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Teaching
by research
Czym ró¿ni siê szko³a wy¿sza o charakterze akademickim od innych: wy¿szych
szkó³ zawodowych, collegeów czy uczelni
licencjackich?
Standardowa odpowied brzmi: uczelnia
akademicka ³¹czy dydaktykê z prac¹ badawcz¹, dziêki czemu zapewnia sta³y rozwój
intelektualny nauczycielom akademickim,
nad¹¿anie dydaktyki za osi¹gniêciami badañ oraz kontakt studentów z warsztatem
naukowym. Czasem, jak Bóg da, a finanse
pozwol¹, student mo¿e spotkaæ na swej drodze prawdziwego mistrza, który ukszta³tuje
jego rozwój nie tylko w sferze czysto zawodowej.
Ta piêkna idea, jak ka¿dy model, jest niezbyt doskona³ym obrazem rzeczywistoci.
Realia bowiem s¹ takie:
Studenci s¹ dla uczelni cenni. Generuj¹
w praktyce oko³o 50% przypadaj¹cej jej
dotacji bud¿etowej. Staramy siê wiêc zmaksymalizowaæ ich liczbê, ale te¿ zracjonalizowaæ (tj. zminimalizowaæ) koszty ich
kszta³cenia. Czêsto kalkulacja wypiera poczucie misji.
Na jednego nauczyciela akademickiego
przypada coraz liczniejsza grupa studentów.
Obecnie wskanik ten osi¹gn¹³ na PWr ju¿
12,3. S¹ wydzia³y (np. Elektronika), na których przekroczono nawet 15. Pó³ biedy, gdy
s¹ to studenci m³odszych lat. Kryzys zaczyna siê, gdy kolejne roczniki dochodz¹ do
etapu prac dyplomowych. Nikogo ju¿ nie
dziwi liczba kilkunastu dyplomantów na
jednego opiekuna. Kilku  to rzecz normalna. Objêcie dyplomanta opiek¹ oznacza, ¿e
do pensum nauczyciela dolicza siê do 20
godzin obliczeniowych rocznie. Czy jest to
godziwa rekompensata? Ile godzin trzeba
naprawdê powiêciæ studentowi robi¹cemu
pracê dyplomow¹? Ró¿ne uczelnie stosuj¹
tu stawkê od 0 do 60 godzin. Zapewne
zale¿y to w du¿ym stopniu od charakteru
realizowanej pracy  uwa¿a prof. Janusz
Biernat, dziekan Wydzia³u Elektroniki.
Jeszcze trudniej oszacowaæ wysi³ek
wk³adany w przygotowanie warsztatu dowiadczalnego. Bo przecie¿ teaching by
research oznacza w praktyce koniecznoæ

zdobycia pieniêdzy na sprzêt, zorganizowanie przy jego pomocy pewnego warsztatu
badawczego i wykreowanie programu badañ, w których móg³by uczestniczyæ student.
Powodzenie takich starañ nie zawsze jest
uwieñczone sukcesem. Pocz¹tkuj¹cy naukowiec ma bardzo ograniczone mo¿liwoci
zabiegania o granty. Teoretycznie ród³em
pieniêdzy powinny byæ rodki na badania
w³asne bêd¹ce w dyspozycji wydzia³ów.
Skoro jednak wiêkszoæ tych rodków jest
obecnie zu¿ywana na fundusz p³ac, szanse
na kszta³cenie studentów za pomoc¹ rzeczywistych (chcia³oby siê powiedzieæ wirtualnych, ale to dzisiaj znaczy co innego) urz¹dzeñ, a nie tylko softwareowych modeli,
zdecydowanie maleje.
Spróbujmy wiêc poszukaæ dydaktyków
z krwi i koci, którzy s¹ sk³onni powiêcaæ
energiê na prowadzenie prac dyplomowych.
Czy wspó³praca z grup¹ m³odzie¿y to
zajêcie trudne, mêcz¹ce i niewdziêczne, czy
te¿ mi³e i po¿yteczne?
Z tym pytaniem zwrócilimy siê do dwojga pracowników Wydzia³u Elektroniki dzia³aj¹cych w Zespole Elektroniki Laserowej i
wiat³owodowej: dr hab.in¿. Krzysztofa
Abramskiego, prof. PWr i dr El¿biety Pawlik.
 Zasadniczym wysi³kiem, który trzeba
podj¹æ na wstêpie, jest ustalenie tematu pracy dyplomowej  uwa¿a dr El¿bieta Pawlik.
 Nauczyciel akademicki nie jest w stanie
(jeli pomin¹æ osoby o napoleoñskiej podzielnoci uwagi) zajmowaæ siê skutecznie
wiêksz¹ liczb¹ prac ni¿ piêæ czy szeæ. Trzeba przecie¿ mieæ czas na zainteresowanie
siê samym studentem: jego predyspozycjami, kwalifikacjami. Potrafi¹ wtedy ujawniæ
swoje talenty i chêæ pracy.
 Na szczêcie nie mo¿emy narzekaæ na
poziom dyplomantów. To naprawdê bardzo
uzdolniona i chêtna do pracy m³odzie¿. 
twierdzi prof. Abramski.  Trzeba jednak
przyznaæ, ¿e mamy mo¿liwoæ wybierania
najlepszych, bo przychodz¹ do nas bardzo
chêtnie.
Zespó³ Elektroniki Laserowej i wiat³owodowej jest w stanie wykreowaæ wiele tematów prac dyplomowych, gdy¿ dzia³alnoæ
naukowa tu prowadzona obejmuje kilka
w¹tków badawczych.
Dokoñczenie na stronie 18
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Jej ch³opcy laserowcy

Szanowni Pañstwo,

Nie bêdziemy ukrywaæ, ¿e primaaprilisowe dowcipy nie wysz³y najlepiej. Kawa³y okaza³y siê zwietrza³e,
odgrzewane lub p³askie. Do tej kategorii zaliczamy, niestety, poziom rewaloryzacji naszych p³ac. Szerzej na
ten temat wypowiada siê w Pryzmacie dr Ryszard Wroczyñski. Oficjalna informacja o skali regulacji znajdzie siê dopiero w nastêpnym numerze.
Aby nie rezygnowaæ z zapowiadanego nadania tytu³u Najdowcipniejszego Cz³owieka Uczelni, postanowilimy przyznaæ go panu Krzysztofowi
Petrykowskiemu, absolwentowi PWr,
który by³ ³askaw przys³aæ nam w sieci
nie jeden dobry dowcip  poczynaj¹c
od procedury diagnozowania szalonych krów. Systemy elektroniczne
stwarzaj¹ zupe³nie nowe i niewyeksploatowane pole dowcipów.
Przechodz¹c do tematów na serio,
podnielimy siê na duchu obserwuj¹c
wyniki dzia³alnoci naukowej redniego pokolenia kadry PWr. Zaowocowa³o to dwoma tekstami o dorobku dydaktycznym i naukowym zespo³ów z
ró¿nych wydzia³ów.
Ponadto, jak zwykle, zamieszczamy najwie¿sze wiadomoci z RG i
KBN. Kto jeszcze nie odczuwa przesytu tematem nowego Prawa o szkolnictwie wy¿szym, znajdzie kilka tekstów nawi¹zuj¹cych do tej problematyki.
Ale przede wszystkim sk³adamy
naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji wi¹t Wielkanocnych: Weso³ego Alleluja!
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DNI WOLNE W MAJU

Zgodnie z Pismem Okólnym 9/2000 z
dnia 12.04.2000 r. 2 maja (wtorek) bêdzie
dniem wolnym. Zostanie on odpracowany
w sobotê 6 maja br. Ponadto, by umo¿liwiæ
studentom udzia³ w Juwenaliach, JM Rektor og³osi³ godziny rektorskie na 11.05.2000
r. (czwartek) w godz. 10.00 do 14.00 oraz
dzieñ rektorski na 18.05.2000 r. (czwartek).
Studenci, którzy maj¹ zajêcia w czwartki,
nie narzekaj¹.
NOWI PROFESOROWIE

Postanowieniem z dnia 28 marca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada³ tytu³y naukowe profesorów 2 pracownikom
naukowym Politechniki Wroc³awskiej: dr
hab. Janowi Mikusiowi z Instytutu Organizacji i Zarz¹dzania oraz dr hab. Bronis³awowi Florkiewiczowi z Instytutu Matematyki. Uroczystoæ wrêczenia aktów nadania
tytu³u naukowego zaplanowano na 27 kwietnia 2000 r. W obecnym numerze przedstawiamy prof. Jana Mikusia. Z sylwetk¹ prof.
Bronis³awa Florkiewicza nasi Czytelnicy
bêd¹ mogli siê zapoznaæ w nastêpnym numerze Pryzmatu.
KSI¥¯KA TELEFONICZNA

Z przyjemnoci¹ donosimy, ¿e PWr ma
now¹ ksi¹¿kê telefoniczn¹. To poczytne
dzie³o opracowane przez pani¹ Gra¿ynê Fitek (Sekretariat Uczelni) ukaza³o siê w 2500
egzemplarzach.
Lektura pozwala odkryæ wiele ciekawych
faktów z ¿ycia PWr. Na przyk³ad: kto by
zgad³, ilu jest u nas pe³nomocników? Pe³no.
Ponadto okazuje siê, ¿e w skali ca³ej uczelni nie ma pracownika o nazwisku na literê .
INFORMACJA PRASOWA Z KBN

Wed³ug informacji prof. Jana Wêglarza,
pe³nomocnika dyrektora Instytutu Chemii
Bioorganicznej PAN w Poznaniu ds. Poznañskiego Centrum SuperkomputerowoSieciowego (operator sieci POL-34) od 1
marca 2000 roku nast¹pi³a poprawa ³¹cznoci naukowej sieci komputerowej POL34 z europejsk¹ sieci¹ komputerow¹ TEN155. Przep³ywnoæ ³¹cza zosta³a powiêkszona z 34 Mb/s do 45 Mb/s , w tym ³¹cze
dedykowane 24 Mb/s bezporednio do
wêz³a w Nowym Jorku (bezporednie po³¹czenie z USA), oraz europejskie ³¹cze o
przep³ywie 21 Mb/s. Polskie rodowisko
naukowe ma wiêc znacznie lepsze warunki dostêpu do wiatowych zasobów sieci
Internet. (tz)
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IMPREZY MILENIJNE

Kwiecieñ, maj i czerwiec to miesi¹ce
wroc³awskich obchodów milenijnych. Pocz¹tek bêd¹ stanowi³y imprezy o charakterze muzycznym.
24 kwietnia  X Miêdzynarodowy l¹ski Festiwal Muzyczny Porozumienie
30 kwietnia  Wieczory Tumskie  cykliczne spotkania z filozofi¹ i sztuk¹ w wi¹tyniach na Ostrowie Tumskim
4 maja  35. Festiwal Jazz nad Odr¹
(Centrum Sztuki IMPART)
7 maja  Po¿egnanie lat 50. XX wieku
(cykl imprez, Rynek)
13 maja  Miêdzynarodowy projekt: Piramida wiat³a 2000 (koció³ w. El¿biety)
20 maja  III Milenijny Blues Brothers
Day (Teatr Polski)
28 maja  Wieczory Tumskie  c.d.
Szczegó³ami programu na czerwiec, który bêdzie nasycony uroczystociami oficjalnymi i kocielnymi, zajmiemy siê w nastêpnym numerze.
KWITN¥ POZIOMKI

Na wniosek Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola powsta³o Kolegium
Kwestorów tych uczelni. W jego sk³ad
wchodzi 13 osób. S¹ to: mgr Barbara Hetmañska (PO), mgr Edyta Gulanowska
(AMuz), mgr Maria Hlawska (ASP), mgr
Andrzej Krzeniak (WszO), mgr Ma³gorzata
Majdañska (PWST), mgr Krzysztof Ma³ys
(AE), mgr Alicja Maniak (PWr), mgr Gra¿yna Munierowicz (AWF), mgr Maria Najda (UO), mgr Urszula Paszkowska-Szczerba (AR), ks. mgr Grzegorz Trawka (PWT),
mgr El¿bieta Urban (AMed) i mgr Ryszard
¯ukowski (UWr), który pe³ni funkcjê przewodnicego.
Pierwsze zebranie KKUWiO odby³o siê
11 kwietnia w sali Senatu UWr.
Z ¯YCIA AKADEMII EKONOMICZNEJ

Najnowszy numer (1/2000) pisma AE we
Wroc³awiu Nasza Akademia informuje o
styczniowym posiedzeniu senatu swojej
uczelni. Rektor AE prof. M.Noga odczyta³
na nim owiadczenie Rady Wydzia³u In¿ynieryjno-Ekonomicznego dotycz¹ce plagiatów pope³nionych przez niektórych pracowników Katedry Chemii Organicznej ww.
wydzia³u, a zamieszczonych w zeszycie
naukowym AE (nr 728/96).
Rada Wydzia³u wyrazi³a ubolewanie z
powodu nagannego moralnie i szkodliwego
dla uczelni zdarzenia, a wobec faktu, ¿e
sprawc¹ czynu by³ te¿ kierownik Katedry
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Chemii Organicznej, zaproponowa³a powo³anie tymczasowego kierownika. Zwróci³a
siê te¿ z prob¹ do rektora AE o odczytanie
owiadczenia na posiedzeniu Senatu i zamieszczenie go w pimie Nasza Akademia.
Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
postawi³ wniosek o odrzucenie stanowiska
Rady Wydzia³u. Wniosek ten zyska³ poparcie w g³osowaniu jawnym przy 6 g³osach
wstrzymuj¹cych siê. Senat podj¹³ uchwa³ê
(przy 5 g³osach wstrzymuj¹cych siê) mówi¹c¹ o potrzebie rozpatrzenia dalszego funkcjonowania katedry z sugesti¹ jej likwidacji i w³¹czenia pracowników do innych katedr.
DNI TRANSFERU TECHNOLOGII

W dniach 12-16 czerwca 2000, podczas
odbêd¹ siê Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. Towarzyszyæ im bêdzie wystawa Nauka dla gospodarki oraz Miêdzynarodowe
Dni Transferu Technologii (13 i 14 czerwca).
Dni Transferu Technologii organizowane s¹ ju¿ po raz drugi, a ich celem jest pomoc ma³ym i rednim firmom przez zaprezentowanie im innowacji i nowych technologii. Tu mo¿na te¿ bêdzie przedstawiæ w³asne opracowania technologiczne i nowe rozwi¹zania.
KOMISJE DYSCYPLINARNE

Senat zatwierdzi³ zg³oszone przez KUSS
kandydatury do studenckich komisji dyscyplinarnych.
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
Katarzyna Merska, IV r., W8, Pawe³ Krysiak III r. W4, Piotr Mikrut II r. W5, Maciej
Turoñ III r. W4, Rafa³ Nowakowski III r.
W4, £ukasz Miros³aw, III r. W4.
Odwo³awcza Komisja Dyscyplinarna dla
Studentów:
Monika Bronowicka IV r. W11, Pawe³
Wydra IV r. W8, Tomasz Ko³tuniuk IV r.
W10, Krzysztof Zarówny III r. W2.
ERRATA

Pragniemy wyjaniæ, ¿e reklamowana w
128 numerze Pryzmatu ksi¹¿ka Zbrodnia Katyñska autorstwa prof. Adama Zaleskiego zosta³a wydana przez Dolnol¹sk¹
Agencjê jerG, a wydrukowana w firmie
TINTA Sp. z o.o.
Wymienione jako wydawca Stowarzyszenie Dolnol¹ska Rodzina Katyñska dzia³a
w tym przypadku jako organizator zbiórki
pieniêdzy na pomnik Ofiar Zbrodni Katyñskiej, który ma stan¹æ we Wroc³awiu, ko³o
Panoramy Rac³awickiej.
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VII POSIEDZENIE SENATU
30.03.2000)

