iloci osób przyjmowanych
na kolejne lata studiów (na I roku jest
668 studentów, a na V  197).
Prof. A.Matynia przedstawi³ równie¿
proponowane tematy prac dyplomowych
na rok akademicki 1999/2000. Zosta³y
one jednomylnie zatwierdzone. Zatwierdzono równie¿ program specjalnoci In¿ynieria noników informacji, który zosta³ szczegó³owo omówiony przez
przewodnicz¹cego Komisji Dydaktyki
prof. Andrzeja Noworytê.
Powo³ano komisjê ds. przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu doktorskiego
nauk technicznych dr Tomasza Cieplaka.
Wszczêto postêpowania w sprawie
powo³ania dr hab. Wies³awa Apostoluka i dr hab. Andrzeja Olszowskiego na
stanowiska profesorów nadzwyczajnych
na kierunku Chemia oraz powo³ano dr
hab. Jerzego Walendziewskiego i dr hab.
Adama Soko³owskiego na stanowiska
profesorów nadzwyczajnych na kierunku Technologia chemiczna.
Postanowiono przyznaæ stypendium
habilitacyjne dr Stanis³awowi Lochyñskiemu.
Pozytywnie zaopiniowano wnioski o
przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów prof. Przemys³awowi Mastalerzowi i prof. Juliuszowi Sworakowskiemu.
Podjêto uchwa³ê w sprawie zamkniêcia przewodu habilitacyjnego dr Krzysztofa Stañczyka.
W trakcie obrad dziekan prof. Henryk Górecki poinformowa³ Radê o mo¿liwociach utworzenia nowych stanowisk profesorów nadzwyczajnych. Omówi³ uwarunkowania, w tym kryteria
przyjête przez Komisjê Senack¹ ds. Rozwoju Kadry oraz zalecenia Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego.
19 stycznia 2000 Rada Wydzia³u
przyjê³a przedstawione przez prodziekana prof. Wies³awa ¯yrnickiego sprawozdanie za rok 1999 z prac naukowo-badawczych finansowanych ze rodków na
badania w³asne.
Przedyskutowano projekt utworzenia
Wydzia³owego Zak³adu Aparatury.
Od³o¿ono decyzjê, by szczegó³owo dopracowaæ projekt.
Wszczêto postêpowanie w sprawie
nadania tytu³u naukowego profesora dr
hab. Ludwikowi Komorowskiemu.
Dokoñczenie na stronie 30
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Postanowiono og³osiæ konkursy na
dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego PWr na kierunku Chemia, jedno
stanowisko profesora nadzwyczajnego
PWr na kierunku In¿ynieria chemiczna i
procesowa oraz jedno stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr na kierunku Technologia chemiczna.
Wszczêto postêpowanie w sprawie
powo³ania dr hab. Andrzeja O¿yhara na
stanowisko profesora nadzwyczajnego
PWr na kierunku Biotechnologia.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek o
zatrudnienie dr in¿. Dariusza Bieñki na
stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich na specjalnoci Chemia nieorganiczna oraz dr in¿. Bart³omieja Prusisza
na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich na specjalnoci Chemia analityczna.
Postanowiono przed³u¿yæ stypendium
habilitacyjne dr Józefowi Hoffmannowi.
Na zakoñczenie obrad dziekan poinformowa³ o bie¿¹cych sprawach dotycz¹cych procesu dydaktycznego, finansów i organizacji. Udzieli³ g³osu przedstawicielce doktorantów mgr in¿. Katarzynie Bezak, która odczyta³a pismo
doktorantów skierowane do J.M. Rektora
z prob¹, by nie zwiêkszaæ pensum zajêæ dydaktycznych prowadzonych przez
doktorantów z 210 do 350 godzin. Rada
Wydzia³u postanowi³a poprzeæ stanowisko doktorantów.
BUDOWNICTWO
L¥DOWE I WODNE

26 stycznia na posiedzeniu Rady Wydzia³u otwarto przewód habilitacyjny dr
in¿. Jerzego Ho³y (I-2) oraz wybrano recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego kandydata.
Wszczêto postêpowanie o nadanie tytu³u naukowego profesora dr hab.in¿. Lechowi liwowskiemu, prof.nadzw. oraz
wybrano recenzentów jego dorobku naukowego.
Powo³ano zespó³ do otwarcia przewodu habilitacyjnego dr in¿. Mariusza Szechiñskiego (I-2).
Wyznaczono recenzentów w przewodzie doktorskim Nguena Hung Sona
(Wietnam), powo³ano Komisjê Egzaminu Doktorskiego i wyznaczono dyscyDokoñczenie na stronie 31