Posiedzenie zaczê³o siê od gratulacji dla
prof. H.Hawrylaka z okazji wybrania go
na przewodnicz¹cego Sekcji VI CK, a nastêpnie  dyskusji nad porz¹dkiem obrad
i przyjêciu go (43:7:7).
 Senat zatwierdzi³ wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. in¿. Jacka Grajnerta z Wydz.
Mechanicznego.
 Przyjêto recenzjê (54:1:1) autorstwa
prof. A.Zab¿y, który przedstawi³ dorobek
prof. dr hab. in¿. Edwarda Galasa w zwi¹zku z przygotowaniami do nadania mu doktoratu h.c. Politechniki £ódzkiej.
 W³adze uczelni przedstawi³y wniosek
o zatwierdzenie wstêpnego podzia³u zysku
za rok 1999. Wobec wyra¿onej przez Senack¹ Komisjê ds. Ekonomiczno-Finansowych
(stanowisko z 27 marca) opinii o niewystarczaj¹cym udokumentowaniu sytuacji, a zatem braku podstaw do wyra¿enia opinii w
tej sprawie, JM Rektor podkreli³ formalny charakter podejmowanej procedury. Pani
kwestor A.Maniak doda³a, ¿e póki biegli
rewidenci nie przyjm¹ bilansu, trzeba opieraæ siê na wstêpnym podziale zysku. Jest to
niezbêdne ze wzglêdu na koniecznoæ odprowadzenia podatku. Wstêpny podzia³ zak³ada, ¿e wypracowany zysk wynosi
12.012.285,65 z³, z którego na uczelniany
fundusz nagród przeznacza siê 5495,73 z³
za resztê  na fundusz zasadniczy uczelni.
Na pytanie mgr J.B¹bki, dlaczego projekt nie zawiera odpisu na w³asny fundusz
stypendialny, wyjani³a, ¿e Senat nie ma
obowi¹zku tworzenia takiego funduszu.
Prof. M.Piekarski zapyta³ o pojawienie siê
zysku mimo istnienia deficytu finansowego. Prorektor J.Zdanowski wyjani³, ¿e
ubieg³oroczny zysk wynika z niepe³nego
zu¿ycia rodków, które wp³ynê³y z ró¿nych
róde³. Nie znaczy to jednak, ¿e mo¿na je
woluntarystycznie wydawaæ. Prof.
J.Zwodziak zapyta³, jak bêdzie wygl¹da³
podzia³ tego zysku (mo¿e: nadwy¿ki?) na
wydzia³y, na co uzyska³ odpowied prorektora J.Zdanowskiego, ¿e pieni¹dze te ju¿
siê rozesz³y.
Prof. J.Biernat zapyta³, czy Senat musi
g³osowaæ nad czysto formaln¹ kwesti¹, na
co JM Rektor stwierdzi³, ¿e jest to konieczne. Prof. M.Piekarski poprosi³ o wyjanienie, jaki jest rzeczywisty stan finansów. To
jednak, zdaniem prorektora J.Zdanowskiego, bêdzie mo¿na powiedzieæ po zatwierdzeniu bilansu. Senat zatwierdzi³ wstêpny
podzia³ zysku (35:5:14).
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 Prorektor J.Zdanowski przedstawi³
wstêpny projekt podzia³u dotacji na dzia³alnoæ dydaktyczn¹ na 2000 rok i kryteria
podzia³u dotacji na wydzia³y. Uczelnia ci¹gle oczekuje na dok³adne dane o wielkoci
rodków bud¿etowych przyznanych na regulacjê p³ac. Dotacja bud¿etowa w tym roku
nie wzronie tak korzystnie jak poprzednio
 oznacza to ró¿nicê kilku milionów z³otych.
Wskanik wzrostu w stosunku do ub.r. wyniesie 9,6%. Pokryje to straty inflacyjne, ale
algorytm uwzglêdniaj¹cy wzrost liczby studentów i kwalifikacje kadry wypad³ tym
razem gorzej. Wynika to z nie doæ energicznego przenoszenia asystentów na stanowiska doktorantów (dziekani bali siê straciæ pensum dydaktyczne).
Stosunek dotacji poszczególnych jednostek w roku ub. i bie¿¹cym dowodzi, ¿e zyska³y wydzia³y (wskanik 110%) i studia
(114,3%) przy rednim przyrocie 9,6%.
Wzros³y te¿ nak³ady na dzia³alnoæ kulturaln¹ i spo³eczn¹ studentów. Pozosta³e jednostki znalaz³y siê poni¿ej progu inflacji.
W tym roku uczelnia otrzyma na regulacjê p³ac z bud¿etu 4.300 z³, czyli oko³o 7%
(z pochodnymi), co oznacza rzeczywisty
wzrost ok. 4%.
Prof. T.Luty wyrazi³ przekonanie, ¿e nie
bêdzie w stanie podj¹æ decyzji w omawianej sprawie, skoro znacznie szczegó³owiej
badaj¹ca sprawê komisja senacka nie umia³a wydaæ opinii. Zaproponowa³, by g³osowanie przenieæ na inny termin. Prof. J.Zdanowski podtrzyma³ pogl¹d, ¿e komisja dysponowa³a wystarczaj¹c¹ iloci¹ materia³ów.
Przeciwnego zdania byli prof. J.Zwodziak
i dr M.Molasy.
Na probê prof. M.Piekarskiego prof.
J.Zdanowski omówi³ szczegó³owo wskaniki wzrostu dotacji przyjête dla poszczególnych jednostek.
Prof. M.Hardygóra podkreli³a, ¿e
przedmiotem dyskusji nie jest ca³y bud¿et,
ale pierwotny podzia³ dotacji MEN.
Senat przyj¹³ proponowany wstêpny projekt (31:18:8).
 Postanowiono przed³u¿yæ prowizorium
bud¿etowe do koñca maja (45:4:4).
 Zdecydowano (40:5:6), ¿e przy podziale bud¿etu miêdzy jednostki bêdzie stosowany system: 30% wg przeniesienia, czyli
procentowego udzia³u wydzia³u w dotacji
MEN, 35% wg stanu kadry i 35% wg liczby
studentów i doktorantów (przeliczeniowych).
Senat popar³ te¿ (28:10:13) zaproponowany przez prorektora J.Zdanowskiego
sposób okrelania minimalnych potrzeb
wydzia³ów, który polega na uwzglêdnianiu
funduszu p³ac i stypendiów doktoranckich
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wg stanu zatrudnienia na 1 stycznia, liczby
nowych doktorantów  wg stanu z poprzedniego roku, pochodnych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)  wg szacowañ, utrzymania obiektów (+ inflacja)  z
przeniesienia, kosztów wydzia³owych i
wydatków rzeczowych na dydaktykê  wg
szacowañ.
Do dotacji dolicza siê dochody  wg danych z poprzedniego roku.
W wyniku tych obliczeñ mo¿na okreliæ,
jaki jest wskanik zaspokojenia minimalnych potrzeb (pierwotnych).
Poniewa¿ tak przyjêta forma rozdzia³u
dotacji daje wiêkszoci wydzia³ów (z wyj¹tkiem 3) bilans dodatni, nie ma, zdaniem
prof. J.Zdanowskiego, potrzeby stosowania w algorytmie podzia³u dyskryminatorów
obcinaj¹cych ogony rozk³adu. Przewiduje
siê te¿ uchwa³ê Senatu o dofinansowywaniu uposa¿eñ z funduszu na badania.
Istotnym elementem kalkulacji s¹ przep³ywy miêdzywydzia³owe pieniêdzy za zajêcia dydaktyczne. Dotyczy to przedmiotów
podstawowych (profitentem jest zw³aszcza
WPPT) i humanistyczno-managerskich
(g³ównie W-8, a tak¿e W-1). W³adze uczelni zamierzaj¹ w momencie przydzielania
rodków wydzia³om z góry potr¹caæ im pieni¹dze na konto WPPT, W-8, W-1...
Przy rozliczaniu kosztów zajêæ algorytm
uwzglêdnia kosztoch³onnoæ. Natomiast w
omawianym przypadku stosuje siê sta³¹ godzinê rozliczeniow¹ wynikaj¹c¹ z podzielenia 1 redniej pensji adiunkta na 210 godzin. By ul¿yæ zleceniodawcom, wartoæ
zosta³a zmniejszona przez stosowanie w
kalkulacji wskanika 80%, a nastêpnie 70%.
Senat zaaprobowa³ ten wskanik (28:14:7).
Prof. T.Luty zaproponowa³, by rozwa¿yæ zasadnicze pytania: o celowoæ utrzymywania filii i zwiêkszania liczby doktorantów.
 Prorektor ds. Nauczania prof. J.wi¹tek omówi³ projekt dokumentu Plany studiów, programy nauczania i punkty kredytowe. Przedstawi³ kwestiê iloci punktów
kredytowych odpowiadaj¹cych zajêciom
sportowym i propozycjê zast¹pienia w programie zajêæ fizyki innym przedmiotem:
chemi¹, biologi¹, ekologi¹. Przewodnicz¹cy KUSS P.Wojsznis oraz kierownik
SWFiS mgr J.Bie¿uñski byli zdecydowanymi zwolennikami utrzymania punktów (1/
sem.). Przeciwnicy podkrelali, ¿e utrudnia
to unifikacjê systemu kszta³cenia, gdy¿ studenci zaoczni nie maj¹ zajêæ sportowych, a
program dydaktyczny nie powinien byæ ró¿ny. Postanowiono utrzymaæ punkty
Dokoñczenie na stronie 6
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(34:14:7). Utrzymano natomiast fizykê jako
obligatoryjny przedmiot (48:1:5).
 Prof. J.wi¹tek przedstawi³ projekt
Regulaminu studiów PWr wraz z autopoprawkami. Uwzglêdniono w nim system
punktowy. Komisja ds. Dydaktyki popar³a
projekt. Komisja ds. Statutu i Regulaminów
dostrzeg³a problem wielkoci przypisywanej ocenie celuj¹cej (5 czy 5,5 albo 6?).
Zdaniem prof. M.Piekarskiego jest te¿ problem ocen 2,5 (miernawa?). Senat przyj¹³
projekt (44:0:5). Konwent wypowie siê w
tej sprawie na najbli¿szym posiedzeniu.
Przew. P.Wojsznis podniós³ ponadto problem prawa studentów do nieujawniania ich
ocen. Wyk³adowcy nie zawsze licz¹ siê z
ich probami.
 W tajnym g³osowaniu wy³oniono cz³onków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
i Owo³awczej Komisji Dyscyplinarnej dla
Studentów. Listê zg³osi³ KUSS (szczegó³y
na str. 4).
 Senat pozytywnie zaopiniowa³ (40:5:4)
przedstawion¹ przez prorektora L.Jankowskiego koncepcjê rozwi¹zania Zespo³u ds.
Hoteli i Mieszkañ. Zamiar ten wynika z
malej¹cej bazy mieszkaniowej bêd¹cej w
dyspozycji uczelni.
Postanowiono te¿ utworzyæ Biuro ds.
Ochrony Informacji Niejawnych oraz wy-

Wspó³praca
czterech uczelni
Spotkanie sygnatariuszy umowy 4 uczelni Uniwersytetu Technicznego w Drenie,
Uniwersytetu Wroc³awskiego, Politechniki
Wroc³awskiej i Uniwersytetu Technicznego w Libercu nast¹pi³o niemal w czwart¹
rocznicê podpisania umowy o wspó³pracy
(15 kwietnia 1997).
Wziêli w nim udzia³: rektor Uniwersytetu Technicznego w Drenie prof. A.Mehlhorn, przedstawiciela rektora UT w Libercu doc. Vilda prorektora UWr prof. J.Zió³kowski i rektor PWr prof. A.Mulak. Obecny by³ równie¿ konsul generalny RFN we
Wroc³awiu Peter Ohr.
W obradach uczestniczy³a liczna grupa
przedstawicieli wydzia³ów, które prowadz¹
wymianê naukow¹ z partnerskimi uczelniami. Z PWr obecni byli naukowcy z Wydz.
Mechanicznego(wród nich dziekan  prof.
W.Kollek) , Wydzia³u Elektrycznego (prof.
T.£obos, prof. J.Szafran) i Wydzia³u Elek-
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odrêbniæ z Samodzielnej Sekcji Spraw
Obronnych Kancelariê Tajn¹ (35:2:8). Wynika to z ustawy o ochronie informacji niejawnych z 22.01.99 r. Z pisma MEN wynika, ¿e w dotacji bud¿etowej uwzglêdniono
dodatkowy etat.
 Zatwierdzono regulamin organizacyjny
Studium Nauk Humanistycznych (36:2:3).
Komisja ds. Statutu i Regulaminów zg³osi³a
poprawkê do §14 ust.2 i § 12 ust.1, a prof.
J.Biernat  poprawkê jêzykow¹.
 Wyra¿ono zgodê (39:1:1) na zawarcie
umowy o wspó³pracy miêdzy PWr i Institut
National Polytechnique de Lorraine w Nancy (Francja).
 Prof. H.Hawrylak, przewodnicz¹cy
sekcji VI CK nowej kadencji, omówi³ dzia³alnoæ Komisji i dostrzegane w tym kontekcie problemy. Ze wzglêdu na wagê tej
problematyki mamy nadziejê zaj¹æ siê ni¹
odrêbnie.
 Prof. J.wi¹tek przedstawi³ uchwa³ê
Senatu AGH z 1 marca postuluj¹c¹ ubieganie siê o specjalne fundusze z Niemiec s³u¿¹ce poszerzeniu kszta³cenia informatyków.
Ma to zrównowa¿yæ deklarowany przez
kanclerza Schroedera drena¿ mózgów. JM
Rektor zwróci³ siê o poparcie uchwa³y
AGH.
Prof. T.Luty zakwestionowa³ s³usznoæ
propozycji. Popar³ go prof. J.Zwodziak.
W g³osowaniu udzielono jednak poparcia

krakowskiej inicjatywie (18:12:10).
 Ze wzglêdu na nieobecnoæ prof. P.Kafarskiego odpowied na jego interpelacjê
przesuniêto na nastêpnye posiedzenie.
 Prorektor L.Jankowski odpowiedzia³
na interpelacjê dr Z.Smalca. Poinformowa³,
¿e doktoranci i studenci podlegaj¹ przepisom bhp, a wszelkie w¹tpliwoci usunie
znowelizowane zarz¹dzenie wewnêtrzne.
 Now¹ interpelacjê z³o¿y³ mgr J.B¹bka, który poprosi³ o wyjanienie, na czym
polegaj¹ stwierdzone przez G³ównego Inspektora Pracy nieprawid³owoci w zatrudnianiu nauczycieli akademickich w godzinach ponadwymiarowych i co zrobiono dla
usuniêcia nieprawid³owoci.
 Poprosi³ te¿ o podanie ceny sprzeda¿y
1 m.kw. w mieszkaniach na najwy¿szej kondygnacji budynku przy pl. Grunwaldzkim.
 JM Rektor poinformowa³, ¿e Komisja
ds. Ekonomiczno-Finansowych zg³osi³a
wniosek o podjêcie debaty o mo¿liwociach
budowy nowej biblioteki i o jej miejscu w
strukturze uczelni.
Zrelacjonowa³ wie¿o zakoñczone spotkanie rektorów z premierem w sprawie Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
 Prof. T.Luty zaproponowa³, by witaæ
wchodz¹cego do sali Senatu Rektora przez powstanie. Wniosek przyjêto przez aklamacjê.
Nastêpne posiedzenie Senatu  27 kwietnia, godz. 14.00. (mk)

troniki (prof. B.Licznerski, dr S.Patela).
Obecni byli te¿: koordynator programów
europejskich na PWr prof. A.Radosz i kie-

ruj¹ca Dzia³em Wspó³pracy Miêdzynarodowej mgr K.Galiñska.
Szerzej na ten temat w nastêpnym numerze.

Zarz¹dzenia,Okólniki,
Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹dzenia wewnêtrzne i pisma okólne:
Zarz¹dzenie wewnêtrzne 16/2000
z dnia 31.03.2000 r. w sprawie zniesienia
Zespo³u Hoteli i Mieszkañ;
Zarz¹dzenie wewnêtrzne 17/2000 z dnia
31.03.2000 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych na Politechnice
Wroc³awskiej;
Pismo okólne 5/2000 z dnia 21.03.2000 r.
w sprawie powo³ania komisji senackich i
Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencjê 1999-2002;

Pismo okólne 6/2000 z dnia 22.03.2000 r.
w sprawie powo³ania Odwo³awczej Studenckiej Komisji Stypendialnej;
Pismo okólne 7/2000 z dnia 22.03.2000
r. w sprawie terminów wyp³aty wynagrodzeñ z funduszu honorariów i bezosobowego funduszu p³ac;
Pismo okólne 8/2000 z dnia 3.04.2000 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu dzia³añ
w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ informacji niejawnych;
Pismo okólne 9/2000 z dnia 12.04.2000 r.
w sprawie organizacji nauki i pracy w maju
2000 r.
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Obrady
KRUWiO
Na kolejnym spotkaniu, które odby³o siê
29 marca na Politechnice Wroc³awskiej,
cz³onkowie Kolegium Rektorów Uczelni
Wroc³awia i Opola spotkali siê z prof. Janem
Wojty³¹, przewodnicz¹cym komisji legislacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich. Omówi³ on projekt Prawa o
szkolnictwie wy¿szym. Rektorzy w konkluzji dyskusji podjêli uchwa³ê popieraj¹c¹ ministerialny projekt ustawy o szkolnictwie wy¿szym i wyrazili pogl¹d, ¿e potrzebne jest
przypieszenie jej procesu legislacyjnego. W
dalszej czêci obrad zaakceptowali zmiany w
regulaminie dzia³ania Wroc³awskiej Akade- Uczestnicy obrad
mickiej Sieci Komputerowej. Przyjêli równie¿
do wiadomoci, wnosz¹c drobne poprawki, regulamin ramowy udostêpniania zbiorów w bibliotekach uczelni Wroc³awia. Studenci Uniwersytetu Wroc³awskiego, Politechniki Wroc³awskiej i Akademii
Rolniczej zg³osili inicjatywê powo³ania rodowiskowego samorz¹du studenckiego, któr¹ rektorzy zaakceptowali i objêli honorowy
patronat nad porozumieniem samorz¹dów studenckich.
 O interdyscyplinarnych rodowiskowych studiach doktoranc-

Inicjatorzy powo³amia rodowiskowego samorz¹du studenckiego
kich mówi³ prof. Jerzy wi¹tek, przewodnicz¹cy Kolegium Prorektorów Uczelni Wroc³awia. Prorektorzy podjêli rodowiskow¹ inicjatywê wydania wspólnego katalogu ofert studiów doktoranckich we Wroc³awiu i stworzenia rodowiskowego seminarium dla wroc³awskich
doktorantów. Kolejnym przedsiêwziêciem prorektorów
bêdzie stworzenie regulaminu interdyscyplinarnych i rodowiskowych studiów doktoranckich.
 Prof. Micha³ Jêdrzejewski z Akademii Sztuk Piêknych i dr Stanis³aw Lose z Politechniki Wroc³awskiej
(W-1) przedstawili koncepcjê wystawy Wroc³aw 2000
moje miasto. Zaoferowali jeden z jej segmentów dla
zamieszczenia materia³ów informacyjnych i statystycznych o wroc³awskich uczelniach wy¿szych. Sugerowali
dostarczenie interesuj¹cych efektów prac naukowych,
modeli, eksponatów, a tak¿e ciekawych artyku³ów o
uczelniach z lat powojennych. Rektorzy objêli patronat

nad XXV Akademickimi Mistrzostwami Polski w Tañcu Towarzyskim i ufundowali puchar dla klasy A+S w stylach standard i latynoamerykañskim. Przewodnicz¹cy KRUWiO prof. Romuald Gelles poprosi³ rektorów o przygotowanie zestawu tematów do maj¹cej powstaæ w TVP Wroc³aw i TeDe audycji Kwadrans akademicki propaguj¹cej dokonania wroc³awskiego rodowiska naukowego. Na probê prof. Andrzeja Mulaka Kolegium popar³o uchwa³ê
senatu Akademii Górniczo-Hutniczej dotycz¹c¹ postulatu
skierowanego do rz¹du RP o wyst¹pienie do rz¹du RFN z
wnioskiem w celu utworzenia programu pomocowego wspieraj¹cego kszta³cenie informatyków w wybranych polskich
szko³ach wy¿szych, m.in. na potrzeby Unii Europejskiej. Inicjatywa ta powsta³a w reakcji na wypowied Kanclerza Niemiec dotycz¹c¹ chêci zatrudnienia przez RFN 75 tys. informatyków z krajów Europy rodkowej i Wschodniej. Prof.
A.Mulak jako przewodnicz¹cy Komisji Integracji, Partnerstwa i Standardów Akademickich KRASP zapewni³ rektorów, ¿e trwaj¹ prace nad akredytacj¹ matury 2002 do egzaminów wstêpnych na uczelnie.
Na nastêpne spotkanie w kwietniu rektorzy zostali zaproszeni przez przewodnicz¹cego prof. R.Gellesa na Uniwersytet Wroc³awski. Majowe spotkanie Kolegium Rektorów odbêdzie siê w Polanicy Zdroju na zaproszenie rektora Akademii Sztuk Piêknych, prof. Zbigniewa Horbowego.
Kazimiera D¹browska

Rektor AE w Katowicach prof. Jan Wjty³a w gabinecie JM Rektora PWr
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Posiedzenie
23 marca 2000 roku odby³o siê posiedzenie KBN.
 Min. Ma³gorzata Koz³owska omówi³a wykonanie bud¿etu w roku
1999 w czêci 48  Komitet Badañ Naukowych. Wydatki wynios³y
blisko 2.728 mln z³, tj. 98,8% wielkoci planowanej, gdy¿ Ministerstwo Finansów nie przekaza³o kwoty 32.902.353 z³, a jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe zwróci³y ponad 636.000 z³.
 Przewodnicz¹cy Komitetu przedstawi³ swoj¹ decyzjê o wstrzymaniu uchwa³ Zespo³u Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) o
dofinansowaniu 3 projektów celowych, gdy¿ uzna³, ¿e kwota
3.783.000 z bud¿etu nauki by³aby niew³aciwie skierowana. Komitet nie odrzuci³ decyzji.
 Rozdzielono miêdzy komisje Komitetu i ich zespo³y
1.385.530.550 z³ na finansowanie lub dofinansowanie w 2000 roku
dzia³alnoci statutowej jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych.
 Uchwalono zmianê uchwa³y nr 4/93 z 15 lutego 1993 r. okrelaj¹c¹ kryteria i tryb przyznawania pieniêdzy na dzia³alnoæ statutow¹ jednostek naukowych i jbr-ów oraz na badania w³asne szkó³
wy¿szych. Dziêki temu mo¿liwa bêdzie promocja udzia³u polskich
zespo³ów w projektach 5. Programu Ramowego UE polegaj¹ca na
dopuszczeniu finansowania wynagrodzeñ z tytu³u umów o dzie³o z
bud¿etu nauki w formie SPUB-M.
 Przedstawiono te¿ projekt podzia³u rodków na dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów w projektach 5.PR. Rozdzielono 2.500.000 z³ wydzielonych ze rodków na dzia³alnoæ ogólnotechniczn¹ i wspomagaj¹c¹ badania, w tym dla:
 Instytutu PPT PAN pe³ni¹cego funkcjê Krajowego Punktu
Kontaktowego  1.685.000 z³,
 24. regionalnych i bran¿owych punktów kontaktowych 
770.000 z³,
 jednostek kontynuuj¹cych wspó³pracê z partnerami zagranicznymi i ponownie przygotowuj¹cych wnioski w zwi¹zku ze zg³oszeniem w ramach 5. PR projektu, o ile wniosek nie zosta³ przyjêty
do realizacji, a by³ oceniony jako co najmniej dobry  45 000 z³.
 Komitet przyj¹³ uchwa³y:
 o rozdysponowaniu rodków na prenumeratê czasopism popularnonaukowych (Wiedza i ¯ycie, wiat Nauki, M³ody Technik,
Mówi¹ Wieki) dla bibliotek szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych,
 zmieniaj¹c¹ (okrelone w uchwale nr 4/99 z 17 lutego 1999 r.)
zasady wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadañ finansowanych ze rodków ustalonych w bud¿ecie pañstwa na naukê. Zmianê uzasadniono koniecznoci¹ zapewnienia prawid³owego dzia³ania zespo³ów opiniodawczo-doradczych. Ze wzglêdu na znaczn¹ liczbê wniosków konieczne jest
zwiêkszenie czêstotliwoci posiedzeñ odbywanych na pocz¹tku
roku.
 Uchylono 2 uchwa³y KBN okrelaj¹ce kryteria i tryb przyznawania rodków na:
 zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe,
dofinansowanych ze rodków przeznaczonych na dzia³alnoæ ogólnotechniczn¹ i wspomagaj¹c¹ badania (uchwa³a nr 30/95 z 13 grudnia 1995 r.)
 rozbudowê i udostêpnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinanso-

wanych ze rodków przeznaczonych na dzia³alnoæ ogólnotechniczn¹ i wspomagaj¹c¹ badania (uchwa³a nr 31/95 z 15 grudnia 1995 r.).
 Zapoznano siê z informacjami dotycz¹cymi uczestnictwa Polski w 5. Programie Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i
Prezentacji Unii Europejskiej (5.PR):
 dofinansowuje siê dzia³ania zwi¹zane z uczestnictwem Polski
w 5. PR. Komisje Komitetu postanowi³y przeznaczyæ 826.600 z³
na dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów naukowych w
projektach 5. PR
 w styczniu br. Komisja Europejska przyjê³a dokument Towards a European Research Area, który ma stanowiæ wk³ad w
tworzenie lepszych warunków badañ w Europie. Komisja Europejska zaprasza do zg³aszania uwag do zawartych w dokumencie analiz i propozycji dzia³añ, które wywr¹ istotny wp³yw na politykê
naukowo-techniczn¹ UE oraz na okrelenie celów, zakresu tematycznego i mechanizmów realizacji 6. Programu Ramowego UE
(tekst dokumentu dostêpny jest na stronie http://www.kbn.gov.pl/
miedzyn/era/era.html). Uwagi i propozycje zg³oszone do 20 kwietnia br. zostan¹ wziête pod uwagê w pracach maj¹cych na celu przygotowanie oficjalnego stanowiska Polski.
 Sekretarz Komisji Wyborczej omówi³ przebieg wyborów do
zespo³ów komisji KBN IV kadencji. Rozes³ano 25.046 kart wyborczych, zwrócono w terminie 20.833 karty (w tym 20.705 wa¿nych).
 Min. M.Koz³owska omówi³a uk³ad wykonawczy do ustawy
bud¿etowej na 2000 r. w czêci 28  Nauka oraz przedstawi³a finansowanie prac z funduszu na dzia³alnoæ ogólnotechniczn¹ i wspomagaj¹c¹ badania (DOT) przeznaczonych dla naczelnych i centralnych organów administracji rz¹dowej. W ocenie specjalistów przepisy nie pozwalaj¹ wnioskodawcom na finansowanie w³asnego
udzia³u ze rodków na projekty celowe zamawiane. Powinni oni
zapewniæ sobie uzupe³niaj¹ce finansowanie spoza bud¿etu nauki.
 Minister Nauki poinformowa³, ¿e projekt zmiany ustawy o
utworzeniu KBN po pierwszym czytaniu (http://www.kbn.gov.pl/
pub/kbn/docs/projekt/0303.html) zosta³ skierowany w Sejmie do
podkomisji, której przewodniczy prof. Aleksander £uczak. Przypuszczalnie przed wakacjami projektem zajmie siê Senat.
Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na 20 kwietnia 2000
roku. (tz)