Wiosna
w Klubie Seniora

przekonani, ¿e emerytura, to najlepsza ¿ycia era, czemu dali wyraz piewaj¹c ten
refren wspólnie z artystami.
Tego typu spotkania to tylko jedna z wielu klubowych propozycji. Klub Seniora
dzia³a ju¿ od szeciu lat. Jego opiekunk¹ jest
W t³usty czwartek 2 marca br. seniorzy pani Barbara Rybak, która jak ka¿da dobra
naszej uczelni zebrali siê w swoim klubie gospodyni stara siê o zapewnienie mi³ej atby wspólnie spêdziæ karnawa³owe wiêto mosfery swoim gociom. W poniedzia³ki,
p¹czka. Atrakcj¹ tego spotkania by³ wy- wtorki, czwartki i pi¹tki w godz. 14.00 
stêp kabaretu Antykwariat, w sk³ad któ- 18.45 mo¿na tu wypiæ kawê (lub herbatê),
rego wchodz¹ emeryci i ludzie sprawni ina- zjeæ ciastko oraz, co najwa¿niejsze, spoczej, stworzonego w 1993 r. przez Irenê tkaæ siê i porozmawiaæ ze znajomymi. W
Skibiñsk¹, emerytowan¹ pracownicê PWr. poniedzia³ki i pi¹tki odbywaj¹ siê spotkaJest ona nie tylko kierownikiem tego zespo- nia brid¿owe i szachowe. Prowadzona jest
³u, ale tak¿e re¿yserem przedstawieñ, autor- tu te¿ dzia³alnoæ kulturalna. Do lutego ubiek¹ tekstów wykonywanych piosenek. Tym g³ego roku zajmowa³a siê tym mgr Krystyrazem jednak by³a nieobecna ze wzglêdu na na Niemierowska, a obecnie robi to z duz³y stan zdrowia. W programie Kobieta, ¿ym zaanga¿owaniem dr Izabela Hudyma.
mi³oæ i wiosna wyst¹pili: Julia Somla, Organizowane s¹ prelekcje (zarezerwowaAlicja Pisarczyk, Tadeusz Olszowy, Lilia- no na nie wtorki), których tematy czêsto
na Chuchro i Krystyna Nahirna, która recy- nawi¹zuj¹ do prze¿yæ naszych emerytów,
towa³a swoje wiersze o mi³oci. Publicz- np. Lwowianie w Donbasie czy Workunoæ mog³a wys³uchaæ znanych arii z reper- ta wtedy i dzisiaj. Dzia³a tak¿e Chór Setuaru operetkowego oraz popularnych pio- niora za³o¿ony i prowadzony przez prof.
senek z dowcipnymi tekstami odpowiednio Andrzeja Kordeckiego, którego obecnie zadostosowanymi do wieku i sytuacji ¿ycio- st¹pi³ Mieczys³aw Matuszczak (za³o¿yciel
wej s³uchaczy. Na koniec ju¿ wszyscy byli Chóru Uniwersyteckiego i Chóru Madrygalistów). Na sezon
Gocie Klubu Seniora
wiosenno - letni
przewidziano wycieczki m.in. do Lichenia, Gniezna,
Wojs³awic a nawet
dalsz¹  do Zamocia, Lublina i Kazimierza Dolnego.
Klub Seniora jest
jedn¹ z form dzia³alnoci Ko³a Emerytów i Rencistów dzia³aj¹cego przy Politechnice Wroc³awskiej od 1991 roku.
Liczy ono prawie
2200 cz³onków (w
Choæ na wiecie s¹ miliony, jam t¹ jedn¹ urzeczony
tym oko³o 100 osób
 piewaj¹:Tadeusz Olszowy i Alicja Pisarczyk
to wdowy i sieroty
objête opiek¹ finansowan¹ ze rodków
funduszu socjalnego
przyznawanego na
emerytów i rencistów). Przewodnicz¹cym ko³a jest doc.
Bogus³aw Ba³aziñski, który nie szczêdzi swych si³ i czasu,
by ludziom z³otego
wieku uatrakcyjniæ
i u³atwiæ ¿ycie na
emeryturze. (hw)

Fot. Piotr Krasicki/SPAF
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Targi edukacyjne
w Wa³brzychu
Ma Wroc³aw swoje Targi Edukacyjne,
ma je równie¿ Wa³brzych  i to w bardzo
ciekawej oprawie artystycznej. Od 29 lutego do 2 marca w wa³brzyskiej hali OSiR
odby³a siê VI edycja Targów, w których
aktywnie uczestniczy³a m.in. Filia PWr w
Wa³brzychu.
W czasie, gdy szko³y w rozmaity sposób wabi³y zwiedzaj¹cych do swoich stanowisk, na deskach scenicznych odbywa³y siê wystêpy artystyczne m³odzie¿owych
zespo³ów regionalnych, grup tanecznych,
kabaretów i orkiestry dêtej. Tworzy³o to
atmosferê zachêcaj¹c¹ do podjêcia decyzji studiowania w niedalekiej przysz³oci
w szko³ach wa³brzyskich.
Materia³y informacyjne uzyskane na wydzia³ach trafia³y do r¹k m³odzie¿y licealnej
zamierzaj¹cej podj¹æ studia w filii lub we
Wroc³awiu. O zasadach rekrutacji i specyfice studiowania na Politechnice Wroc³awskiej
informowali kompetentnie i elegancko wa³brzyscy studenci Wydzia³u Informatyki i
Zarz¹dzania pod czujnym okiem pracownic
dziekanatu filii. Atrakcyjn¹ oprawê zapewni³ stoisku filii dr in¿. Ryszard Starosta, o
w³aciw¹ prezentacjê i informacjê dba³a mgr
Janina Jaworska. Wród licencjackiej konkurencji has³o filii: Maturzysto! Tylko u nas
zostaniesz in¿ynierem! adresowane by³o do
ambitnych. Mamy nadziejê, ¿e zaowocuje
ono w czasie rekrutacji.