Komunikat Komisji Wyborczej
o wynikach wyborów do zespo³ów komisji
Komitetu Badañ Naukowych czwartej kadencji
Wybory do zespo³ów komisji Komitetu Badañ Naukowych przeprowadzono w dwóch etapach, drog¹ korespondencyjn¹, zgodnie z
przepisami art. 18-21 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badañ Naukowych. Liczbowe wyniki wyborów bêd¹
opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Komitetu Badañ Naukowych.
W pierwszym etapie Komisja Wyborcza ustali³a listy kandydatów do poszczególnych zespo³ów. Listy te opublikowano 15 stycznia 2000 r. w Rzeczypospolitej. W drugim etapie sporód 25 046
osób uprawnionych 20 846 osób przys³a³o karty wyborcze, w tym
20 753 kart wa¿nych. Termin wys³ania kart up³yn¹³ 6 marca br.
Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 31 marca 2000 r. ustali³a, ¿e w sk³ad zespo³ów komisji Komitetu Badañ Naukowych
czwartej kadencji wchodz¹ nastêpuj¹ce osoby z tytu³em naukowym
profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
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Zespó³ H-1 Nauk Humanistycznych
* prof. dr hab. Jerzy Brzeziñski
* prof. dr hab. Stanis³aw Gajda
* prof. dr hab. Tomasz Jasiñski
* prof. dr hab. Zbigniew Kwieciñski
* prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk
Zespó³ H-2 Nauk Spo³ecznych, Ekonomicznych i Prawnych
* prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
* prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
* prof. dr hab. Janina Jówiak
* prof. dr hab. Zofia Julia Kêdzior
* dr hab. Leszek Kubicki
Zespó³ P-3 Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii
* prof. dr hab. Andrzej Bia³ynicki-Birula
* prof. dr hab. Daniel Simson
* prof. dr hab. Kazimierz Stêpieñ
* prof. dr hab. £ukasz A. Turski
* prof. dr hab. Kacper Zalewski
Zespó³ P-4 Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi
i Ochrony rodowiska
* prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
* prof. dr hab. Ewa Symonides
* prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Tarkowski
* prof. dr hab. January Weiner
* prof. dr hab. Maciej ¯ylicz
Zespó³ P-5 Nauk Medycznych
* prof. dr hab. med. Antoni Gabryelewicz
* prof. dr hab. med. Marcin Kamiñski
* prof. dr hab. med. Józef Ma³olepszy
* prof. dr hab. Tadeusz Popiela
* prof. dr hab. Alfred Zejc

Zespó³ P-6 Nauk Rolniczych i Lenych

* prof. dr hab. Marian Jerzy Budzyñski
* prof. dr hab. Jan Gawêcki
* prof. dr hab. Zofia Jasiñska
* prof. dr hab. Stefan Malepszy
* prof. dr hab. Marian Ró¿ycki
Zespó³ T-7 Mechaniki, Budownictwa i Architektury
* prof. dr in¿. Les³aw Brunarski
* prof. dr hab. Czes³aw Cempel
* prof. dr hab. Jan Koch
* prof. dr hab. Gwidon Szefer
* prof. dr hab. in¿. Jerzy Wróbel
Zespó³ T-8 In¿ynierii Materia³owej i Technologii Materia³owych
* prof. dr Tadeusz Bo³d
* prof. dr hab. in¿. Marek Hetmañczyk
* prof. dr hab. in¿. Krzysztof Jan Kurzyd³owski
* prof. dr hab. in¿. Stanis³aw S³upek
* prof. dr hab. Leszek Stoch
Zespó³ T-9 Chemii, Technologii Chemicznej
oraz In¿ynierii Procesowej i Ochrony rodowiska
* prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Galus
* prof. dr hab. in¿. Henryk Górecki
* prof. dr hab. Henryk Koroniak
* prof. dr hab. Tadeusz Paryjczak

* prof. dr hab. Stanis³aw Karol Wroñski
Zespó³ T-10 Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii
* prof. dr hab. in¿. Jerzy Barzykowski
* prof. dr hab. in¿. Zbigniew Bilicki
* prof. dr hab. Tadeusz Chmielniak
* prof. dr hab. Marian Kamierkowski
* prof. dr hab. in¿. Jacek Malko
Zespó³ T-11 Elektroniki, Automatyki i Robotyki,
Informatyki i Telekomunikacji
* prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Janke
* prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Nowak
* prof. dr hab. in¿. Andrzej wierniak
* prof. dr hab. Jan Wêglarz
* prof. dr hab. in¿. Krzysztof Zieliñski
Zespó³ T-12 Górnictwa, Geodezji i Transportu
* prof. dr hab. in¿. Maciej Mazurkiewicz
* prof. dr hab. in¿. Bogdan Ney
* prof. dr hab. in¿. Zbigniew Smalko
* prof. dr hab. in¿. Andrzej Szczepañski
* prof. dr hab. in¿. Piotr Wolañski
Przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej

Z komisji KBN
12 i 13 kwietnia 2000 roku odby³y siê posiedzenia Komisji Badañ Stosowanych i Komisji Badañ Podstawowych.
 Komisje rozpatrzy³y projekty uchwa³ dotycz¹cych przyznania rodków finansowych na dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów
naukowych w projektach 5. PR UE w latach 1999 - 2002. Komisje
przydzieli³y w formie dotacji podmiotowej SPUB-M (w przypadku
KBP niezbêdne bêd¹ uzupe³niaj¹ce g³osowania obiegowe):
 11 jednostkom ³¹cznie 165 000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuowania wspó³pracy z partnerami zagranicznymi i ponownego przygotowania wniosków w celu uczestnictwa w
projektach 5. PR,
 14 jednostkom ³¹cznie 2 030 280 z³ na dofinansowanie uczestnictwa w projektach 5. PR.
 Rozpatrzono sprawê podzia³u rodków na dzia³alnoæ ogólnotechniczn¹ i wspomagaj¹c¹ badania (DOT) podmiotów dzia³aj¹cych
na rzecz nauki. Komisje postanowi³y 83 podmiotom przyznaæ ³¹czn¹ kwotê 2.543.745 z³.
 Zapoznano siê z danymi na temat odwo³añ od postanowieñ
komisji dotycz¹cych rozliczenia zadañ dofinansowanych w roku
1997 i 1998 ze rodków na dzia³alnoæ ogólnotechniczn¹ i wspomagaj¹c¹ badania.
 Tegoroczna skala dotacji na inwestycje budowlane to
122.582.153 z³. Inwestycjami aparaturowymi objêto 971 wniosków
na ³¹czn¹ kwotê 203.615.109 z³. Obie uchwa³y wymagaj¹ uzupe³nienia w g³osowaniu obiegowym.
. KBS wniosek zaakceptowa³a, KBP g³osowaæ bêdzie w trybie obiegowym wniosek o przyznanie dotacji na badania w³asne szkó³ wy¿szych
nadzorowanych przez Ministra EN na kwotê 173.418.000 z³.
 KBP (po dyskusji) postanowi³a dofinansowaæ ze rodków nierozdysponowanych 582.100 z³ fundusz dzia³alnoci statutowej Wydz.
Biologii UW w zwi¹zku z przeprowadzk¹ wydzia³u do nowej siedziby. Zastrze¿ono, ¿e przyznana kwota nie bêdzie mia³a wp³ywu
na wysokoæ dofinansowania dzia³alnoci statutowej w roku 2001.
By³y to ostatnie posiedzenia komisji Komitetu III kadencji.(tz)
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Z PRAC RADY G£ÓWNEJ
SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
Refleksje z posiedzenia plenarnego
w dniu 23 marca 2000
(i nie tylko)

KOCHAJMY SIÊ !
Podczas gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej intensywnie pracuje nad now¹ wersj¹ projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, przez kraj przetoczy³a siê lawina dyskusji nad ostatni¹ wersj¹ tego projektu, opatrzon¹ dat¹ 18 stycznia 2000 r.
Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarnoæ wyemitowa³a dwa dokumenty: obszern¹ opiniê o projekcie ustawy oraz oficjalne stanowisko dotycz¹ce tej kwestii. W stanowisku tym stwierdza siê, i¿ projekt MEN: inicjuje procesy prowadz¹ce do ograniczenia dostêpnoci studiów, ogranicza autonomiê i samorz¹dnoæ
uczelni, rozbija spo³ecznoæ akademick¹, nie stwarza warunków
do szybszego rozwoju naukowego pracowników, pogarsza i biurokratyzuje warunki pracy na uczelniach, powoduje obni¿enie motywacji nauczycieli akademickich do uto¿samiania siê z misj¹ szkó³
wy¿szych, jest sprzeczny z duchem i liter¹ ustawodawstwa pracowniczego i zwi¹zkowego III Rzeczypospolitej. Obszerna opinia,
za³¹czona do przyjêtego stanowiska, koñczy siê nastêpuj¹c¹ konkluzj¹: Projektowi ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym przedstawionemu przez MEN brak jest ujêcia systemowego. Podejmuj¹c
próbê rozwi¹zania jedynie czêci istotnych problemów szkolnictwa wy¿szego nie tworzy systemu spójnego. W najwa¿niejszych
sprawach projekt petryfikuje stan obecny, bliski zapaci w sferze
wy¿szych szkó³ publicznych. Przyjêcie projektu nie rozwi¹¿e g³ównych problemów uczelni, natomiast tworzy zarzewie konfliktów.
Nie przyczyni siê do rozwoju kadr naukowych i likwidacji luki
pokoleniowej w polskiej nauce i szkolnictwie wy¿szym. Nie przyczyni siê te¿ do wiêkszego zaanga¿owania rodowiska uczelnianego i naukowego w rozwi¹zywanie problemów istotnych dla kraju.
Jest marnowaniem wa¿nej szansy przyspieszenia rozwoju Polski.
Projekt wymaga zasadniczych zmian i w obecnym kszta³cie jest nie
do przyjêcia.
W sukurs Radzie Krajowej Sekcji Nauki przysz³y Komisje Zak³adowe NSZZ Solidarnoæ warszawskich wy¿szych uczelni akademickich, które wyrazi³y zdecydowany protest przeciwko zapisom projektu ustawy oraz poparcie dla projektu opracowanego przez
Krajow¹ Sekcjê Nauki, co znalaz³o te¿ swój wyraz w uchwalonych
stanowiskach. Stwierdza siê tu m.in., ¿e projekt MEN zmierza do
ograniczenia autonomii uczelni poprzez:
 zlikwidowanie samorz¹dnego przedstawicielskiego cia³a, pochodz¹cego z powszechnych wyborów w rodowisku nauczycieli
akademickich, jakim jest dotychczasowa Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego,
 ograniczenie roli Rady G³ównej w zasadzie do spraw oceny
jakoci kszta³cenia,
 przekazanie senatom uczelni wyboru cz³onków Rady G³ównej
(zamiast wyborów demokratycznych),
 przekazanie g³ównych kompetencji Rady G³ównej  Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, bêd¹cej w istocie
organizacj¹ pracodawców,
 mo¿liwoæ wnioskowania przez ministra o odwo³anie dyrek-

tora administracyjnego i kwestora,
 przydzielanie przez ministra szkole wy¿szej dotacji bud¿etowej wg niejasnych kryteriów, po zaopiniowaniu przez now¹ Radê
G³ówn¹ i KRASP.
Przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³
Polskich (KRASP), prof. Jerzy Wonicki przekazuj¹c rektorom stanowisko Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarnoæ opatruje je takim komentarzem: Osobicie jestem przekonany, ¿e stanowisko to ma charakter przede wszystkim polityczny. Treæ projektu nie usprawiedliwia bowiem daleko id¹cych, negatywnych
stwierdzeñ zawartych w konkluzjach opinii zwi¹zku zawodowego. W dalszej czêci listu do rektorów prof. Wonicki odnosi siê
do uchwa³ podjêtych przez Radê G³ówn¹ w sprawie projektu ustawy i stwierdza: Z ubolewaniem zmuszony jestem odnotowaæ nap³ywaj¹ce do mnie sygna³y od rektorów o zaobserwowanych przez
nich w tych uchwa³ach i w wypowiedziach niektórych cz³onków
Rady, przejawach selektywnego i wyjêtego z kontekstu odczytywania niektórych zapisów projektu, dotycz¹cych KRASP. Przedstawiane tezy s¹ oparte na mylnym interpretowaniu na podstawie
zapisów projektu, ró¿nic kompetencyjnych pomiêdzy Prezydium i
Zgromadzeniem Plenarnym KRASP.
Kolegium Rektorów Szkó³ Wy¿szych Krakowa zwróci³o siê do
Ministra Edukacji Narodowej, a za jego porednictwem  do Rz¹du RP, z apelem o wprowadzenie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym na szybk¹ cie¿kê legislacyjn¹. W apelu tym
stwierdza siê m.in., ¿e Potrzeba pilnego uchwalenia nowej ustawy
o szkolnictwie wy¿szym jest celem nadrzêdnym, przed którym powinny ust¹piæ ambicje grup czy osób, przejawiaj¹cych ostatnio nadspodziewanie wielk¹ aktywnoæ. Wypada jedynie ¿a³owaæ, ¿e
wysokie Kolegium nie zdemaskowa³o do koñca tych ambitnych
warcho³ów i nie wystawi³o ich pod prêgierz opinii publicznej.
Chocia¿ KRASP jest wspó³autork¹ opracowywanego przez MEN
projektu ustawy, to jednak w gronie jej cz³onków pogl¹dy na pewne rozstrzygniêcie tego projektu wcale nie s¹ jednolite. Przyk³adem mo¿e tu byæ stanowisko prof. Adama Jamroza, rektora Uniwersytetu Bia³ostockiego, wyra¿one w pimie skierowanym do Przewodnicz¹cego KRASP prof. Wonickiego z kopi¹ do Ministra Edukacji Narodowej prof. Miros³awa Handke i Przewodnicz¹cego
KRUP (Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych) prof. Stefana Jurgi. W pimie tym prof. Jamróz pisze m.in. Nie bêdê zreszt¹ ukrywa³, ¿e osobicie by³em przeciwny zapisowi w ustawie, czyli
prawnej instytucjonalizacji Konferencji Rektorów. Zg³asza³em tê
sprawê ju¿ na Konferencji Rektorów w Bia³owie¿y w styczniu 1998
roku. Odby³o siê nawet formalne g³osowanie w tej kwestii, rozstrzygniête w duchu pogl¹du, który prezentujê. Z chwil¹ wejcia w
¿ycie zapisu ustawowego instytucjonalizuj¹cego Konferencjê, przestanie ona byæ stowarzyszeniem dobrowolnym, a stanie siê obligatoryjn¹ organizacj¹. Nast¹pi dalsza biurokratyzacja tej organizacji
i szybki wzrost kosztów jej funkcjonowania. Oddalimy siê te¿ bardzo szybko od demokratycznych stosunków w dotychczasowym
stowarzyszeniu Rektorów, co jest zreszt¹ tendencj¹ znakomicie
znan¹ we wszystkich organizacjach.
Ws³uchuj¹c siê w g³osy dyskusji nale¿y szczerze podziwiaæ ministra Miros³awa Handke, któremu uda³o siê, jak nikomu przed nim,
rozbudziæ tak wielkie emocje towarzysz¹ce pracom nad projektem
ustawy. Nale¿y podziwiaæ go równie¿ za to, ¿e niezra¿ony g³osami
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Z PRAC RADY G£ÓWNEJ
SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
krytyki podj¹³ dalsze prace nad now¹ wersj¹ projektu z wiar¹, i¿
projekt ten znajdzie uznanie ca³ego rodowiska.
RANKING

Wród Akademii Rolniczych czo³ówkê stanowi¹ Akademie w
Lublinie (+24,3%), w Siedlcach (+21,71%) i w Krakowie
(+18,94%). Listê zamyka z ujemnym przyrostem SGGW (-3,81%),
a uczelnia wroc³awska (+3,99%) zajmuje doæ odleg³e 6 miejsce.
OBNI¯KI 2000

Od wielu ju¿ lat przy podziale rodków na badania w³asne dla
uczelni podleg³ych MEN stosuje siê algorytm uwzglêdniaj¹cy: liczbê
Minister Edukacji Narodowej skierowa³ do Rady G³ównej pronauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni (z wag¹ 0,3),
wspó³czynnik kosztoch³onnoci badañ, liczbê zakoñczonych prze- jekty rozporz¹dzeñ w sprawie wynagradzania nauczycieli akadewodów doktorskich (z wag¹ 1) i habilitacyjnych (z wag¹ 3) pra- mickich i pozosta³ych pracowników uczelni wy¿szych z prob¹ o
cowników uczelni w ci¹gu ostatnich trzech lat (1996-98) oraz licz- zaopiniowanie tych aktów prawnych. Rozporz¹dzenia te stanowiæ
bê wszystkich zakoñczonych w uczelni przewodów doktorskich (z maj¹ podstawê do przeprowadzenia od dnia 1 stycznia 2000 r. podwag¹ 0,2) i habilitacyjnych (z wag¹ 0,6) w tych latach. Algorytm wy¿ki wynagrodzeñ pracowników szkó³ wy¿szych, wynikaj¹cej z
ten stwarzaj¹c okrelone preferencje sprzyjaæ ma, zdaniem jego ustaleñ zawartych w ustawie bud¿etowej na rok 2000. Przewiduje
twórców, nie tylko podtrzymaniu toku prowadzonych badañ, ale siê, ¿e podwy¿ka aktualnych wynagrodzeñ osobowych wyniesie
rednio ok. 6,4% i bêdzie o ok. 4% ni¿sza od planowanego wskaprzede wszystkim rozwojowi m³odej kadry naukowej.
W bie¿¹cym roku na badania w³asne w szko³ach podleg³ych MEN nika inflacji. Jak wynika z za³¹czonej tabeli, tendencja taka utrzyprzewidziano zapieraj¹c¹ dech kwotê 173 mln. 418 tys. z³. Podzia- muje siê od kilku ju¿ lat i jest wyrazem konsekwentnej polityki
³u tej kwoty dokonano zgodnie z wspomnianym wy¿ej algorytmem, Rz¹du w odniesieniu do szkolnictwa wy¿szego.
a wysokoci przyznanych kwot okrelaj¹ pozycjê ka¿dej z uczelni w systemie Tabela. Uposa¿enie nauczycieli akademickich w latach 1996-2000
Stanowisko
Profesor zwyczajny
Adiunkt
Asystent
szkolnictwa wy¿szego i pozwalaj¹ na
wide³ki wynaprzyrost
wide³ki wynaprzyrost
wide³ki wynaprzyrost
sporz¹dzenie list rankingowych. W gruLata
grodzeñ [z³]
[%]
grodzeñ [z³]
[%]
grodzeñ [z³]
[%]
pie uniwersytetów czo³ówkê stanowi¹:
1996
1170 -2560
730 - 1380
620 - 1100
Uniwersytet Warszawski (7,347 mln.z³),
1997
1320 - 2820
~10,16
820 - 1520
~10,14
695 - 1210
10,00
Uniwersytet Jagielloñski (7,014 mln.z³),
1998
1500
3000
~6,38
950
1800
~18,42
800
1400
~15,70
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
1999
2030 - 4025
~34,17
1290 - 2415
~34,17
1085 - 1880
~34,29
(6.962 mln.z³) i Uniwersytet Wroc³awski
(~9,06)
(~9,06)
(~9,16)
(6,737 mln.z³), w grupie politechnik: Po2000
2170 - 4285
~6,46
1380 - 2570
~6,42
1160 - 2000
~6,38
litechnika Warszawska (13,335 mln.z³),
AGH (10.962 mln.z³) i Politechnika WroW kolumnie zatytu³owanej przyrost podano procentowy wzrost
c³awska (9,892 mln.z³), a w grupie uczelni rolniczych: SGGW (5,602
mln.z³) oraz Akademie Rolnicze w Lublinie (5.121 mln.z³) i w Kra- maksymalnej stawki wynagrodzenia dla ka¿dego ze stanowisk w
odniesieniu do roku poprzedniego. Znacz¹cy skok uposa¿eñ w r.
kowie (4.113 mln.z³).
Znacznie ciekawszy i lepiej charakteryzuj¹cy dynamikê rozwo- 1999 wynika z tzw. ubruttowienia poborów, polegaj¹cego na w³¹ju poszczególnych uczelni jest ranking oparty o wskaniki przyro- czeniu do uposa¿eñ zasadniczych obowi¹zkowych sk³adek na ubezstu dotacji liczone wzglêdem roku poprzedniego. Pierwsze trzy pieczenia emerytalne i rentowe. Sk³adki te stanowi¹ce ok. 23%
miejsca na licie rankingowej uniwersytetów zajmuj¹ tu: Uniwer- uposa¿enia zasadniczego obci¹¿a³y w latach ubieg³ych p³atnika, a
sytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego (+86.61%), Katolicki Uni- wiêc w naszym przypadku Politechnikê Wroc³awsk¹. Rzeczywisty
wersytet Lubelski (+59,16%) i Uniwersytet l¹ski (+43,86%). Li- przyrost uposa¿eñ w r. 1999 wzglêdem r. 1998 podano w nawiastê zamykaj¹ natomiast z ujemnym przyrostem: Uniwersytet War- sach.
W podjêtej uchwale Rada G³ówna stwierdza: rednia podwy¿miñsko-Mazurski (-12,2%) i Uniwersytet Gdañski (-16,55%). Celem zmniejszenia tych dysproporcji Ministerstwo Edukacji Naro- ka wynagrodzeñ osobowych dla pracowników pañstwowych szkó³
dowej ograniczy³o dynamikê zmian wprowadzaj¹c zasadê, zgod- wy¿szych ma wynieæ 6,4% tzn. znacznie poni¿ej wskanika inflanie z któr¹ przyznana dotacja na badania w³asne w danym roku nie cji w 1999 r. oraz spodziewanej inflacji na rok 2000, która mo¿e
mo¿e przekraczaæ ubieg³orocznej wiêcej ni¿ o 40% i nie mo¿e te¿ byæ wy¿sza od proponowanej w ustawie bud¿etowej na ten rok.
byæ ni¿sza od ubieg³orocznej wiêcej ni¿ o 10%. Zasadê t¹ zastoso- Tak wiêc, mimo wielokrotnych deklaracji Ministra Edukacji Narowano do wymienionych wy¿ej uniwersytetów i przyznano im dota- dowej oraz Premiera RP o znaczeniu szkolnictwa wy¿szego dla
rozwoju kraju, Rz¹d RP dopuszcza w 2000 r. do pogorszenia pocje odpowiednio skorygowane.
Na licie rankingowej politechnik przoduj¹: Politechnika Czêsto- ziomu wynagrodzeñ nauczycieli akademickich. Zwiêksza to ju¿ i
chowska (+30,51%), Politechnika Bia³ostocka (+28,8%) i Politech- tak du¿e zagro¿enie obni¿enia poziomu kszta³cenia w szkolnictwie
nika l¹ska (+19,76%). Dopiero 9 lokatê zajmuje Politechnika Wro- wy¿szym, wynikaj¹cego z podejmowania przez nauczycieli akadec³awska (+8,79%), choæ na pocieszenie mo¿na by wymieniæ a¿ 4 mickich dodatkowych prac poza pañstwowymi szko³ami wy¿szyuczelnie z przyrostami ujemnymi, a to: Politechnikê £ódzk¹ (-0,85%), mi. Analogiczna opinia dotyczy planowanych realnych podwy¿ek
Politechnikê Lubelsk¹ (-5,93%), Politechnikê Rzeszowsk¹ (-6,41%) wynagrodzeñ pracowników szkó³ wy¿szych nie bêd¹cych nauczyi Politechnikê wiêtokrzysk¹ (-7,67%). Mo¿na siê równie¿ pocie- cielami akademickimi oraz rednich podwy¿ek bibliotekarzy dyszaæ, ¿e przy zachowaniu aktualnej dynamiki wzrostu Politechnika
Dokoñczenie na stronie 12
Czêstochowska dogoni Wroc³awsk¹ dopiero za 9 lat.
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plomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej we wszystkich typach pañstwowych
szkó³ wy¿szych. W tej sytuacji Rada G³ówna uzna³a, ¿e nie mo¿e
zaopiniowaæ pozytywnie propozycji zawartych w przes³anych projektach rozporz¹dzeñ.
POWIESILI CYGANA
Na spotkaniach z Rad¹ G³ówn¹ oraz z innymi gremiami Minister Edukacji Narodowej, prof. Miros³aw Handke prezentuje ostatnio pogl¹d o zbytnim liberalizmie Rady G³ównej w procedurach
opiniowania wniosków o utworzenie nowych, niepañstwowych
szkó³ wy¿szych. Pogl¹d ten, w jakiej mierze zapewne s³uszny, nie
znajduje jednak potwierdzenia w materiale statystycznym, a ponadto powinien byæ raczej odniesiony do dzia³añ Komisji Akredytacyjnej Wy¿szego Szkolnictwa Zawodowego (KAWSZ), powo³anej zreszt¹ przez samego Ministra.
Departament Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego MEN opracowa³
zestawienie obejmuj¹ce wyniki 118 procedur opiniodawczych, przeprowadzonych przez KAWSZ i Radê G³ówn¹, a dotycz¹cych utwo-

STYPENDIUM SOCJALNE
DLA CÓRKI ZAGINIONEGO KOLEGI
4 lutego 2000 r. wyszed³ oko³o 2230 ze
spotkania z przyjació³mi dr in¿. Ryszard
Presz, adiunkt w Instytucie Technologii
Maszyn i Automatyzacji PWr. By³o to we
Wroc³awiu, w okolicy ul. Hermanowskiej,
na Kunikach. Od tego czasu zagin¹³ po
Nim wszelki s³uch. Jakkolwiek trop psa
policyjnego doprowadzi³ do przystanku autobusowego linii 134, to co dalej sta³o siê z
zaginionym  nie wiadomo. Poszukiwania
podjête przez rodzinê i przez kolegów nie
wyjani³y, co sta³o siê z Ryszardem. Artyku³y i informacje zamieszczone w prasie i telewizji lokalnej, a tak¿e
udzia³ ma³¿onki i córki w ogólnopolskiej audycji TVP Ktokolwiek
widzia³, ktokolwiek wie zosta³y bez echa. Równie¿ siêgniêcie do wielu
niekonwencjonalnych róde³ informacji i zwi¹zane z tym wielokrotne
i wielokierunkowe poszukiwania na terenie i w okolicach Wroc³awia,
nie naprowadzi³y na lad zaginionego.
Dr in¿. Ryszard Presz jest zwi¹zany z Politechnik¹ od 32 lat (studia i
praca). By³ niezmiernie ¿yczliwym i zawsze chêtnym do bezinteresownej pomocy koleg¹. Pogodny, weso³ego usposobienia, by³ zawsze dusz¹
zebrañ towarzyskich. Mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ powiedzieæ, ¿e nie mia³
wrogów wród kolegów i znajomych. By³ powszechnie lubiany zarówno przez prze³o¿onych, jak i przez kolegów i studentów. Wiele wiêc
osób uczestniczy³o i uczestniczy w tropieniu wszelkich ladów, jakie siê
ci¹gle pojawiaj¹, chc¹c wyjaniæ, co sta³o siê z Ryszardem.
Czas p³ynie, to ju¿ trzy miesi¹ce. Jest to
przede wszystkim bardzo trudny czas dla rodziny. Niepewnoæ, zw¹tpienie, ból po zaginionej, najbli¿szej osobie, przeplata siê z nadziej¹ i g³êbok¹ wiar¹ w jej odnalezienie.
Ryszard o swojej córce Ani mówi³ zawsze z dum¹ i mi³oci¹. Wielokierunkowo uzdolniona, mi³a, sympatyczna i do
tego urodziwa dziewczyna, by³a oczkiem
w jego g³owie. Jest ona teraz w bardzo
trudnej sytuacji. Z jednej strony, niepokój, niepewnoæ i troska o ojca, silny
stres, z drugiej strony matura, któr¹ w tym roku zdaje, chêæ dostania siê na studia, by nie zawieæ oczekiwañ ukochanego taty. Jest
pi¹tkow¹ uczennic¹ w LO, ale czy starczy jej si³, by pomylnie przebrn¹æ przez ten trudny okres?

rzenia niepañstwowych szkó³ wy¿szych w okresie od daty wejcia
w ¿ycie ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych, tj. od 27 sierpnia 1997 r., do dnia 23 lutego 2000 r. Z opracowanego zestawienia
wynika, ¿e jak dot¹d zakoñczono 84 procedury, przy czym w 46
przypadkach opinie Rady G³ównej i KAWSZ by³y zgodne (w 13
przypadkach negatywne), a w 25 przypadkach opinie Rady G³ównej by³y negatywne przy pozytywnych opiniach KAWSZ. Minister
wyda³ w tym czasie 34 decyzje o utworzeniu nowych niepañstwowych szkó³ wy¿szych.
Rada G³ówna opiniuj¹c wnioski o utworzeniu nowych szkó³ musi
kierowaæ siê kryteriami ustalonymi przez KAWSZ, która to Komisja jest organem powo³ywanym na mocy ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych przez Ministra Edukacji Narodowej. Rzecz jednak w tym, ¿e organ ten odrzuci³ obowi¹zuj¹ce uprzednio kryteria
Rady G³ównej i uchwali³ w³asne  znacznie ³agodniejsze. Przychodzi tu myl, pewne stare porzekad³o: kowal zawini³, a Cygana powiesili.
Dla Pryzmatu opracowa³
prof.Andrzej Ha³as
Sytuacja finansowa rodziny Pañstwa Preszów nie jest najlepsza. Zarobki Ryszarda stanowi³y jej g³ówne ród³o utrzymania. Maj¹ oni do
sp³acenia zaci¹gniêty przed rokiem doæ znaczny kredyt mieszkaniowy.
Przepisy prawno-finansowe nie pozwalaj¹ na uzyskanie pomocy materialnej w postaci renty czy odszkodowania po osobie zaginionej, jeli ta
nie zosta³a uznana za osobê zmar³¹, a to mo¿e nast¹piæ dopiero po up³ywie 10 lat. Wszyscy wierzymy, ¿e Ryszard siê odnajdzie, ale póki co, za
co ¿yæ trzeba i regulowaæ zobowi¹zania p³atnicze.
Uzyskana od nas pomoc finansowa umo¿liwi³aby rodzinie materialne funkcjonowanie, a córce Ani podjêcie i kontynuowanie wymarzonych studiów. Bardzo gor¹co o t¹ pomoc Pañstwa prosimy. Liczymy, ¿e zechc¹ Pañstwo przy³¹czyæ siê do nas w tych ciê¿kich czasach,
gdy na ulicach spotyka siê tyle bezdusznoci i z³a, a prasa i telewizja
codziennie epatuj¹ nas nowymi okropnociami i sprzyjaj¹c¹ im znieczulic¹ spo³eczn¹. Jestemy pewni, ¿e ludzi dobrych, szlachetnych jest
wród nas zdecydowana wiêkszoæ i nasza akcja ufundowania stypendium socjalnego bêdzie skuteczn¹. Da to nam pewn¹ nadziejê, ¿e gdyby równie¿ komu z nas przytrafi³o siê podobne nieszczêcie jak Ryszardowi, nasi najbli¿si nie zostaliby osamotnieni.
Jak do tej pory jestemy zaskoczeni i zbudowani chêci¹ pomocy,
dobr¹ wol¹ i ¿yczliwoci¹, z jak¹ siê spotykamy w Uczelni za³atwiaj¹c
wsparcie dla rodziny zaginionego.
Nasza pomoc, przekonsultowana i uzgodniona z w³adzami Szko³y,
organizacyjnie i finansowo przedstawia siê nastêpuj¹co. W sekretariatach jednostek, w których jestecie Pañstwo zatrudnieni, znajduj¹ siê
deklaracje, w których upowa¿niacie Uczelniê do przekazywania, okrelonej procentowo przez Pañstwo, kwoty swojego wynagrodzenia zasadniczego na rzecz stypendium dla Anny Presz. Potr¹cenia te bêd¹
dokonywane comiesiêcznie przez okres jej nauki, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez 5 lat. Upowa¿niacie tak¿e Pañstwo w³adze Szko³y do zawieszenia lub przerwania wiadczeñ stypendialnych jeli osoba, której te
wiadczenia przys³uguj¹, przerwie naukê nie z wa¿nych przyczyn losowych lub zdrowotnych.
Liczymy, ¿e apel znajdzie szerokie poparcie i nawet niewielkie
wp³aty, rzêdu 0,1% - 0,5% wynagrodzenia zasadniczego (0,1% od
kwoty 1000z³ stanowi 1z³), mog¹ przyczyniæ siê do tego, ¿e kwota
pomocy stanie siê realn¹ wartoci¹.
Gdyby pozyskana kwota przekroczy³a nasze oczekiwania, zastanowimy siê wspólnie z Pañstwem, co w takiej sytuacji zrobiæ. Czy np.
ufundowaæ kolejne stypendium dla innego potrzebuj¹cego, a mo¿e
przekazaæ je na inne cele charytatywne, lub te¿ zmniejszyæ nasze comiesiêczne zobowi¹zania? O wynikach naszej akcji, a tak¿e losach
zaginionego, jeli co w tej sprawie siê wyjani, poinformujemy Pañstwa na ³amach PRYZMATU.
Przyjaciele, koledzy i znajomi Ryszarda
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Nowy stary chór!
W lutym br. zamkn¹³ siê krótkotrwa³y, sierocy okres w historii
Akademickiego Chóru Politechniki Wroc³awskiej. Zespó³ tak bardzo osamotniony po wyjedzie z kraju dotychczasowego patronaMaestra Piotra Ferensowicza  zosta³ przejêty przez now¹ dyrygentkê  Ma³gorzatê Sapiechê-Muzio³. Otworzy³ siê tym samym
nowy rozdzia³ w dzia³alnoci chóru. Powagi powy¿szej informacji
niech dodadz¹ niektóre dane z kariery artystycznej dyrygentki. Jest
ona wyró¿niaj¹c¹ siê absolwentk¹ wroc³awskiej Akademii Muzycznej, studiowa³a dyrygenturê m.in. w klasie prof. Marka Pijarowskiego, zdobywa³a laury w konkursach m³odych dyrygentów w
Bia³ymstoku, w Stuttgarcie.
Zespó³ liczy, ¿e pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Sapiechy-Muzio³ nadal bêdzie siê wyró¿nia³ w rodowisku kulturalnym Wroc³awia, a
realizuj¹c nowe pomys³y zyska liczniejsze grono s³uchaczy, zarówno
w kraju, jak i za granic¹.
Wraz z powo³aniem nowego kierownictwa odby³y siê wybory
zarz¹du chóru, którego prezesem zosta³ student I roku PWr  Przemys³aw Lizurej. Wierzymy, ¿e Przemek sprawnie pokieruje chóralnymi przedsiêwziêciami i zast¹pi swego poprzednika  Fabiana
Cielika, któremu sk³adamy gor¹ce podziêkowania za opiekê nad
zespo³em.
Chór szybko och³on¹³ z emocji zwi¹zanych z wyborem nowych
w³adz i przyst¹pi³ do solidnej pracy. Uczestniczylimy bowiem w
przedstawieniu Weill 2000 w ramach 21. Przegl¹du Piosenki
Aktorskiej, wystêpuj¹c z gwiazdami tej rangi jak: Dee Dee Bridgewater, Justyna Steczkowska, Anna Maria Jopek czy Agnieszka
Fatyga. W najbli¿szym czasie wspólnie z chórem Gaudium bierzemy udzia³ w Koncercie Wielkopostnym, na który przygotowalimy Requiem Gabriela Fauré. Pod koniec kwietnia z kolei
... a zarz¹d nowej kadencji chêtnie jej pomo¿e w realizacji planów.

Nowa pani dyrygent dzielnie zabra³a siê do obowi¹zków...

zapiewamy na jubileuszu zaprzyjanionego chóru Politechniki l¹skiej w Gliwicach. W planach mamy równie¿ koncerty w Krakowie i
wystêpy na imprezach roku jubileuszowego we Wroc³awiu, gdzie planujemy wykonaæ z innymi chórami dzie³o Carla Orffa Carmina
Burana. Wszystkich swych s³uchaczy zapraszamy na koncerty, za
osoby zainteresowane prac¹ artystyczn¹ do uczestnictwa w próbach
Akademickiego Chóru Politechniki Wroc³awskiej. 
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Wywiad z prof. Walterem A.Parkerem