Profesja 2000
Ju¿ po raz trzeci we wroc³awskim Ratuszu odbywa³y siê Miêdzyuczelniane Targi Pracy. Zosta³y one zorganizowane w
dniach 21 i 22 marca br przez Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Wroc³awskiego i Politechniki Wroc³awskiej (Biuro Karier 
Wroc³aw) oraz Fundacjê Samorz¹du Studentów Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu OSKAR. Patronat objêli Rektorzy trzech wroc³awskich uczelni: UWr,
PWr i AE.
W czasie oficjalnego otwarcia imprezy
wystêpuj¹ca w imieniu organizatorów pani
Monika Kwil-Skrzypiñska (kierowniczka
Biura Karier  Wroc³aw) powita³a goci,
wród których byli: dyrektor Wydzia³u Polityki Regionalnej Urzêdu Marsza³kowskiego Piotr M¹kosa, reprezentuj¹cy honorowego patrona targów  marsza³ka Województwa Dolnol¹skiego Jana Waszkiewicza, oraz cz³onkowie Rady Programowej
Biura Karier: prorektor ds. nauczania PWr
Jerzy wi¹tek i prorektor ds. nauczania
UWr Andrzej Witkowski. Ideê targów, które pozwalaj¹ studentom uwiadomiæ sobie,
jakie kwalifikacje zawodowe i umiejêtnoci mog¹ byæ przydatne w przysz³ej pracy
zawodowej oraz nawi¹zaæ bezporedni

kontakt z pracodawcami, przedstawi³ Piotr
K³oda z fundacji OSKAR. Dyr. Piotr M¹kosa omówi³ politykê regionaln¹ Urzêdu
Marsza³kowskiego, uwzglêdniaj¹c w niej
znaczenie organizowanej imprezy. W imieniu UWr i PWr przemówi³ prof. Andrzej
Witkowski. Stwierdzi³ on, ¿e Targi Pracy
s¹ uwieñczeniem ca³orocznej dzia³alnoci
Biura Karier, którego popularnoæ wród
studentów stale ronie: w 1999 roku z us³ug
biura skorzysta³o 10 tysiêcy osób. Prorektorzy UWr i PWr oraz dyrektor P. M¹kosa
dokonali uroczystego otwarcia poprzez
przeciêcie wstêgi.
W ramach targów odbywa³y siê wyk³ady i warsztaty dotycz¹ce m.in. sposobów
poszukiwania zatrudnienia, zasad pisania
dokumentów aplikacyjnych oraz technik
rekrutacyjnych. Wydany zosta³ biuletyn
targowy, w którym 23 firmy zamieci³y
swoje oferty. Na siedemnastu stoiskach
mo¿na by³o uzyskaæ bardziej szczegó³owe
informacje i materia³y reklamowe, a nawet
wype³niæ kwestionariusze osobowe.
W tym roku ju¿ w ci¹gu pierwszego dnia
targów Ratusz odwiedzi³o parê tysiêcy
m³odych ludzi. Rozdano wszystkie materia³y promocyjne. Wystawcy musieli skorzystaæ z us³ug poczty kurierskiej, by sprowadziæ dodatkowe materia³y na drugi
dzieñ. To dowód, ¿e impreza ta odpowiada
na rzeczywiste zapotrzebowanie studentów
i absolwentów uczelni. (hw)