Polska z daleka i z bliska

Prof. Walter A. PARKER, Amerykanin, jest specjalist¹ z dziedziny finansów. Pracowa³ (1960-64) dla Price Waterhouse &
Comp., NY. By³ te¿ konsultantem, wydawc¹ i wyk³adowc¹ CCSU.
Przebywa³ równie¿ na innych uniwersytetach w USA i za granic¹. Przeszed³ na emeryturê 4 lata temu i zajmuje siê prac¹ w
miêdzynarodowych programach (projects) zwi¹zanych z dydaktyk¹. Po raz pierwszy przyjecha³ do Polski w 1992 roku jako
przedstawiciel Central Connecticut State University i od tego
czasu przyje¿d¿a tu regularnie (co roku z wyj¹tkiem 1999 r.)
bêd¹c przy okazji wiadkiem zachodz¹cych przemian. Spêdzi³
dwukrotnie miesi¹c w Gruzji  rok i dwa lata temu. W Rosji by³
miesi¹c, a 3 miesi¹ce na Ukrainie.
 Jak zaczê³y siê Pañskie kontakty z Polsk¹?
 W New Britain, gdzie mieci siê Central Connecticut State
University, Polacy s¹ doæ siln¹ grup¹ narodowociow¹. W 1989 r.
dziekan z tej uczelni, pani prof. Patricia Sanders, która chyba tak¿e
ma rodzinne zwi¹zki z tym krajem, nawi¹za³a kontakty z Polsk¹,
uzyska³a trochê pieniêdzy z ró¿nych róde³ i postanowi³a rozpocz¹æ training program. Z³o¿y³a wniosek o grant do US AID (Amerykañska Agencja Rozwoju Miêdzynarodowego). Dziêki przyjêciu
tego projektu co miesi¹c dwóch lub trzech profesorów z mojej uczelni mog³o pojechaæ do Polski w celu prowadzenia zajêæ dydaktycznych. By³ to rok 1992. Ja przyjecha³em tu pierwszy raz w lipcu
1992 r. Wród pierwszych s³uchaczy prowadzonych przez nas zajêæ by³a pani dr Zofia Krokosz-Krynke, która nastêpnie, po uzyskaniu MBA na CCSU, zaczê³a uczyæ w naszej Polsko-Amerykañ-
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skiej Szkole Biznesu. Z roku na rok coraz wiêcej zajêæ by³o prowadzonych przez polsk¹ kadrê. W trzecim roku proporcja dydaktyków z CCSU i Polski wynosi³a 1:1. Po trzech latach amerykañskie
finansowanie skoñczy³o siê, ale pani dr Zofia Krokosz-Krynke rozwija³a szkolenia ju¿ na zasadzie samofinansowania i odnios³a ogromny sukces. Odby³o siê piêtnacie edycji Szko³y co znaczy, ¿e zorganizowano oko³o 150 sesji.
Kilka lat temu dowiadczenia zebrane w Polsko-Amerykañskiej
Szkole Biznesu PWr zaowocowa³y utworzeniem analogicznej placówki przy Politechnice Krakowskiej. Tamtejsz¹ Szko³¹ Biznesu
kieruje dr in¿. Jolanta Szadkowska. Szko³a dzia³a z powodzeniem
w systemie weekendowym, prowadzi p³atne zajêcia.
 Z pomocy US AID sfinansowano generalny remont budynku
PWr przy ul. Szymanowskiego.
 Widzia³em go przed remontem i oceniam skalê wprowadzonych tu zmian. Powsta³y nie tylko sale dydaktyczne, konferencyjne, pracownie komputerowe. Pomylano te¿ o pomieszczeniach
hotelowych dla goci! Interesuj¹cy jest fakt, ¿e musielimy wykazaæ sporo inicjatywy, ¿eby US AID zdecydowa³o siê na pomoc finansow¹ dla orodka spoza Warszawy. Chcielimy (mam na myli
kadrê CCSU) prze³amaæ stereotyp, ¿e Polska to tylko Warszawa.
Rekomendowalimy Wroc³aw, Politechnikê Wroc³awsk¹. Ale dysponenci grantu nic w³aciwie nie wiedzieli o Wroc³awiu. Pytali:
gdzie jest ten Wroc³aw, dlaczego Politechnika? Czy to jest rodowisko, które zainteresuje siê problematyk¹ biznesow¹? Czy nie s¹
to ludzie pracuj¹cy tylko nad zagadnieniami in¿ynierskimi? Okaza³o siê, ¿e zakres zainteresowañ naukowych pracowników PWr
jest o wiele szerszy, mimo ¿e niektórzy z nich, jak pani dr Gabriela
Paszkowska, s¹ z wykszta³cenia klasycznymi in¿ynierami. S¹ te¿
tacy jak pani dr Krokosz-Krynke, która by³a przygotowana do zajmowania siê zagadnieniami z zakresu zarz¹dzania i biznesu. Ale 
niezale¿nie od pierwotnego wykszta³cenia  wiêkszoæ tych osób
poradzi³a sobie wietnie. Kilka z nich uzyska³o MBA na amerykañskich uczelniach.
Tak wiêc w ci¹gu tych kilku lat mia³em okazjê obserwowaæ 
jako dydaktyk  rozwój tutejszej kadry i przemianê rodowiska.
Jednak najwiêksze wra¿enie zrobi³o na mnie to, ¿e dzia³alnoæ utrzymuje siê mimo braku pomocy finansowej, bo podobne inicjatywy,
jak np. szko³a biznesu za³o¿ona w Gdañsku oko³o 5-6 lat temu, nie
przetrwa³y tej próby.
 Przyje¿d¿a Pan tu od 8 lat.
 Jestem tutaj nieoficjalnym ambasadorem mojej uczelni. Nasi
rektorzy odwiedzali siê wzajemnie. Oficjalne wizyty rektorów to
pocz¹tek, ale potem trwa codzienna wspó³praca, której ja jestem
jednym z realizatorów. Teraz, skoro jestem na emeryturze i lubiê
podró¿owaæ, korzystam z tej mo¿liwoci. Gdy przeszed³em na emeryturê, zawar³em ze swoj¹ uczelni¹ porozumienie, w myl którego
rezygnujê z p³acy w zamian za mo¿liwoæ podró¿owania. Spêdzi³em ostatnio tydzieñ w Grudzi¹dzu. Jest tam firma kierowana przez
m³odego, 27-letniego cz³owieka, którego mo¿liwoci oceniam bardzo wysoko. Dla takich ludzi przyje¿d¿am tu bardzo chêtnie.
 Jedzi³ Pan tak¿e do innych krajów. Jakie s¹ najciekawsze
wra¿enia z tych podró¿y?
 Najwa¿niejszy wniosek: ludzie s¹ wszêdzie tacy sami jak
w USA. Nie ma wielkich ró¿nic. Oczywicie ich sytuacja jest ró¿na. Np. w Gruzji  nie maj¹ kompletnie pieniêdzy. Polacy w porównaniu z nimi s¹ niezmiernie bogatymi ludmi, bo np. je¿d¿¹
autobusami z ca³ymi szybami. I mog¹ przechodziæ przez ulicê nie
czuj¹c zbytniego zagro¿enia mierci¹.
 Jaki by³ program Pañskiego wyjazdu do Gruzji?
 Pojecha³em tam jako profesor uniwersytetu, który mia³ nauczaæ ksiêgowoci wed³ug zachodnich zasad. W tej dziedzinie obowi¹zuj¹ obecnie miêdzynarodowe standardy niezale¿nie od kraju 
mimo drobnych lokalnych ró¿nic. W przeciwieñstwie do systemu
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komunistycznego. Tak wiêc chcia³em zapoznaæ ich z tymi standardami. Zabralimy brytyjskie materia³y dydaktyczne t³umaczone na
rosyjski. Po³owê zajêæ zabiera³o nam t³umaczenie z rosyjskiego na
gruziñski. Ponadto wszystko komplikowa³y koszmarne warunki
egzystencji  schody by³y popêkane, okna pot³uczone. Laboratorium komputerowe Politechniki Wroc³awskiej w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego na ul. Szymanowskiego jest lepsze ni¿ ich centrum uniwersyteckie. Nie ma jak szkoliæ tam studentów. Nic nie
dzia³a. Nawet telefon jest wy³¹czony, bo nie maj¹ pieniêdzy na zap³acenie za abonament. Nie widzia³em tam nigdy studentów nios¹cych ksi¹¿ki. Nie maj¹ ich, nie mo¿na te¿ powieliæ materia³ów, bo
nie ma kserografów.
Z Ukrainy wynios³em dowiadczenia z pomoc¹ medyczn¹. Poparzy³em rêkê. Gdy mi za³o¿yli opatrunek, radzili leczyæ siê dalej
w Polsce. Zalecano mi te¿, bym kupi³ opatrunek na zmianê, bo jak
bêdê przekracza³ granicê, to celnicy mog¹ mi zedrzeæ ten, który
mam, gdy¿ bêd¹ podejrzewaæ, ¿e co w nim przemycam. Poszed³em wiêc do apteki, gdzie od razu musia³em kupiæ 2 opakowania,
bo nie mieli jak wydaæ....
Z Rosj¹ jest jeszcze o wiele trudniej. Rosjanie  indywidualnie
 s¹ bardzo mi³ymi ludmi, ale rzeczywistoæ tamtejsza jest nad
wyraz skomplikowana. Przyjezdni maj¹ tam jeszcze trudnoci z podstawowym zaopatrzeniem, o czym tutaj ju¿ dawno zapomniano.
Ponadto te przepisy, ta mentalnoæ! Nie mo¿na wymieniæ dowolnie
pieniêdzy bez paszportu, a paszport trzeba oddaæ odpowiednim s³u¿bom tu¿ po przyjedzie. Jest siê w³aciwie skazanym na nielegalne
transakcje walutowe. Z tego wzglêdu odwa¿y³em siê zapomnieæ o
obowi¹zku oddania dokumentów. No wiêc przyjechali po mnie po
dwóch dniach i zawieli dok¹d, gdzie musia³em siê t³umaczyæ, ¿e
nie wiedzia³em. Ukarano mnie grzywn¹ w wysokoci 5 czy 10 z³.
Najwiêkszym szokiem by³o dla mnie spojrzenie na Polskê po
tych dowiadczeniach z Gruzji i Rosji. Dystans ekonomiczny miêdzy Niemcami i Polsk¹ jest niczym w porównaniu z t¹ przepaci¹.
 Jaka zmiana w polskiej rzeczywistoci jest najwyraniejsza?
 Powiedzia³bym, ¿e wszystko. Chcê przez to powiedzieæ, ¿e
wa¿ny jest ca³ociowy charakter zmian. Uczelnia w ci¹gu tych lat
zmieni³a siê nawet zewnêtrznie, poczynaj¹c od wyremontowania
zabytkowego wejcia do g³ównego gmachu. Ale to prawie oczywiste. Wa¿niejsza jest mo¿e zmiana postawy spo³eczeñstwa wobec
rzeczywistoci.
Po dyskusjach z takimi ludmi, jak wspomniany m³ody przedsiêbiorca z Grudzi¹dza, o wa¿nych rz¹dowych programach, o których istnieniu nie wiedzia³em (u nas jest to inaczej rozwi¹zane),
o systemach bankowych, stopach procentowych itp. uzna³em, ¿e
Polska zasadniczo funkcjonuje ju¿ w zachodnim systemie gospodarczym. Widzê teraz, ¿e jestem tu obecnie raczej nauczycielem
angielskiego jêzyka w biznesie ni¿ dostarczycielem nieznanej wiedzy ekonomicznej.
Widzê te¿ zmiany wród studentów. Nie s¹ ju¿ tak blisko ze sob¹.
Dlatego, ¿e mog¹ wybieraæ zajêcia, nie tworz¹ sta³ych grup zajêciowych. Trochê konkuruj¹, czêsto pracuj¹ zarobkowo. Moi znajomi z Polski ¿al¹ siê czasem, ¿e w porównaniu z minion¹ epok¹
odczuwaj¹ brak czasu na kontakty towarzyskie. Znajome ma³¿eñstwo skar¿y siê, ¿e musz¹ bardzo du¿o czasu powiêcaæ pracy. Ucz¹
na Politechnice Wroc³awskiej i na prywatnej uczelni, musz¹ prowadziæ badania i publikowaæ. Ich przyjaciele  podobnie. Na wakacje jedzi siê do Grecji, a nie  jak kiedy  do uczelnianego
orodka w Szklarskiej Porêbie itd. Tak wiêc ¿ycie siê zmieni³o.
Ka¿dy dzieñ niesie teraz wiele atrakcji. Wroc³aw ma ju¿ kilka nowych kin (multi-kin), jakich nie widzia³em jeszcze w USA. Powstaj¹ centra handlowe  jak grzyby po deszczu.
 Jak widzi Pan perspektywê dalszego rozwoju naszego kraju?
 Dla mnie Polska jest szalenie zbli¿ona do Europy. Opieka spo³eczna, mechanizmy gospodarcze, system bezpieczeñstwa  to
wszystko dzia³a wed³ug standardów zachodnich. Wierzê wiêc, ¿e

rozwój Polski powinien iæ w tamtym kierunku.
 Czy, jako Amerykanin, zgadza siê Pan z opini¹, ¿e Unia Europejska, do której zd¹¿amy, jest struktur¹ nadmiernie zbiurokratyzowan¹? Eurosceptycy podkrelaj¹, ¿e w porównaniu z Uni¹
Stany Zjednoczone s¹ znacznie mniej biurokratyczne, a dziêki temu
 sprawniejsze ekonomicznie.
 Nie porównywa³bym USA z UE. To jednak zupe³nie ró¿ne
wiaty. Mój syn jest w Massachusetts. Ja mieszkam w Ohio. Nie
mam poczucia, ¿e mieszkamy w ró¿nych stanach. W Europie ró¿nice miêdzy poszczególnymi krajami s¹ du¿o wiêksze. Stosowane
w nich rozwi¹zania prawne, gospodarcze, edukacyjne, socjalne s¹
znacznie bardziej zró¿nicowane. Na przyk³ad pod wzglêdem podatkowym. Po³¹czenie nast¹pi³o na o wiele wy¿szym poziomie komplikacji struktur spo³ecznych. To sprawia, ¿e sposób dopasowywania systemów wymaga wiêkszego nak³adu energii, a tak¿e ostro¿noci. Ale nie widzê powodów do niepokoju.
 A zatem bêdzie Pan do nas przyje¿d¿a³?
 To dla mnie najwiêksza przyjemnoæ. Wspó³praca polsko-amerykañska nadal siê rozwija  w czerwcu planowana jest wizyta na
Politechnice Wroc³awskiej rektora CCSU prof. Richarda L.Judda,
który bêdzie m.in. uczestniczy³ w ceremonii wrêczenia dyplomów
absolwentom XIV i XV edycji Szko³y Biznesu oraz VIII edycji
Szko³y Komunikacji Spo³ecznej.
 Dziêkujê Panu za rozmowê.
Rozmawia³a Maria Kisza

Nowy profesor na Politechnice Wroc³awskiej

Prof. Jan Miku
Prof. Jan Miku urodzi³ siê
7.09.1936 r. w Plebanówce. Szko³ê podstawow¹ i redni¹ ukoñczy³ w Lubomierzu. W latach 1956-60 studiowa³ na
Wydziale Matematyki i Fizyki Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Opolu.
Pracê na Politechnice Wroc³awskiej
rozpocz¹³ w 1961 r. Stopieñ doktora
nauk matematycznych uzyska³ w 1972
roku. Stopieñ doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych w zakresie statystyki uzyska³ w 1986 roku. Na stanowisko docenta zosta³ powo³any w 1989 roku, a od 1992 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego PWr.
G³ówne zainteresowania naukowe prof. Jana Mikusia dotycz¹
metod prognozowania procesów stochastycznych oraz ich zastosowañ.
Okres pracy prof. Jana Mikusia po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego charakteryzuje siê zarówno kontynuacj¹ wczeniejszych zainteresowañ z zakresu metodologii prognozowania ilociowego, jak i znacznym urozmaiceniem problematyki badawczej. Nowymi obszarami, którymi interesowa³ siê po habilitacji, s¹:
 ekonometryczno-statystyczne procedury analizy ilociowej
wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji w procesie zarz¹dzania,
 prognozowanie stanów obiektów stwarzaj¹cych zasadnicze
trudnoci w adekwatnej ich kwantyfikacji czyli tzw. obiektów trudnomierzalnych,
 metody prognozowania w kompleksie energetyki,
 prognozowanie w badaniach marketingowych.
W okresie swej pracy zawodowej odnotowa³ wiele osi¹gniêæ
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 
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oraz w nieinwazyjnej metodzie obrazowania tkanek i narz¹dów za
pomoc¹ rezonansu magnetycznego.
Wybitni fizycy kszta³towali nasz wiatopogl¹d i stymulowali
postêp cywilizacyjny. W tym kontekcie nale¿y wymieniæ nazwiska Isaaka Newtona  twórcy mechaniki klasycznej, Maxa Plancka
 pioniera fizyki kwantowej, Ernesta Rutherforda i Nielsa Bohra 
W ostatnich latach na wielu polskich wy¿szych uczelniach tech- twórców fizyki atomu, Alberta Einsteina  genialnego umys³u XX
nicznych s¹ podejmowane próby okrelenia roli fizyki i innych nauk wieku, twórcy szczególnej i ogólnej teorii wzglêdnoci, Wernera
podstawowych w kszta³ceniu in¿ynierów, szczególnie wobec wzra- Heisenberga, Erwina Schrödingera (w ksi¹¿ce What is Life?, wystaj¹cej liczby studentów i malej¹cych rodków finansowych. danej w 1944 r., wysun¹³ hipotezê o istnieniu nonika informacji
W zwi¹zku z tym nale¿y postawiæ pytanie: czy i do czego potrzeb- genetycznej zawartego w ¿ywej komórce, a potwierdzi³y j¹ wyniki
na jest in¿ynierom fizyka? Jak¹ rolê powinien odgrywaæ ten przed- prac Jamesa Watsona i Francisa Cricka, którzy w 1953 r. zidentyfimiot w kszta³ceniu in¿ynierów dla potrzeb XXI wieku?
kowali strukturê przestrzenn¹ DNA), Richarda Feynmana, Murraya
Zanim udzielimy odpowiedzi na zadane pytania, pozwolimy so- Gell-Manna  twórców mechaniki kwantowej, elektrodynamiki
bie na przedstawienie kilku, naszym zdaniem istotnych, uwag i kwantowej i teorii cz¹stek elementarnych.
spostrze¿eñ. Obecne oblicze naszej cywilizacji ukszta³towali w duW dynamicznie rozwijaj¹cym siê obecnie przemyle komputero¿ej mierze fizycy, co najdobitniej potwierdza dotychczasowa histo- wym ju¿ dzisiaj widaæ bariery uniemo¿liwiaj¹ce kontynuacjê dotychria rozwoju nauki i techniki. Wynalezienie przez fizyków tranzy- czasowego spektakularnego postêpu odbywaj¹cego siê w tempie
stora (1948 r.) umo¿liwi³o produkcjê obwodów scalonych, powsta- wyk³adniczym (odzwierciedlaj¹ to fenomenologiczne prawa Moorea,
nie technologii litograficznych oraz produkcjê na skalê przemys³o- opisuj¹ce wyk³adnicze zale¿noci wielu parametrów komputerów i
w¹ procesorów oraz mikroprocesorów (zawieraj¹cych obecnie od mikrokomputerów od czasu). Za oko³o dwadziecia lat przemys³ kom20 do 30 milionów tranzystorów na powierzchni 1 cm2).
puterowy zacznie odczuwaæ koniecznoæ stosowania jakociowo
Pionierami Internetu byli fizycy pracuj¹cy na amerykañskich nowych technik i technologii. Ich ród³em bêd¹ nauki podstawowe,
uniwersytetach. Idea WWW, dziêki której w Internecie dostêpne wród nich tak¿e fizyka. Mechanika kwantowa otwiera nowe mo¿lista³y siê multimedia, wysuniêta zosta³a wprawdzie przez matema- woci przetwarzania informacji kwantowej. Stwarza to obiecuj¹ce
tyka Toma Bernersa-Lee, ale zrealizowani j¹ fizycy w 1991 r. w perspektywy konstrukcji komputerów nowej generacji, tzw. kompuEuropejskim Centrum Badañ J¹drowych w Zurychu (CERN).
terów kwantowych, których moce obliczeniowe przerastaj¹ mo¿liFizycy wnieli znacz¹cy wk³ad do rozwoju technik radiowych, woci dotychczas produkowanych maszyn.
telewizyjnych, radarowych, wiat³owodowych, na których oparta
Postêp w najintensywniej rozwijaj¹cych siê obecnie dyscyplijest wspó³czesna telekomunikacja naziemna, przyczynili siê do roz- nach naukowych, jakimi s¹ biologia molekularna oraz techniki inwoju globalnej telekomunikacji satelitarnej (do realizacji tego celu formatyczne, jest konsekwencj¹ dwudziestowiecznego rozwoju fiwykorzystano miêdzy innymi osi¹gniêcia techniki lotów kosmicz- zyki kwantowej, a szczególnie mechaniki kwantowej, która by³a
nych), telefonii komórkowej oraz do rozwoju urz¹dzeñ elektronicz- pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ rewolucj¹ naukow¹ XX wieku. Dwie konych powszechnego u¿ytku.
lejne technologiczne rewolucje  molekularna i komputerowa  s¹
Postêp w dziedzinie metod stosowanych w fizyce fazy skonden- ,,dzieæmi fizyki kwantowej.
sowanej do badania struktury przestrzennej cia³ sta³ych umo¿liwi³
Si³ami napêdowymi obserwowanego obecnie wyk³adniczego
opracowanie tomografii komputerowej. Metoda ta jest u¿ywana w me- rozwoju nauki i techniki s¹ wiedza i technologia. Gospodarki kradycynie do obrazowania tkanek i narz¹dów. Za pomoc¹ promienio- jów wysoko rozwiniêtych s¹ oparte g³ównie na wiedzy, której znawania rentgenowskiego tworzony jest atlas genów cz³owieka. Ge- czenie bêdzie wzrastaæ w porównaniu z du¿ym znaczeniem przypinom cz³owieka zostanie rozszyfrowany w najbli¿szym czasie, a wy- sywanym dotychczas kapita³owi, pracy fizycznej i surowcom. W
niki bêd¹ udostêpnione w Internecie (wstêpne rezultaty mo¿na zna- tym kontekcie szczególnie istotnego znaczenia nabiera równie¿
leæ pod adresem: www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/seq/). Metody fi- wiedza fizyczna, która mia³a i dalej mieæ bêdzie ogromnie wa¿n¹
zyki cia³a sta³ego znalaz³y zastosowanie w tomografii pozytono- rolê do wype³nienia w rozwoju cywilizacyjnym. Warto zauwa¿yæ,
wej (obrazowanie tkanek i narz¹dów za pomoc¹ emisji pozytonów) ¿e fizyka jest nauk¹ ilociow¹ i cis³¹, poniewa¿ pos³uguje siê wielkociami mierzalnymi
Przekazanie przez JM Rektora PWr prof. dra hab. Andrzeja Mulaka nowych pomieszczeñ Laboratorium Podstaw Fizyki
(zwanymi wielkociami fizycznymi), a prawa i zasady fizyczne
formu³uje w jêzyku
matematyki. Jest nauk¹
obiektywn¹ i optymistycznie konstruktywn¹, poniewa¿ u jej podstaw le¿¹ pogl¹dy filozoficzne, zgodnie z którymi wiat zewnêtrzny
istnieje obiektywnie
i jest poznawalny. Fizycy obserwuj¹c obiekty i zjawiska fizyczne
odkryli wiele praw oraz
opracowali metodologiê nauk przyrodniczych, na któr¹ sk³ada-

kwiecieñ 2000
j¹ siê m.in. metody badawcze, znajduj¹ce szerokie zastosowanie i najpe³niej wykorzystane w naukach technicznych i sztuce in¿ynierskiej.
Z uwagi na to fizyka stanowi szczególnie wa¿ny przedmiot kszta³cenia podstawowego w programie wy¿szej uczelni technicznej.
Powróæmy teraz do pytañ sformu³owanych na wstêpie. By odpowiedzieæ na nie, nale¿y zastanowiæ siê, kim ma byæ in¿ynier 
absolwent wy¿szej uczelni technicznej. Mo¿na sobie wyobraziæ dwie
krañcowo ró¿ne sylwetki absolwenta. Pierwszy z nich to w¹sko
wyspecjalizowany in¿ynier, przygotowany do wype³nienia bie¿¹cego zapotrzebowania wynikaj¹cego z aktualnego rozwoju przemys³u lub spo³eczeñstwa, gotowy do natychmiastowego podjêcia
pracy na konkretnym stanowisku. Drugi to absolwent dobrze wykszta³cony w zakresie nauk przyrodniczo-technicznych, znaj¹cy
bardzo dobrze podstawy sztuki in¿ynierskiej, posiadaj¹cy umiejêtnoci szybkiej adaptacji oraz twórczego mylenia, niezbêdne przy
rozwi¹zywaniu problemów technicznych. Pierwszy typ absolwenta nadaje siê do krótkotrwa³ego i intensywnego wykorzystania przez
pracodawców prowadz¹cych dzia³alnoæ lub produkcjê wysoce specjalistyczn¹. Drugi bêdzie posiada³ umiejêtnoci dostosowywania
siê do szybko zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku pracy.
S¹dzimy, ¿e dla studentów PWr bardziej atrakcyjn¹ propozycj¹
jest ta druga, poniewa¿ umo¿liwia zdobycie wy¿szego wykszta³cenia technicznego na odpowiednio wysokim poziomie, daje wiêksze
szanse znalezienia zatrudnienia oraz stwarza mo¿liwoci twórczego dzia³ania. Ponadto takie podejcie odpowiada ideom kszta³cenia in¿ynierów na wy¿szej uczelni typu uniwersytetu technicznego, który jest najlepiej odpowiadajacym na wyzwania XXI wieku
modelem wy¿szej uczelni technicznej. Model ten realizuj¹ obecnie
czo³owe uczelnie techniczne krajów wysoko rozwiniêtych.
Maj¹c na uwadze przedstawione wy¿ej argumenty pracownicy
naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Fizyki w ostatnich
latach unowoczenili i znacznie rozwinêli ofertê dydaktyczn¹.
Na realizacjê dwusemestralnych kursów fizyki w ramach studium podstawowego na studiach magisterskich przeznacza siê na
prawie wszystkich wydzia³ach PWr nie mniej ni¿ 120 godzin, na
które sk³ada siê 60 godzin wyk³adów, 30 godzin æwiczeñ rachunkowych i 30 godzin zajêæ laboratoryjnych (dane dotycz¹ 15-tygodniowego semestru).
Wyk³ady z fizyki prowadzone s¹ wed³ug jednolitego i standardowego programu, który obejmuje: mechanikê klasyczn¹ i relatywistyczn¹, termodynamikê, elektrodynamikê, mechanikê kwantow¹, fizykê atomu i j¹dra atomowego oraz dzia³y uzupe³niaj¹ce.
Zapewnia to realizacjê nowoczesnego kursu fizyki, z uwzglêdnieniem wielu aspektów aplikacyjnych, dotycz¹cych zastosowañ wiedzy fizycznej w ¿yciu codziennym lub praktyce in¿ynierskiej danej
specjalnoci. Wyk³adowcy mog¹ modyfikowaæ program wyk³adu
zgodnie z wymaganiami i sugestiami rad wydzia³ów. Wyk³ady s¹
prowadzone przez dowiadczonych i zweryfikowanych pod wzglêdem dydaktycznym wyk³adowców (od wielu lat hospitujemy zajêcia dydaktyczne, zamierzamy rozpocz¹æ proces ankietyzacji kursów przez studentów), z których wiêkszoæ prowadzi aktywn¹ dzia³alnoæ naukow¹. Dziêki temu na wyk³adach przedstawiane s¹ aktualne zagadnienia naukowe dyskutowane w najnowszych podrêcznikach, ksi¹¿kach, czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Wielu pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Fizyki prowadzi autorskie wyk³ady z fizyki, które pozwoli³y im przygotowaæ i wydaæ nowoczesne podrêczniki akademickie. Ponadto
liczni pracownicy dydaktyczni za³o¿yli strony domowe w Internecie, za porednictwem których komunikuj¹ siê na bie¿¹co ze studentami, udzielaj¹ im konsultacji i udostêpniaj¹ w³asne materia³y
dydaktyczne. W najbli¿szej przysz³oci zamierzamy w znacznie
wiêkszym stopniu wykorzystywaæ mo¿liwoci Internetu w nauczaniu fizyki na PWr.
Wyk³ady z fizyki koñcz¹ siê zazwyczaj egzaminem, na którym
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oko³o 60% zagadnieñ egzaminacyjnych dotyczy jednakowego dla
wszystkich wydzia³ów zakresu materia³u, który pozwala spe³niæ
wymagania standardowego programu. Pozosta³e zagadnienia egzaminacyjne ustalaj¹ wyk³adowcy.
Wyk³ad fizyki nie mo¿e mieæ charakteru scholastycznej prezentacji praw fizycznych i ograniczaæ siê do dyskusji formu³ matematycznych. Dlatego wyk³ady s¹ ilustrowane demonstracjami i pokazami zjawisk lub praw fizycznych. Dowiadczony wyk³adowca
potrafi zainteresowaæ s³uchaczy na wiele sposobów. Jako przyk³ad
niech pos³u¿¹ zagadnienia z dwóch dziedzin wiedzy fizycznej dotycz¹ce, wydawaæ by siê mog³o, nudnych kwestii zwi¹zanych z fizyk¹ promieniowania cieplnego oraz termodynamik¹.
Prawa promieniowania cia³a doskonale czarnego, przedstawiane
studentom w ramach standardowego kursu fizyki, mog¹ siê wydawaæ porcj¹ trudnej i nieprzydatnej do niczego wiedzy fizycznej. Je¿eli jednak wyk³adowca zwróci uwagê studentom na to, ¿e promieniowanie jest jednym ze sposobów przekazywania energii i ¿e ka¿de
cia³o o niezerowej temperaturze bezwzglêdnej jest ród³em fal elektromagnetycznych, które mo¿na w stosunkowo prosty sposób
mierzyæ i rejestrowaæ, to pojawiaj¹ siê interesuj¹ce mo¿liwoci aplikacyjne. Na wspomnianej porcji wiedzy fizycznej opieraj¹ siê metody wykrywania nieszczelnoci cieplnych w konstrukcjach budynków,
wad uk³adów elektronicznych oraz zmian chorobowych w organizmach ¿ywych. Wiedza ta umo¿liwi³a pomiar promieniowania reliktowego oraz wykorzystanie promieniowania podczerwonego w telekomunikacji wiat³owodowej. Z punktu widzenia historii rozwoju
fizyki trudnoci zwi¹zane z mikroskopowym wyjanieniem praw
promieniowania cia³a doskonale czarnego na gruncie fizyki klasycznej doprowadzi³y do sformu³owania mechaniki kwantowej. Przedstawienie w nakrelony sposób wiedzy fizycznej spowoduje, ¿e zdecydowana wiêkszoæ studentów bêdzie s³ucha³a takiego wyk³adu z zainteresowaniem i do³o¿y starañ, by zrozumieæ, sk¹d bierze siê s³ynny
wzór Plancka. Notabene, prawie sto lat temu  w padzierniku i grudniu 1900 r.  odby³y siê dwa historyczne posiedzenia Niemieckiego
Towarzystwa Naukowego, na których Max Planck poda³ matematyczn¹ postaæ prawa rozk³adu energii w promieniowaniu cia³a czarnego (z tego powodu rok 1900 uznawany jest przez wielu fizyków za
rok narodzin fizyki kwantowej).
W równie interesuj¹cy sposób fizycy przedstawiaj¹ na wyk³adach
termodynamikê. Fizyk omawiaj¹cy zastosowania drugiej zasady termodynamiki poza wyprowadzeniem równania Clapeyrona-Claussiusa, mo¿e opowiedzieæ o zale¿noci temperatury wrzenia i topnienia
od cinienia, nie omieszka wspomnieæ, dlaczego sp³ywaj¹ lodowce,
a wysoko w górach trudno ugotowaæ ziemniaki, wyprowadzi to¿samoci Maxwella, poka¿e, ¿e wspó³czynniki w prostym i odwrotnym
zjawisku piezoelektrycznym s¹ takie same, opowie o ewolucji gwiazd
(zainteresuje ideami Stephena Hawkinga dotycz¹cymi termodynamiki czarnych dziur) i koñcu Wszechwiata, w prosty sposób przedstawi podstawy termodynamiki przetwarzania informacji, wyjani
wynikaj¹c¹ z praw fizyki zasadê Landauera, zgodnie z któr¹ najmniejszy koszt energetyczny zapisu jednego bitu informacji w pamiêci
komputera pracuj¹cego przy temperaturze T nie mo¿e byæ mniejszy
ni¿ kBT ln 2, oszacuje, jak szybko mo¿e liczyæ maszyna cyfrowa,
wspomni o komputerach kwantowych, etc.
Celem æwiczeñ audytoryjnych jest rozwi¹zywanie zagadnieñ i
problemów ilustruj¹cych tematykê wyk³adów. Analizowane zadania maj¹ pokazaæ, w jaki sposób nale¿y korzystaæ z praw i zasad
fizycznych omawianych na wyk³adach, ilustrowaæ zastosowanie
tych praw do opisu zjawisk zachodz¹cych w otaczaj¹cym nas wiecie i stanowiæ przygotowanie do zajêæ laboratoryjnych. Bardzo
wa¿n¹ czêci¹ tych zajêæ jest interpretacja wyników obliczeñ rachunkowych i analiza za pomoc¹ otrzymanych zale¿noci w³aciwoci fizycznych rozpatrywanego uk³adu. Istotn¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ dla studentów s¹ zbiory zadañ, które opracowali i wydali w
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ostatnim okresie czasu pracownicy Instytutu Fizyki.
Szczególnie wa¿n¹ rolê w procesie nauczania fizyki odgrywaj¹
zajêcia laboratoryjne w Laboratorium Podstaw Fizyki (LPF). Ich
celem jest: (1) umo¿liwienie obserwacji wybranych zjawisk, w³asnoci materii oraz weryfikacji dowiadczalnej praw fizyki (realizujemy zasadê, zgodnie z któr¹ lepiej raz zobaczyæ ni¿ sto razy us³yszeæ), (2) zapoznanie studentów z metodologi¹ pomiarów fizycznych oraz z budow¹, zasad¹ dzia³ania oraz obs³ug¹ urz¹dzeñ i aparatury pomiarowej, (3) opanowanie umiejêtnoci opracowywania i
formu³owania wniosków z wyników dowiadczalnych oraz ich prezentacji, (4) nabycie umiejêtnoci analizowania i wyznaczania niepewnoci pomiaru, (5) wskazanie roli i mo¿liwoci zastosowañ
poznanych praw, zjawisk fizycznych oraz w³asnoci materii w technice i technologii, (6) zrozumienie zjawisk zachodz¹cych w mikroi makrowiecie.
By u³atwiæ studentom przygotowania siê do zajêæ laboratoryjnych, pracownicy Instytutu Fizyki opracowali i wydali w ostatnich
latach czterotomowy podrêcznik Æwiczenia laboratoryjne z fizyki,
zawieraj¹cy zwiêz³e opisy wszystkich stanowisk pomiarowych.
Szczególnie godne uwagi jest trzecie, poprawione i zmienione,
wydanie czêci pierwszej tego podrêcznika, gdy¿ uwzglêdnia zalecenia miêdzynarodowych organizacji ds. standaryzacji dotycz¹ce
terminologii oraz nowych metod analizy niepewnoci pomiarów.
Zajêcia w LPF ucz¹ przysz³ych in¿ynierów metodologii fizyki
bêd¹cej podstaw¹ nauk technicznych. Polega ona na obserwacji zjawisk i procesów fizycznych, prowadzeniu dowiadczeñ i pomiarów
(wielu studentów przychodz¹cych do laboratorium nigdy wczeniej
niczego nie zmierzy³o), analizowaniu wyników pomiarów, szacowaniu ich niepewnoci, wysuwaniu nowatorskich koncepcji, pojêæ
oraz idei, stawianiu hipotez, odkrywaniu praw i zasad, budowaniu
modeli oraz teorii, które nastêpnie (po poddaniu ich weryfikacji
pod k¹tem zgodnoci z rzeczywistoci¹) s¹ stosowane do przewidywania zmiany w³aciwoci materia³ów i zachowania uk³adów fizycznych oraz do projektowania urz¹dzeñ technicznych i technologicznych. Absolwenci wy¿szej uczelni technicznej powinni opanowaæ podczas studiów umiejêtnoci pos³ugiwania siê t¹ metodologi¹ w podstawowym zakresie, poniewa¿ stanowi ona wa¿ny element ich wykszta³cenia, potrzebny im w przysz³ej pracy zawodowej. Z tych powodów w LPF w ostatnich latach dokonano wielu
istotnych inwestycji. Przeprowadzono remont kapitalny wszystkich
sal dydaktycznych LPF, zmodernizowano i znacznie poszerzono
jego bazê dydaktyczn¹, skomputeryzowano szereg æwiczeñ laboratoryjnych oraz zainstalowano nowe zestawy pomiarowe stanowi¹ce unikalne rozwi¹zania. Obecnie jest to jedno z najnowoczeniejszych i najlepiej wyposa¿onych laboratoriów studenckich w Polsce. Mo¿emy siê o tym osobicie przekonaæ, poniewa¿ od lat aktywnie uczestnicz¹c w konferencjach powiêconych dydaktyce fizyki na wy¿szych uczelniach technicznych mamy mo¿liwoæ zwiedzania laboratoriów studenckich w innych orodkach. Laboratorium
Podstaw Fizyki zbiera równie¿ bardzo pozytywne opinie wyra¿ane
przez wielu goci krajowych i zagranicznych, którzy niejednokrotnie je wizytowali, oraz przez samych studentów, co cieszy nas najbardziej. Ponadto wielu naszych pracowników naukowo-dydaktycznych jest zapraszanych do udzia³u w krajowych i miêdzynarodowych konferencjach powiêconych nauczaniu fizyki na wy¿szych
uczelniach technicznych.
Wyrazem uznania dla naszych dotychczasowych dokonañ jest
powierzenie Instytutowi Fizyki organizacji XIII Konferencji Nauczania Fizyki w Wy¿szych Szko³ach Technicznych, która odbêdzie siê
na Politechnice Wroc³awskiej w dniach 2628 czerwca 2000 r.
Jan Misiewicz,
Ryszard Poprawski
i W³odzimierz Salejda
Instytut Fizyki PWr

Warto odwiedziæ
Panoramê Rac³awick¹
25 marca minê³a 206 rocznica przysiêgi Tadeusza Kociuszki,
jak¹ z³o¿y³ na krakowskim rynku.
Z tej okazji w budynku Panoramy wyst¹pi³ amatorski zespó³
Gorzkowianie z Gorzkowa ko³o Rac³awic. Licz¹ca 50 osób grupa kierowana przez ksiêdza K.Biernackiego przedstawi³a program
oparty na patriotycznych i ludowych tematach. Ich wystêp by³ wa¿nym uzupe³nieniem wra¿eñ dla grupy kilkudziesiêciu m³odych Polaków z zagranicy studiuj¹cych we Wroc³awiu, którzy w³anie tego
dnia mieli okazjê zwiedzaæ Panoramê pod opiek¹ mgr Mariana Góreckiego, kierownika Studium Nauki Jêzyków Obcych PWr. Zawdziêczali to inicjatywie Spo³ecznego Komitetu Panoramy Rac³awickiej (pomoc finansowa) i dyrekcji Panoramy Rac³awickiej we
Wroc³awiu (bezp³atne bilety).
W uroczystociach rocznicowych oraz posiedzeniu Zarz¹du
SKPR, na którym omawiano kolejne inicjatywy, uczestniczyli przedstawiciele Unii Kociuszkowskiej i Rac³awickiego Towarzystwa
Kulturalnego.
Obecni mogli cieszyæ siê licznym autentycznym udzia³em m³odych ludzi, którzy mieli tak¿e okazjê zobaczyæ budowê Pomnika
Katynia zlokalizowanego 20 metrów od budynku Panoramy.
Z przyjemnoci¹ informujemy o interesuj¹cym wydarzeniu kulturalnym, na które ju¿ dzi Pañstwa ZAPRASZAMY w imieniu
organizatorów. Z okazji XV-lecia otwarcia Panoramy Rac³awickiej
we Wroc³awiu (do czego znacznie przyczynili siê, jak pamiêtamy,
liczni pracownicy Politechniki Wroc³awskiej) 14 czerwca br. nast¹pi otwarcie wystawy malarstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka  twórców panoram polskich.
(Antek-service)
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Rozmowa z prof. dr hab. in¿. Jerzym Zwodziakiem

Nowe
pomieszczenia,
a tak¿e nowe plany
 Uczestniczymy w otwarciu nowego laboratorium i bardzo atrakcyjnie wyremontowanych pomieszczeñ w gmachu D-1. Nasuwa
siê oczywicie pytanie: jaka to okazja, sk¹d wygospodarowano na
to pieni¹dze, jak to zosta³o za³atwione?
 Rzeczywicie otwieramy nowe laboratorium, ale otwieramy te¿
na nowo Zak³ad Ochrony Atmosfery. Ponadto przygotowujemy siê
do realizacji innego celu, gdy¿ dwa lata temu podjêlimy decyzjê o
utworzeniu Centrum Europy rodkowej i Wschodniej Badañ Atmosfery. Dzisiaj zosta³ zamkniêty pewien etap  wstêpne uruchomienie pomieszczeñ, które znajduj¹ siê na parterze budynku D-1.
W tutejszym laboratorium znajduje siê aparatura wysokiej klasy, o
wartoci oko³o 1,5 mln z³. Mo¿e trudno domyliæ siê jej wartoci
na podstawie wygl¹du zewnêtrznego, ale sama wartoæ tej aparatury jest bardzo znacz¹ca. Teraz przystêpujemy do drugiego etapu, to
jest do budowy Centrum Badañ Atmosfery Europy rodkowej i
Wschodniej. Zaprosilimy do tego Centrum dwa podmioty. Jeden
to Politechnika Warszawska, drugi to Uniwersytet Warszawski.
Wspó³pracujemy ju¿ mniej wiêcej od dwóch lat.
 Czy nazwa Centrum Europy rodkowej i Wschodniej sugeruje,
¿e na takim obszarze bêd¹ Pañstwo prowadziæ badania?
 Tak. Bêdziemy prowadzili zarówno kszta³cenie ustawiczne, studia doktoranckie, jak i tzw. sesje naukowe, bardzo popularne w
Europie Zachodniej szko³y naukowe. Ju¿ w tej chwili mamy za sob¹
trzy szko³y naukowe, które odbywaj¹ siê na Szrenicy. Trzeba tu
dodaæ, ¿e uzupe³nieniem Centrum jest nasz sta³y punkt pomiarowy
na Szrenicy, który zosta³ zakwalifikowany przez Uniê Europejsk¹
jako trzeci punkt strategiczny do badañ transportu zanieczyszczeñ
na dalekie odleg³oci. Jeden znajduje siê w Szkocji w Danfeld, drugi jest w Niemczech w Brocken, trzeci to Szrenica, z tym, ¿e my
zawiadujemy Szrenic¹ i wspó³pracujemy z pozosta³ymi dwoma
orodkami. Wymiana ma bardzo szeroki charakter, zarówno naukowy, techniczny, jak i badawczy. Mam u siebie doktoranta z Niemiec, który u mnie robi doktorat. Lada moment przyjedzie dwóch
kolejnych doktorantów z Niemiec, którzy u mnie podejmuj¹ pracê
doktorsk¹. Niektóre aspekty wspó³pracy miêdzynarodowej s¹ jeszcze w fazie przygotowañ. To dotyczy podpisania umów z Uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem, z Uniwersytetem w Monachium, z Turynem. Te sprawy s¹ teraz dyskutowane, precyzowane.
Wi¹¿¹ siê równie¿ z badaniami transportu zanieczyszczeñ na dalekie odleg³oci. Jako ciekawostkê mogê wymieniæ wspó³pracê z
W³ochami, która jest oparta na badaniach satelitarnych.
 Czy to nowe urz¹dzenie, o którym Pan mówi³, jest darem?
 Oko³o 80% to darowizna. Te wszystkie pomieszczenia, które tu
widzimy, s¹ sponsorowane przez firmê prywatn¹ z Leszna, przez
Elektrowniê Turów, przez firmê austriack¹ MLU, która nam czêæ
aparatury dostarczy³a z w³asnej inicjatywy. Czêæ aparatury jest
kupiona ze rodków KBN-owskich. Pozosta³e wyposa¿enie, które
tutaj siê znajduje, jest te¿ darem.
 Do czego s³u¿¹ te urz¹dzenia?
 To s¹ urz¹dzenia do badania atmosfery, do badania wodnoci

chmur, które s¹  jeli chodzi o fizykochemiê atmosfery  bardzo
wa¿ne. Drugie urz¹dzenie jest do badania aerozolu. Mamy wysokiej klasy monitory do badania gazów w atmosferze.
 Czyli w³¹cza siê Pan w ten sposób w system badañ europejskich?
 Tak, lada moment bêdzie podpisana umowa z W³ochami na badania satelitarne. Jestemy czwart¹ jednostk¹ europejsk¹, która bêdzie przygotowywa³a ca³y zakres badawczy, jak równie¿ interpretacjê, poniewa¿ bêdzie prowadzona identyfikacja zanieczyszczeñ.
Bêdziemy identyfikowaæ, jak równie¿ interpretowaæ depozycjê such¹ i depozycjê mokr¹.
 Towarzysz¹cym wydarzeniem jest otwarcie nowych pomieszczeñ
dziekanatu. Czy wi¹¿e siê z tym samym ród³em finansowania?
 Remont dziekanatu to akcent koñcz¹cy moj¹ kadencjê dziekañsk¹. Cieszy mnie, ¿e zrobi³em to jeszcze w mojej kadencji. Tam te¿
korzysta³em z pomocy sponsorów. Czas tak szybko lecia³, ¿e nie
by³o czasu na otwarcie. Dzisiaj, jeszcze jako dziekan starej kadencji, otwieram drug¹ czêæ dziekanatu. S¹ to dwa pomieszczenia
administracyjne. W wyniku koñcowego etapu restrukturyzacji wydzia³u znajdzie siê tam ca³a wydzia³owa administracja.