TARED
Dokoñczenie ze strony 3

wan¹ dla szerszego krêgu odbiorców. S¹ to
np. kilkudniowe kursy: Internet, Informacja naukowo-techniczna, patentowa i
normalizacyjna w warunkach gospodarki
rynkowej, czy oferowany obecnie kurs
Czasopisma elektroniczne. Ponadto w Bibliotece prowadzone s¹ szkolenia dla studentów, doktorantów i pracowników na temat pos³ugiwania siê katalogami online, jêzykami wyszukiwawczymi stosowanymi w
poszczególnych bazach danych oraz narzêdziami i metodami nawigacji po wirtualnych
zasobach www.
W uznaniu dla stopnia komputeryzacji
procesów biblioteczno-informacyjnych, dobrej organizacji pracy i bogatej oferty szkoleniowo-edukacyjnej Biblioteki, a tak¿e doceniaj¹c niekonwencjonalny charakter jej
dzia³añ, Polskie Radio Wroc³aw wyró¿ni³o
BG i OINT nagrod¹ w pi¹tym roku jej obecnoci na Prezentacjach Edukacyjnych. (Obrazuj¹ to ilustracje na II stronie ok³adki.)
Stoisko Biblioteki G³ównej na TAREDzie jest co roku przygotowywane i obs³ugiwane przez Oddzia³ Rozpowszechniania
Informacji pod kierownictwem Gra¿yny
Piotrowicz. W sk³ad zespo³u wchodz¹:
Krzysztof Doliñski, Ma³gorzata Komza,
El¿bieta Kaczmarzyk, Urszula £ukasiuk i
El¿bieta Witkowska. 
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pliny na egzamin doktorski.
Na semestr letni r.ak. 1999/2000
przed³u¿ono urlopy naukowe dr in¿. Janowi Bieniowi i dr in¿. Zbigniewowi
Wójcickiemu (obaj z I-14). Podobnego
urlopu udzielono równie¿ dr in¿. Wojciechowi Pule (I-10).
Przed³u¿ono dr in¿. Przemys³awowi
Maliszkiewiczowi urlop bezp³atny przyznany mu w celach szkoleniowych.
23 lutego na posiedzeniu Rady Wydzia³u otwarto przewód habilitacyjny dr
in¿. Mariusza Szechiñskiego (I-2) oraz
wybrano recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego.
W wyniku rozstrzygniêcia konkursów
postanowiono zatrudniæ: dr in¿. Macieja
Kruszynê z Zak³adu Dróg i Lotnisk I-14
na stanowisku adiunkta, dr in¿. Rajmunda Ignatowicza z Zak³adu Konstrukcji Metalowych I-2 i dr in¿. Bogdana Przyby³ê z
Zak³adu In¿ynierii Miejskiej I-14 na stanowiskach asystentów oraz dr in¿. Adama Klimka z Zak³adu Budownictwa Ogólnego I-2 na stanowisku wyk³adowcy.
Pozytywnie zaopiniowano 2 wnioski
o nagrodê Ministra Edukacji Narodowej,
2 wnioski o medal Komisji Edukacji Narodowej i 6 wniosków o odznaczenia pañstwowe.
Przekazano dyrektorom filii w Legnicy i Wa³brzychu pe³nomocnictwa dotycz¹ce realizacji procesu dydaktycznego
oraz administracji toku studiów.
* * *
Zarz¹d firmy budowlanej Mota &
Companhia realizuj¹cej na autostradzie
A-4 najwiêkszy kontrakt mostowy w
Europie podj¹³ decyzjê o ustanowieniu
dwóch nagród pieniê¿nych po 5.000 z³
dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu budowy dróg i mostów.
Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu jest ukoñczenie jej do koñca sierpnia 2000 roku. Jednoczenie firma Mota
& Companhia zadecydowa³a o kontynuacji programu stypendialnego dla absolwentów specjalnoci mostowej i drogowej Instytutu In¿ynierii L¹dowej PWr.
Oferta umo¿liwia wyjazd dwóch
osób na szeciomiesiêczn¹ (z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia do 1 roku) praktykê
na budowach prowadzonych przez firmê w Portugalii oraz gwarancjê pracy
w tej firmie po powrocie do Polski.
Dokoñczenie na stronie 32
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Dr Przemys³aw Maliszkiewicz, który
w imieniu firmy poinformowa³ JM Rektora PWr o tej ofercie, wyrazi³ nadziejê,
¿e zachêci ona studentów Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego do wyboru specjalnoci drogowej lub mostowej
oraz zacieni kontakty firmy Mota &
Companhia z Politechnik¹ Wroc³awsk¹.
PPT