Zwrócilimy siê te¿ o wypowied do dziekana Wydzia³u In¿ynierii rodowiska prof.
Krzysztofa Bartoszewskiego:
 Jakie wra¿enie zrobi³y na Panu nowe wnêtrza Zak³adu Ochrony Atmosfery?
 Oczywicie jest dla mnie wielk¹ przyjemnoci¹ spojrzenie na nowe
pomieszczenia. Czujê satysfakcjê, ¿e prace zosta³y zakoñczone. Po
remoncie wygl¹daj¹ zupe³nie inaczej  zyska³y bardzo zarówno pod
wzglêdem wykoñczenia jak wyposa¿enia. Cieszê siê, ¿e w tej chwili
na uczelni generalnie prowadzi siê wiele prac remontowych, g³ównie przy pomocy sponsorów. Tak jest na Wydziale Chemicznym,
Mechanicznym, Elektrycznym. Uwa¿am, ¿e te dzia³ania s¹ korzystne dla uczelni, bo nowe, estetyczne wnêtrza sprzyjaj¹ lepszej pracy
i nauce.
 Pañski dziekanat te¿ poprawi³ swój wygl¹d?
 Zawdziêczamy to równie¿ sponsorom. Uczelnia nie ponios³a, tak
naprawdê, ¿adnych kosztów. Pomieszczenia s¹ wyremontowane,
odnowione, na nowo zorganizowane, tak ¿e praca pañ w dziekanacie jest zupe³nie inna. Studenci s¹ te¿ mile zaskoczeni widokiem
porz¹dnie wykoñczonego, ³adnego pomieszczenia.
 A studentów jest coraz wiêcej
 Studentów mamy coraz wiêcej i w okresie tzw. nawa³ów studenckich (tzn. pocz¹tku i koñca semestru) wielkoæ pomieszczeñ jest
bardzo istotnym czynnikiem. Zale¿y nam wszystkim, by nie musieli t³oczyæ siê w przejciach i korytarzach, by mogli sprawê za³atwiæ kulturalnie, grzecznie i przyjemnie. Otoczka zewnêtrzna jest
bardzo wa¿na i ma du¿e znaczenie dla osób odwiedzaj¹cych uczelniê. Ludzie, którzy przyje¿d¿aj¹ na Politechnikê i widz¹ porz¹dne
wnêtrza, maj¹ od razu inn¹ opiniê o naszej instytucji i o nas.
¯yczê wiêc Panu dalszych ³adnych pomieszczeñ i dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Maria Kisza

Wiêcej na ttemat nowych pomieszczeñ przeczytaæ mo¿na
na stronie 34 i obok na kolorowej ok³adce obejrzeæ je na
zdjêciach.
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w Edynburgu na studiach doktoranckich. Wspó³praca ta jest wsparta
grantem KBN i British Council.
 Kontakty nawi¹zane z monachijsk¹ firm¹ Stockert Instrumente produkuj¹c¹ sztuczne p³uco-serca zaowocowa³y podjêciem tematu badawczego Laserowe sensory poziomu tlenu we krwi w czasie operacji.
 Z austriackim Uniwersytetem Johannesa Keplera w Linzu (Austria) zespó³ realizuje temat Laserowo-wiat³owodowe uk³ady dozowania promieniowania ultrafioletowego, a dziêki oficjalnemu
grantowi na wymianê naukow¹ uzyskano mo¿liwoæ skierowania
na partnersk¹ uczelniê doktoranta, mgr G.Wysockiego.
 Wspó³praca z Twente University of Technology w Enschede
(Holandia) dotyczy laserów molekularnych.
Czy w tym nat³oku zajêæ jest mo¿liwa jeszcze dzia³alnoæ dydaktyczna?
Niewielkie pomieszczenia laboratoryjne zespo³u mieszcz¹ 
oprócz stanowisk typowo badawczych  tak¿e studenckie laboratorium dydaktyczne. W czasie semestru odbywa tu zajêcia oko³o 200
osób z Elektroniki i WPPT. Ale uwagê zwracaj¹ szczególnie ci studenci, którzy pracuj¹ tu nad swoimi dyplomami. To oni krêc¹ siê
po w¹skim korytarzyku, przy komputerach, zasiadaj¹ przy stole s³u¿¹cym jako centrum spotkañ naukowych i towarzyskich. M³odzi
ludzie, dyplomanci i doktoranci (ostatnio wypromowano czterech),
s¹ dopuszczani do dyskusji na partnerskich zasadach, gdy¿ s¹ pe³noprawnymi uczestnikami badañ. Maj¹ prawo do troskliwej opieki, a tak¿e do szczerego stwierdzenia, ¿e opiekun naukowy nie zawsze zna odpowied na konkretne pytanie.
 Przyjmuj¹ bardzo dobrze deklaracjê prowadz¹cego pracê, ¿e
musimy wspólnie zastanowiæ siê nad danym problemem.  mówi dr
El¿bieta Pawlik.  Bo przecie¿ zagadnienia, nad którymi pracuj¹,
bynajmniej nie s¹ trywialne. Z regu³y fina³em pracy dyplomowej
jest publikacja konferencyjna, czasem nawet miêdzynarodowa.
Prace dyplomowe wykonane w tym zespole czêsto, wrêcz tradycyjnie, zdobywaj¹ nagrody SEPu (konkurs optoelektroniki).
Wystarczy powiedzieæ, ¿e ostatnia grupa dyplomantów zrealizowa³a we wspó³pracy ze swymi opiekunami 8 prac konferencyjnych,
które ju¿ zosta³y przyjête przez organizatorów. Bêd¹ one wyg³oszone w czerwcu i wrzeniu br.
Zarówno pani dr E.Pawlik, jak prof. K.Abramski s¹ zgodni, ¿e
wysi³ek w³o¿ony w opiekê dydaktyczn¹ zwraca siê w postaci dorobku badawczego. A przecie¿ nale¿a³oby doliczyæ jeszcze korzyci z
poszerzenia kontaktów naukowych, gdy¿ w ci¹gu 6 lat a¿ czterech
absolwentów wyjecha³o na uczelnie zagraniczne, by tam robiæ doktoraty. Dwa z nich zosta³y ju¿ sfinalizowane. wiadczy to dobrze o
jakoci kszta³cenia oferowanego przez Politechnikê Wroc³awsk¹.
Powinno te¿ zaowocowaæ dalsz¹ wspó³prac¹ zagraniczn¹. (mk)

Od dwóch lat trwaj¹ prace nad wiat³owodowymi wzmacniaczami i wiat³owodowymi laserami. Tu w³anie powsta³ pierwszy
w Polsce telekomunikacyjny wiat³owodowy wzmacniacz erbowy
o d³ugoci fali 1550 nm. Rozpoczêto równie¿ pracê nad bardzo atrakcyjnym tematem laserów wiat³owodowych. Uruchomiono kilka
konfiguracji takich laserów.
Wzmacniacze i lasery wiat³owodowe to niezbêdne elementy
nowoczesnej telekomunikacji wiat³owodowej, tak zwanej telekomunikacji przeroczystej, która pozwala wzmacniaæ optyczne sygna³y w wiat³owodowych wzmacniaczach bez koniecznoci ich
elektrycznej regeneracji. Kontynuacja tych prac w najbli¿szej perspektywie powinna doprowadziæ do badañ transmisji wielokana³owej w przezroczystych sieciach wiat³owodowych.
Lasery i wiat³owody to niezbêdne elementy szybko rozwijaj¹cej siê dziedziny, jak¹ jest telekomunikacja wiat³owodowa. St¹d
ju¿ tylko krok do zagadnieñ metrologii wiat³owodowej i medycznych urz¹dzeñ wiat³owodowych.
Do tego ostatniego w¹tku badawczego zespo³u nawi¹zuj¹ prace
nad konstrukcj¹ wiat³owodowego systemu dozowania promieniowania laserowego do wewn¹trznaczyniowego nawietlania stosowanego w kardiochirurgii. Podjêto je wspólnie z kardiochirurgami
z Akademii Medycznej we Wroc³awiu.
Zespó³ zajmuje siê mikrolaserami, czyli odpowiednio domieszkowanymi kryszta³kami, które  pompowane laserami pó³przewodnikowymi  daj¹ swoje w³asne wiat³o spójne. Przypuszcza siê, ¿e
na takich w³anie laserach bêdzie w przysz³oci realizowana szybka i wielokana³owa transmisja wiat³a.
 Telekomunikacja wymaga szybkich róde³ laserowych, st¹d nasze szerokie zainteresowanie elektronicznymi uk³adami kontroli i
modulacji czêstotliwoci laserów.  mówi prof. Krzysztof Abramski.
Jednak najstarsz¹ dziedzin¹ badañ s¹ gazowe lasery molekularne CO2. Laser gazowy to ju¿ trochê pojêcie archaiczne  powsta³
prawie 40 lat temu! Wci¹¿ jednak urz¹dzenia te mog¹ byæ bardzo
interesuj¹ce i naukowo i aplikacyjnie, gdy do tworzenia plazmy
zastosuje siê oryginalny i nowoczesny sposób wzbudzania wysokiej czêstotliwoci. Mo¿na wtedy z takich laserów otrzymaæ moce
do 200 W.
Zespó³ jest realizatorem czterech grantów finansowanych przez
KBN. Dotycz¹ one:
 analizy i kontroli czêstotliwoci promieniowania mikrolaserów,
 wzmacniacza wiat³owodowego (domieszkowanego jonami
erbu) pracuj¹cego na d³ugoci fali 1550 nm,
 wiat³owodowego uk³adu dozowania promieniowania laserowego do wewn¹trznaczyniowego nawietlania w czasie
operacji kardiochirurgiczMagistranci zespo³u nagrodzeni na konkursie
nych (we wspó³pracy z Akaim. prof. Smoliñskiego na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ w optoelektronice:
demi¹ Medyczn¹ we Wroc³awiu),
1995
J.Wendland
nagroda I stopnia (nastêpnie doktorat w Edynburgu w 1998 r.)
 pracy impulsowej laseA.Ga³at
nagroda II stopnia
rów molekularnych CO 2
P.Duda
nagroda III stopnia
wzbudzanych pr¹dem w.cz.
1996
B.Wasilewski
nagroda
I stopnia (nastêpnie doktorat w Edynburgu w 1999 r.)
Zespó³ prowadzi te¿ szerok¹ wspó³pracê z zagranic¹.
1997
T.Michalak
nagroda I stopnia
 Wspó³praca z HeriotM.Nowak
nagroda II stopnia
Watt University w Edynbur1998
R.Gawe³
nagroda II stopnia
gu dotyczy ró¿nych aspektów
B.Majewski
nagroda III stopnia
fizyki i technologii laserów
A.Bednarczyk
nagroda
III stopnia
CO 2 wzbudzonych w.cz.
1999
A.Stankiewicz
nagroda
III
stopnia
Obecnie jeden z absolwentów
prof. Abramskiego przebywa
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Kamieñ
³¹czy architektów
W ramach trwaj¹cej od roku wspó³pracy Wydzia³u
Architektury Politechniki Wroc³awskiej z firm¹ ECB
 producentem elementów architektonicznych z marmuru i granitu, zorganizowano wspólne seminarium
na temat Zastosowanie kamienia naturalnego w architekturze. Odby³o siê ono w dniu 30 marca w Klubie Architekta PWr mieszcz¹cym. siê w budynku przy
ul. Prusa. Spotkali siê tu nie tylko pracownicy i studenci Wydzia³u, ale tak¿e architekci reprezentuj¹cy
rodowisko wroc³awskie. Obecni byli równie¿ gocie
z Niemiec: Helmut Hufnagel  rzeczoznawca kamienia naturalnego, by³y przewodnicz¹cy Zwi¹zku Producentów Marmuru oraz Thomas Schopfel  w³aciciel firmy produkuj¹cej wyroby z marmuru. Seminarium otworzy³ prezes ECB  mgr in¿. Marek Moszczyñski, który przedstawi³ formy wspó³pracy firmy z
Wydzia³em Architektury. Poinformowa³ on zebranych
o ufundowaniu dwóch stypendiów dla wyró¿niaj¹cych
siê studentów wydzia³u.
ECB zobowi¹za³a siê do zorganizowania oraz pokrycia kosztów przejazdu i pobytu dwóch osób na
Miêdzynarodowych Targach Kamienia Naturalnego
w Weronie (W³ochy) po³¹czonych ze zwiedzaniem
Werony i Wenecji (wartoæ oko³o 2000 z³/osobê).
Firma ta pokryje tak¿e koszty przejazdu i pobytu stypendystów (wartoæ oko³o 3000 z³/osobê) na zorganizowanej przez ni¹ dwutygodniowej praktyce w Zak³adach Produkcji Marmuru w Eichstatt (Niemcy 
Bawaria).
Prof. dr hab. arch. El¿bieta Trocka-Leszczyñska
wyg³osi³a wyk³ad Zastosowanie kamienia naturalnego w architekturze. Omówi³a przyk³ady wykorzystywania tego surowca poczynaj¹c od czasów prehistorycznych poprzez redniowiecze, renesans, a¿
do czasów wspó³czesnych. Wyk³ad by³ bogato ilustrowany przeroczami przedstawiaj¹cymi budowle
charakterystyczne dla danego stylu i regionu. Poruszone zosta³y tak¿e techniczne aspekty stosowania
kamienia w architekturze.
Tematem wyk³adu Helmuta Hufnagla by³o Projektowanie posadzek, fasad, stopni z marmuru i granitu. Autor przedstawi³ fizyczne w³aciwoci kamienia naturalnego i mo¿liwoci jego zastosowania jako
elementów wykoñczenia zarówno fasad budynków,
jak i wnêtrz.
Organizatorzy seminarium zadbali o mi³y akcent
koñcz¹cy spotkanie. S³u¿yæ temu mia³a czêæ artystyczna z udzia³em znanego satyryka Krzysztofa
Daukszewicza oraz krakowskich artystów: Beaty
Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego.
Gocie mieli okazjê obejrzeæ now¹ posadzkê z
marmuru jurajskiego znajduj¹c¹ siê w holu przyziemia budynku
architektury ufundowan¹ i wykonan¹ przez firmê ECB wed³ug projektu Katarzyny Miernik i Magdaleny Lewickiej (studentek V roku
Wydzia³u Architektury). Jest ona materialnym dowodem korzyci,
jakie odniós³ Wydzia³ ze wspó³pracy, któr¹ obie strony postanowi³y kontynuowaæ.
dr Bogus³aw Wowrzeczka

Na zdjêciach:
1. Prezes ECB Marek Moszczyñski otwiera seminarium. Drugi od
lewej Helmut Hufnagel.
2. Pani dziekan El¿bieta Trocka-Leszczyñska w rozmowie z wiceprezesem ECB W³adys³awem Knoskim (pierwszy z lewej) i Helmutem Hufnaglem.
3. Wystêp Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego

Fot: Krzysztof Nowak
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Motto:
Ci, którzy uprawiaj¹ praktykê bez nauki,
s¹ jak ¿eglarze wyp³ywaj¹cy na morze bez
busoli i steru nie maj¹cy pewnoci dok¹d siê kieruj¹.
Praktyka winna byæ zawsze podbudowana dobr¹
wiedz¹ teoretyczn¹.
(Leonardo da Vinci)

Nowej generacji uk³ad jezdny
pojazdów z g¹sienicami
elastomerowymi jako przyk³ad
innowacyjnej strategii w nauce
Szybko postêpuj¹cy proces transformacji Polski zmierzaj¹cej do
integracji z Uni¹ Europejsk¹ powinien zmusiæ instancje decyzyjne
do szybkiego i systemowego opracowania strategii nauki znajduj¹cej siê w nowej rynkowej rzeczywistoci. Mimo wszystkich grzechów polskiej nauki, choæby tych wymienionych w wyk³adzie o
Siedmiu grzechach g³ównych polskiej nauki wyg³oszonym przez
przewodnicz¹cego KBN profesora Andrzeja Wiszniewskiego w
czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 1998/99 na Politechnice Wroc³awskiej, trzeba szukaæ pozytywnych przyk³adów,
siêgaæ do chlubnych tradycji nauki polskiej, wy³aniaæ najwartociowsze osi¹gniêcia naukowe oraz ich autorów i ogniskowaæ wokó³ nich rodki i potencja³ badawczy. Wierzymy, ¿e zdecydowane
wyró¿nianie wartociowych wyników, których nie brak na Politechnice Wroc³awskiej, pomo¿e zadbaæ o etos pracy badawczej.
Chcielibymy zaprezentowaæ jeden z przyk³adów dzia³alnoci
naukowej pracowników Politechniki Wroc³awskiej, którzy osi¹gaj¹ sukcesy we wspó³pracy z wymagaj¹cymi firmami zagranicznymi. Firmy te maj¹, jak siê okazuje, wielkie uznanie dla innowacyjnej nauki polskiej.
ród³em inspiracji do podjêcia tego tematu by³ list prof. M. Kettinga - dyrektora technicznego i szefa Dzia³u Rozwoju firmy niemieckiej INTERTRACTOR do JM Rektora PWr prof. Andrzeja
Mulaka. Zawarta jest w nim znakomita ocena nowatorskiego w skali
wiatowej uk³adu jezdnego pojazdów nowej generacji z g¹sienicami elastomerowymi opracowanego wraz z zespo³em przez dr hab.
in¿. Piotra Dudziñskiego, prof. ndzw. PWr, pracownika Instytutu
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydzia³u Mechanicznego PWr
w ramach miêdzynarodowej wspó³pracy.
Zatem artyku³ nie dotyczy bezdro¿y nauki polskiej lecz podwozi dla pojazdów poruszaj¹cych siê po bezdro¿ach, podwozi na g¹sienicach elastomerowych, którym nauka tworzona na Politechnice Wroc³awskiej w sposób wymierny pomog³a i, jak s¹dzimy, jest
gotowa dalej pomagaæ.
Uk³ady jezdne z g¹sienicami elastomerowymi s¹ wynikiem najnowszych prac naukowo-badawczych s³u¿¹cych poszukiwaniu coraz lepszych i uniwersalnych podwozi. G¹sienice elastomerowe ³¹cz¹ istotne zalety opon oraz konwencjonalnych g¹sienic stalowych.
Prosta konstrukcja, a przede wszystkim zalety eksploatacyjne, np.:
ma³e naciski jednostkowe na pod³o¿e, du¿a sprawnoæ trakcyjna,
mo¿liwoæ poruszania siê po drogach publicznych bez obawy uszkodzenia nawierzchni, du¿e prêdkoci eksploatacyjne oraz wysoka
trwa³oæ powoduj¹, i¿ producenci maszyn rolniczych, lenych, budowlanych, jak równie¿ pojazdów transportowych, wojskowych i
specjalnych s¹ zainteresowani stosowaniem tego typu g¹sienic.