Na posiedzeniu Rady Wydzia³u w dniu
27.01.2000 r. postanowiono otworzyæ
konkursy na cztery stanowiska profesorów zwyczajnych w Instytucie Fizyki w
dyscyplinie Fizyka i jedno stanowisko
profesora zwyczajnego w Instytucie Matematyki w dyscyplinie Matematyka oraz
zatwierdzono sk³ad komisji konkursowej.
Postanowiono równie¿ og³osiæ konkursy
na dwa stanowiska profesorów nadzwyczajnych w Instytucie Matematyki i jedno stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki oraz powo³ano
komisje konkursowe.
Powo³ano komisje ds. nadania tytu³u
naukowego profesora dr hab. Ryszardowi Gonczarkowi, prof.nadzw. i dr hab.
Jerzemu Nowakowi, prof.nadzw. z Instytutu Fizyki.
Przed³u¿ono dr Marianowi Hotlosiowi stypendium habilitacyjne do
30.06.2000 r.
Postanowiono otworzyæ konkurs na
stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki.
Poparto wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla zespo³u w sk³adzie: prof.dr hab. J.Misiewicz, dr P.Sitarek i mgr G.Sêk za ksi¹¿ki Spektroskopia fotoodbiciowa struktur pó³przewodnikowych i Introduction to the photoreflectance spectroscopy of semiconductor structures.
Przed³u¿ono zatrudnienie:
 mgr in¿. Liliany Bujkiewicz na stanowisku asystenta do 30.09.2000 r.  na
pe³nym etacie,
 mgr in¿. Magdaleny Nawrockiej na
stanowisku asystenta do 31.01.2001 r. 
w wymiarze 1 etatu,
 prof.dr hab. Zygmunta Galasiewicza na stanowisku profesora do
30.09.2000 r.  na 1 etatu.
Przed³u¿ono mgr Paw³owi Sztonykowi mianowanie na stanowisko asystenta
w Instytucie Matematyki.
Powo³ano Ko³o Naukowe Studentów
na WPPT. 
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Co dalej
z orodkami
wczasowymi PWr?
W dniu 25 stycznia br. odby³a siê narada
robocza zorganizowana przez dyrektora administracyjnego PWr mgr in¿. Andrzeja
Kaczkowskiego celem uzgodnienia planu
remontów w orodkach wczasowych PWr.
Wziêli w niej udzia³: zastêpca dyrektora ds.
technicznych mgr in¿. Maciej Ostrowski,
kierownik Zak³adu Us³ug Socjalnych in¿.
Kazimierz Pabisiak oraz przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych i Przedstawicielstwa
Pracowniczego. W nastêpstwie tego spotkania Prezydium Rady Zak³adowej ZNP postanowi³o zainicjowaæ dyskusjê nad mo¿liwoci¹ utrzymania orodków wczasowych
PWr bez nara¿ania uczelni na nadmierne
koszty. S³u¿yæ temu mia³o zebranie cz³onków RZ, które odby³o siê 29 lutego br. Zaproszeni zostali nie tylko dysponenci zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych
(zfs), jakimi s¹ zwi¹zki zawodowe i Przedstawicielstwo Pracownicze, ale tak¿e przedstawiciele w³adz Politechniki: prorektor ds.
ogólnych dr in¿. Ludomir Jankowski, dyrektor administracyjny mgr in¿. Andrzej Kaczkowski oraz kierownik ZUS in¿. Kazimierz
Pabisiak. Niestety przedstawiciele ZZ Solidarnoæ 80 nie byli obecni na tym spotkaniu.
Na wstêpie in¿. K. Pabisiak przekaza³ informacje o stanie i funkcjonowaniu siedmiu
orodków bêd¹cych w dyspozycji naszej
uczelni po³o¿onych w: Kar³owie, Karpaczu,
Miêdzygórzu, Szklarskiej Porêbie, Zapucie,
Ustce oraz Chmielnie. Ka¿dy z nich wymaga sporych nak³adów finansowych. Jedynie
obiekt w Miêdzygórzu nie obci¹¿a obecnie
bud¿etu uczelni, poniewa¿ od lipca ubieg³ego roku zosta³ przekazany w dzier¿awê. Stan
techniczny orodków bêd¹cych w³asnoci¹
Politechniki jest z³y lub bardzo z³y. Konieczne s¹ wymiany instalacji cieplnych, stolarki
okiennej, remonty kot³owni. Obecny na zebraniu in¿. Stanis³aw Kobia³ka oceni³, ¿e w
tym stanie mog¹ one jeszcze funkcjonowaæ
od 3 do 10 lat, ale baza ta nie odpowiada
standardom Unii Europejskiej, do której zd¹¿amy.
Mgr in¿. A. Kaczkowski poinformowa³
zebranych, ¿e praktycznie od trzech lat w
orodkach wczasowych PWr nie s¹ realizowane ¿adne remonty. Jedynie zmodernizowano kot³owniê w Limbie, co zosta³o sfinansowane ze rodków ogólnouczelnianych.
Sytuacja taka prowadzi do coraz g³êbszej
degradacji stanu technicznego i standardu
u¿ytkowego bazy, a nawet do bezporednich
zagro¿eñ w obiektach, w których nie s¹ dokonywane nawet prace interwencyjne, rów-

nie¿ o charakterze awaryjnym. Dyrektor
wyrazi³ opiniê, ¿e wobec szczup³oci rodków ogólnouczelnianych przeznaczonych
w bud¿ecie uczelni na remonty i inwestycje  dalece niewystarczaj¹cych nawet w
stosunku do pilnych potrzeb w obiektach
bazy dydaktyczno-naukowej we Wroc³awiu
 nie mo¿na siê spodziewaæ w³¹czenia do
planu centralnego remontów obiektów bazy
wczasowej. Konieczne jest jednak przeprowadzenie prac zabezpieczaj¹cych i interwencyjnych w ka¿dym z uczelnianych
orodków wczasowych. Sytuacja wymaga
wiêc pilnego podjêcia decyzji strategicznych co do dalszego ich losu  albo ustali
siê wieloletni plan remontów i modernizacji z zadeklarowanymi konkretnymi rodkami na ich przeprowadzenie, albo ograniczona zostanie baza wczasowa do skali,
która realnie mo¿e byæ utrzymywana przez
PWr na odpowiednim poziomie. Nale¿y
rozwa¿yæ, czy nie skoncentrowaæ siê na
kilku wybranych orodkach uwzglêdniaj¹c
fakt, ¿e w Polsce nie ma uczelni poza PWr,
która mia³aby wiêcej ni¿ 3 orodki wczasowe.
Stanowisko w³adz PWr dotycz¹ce tego
problemu przedstawi³ prorektor L. Jankowski. Stwierdzi³, ¿e uczelni obecnie nie staæ
na utrzymywanie takiej iloci orodków o
niskim standardzie, wymagaj¹cych sporych
nak³adów finansowych. Obowi¹zuj¹ca od
1996 roku ustawa o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych praktycznie uniemo¿liwia finansowanie inwestycji i remontów z tego funduszu. Dlatego te¿ kolegium
rektorskie postanowi³o wydzier¿awiæ lub
sprzedaæ orodek w Kar³owie. Decyzja ta
zosta³a zaakceptowana przez zwi¹zki zawodowe. Prowadzi siê rozpoznanie rynku i
oszacowanie realnej wartoci tego obiektu.
Rozwa¿ana jest tak¿e celowoæ utrzymywania przez nasz¹ uczelniê orodka kolonijnego w Zapucie. Bierze siê tu pod uwagê zarówno jego przydatnoæ (maleje liczba dzieci korzystaj¹cych z tego orodka),
jak i wyniki finansowe.
Zdaniem prorektora L. Janowskiego,
powinno siê d¹¿yæ do pozostawienia orodka w Szklarskiej Porêbie, który po przeprowadzeniu remontu i podniesieniu standardu s³u¿y³by celom konferencyjnym i wypoczynkowym oraz orodka w Ustce (ze
wzglêdu na walory klimatyczne). Jednak
wszelkie decyzje dotycz¹ce naszej bazy
wczasowej bêd¹ rozpatrywane przez Senat.
W czasie przeprowadzonej dyskusji
przewa¿a³y opinie, ¿e nale¿y wstrzymaæ siê
ze sprzeda¿¹ orodków, a jedynie próbowaæ
je wydzier¿awiæ, by przetrwaæ trudny
okres. Podkrelano mo¿liwoæ wzrostu cen
gruntów na terenie Sudetów. Dyrektor A.
Kaczkowski zwróci³ uwagê na fakt, ¿e oce-
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na korzyci inwestycyjnej uwzglêdnia
ewentualne zyski z przysz³ej eksploatacji, a
wiêc atrakcyjnoæ terenu jest zawarta w aktualnej cenie. Cz³onek RZ ZNP Edward
Achtelik zaproponowa³ powo³anie spó³ek
pracowniczych, które zapewni³yby dochodowoæ wydzier¿awionych lub oddanych w
zarz¹dzanie orodków. Propozycja ta wzbudzi³a w¹tpliwoci prorektora L. Jankowskiego, który przypomnia³, ¿e z wielu spó³ek powsta³ych w latach 1987/88 pozosta³a tylko

jedna. Nale¿y postawiæ sobie pytanie: kto
ma byæ udzia³owcem, kto zarz¹dzaj¹cym?
Przedstawiona inicjatywa powinna byæ jednak rozwa¿ona, ale wymaga oceny plusów
i minusów takiego przedsiêwziêcia.
Uznano za niezbêdne oszacowanie wielkoci niezbêdnych inwestycji i remontów oraz
przedstawienie kolejnoci ich realizacji w celu
ustalenia przez dysponentów zfs priorytetów
w harmonogramie prac remontowych, co
umo¿liwi podjêcie konkretnych dzia³añ. (hw)

Zaproszenie
Uczelniany Komitet Studentów i Doktorantów Zagranicznych PWr
organizuje w terminie 27  29. 04. 2000 r.

Dni Studenta i Doktoranta Obcokrajowca
pod has³em

Wiêcej przyjani i integracji pomiêdzy narodami.
Patronat nad imprez¹ obj¹³ Rektor PWr prof. Andrzej Mulak.
W programie:
 Wystawa Poznaj mój kraj  antresola, A-1
 czwartek, 27.04. 2000, godz.: 12.00  15.00
 pi¹tek, 28.04.2000, godz.: 11.00  15.00
 sobota, 29.04.2000, godz.:14.00  16.30
 Uroczysty wieczór w auli PWr:
sobota, 29.04.2000
 czêæ oficjalna
 czêæ artystyczna (pieni i tañce ró¿nych krajów)
 Integracyjna dyskoteka  klub Impas (T-17)

godz. 17.00
godz. 17.40

sobota, 29.04.2000, godz. 21.00
Wstêp wolny

FILIA
WA£BRZYSKA
Filia Politechniki Wroc³awskiej w
Wa³brzychu by³a w dniu 21 lutego miejscem prezentacji przewonego laboratorium firmy Retsch z Haan (Niemcy).
Retsch jest znanym producentem sprzêtu laboratoryjnego do badañ ró¿norodnych cia³ sta³ych (minera³y, materia³y organiczne, tworzywa sztuczne itp.) dla
przemys³ów: materia³ów budowlanych,
ceramicznego, nawozów i tworzyw
sztucznych, farbiarskiego, farmaceutycznego, spo¿ywczego itd. W jego ofercie znajduj¹ siê ró¿nych typów m³yny,
kruszarki, rozdrabniacze, sita, przesiewacze, separatory, mieszarki, myjki, suszarki i oprogramowanie do opracowania wyników pomiarów. Urz¹dzenia
maj¹ certyfikat ISO 9001 i znak CE. Zaprezentowane w Wa³brzychu laboratorium jest wyposa¿one m.in. w kruszarki
szczêkowe, m³yn krzy¿owo-bijakowy,
m³yn tn¹cy, m³yn kulowy planetowy,
m³yn kulowy odrodkowy, ucierak modzierzowy, podajnik wibracyjny, podzielniki prób, przesiewacz laboratoryjny, myjkê ultradwiêkow¹ i suszarkê laboratoryjn¹.
Podczas demonstracji urz¹dzeñ zwiedzaj¹cy gocie mieli mo¿liwoæ zbadania tak¿e w³asnych próbek materia³ów.
Prezentacja by³a po³¹czona z doradztwem w zakresie badañ i doboru sprzêtu do ró¿nych aplikacji. Prowadzi³ je
polski przedstawiciel firmy RetschVERDER Polska Sp.z o.o. w Katowicach. W pokazie udzia³ wziêli przedstawiciele zak³adów przemys³owych i stowarzyszeñ naukowo-technicznych oraz
studenci i uczniowie szkó³ wa³brzyskich.

O stomatologii w Internecie:
www.dental.wroc.pl
tel. 328-28-69; 328-26-73
Wroc³aw,
ul. J.M.Hoene-Wroñskiego 15
Na miejscu równie¿ masa¿ysta.
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KSI¥¯KI, które polecamy...
Prof. Adam Zaleski

ZBRODNIA KATYÑSKA
Wydawca: Stowarzyszenie Dolnol¹ska Rodzina Katyñska,
Wroc³aw 2000.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ za symboliczn¹ kwotê 5 z³ u pani in¿. Janiny Wêgliñskiej-Flis (I-30).
Zebrane pieni¹dze s¹ przeznaczone na fundusz budowy pomnika ku czci Zamordowanych. Widok makiety pomnika jest zamieszczony na ok³adce ksi¹¿ki.
Autor ksi¹¿ki jest emerytowanym pracownikiem naukowym
Zak³adu Fototechniki istniej¹cego w ramach Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej.
Jego ojciec Ryszard Zaleski, lwowianin, oficer rezerwy w stopniu kapitana, by³ jeñcem Starobielska i podzieli³ los innych reprezentantów polskiej inteligencji  zosta³ zamordowany w Charkowie wiosn¹ 1940 roku.
Ten osobisty motyw nie sta³ siê jednak powodem do prezentacji
indywidualnych losów. Autor opracowania opar³ siê na szerokim
materiale ród³owym (21 pozycji, w tym najnowsze, z 1998 roku),
który pozwoli³ mu zrekonstruowaæ ¿ycie w obozie starobielskim
od padziernika 1939 do maja 1940 roku. .......
Ksi¹¿ka odpowiada zarazem na piln¹ potrzebê szkolnictwa powszechnego, które mimo 10 lat niepodleg³oci ci¹gle nie dysponuje materia³em dydaktycznym do nauki historii wspó³czesnej. Z trudnych do wyjanienia przyczyn w podrêcznikach szkolnych rolê
patriotów polskich odgrywali do niedawna, a czasem nawet nadal
odgrywaj¹) Marceli Nowotko i Wanda Wasilewska. (Mo¿na by zapytaæ przy okazji, czy jest wyobra¿alne, ¿e w podrêcznikach szkolnych z 1924 roku nadal by³ propagowany kult cara Miko³aja II ?)
Dopiero ostatnie inicjatywy, którym patronuje minister M.Handke,
maj¹ u³atwiæ nauczycielom historii zmodyfikowanie programów.
Og³oszono nawet konkurs szkolny dotycz¹cy wiedzy o zbrodni
katyñskiej. Tak wiêc publikacja prof. Zaleskiego odpowiada na istotne potrzeby spo³eczne. Wypada siê cieszyæ, ¿e zadanie to podj¹³
dydaktyk z PWr.
S³owa uznania nale¿¹ siê te¿ innym osobom, które dzia³aj¹c spo³ecznie przyczyni³y siê do powstania ksi¹¿ki: opracowanie techniczne wydania jest dzie³em doktora Piotra Nowaka, a opracowanie techniczne rysunków i fotografii  mgr Bogumi³a Rajkowskiego i mgr Leszka Latacza  wszyscy z I-30. To mi³e, ¿e zak³ad wywodz¹cy siê z katedry utworzonej przez prof. Witolda Romera, nie
ogranicza swoich zainteresowañ do w¹skiej specjalnoci.

Muzyka cerkiewna w auli PWr
W ramach przygotowanego przez DKF Politechnika cyklu
imprez powiêconych kulturze prawos³awia odby³ siê koncert chóru cerkiewnego OKTOICH (nazwa pochodzi od ksiêgi liturgicznej). Mia³ on miejsce 7 marca w auli naszej uczelni. Mgr in¿. Andrzej Ostoja-Solecki przedstawiaj¹c ten dziewiêcioosobowy zespó³
(zdjêcia na IV stronie ok³adki), dzia³aj¹cy przy parafii prawos³awnej w.w. Cyryla i Metodego we Wroc³awiu, podkreli³ profesjonalizm jego dyrygenta i za³o¿yciela  ks. Grzegorza Cebulskiego
(zdjêcie prawe). Twórca chóru przypomnia³ pokrótce historiê muzyki cerkiewnej. Muzyka sakralna wczesnego chrzecijañstwa rozwija³a siê na bazie tradycji judaizmu, z wiekami nabieraj¹c cech
w³aciwych danemu obszarowi. Muzyka cerkiewna ma swe korzenie w Cesarstwie Bizantyjskim, sk¹d promieniowa³a na kraje s³o-

nr 128
wiañskie. Koció³ prawos³awny nie zna muzyki instrumentalnej,
istnieje tu tylko muzyka a capella.
Koncert rozpoczê³y cztery utwory powsta³e w okresie pomiêdzy
XII a XV wiekiem. Chór zaprezentowa³ przekrój muzyki cerkiewnej poczynaj¹c od melodii bizantyjskich (ze wiêtej góry Atos)
poprzez pieni redniowiecznej Rusi (np. kompozycja cara Iwana
Gronego) a¿ do utworów autorstwa klasyków XIX i XX wieku
(Gryczaninowa, Rymskiego-Korsakowa). Ostatnim punktem programu by³ hymn z tekstem z proroctw Izajasza. Wszyscy cz³onkowie zespo³u posiadaj¹ silne g³osy o ciekawej barwie, które razem
doskonale wspó³brzmi¹. Ich wystêp potwierdzi³ tezê, ¿e muzyka
cerkiewna jest per³¹ w koronie prawos³awia. Publicznoæ, choæ
niestety niezbyt liczna, ze skupieniem wys³ucha³a wykonywanych
pieni i dopiero na koniec nagrodzi³a chórzystów obfitymi brawami.
Koncert zosta³ sfinansowany przez Zak³ad Us³ug Socjalnych
PWr. (hw)

ZAPRASZAMY
do GALERII ENTROPIA
przy ul. Rzeniczej 4
Jeszcze tylko do 4 kwietnia mo¿na tam zobaczyæ wystawê
KOMPLEX SYMPLEXU autorstwa Jerzego Olka i Witolda Szymañskiego.
Zrealizowana z udzia³em studentów PWr prezentacja form przestrzennych kryje w podtekcie pytania o wielowymiarowoæ przestrzeni i sk³ania do zastanowienia nie tylko nad artystycznym i geometrycznym aspektem problemu. W otwieraj¹cym wystawê wernisa¿u wziêli zatem udzia³ przedstawiciele nauk cis³ych, a ich wyst¹pienia, jak równie¿ zamieszczone w katalogu wystawy wypowiedzi (tak¿e Stanis³awa Lema!), pokazuj¹ wieloæ problemów i
pytañ kryj¹cych siê za struktur¹ wielocianów.
Jerzy Olek jest krytykiem oraz teoretykiem fotografii i sztuki.
By³ cz³onkiem zespo³ów redakcyjnych Fotografii, European
Photography, Projektu i Art Life. Jest wyk³adowc¹ ASP w
Gdañsku i Poznaniu.
Witold Szymañski jest adiunktem w Zak³adzie Geometrii Wykrelnej i Perspektywy Malarskiej PWr, autorem wielu prac naukowych z geometrii wykrelnej i perspektywy, a tak¿e projektów architektonicznych zrealizowanych w Polsce i we Francji. Zajmuje
siê fotografi¹ i rysunkiem.
Szerzej o wystawie  w nastêpnym numerze.

III.
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