Na wiecie prowadzone s¹ próby stosowania g¹sienic elastomerowych w pojazdach przemys³owych, np.: firma Caterpillar stworzy³a seriê ci¹gników rolniczych typu Challenger, Track Marshall ci¹gnik rolniczy TM-200, Colmant Cuvelier - maszyny rolnicze i
pojazdy specjalne, John Deere  ci¹gniki rolnicze, za Intertractor
 maszyny rolnicze, pojazdy transportowe i specjalne.
Nowoæ problematyki oraz brak dowiadczeñ powoduj¹, i¿ budowane dot¹d w niewielkiej iloci podwozia z g¹sienicami elastomerowymi maj¹ wiele wadliwych rozwi¹zañ, które nale¿y zmieniæ.
Niemiecka firma INTERTRACTOR, która wyposa¿a w podwozia g¹sienicowe pojazdy przoduj¹cych europejskich, amerykañskich
i japoñskich firm produkuj¹cych maszyn mobilne, zawar³a z Politechnik¹ Wroc³awsk¹ porozumienie o wspó³pracy (18 stycznia 1995
r.). Dziêki temu podjêto w Zak³adzie In¿ynierii Maszyn i Pojazdów
Roboczych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn systematyczne prace naukowe dotycz¹ce elastomerowych podwozi g¹sienicowych. Nale¿y podkreliæ, i¿ dzia³alnoæ naukowa i badawcza
zak³adu kierowanego przez dr hab. in¿. Piotra Dudziñskiego, prof.
ndzw. PWr podporz¹dkowana jest idei realizacji innowacyjnej strategii w nauce. Kontynuuje siê w ten sposób dobre tradycje stworzone przez prof. zw. dr hab. in¿. Henryka Hawrylaka oraz prof. dr
in¿. Kazimierza Pieczonkê.
Dr hab. in¿. Piotr Dudziñski, prof. ndzw. PWr, bêd¹cy równie¿
sekretarzem The International Society for Terrain-Vehicle Systems
na Europê Centraln¹ i Wschodni¹, opracowa³ we wspó³pracy z firm¹ INTERTRACTOR podstawy naukowe i techniczne nowatorskiego w skali wiatowej uk³adu jezdnego nowej generacji z g¹sienicami elastomerowymi, w którym wyeliminowano istotne wady
znanych rozwi¹zañ. To innowacyjne rozwi¹zanie zosta³o opatentowane w najbardziej zawansowanych technologicznie krajach. Obecnie dr hab. in¿. Piotr Dudziñski, jako g³ówny twórca, uzyska³ ju¿
na szczegó³owe rozwi¹zania 7 patentów; m.in. w USA, Wielkiej
Brytanii, Niemczech i W³oszech. Na zaproszenia firm i uniwersytetów technicznych prezentowa³ to rozwi¹zanie w Europie Zachodniej i USA.
G³ówne elementy tego nowatorskiego rozwi¹zania stanowi¹:
Napêd hybrydowy
W znanych na ca³ym wiecie rozwi¹zaniach podwozi na g¹sienicach elastomerowych do przenoszenia mocy napêdowej z ko³a
napêdowego na tamê g¹sienicow¹ wykorzystane s¹ zarówno po³¹czenia kszta³towe jak i po³¹czenia cierne.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ napêdu kszta³towego jest to, i¿ gwarantuje
on niezawodne przenoszenie mocy z ko³a napêdowego na g¹sienicê w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych (spowodowanych
przez b³oto, zapylenie etc.). Napêd wykorzystuj¹cy po³¹czenie
kszta³towe poddawany jest lokalnie wystêpuj¹cym spiêtrzeniom
naprê¿eñ, które s¹ typowe dla tego rodzaju napêdu. Grozi to w rezultacie zmniejszeniem trwa³oci tamy g¹sienicy elastomerowej.
Wspomniane wy¿ej wady napêdu kszta³towego nie wystêpuj¹ w
napêdzie ciernym. Na przyk³ad poddana przeci¹¿eniom tama elastomerowa z regu³y dziêki polizgom przemieszcza siê wzglêdem
ko³a napêdowego, natomiast w przypadku napêdu kszta³towego
nastêpuje zerwanie lub pêkniêcie tamy. Z tego te¿ wzglêdu trwa³oæ g¹sienic elastomerowych o napêdzie ciernym zazwyczaj jest
znacznie wiêksza ni¿ elementów napêdu kszta³towego. W napêdzie ciernym mog¹ jednak pojawiæ siê problemy innego rodzaju.
Mo¿e to byæ, na przyk³ad, zjawisko polizgu pomiêdzy bêbnem
napêdowym i tam¹  i to zarówno w warunkach bardzo du¿ej wilgotnoci jak i wtedy, gdy jest sucho, przy du¿ym zapyleniu. Zjawisko takie wystêpuje wówczas, gdy na powierzchni styku pomiêdzy
bêbnem i tam¹ elastomerow¹ zgromadzi siê b³oto lub py³. Tym
samym nie jest zagwarantowane prawid³owe przenoszenie mocy
pomiêdzy bêbnem napêdowym i tam¹ elastomerow¹. Problemy tego
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rodzaju dadz¹ siê czêciowo zredukowaæ dziêki zastosowaniu odpowiednich rozwi¹zañ konstrukcyjnych, nie da siê ich jednak ca³kowicie wyeliminowaæ.
Nowatorski napêd hybrydowy pozwala wykorzystaæ jednoczenie podstawow¹ zaletê napêdu ciernego (jak¹ jest du¿a trwa³oæ
tamy elastomerowej) oraz g³ówn¹ zaletê napêdu kszta³towego (jak¹
stanowi niezawodne przenoszenie mocy napêdowej). Zadaniem tak
zaprojektowanego napêdu jest mo¿liwie najlepsze wykorzystanie
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obu zalet, a tym samym
zapewnienie niezawodnego przenoszenia
wystarczaj¹cej mocy
napêdowej przy optymalnym naci¹gu g¹sienicy wymaganym dla
napêdu
ciernego.
Wspomniane rozwi¹zanie techniczne realizowane jest w ten
sposób, ¿e napêd
kszta³towy mo¿e byæ
w³¹czany automatycznie jako dodatkowy,
szczególnie w sytuacjach awaryjnych (np.
w przypadku wyst¹pienia polizgu miêdzy
bêbnem napêdowym i
tam¹ elastomerow¹).
Wed³ug fachowców
wspomniany oryginalny napêd hybrydowy,
ze wzglêdu na swoje
zalety, stanowi przysz³ociow¹ technikê
napêdu pojazdów z g¹sienicami elastomerowymi.
Inteligentne zawieszenie rolek nonych
Konwencjonalne
uk³ady zawieszenia rolek nonych maj¹ z regu³y sta³¹ ruchliwoæ
oraz sta³e w³aciwoci
sprê¿ysto-t³umi¹ce.
Przeprowadzona analiza stanu techniki w tym
zakresie wykaza³a, i¿
mimo istnienia wielu
ró¿nych rozwi¹zañ
maj¹ one z regu³y ograniczony zakres stosowania i nadaj¹ siê tylko do okrelonych typów pojazdów. Tendencja do stosowania
pojazdów na g¹sienicach w zmiennych warunkach eksploatacyjnych narzuca szereg
czêsto przeciwstawnych wymagañ trakcyjnych i dynamicznych, które dotycz¹ g³ównie zawieszeñ rolek nonych.
Odpowiedzi¹ na te zapotrzebowania jest koncepcja tzw. inteligentnego zawieszenia rolek nonych. To nowatorskie, opatentowane uniwersalne zawieszenie z regulowan¹ ruchliwoci¹ rolek nonych (³¹cznie z mo¿liwoci¹ ich ca³kowitego zablokowania) oraz
z regulowanymi w³aciwociami sprê¿ysto-t³umi¹cymi zapewnia w
szerokim zakresie optymaln¹ adaptacjê podwozia do konkretnych
wymagañ eksploatacyjnych pojazdu. Proponowane rozwi¹zanie ma
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jeszcze dodatkow¹ zaletê: pozwala skracaæ d³ugoæ styku g¹sienicy z pod³o¿em, co prowadzi do istotnego zmniejszenia energoch³onnoci procesu skrêtu pojazdu.
Adaptacyjny uk³ad do napinania g¹sienicy elastomerowej oraz
kompensacji szkodliwych obci¹¿eñ
Przeprowadzone w IKiEM PWr prace badawcze wykaza³y, ¿e w
ró¿nych fazach ruchu, na dowolnym pod³o¿u i w warunkach niezak³óconego przenoszenia mocy z ko³a napêdowego na tamê g¹sienicy elastomerowej niezbêdne okazuje siê zastosowanie regulowanego napiêcia g¹sienicy. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mo¿liwe jest jednoczesne
zredukowanie do minimum wewnêtrznych strat g¹sienicy elastomerowej oraz optymalizacja parametrów trakcyjnych maszyny.
Konwencjonalne rozwi¹zania maj¹ z regu³y sta³y naci¹g g¹sienicy. Opracowany uk³ad jezdny nowej generacji stwarza mo¿liwoæ
automatycznej regulacji naci¹gu g¹sienicy odpowiednio do zmiennych warunków eksploatacyjnych. Mo¿na np. osi¹gn¹æ:
 ó¿ny naci¹g g¹sienicy podczas jazdy do przodu i do ty³u,
 ró¿ny naci¹g g¹sienicy w zale¿noci od rodzaju pod³o¿a (pod³o¿e twarde, miêkkie),
 odci¹¿enie g¹sienicy w chwili wy³¹czenia maszyny,
 zwiêkszony naci¹g g¹sienicy podczas ruszania pojazdu z miejsca  po kilku sekundach fazy rozruchu si³a naci¹gu tamy zostanie
zmniejszona do wczeniej ustalonej i zaprogramowanej wartoci.
Na podstawie naukowej koncepcji dr hab. in¿. Piotra Dudziñskiego oraz opracowanego projektu powy¿szego uk³adu jezdnego
zrealizowano prototyp w formie unikalnego stanowiska badawczego. Warto podkreliæ, i¿ koszt urz¹dzenia, które sfinansowa³a firma
niemiecka INTERTRACTOR, wynosi³ 500.000 marek niemieckich.
To uniwersalne urz¹dzenie eksperymentalne, nie maj¹ce swego od-

Opinia
Prezydium Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoæ
w sprawie rewaloryzacji p³ac
w szkolnictwie wy¿szym w roku 2000 r.
Prezydium Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ zmuszone
jest kolejny raz wyraziæ zdecydowana dezaprobatê wobec drastycznie niskiej rewaloryzacji p³ac w szkolnictwie wy¿szym. Rewaloryzacja przewidywana w roku 2000 bije, niestety, pod tym wzglêdem
wszelkie rekordy. Wskanik 1,04, na który pozwalaj¹ obiecywane
Politechnice Wroc³awskiej rodki na rewaloryzacjê p³ac, jest znacznie ni¿szy od wspó³czynnika ubieg³orocznej inflacji i zdecydowanie odbiega od oczekiwañ pracowników, którzy uwierzyli w propagandowe informacje, ¿e rewaloryzacja bêdzie przewy¿szaæ ubieg³oroczn¹ inflacjê o ok. 2%.
Za oburzaj¹ce uznajemy manipulowanie wskanikami wprowadzaj¹ce opiniê publiczn¹ w b³¹d i maj¹ce wywo³aæ wra¿enie znacz¹cej poprawy sytuacji materialnej pracowników szkolnictwa
wy¿szego.
Tymczasem w rzeczywistoci:
 wzrost wynagrodzeñ odnoszony jest do planowanej, a nie rzeczywistej, znacznie wy¿szej inflacji z ubieg³ego roku (pesymistyczne prognozy min. Kropiwnickiego okaza³y siê znacznie bli¿sze
prawdy ni¿ kolejne nieudane przewidywania min. Balcerowicza),
 bud¿et finansuje rewaloryzacjê p³ac jedynie w wysokoci
96,1%,
 w wyznaczaniu wskanika waloryzacji operuje siê pojêciem
tzw. p³acy redniorocznej, która w ubieg³ym roku zosta³a zani¿ona w wyniku przeprowadzenia rewaloryzacji dopiero od marca.

powiednika na wiecie, umo¿liwia badanie nieznanych zjawisk oraz
wyznaczanie wp³ywu szerokiego spektrum czynników konstrukcyjnych i technologicznych niezbêdnych do optymalnego kszta³towania w praktyce przemys³owej tej klasy uk³adów jezdnych z g¹sienicami elastomerowymi.
Firma INTERTRACTOR, dziêki wielkiej ¿yczliwoci prof. M.
Kettinga, ufundowa³a ponadto dwa stypendia doktoranckie dla absolwentów Politechniki Wroc³awskiej, panów mgr in¿. Roberta
Czabanowskiego i mgr in¿. Andrzeja Kosiary oraz wspomaga ich
prace kwalifikacyjne z zakresu omawianej tematyki. Wspó³finansuje równie¿ potrzebn¹ aparaturê i oprogramowanie.
Stanowisko badawcze wraz z wszechstronnym i nowatorskim
oprzyrz¹dowaniem zosta³o zainstalowane w Laboratorium Zak³adu In¿ynierii Maszyn i Pojazdów Roboczych Instytutu Konstrukcji
i Eksploatacji Maszyn Wydzia³u Mechanicznego PWr.
W tym miejscu nale¿y podkreliæ, ¿e ca³e przedsiêwziêcie nie
by³oby mo¿liwe bez ¿yczliwego zaanga¿owania w³adz Uczelni, a
szczególnie Prorektora ds. Ogólnych dr in¿. Ludomira Jankowskiego, który wykaza³ du¿e zrozumienie i pomoc w realizacji elektrycznej instalacj zasilania urz¹dzenia badawczego.
Unikalne stanowisko do badañ nowej generacji uk³adu jezdnego
z g¹sienicami elastomerowymi stanowi przyk³ad transferu technologii do innych krajów. Ponadto wzbogaci³o ono w istotny sposób bazê
naukowo-badawcz¹ i dydaktyczn¹ uczelni, stworzy³o wiêc w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydzia³u Mechanicznego
PWr doskona³e mo¿liwoci kszta³cenia studentów oraz realizacji prac
dyplomowych i kwalifikacyjnych na wiatowym poziomie.
Maria Kisza

Wed³ug danych zebranych przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ
Solidarnoæ skala rewaloryzacji p³ac pracowników Politechniki
Wroc³awskiej jest podobna do wprowadzonej przez wiêkszoæ innych uczelni we Wroc³awiu i w kraju. Oczywicie najmniejsze problemy z uzyskaniem wskanika rewaloryzacji zbli¿onego do zapowiadanego maj¹ uczelnie, na których poziom p³ac, zw³aszcza w
grupach pracowniczych o najwy¿szych uposa¿eniach, jest stosunkowo niski.
Rewaloryzacja definiowana jest jako rekompensata wzrostu kosztów utrzymania, wynikaj¹cego z inflacyjnej zmiany cen. Tymczasem ostatnie dziesiêciolecie przynios³o niebywa³y wzrost zapotrzebowania na us³ugi edukacyjne. Liczba studiuj¹cych zwiêkszy³a siê
blisko czterokrotnie przy praktycznie niezmienionej liczbie nauczycieli akademickich i znacznym spadku liczby pracowników pomocniczych (obs³ugi dydaktyki i administracji).
Ten nieznany w ¿adnej dziedzinie ¿ycia publicznego w Polsce
wzrost wydajnoci nie jest jednak rekompensowany nawet na poziomie b³êdnie ocenianej inflacji.
Z informacji uzyskanych przez Komisjê Zak³adow¹ wynika, ¿e
do 18 kwietnia br. uczelnie nie otrzyma³y od MEN oficjalnych dokumentów ani rodków finansowych na wdro¿enie rewaloryzacji.
W tej sytuacji, podobnie jak w ubieg³ych latach, nieodpowiedzialnoæ Ministerstwa Finansów grozi niedotrzymaniem terminu waloryzacji (3 maja 2000), wynikaj¹cym z ustawy bud¿etowej. Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ zwróci³a siê do JM Rektora z
prob¹ o rozpatrzenie mo¿liwoci wyp³acenia pracownikom Politechniki Wroc³awskiej zrewaloryzowanych wynagrodzeñ w terminie przewidzianym ustawowo, zgodnie z zasadami ustalonymi ze
zwi¹zkami zawodowymi, mimo braku formalnego rozporz¹dzenia
Ministra.
dr in¿. Ryszard Wroczyñski,
przewodnicz¹cy KZ NSZZ Solidarnoæ
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Ci¹g dalszy dyskusji o Prawie o szkolnictwie wy¿szym

Opinie
s¹ zró¿nicowane
29 marca 2000 r. odby³o siê spotkanie rektorów ró¿nych typów szkó³ wy¿szych z premierem Jerzym Buzkiem. Dotyczy³o
ono perspektyw wniesienia pod obrady parlamentu Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
W imieniu rektorów  cz³onków Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich wyst¹pi³ przewodnicz¹cy KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej prof.dr hab. Jerzy Wonicki. Przypomnia³ on, ¿e opracowanie ustawy zajê³o ponad trzy lata od czasu przedstawienia przez rektorów inicjatywy w jesieni 1996 r.
Rektorzy uczelni zrzeszonych w KRASP popieraj¹ og³oszony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt z dnia 18.01.2000
r. Prawa o szkolnictwie wy¿szym. Poparcie to, potwierdzone
uchwa³ami rektorów poszczególnych typów szkó³ i regionalnych
konferencji rektorów, dotyczy nie ka¿dego sformu³owania i
brzmienia ka¿dego bez wyj¹tku artyku³u tego projektu, ale przyjêtych za³o¿eñ i rozwi¹zañ modelowych oraz zasadniczych uregulowañ. Rektorzy popieraj¹ zawarte w projekcie rozwi¹zania
prowadz¹ce do uwolnienia publicznych szkó³ wy¿szych od regulacji o charakterze centralistycznym.
Zdaniem KRASP projekt zawiera w³aciwe regulacje dotycz¹ce:
 roli pañstwa, przede wszystkim jako gwaranta ekonomicznych i prawnych podstaw dzia³ania systemu szkolnictwa wy¿szego oraz autonomii uczelni i ich mo¿liwoci rozwojowych, co w
szczególnoci obejmuje gwarancje p³acowe dla nauczycieli akademickich w szko³ach publicznych,
 zasady jednoci i integracji systemu szkolnictwa wy¿szego,
tak aby sta³o siê ono wolne od podzia³ów resortowych, które maj¹
negatywne nastêpstwa.
Rektorzy pragn¹, aby uczelnie wszystkich typów (a wiêc uniwersytety, uczelnie techniczne, rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego, wy¿sze szko³y morskie, uczelnie artystyczne maj¹ce mo¿liwoæ nadawania doktoratu sztuk, uczelnie wojskowe oraz akademie medyczne dysponuj¹ce szpitalami klinicznymi jako swoj¹ w³asnoci¹) stanowi³y wspólny zintegrowany system szkolnictwa wy¿szego.
Prof. Jerzy Wonicki podkreli³, ¿e akceptacja ogólnego postulatu KRASP og³oszonego w 1998 r. zmierzaj¹cego w kierunku
odpañstwowienia uczelni (co przejawia³oby siê w przyjêciu nadrzêdnoci autonomii instytucjonalnej nad regu³ami etatystycznymi i bezporedni¹ kuratel¹ pañstwa) oznacza m.in., ¿e to nie grupy lub organizacje dzia³aj¹ce obok uczelni, ale same szko³y wy¿sze reprezentowane przez uprawnionych do tego rektorów kreuj¹ czo³ow¹ instytucjê opiniodawcz¹ i doradcz¹ dzia³aj¹c¹ na poziomie ca³ego systemu.
Kompetencyjne umocowanie powinny mieæ  jak mówi projekt  nastêpuj¹ce organy:
 minister w³aciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego jako organ rozporz¹dzaj¹cy i nadzoruj¹cy,
 nowa instytucja  Rada G³ówna Akredytacyjna jako trybuna³
jakoci oraz standardów akademickich i rygorów z tym zwi¹zanych,
 Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich jako organ doradczy i opiniodawczy, bêd¹cy partnerem w³adz pañstwowych. W prace KRASP ju¿ wkrótce na zasadzie cz³onkostwa stowarzyszonego w³¹cz¹ siê rektorzy uczelni niepublicznych maj¹cych uprawnienia do nadawania tytu³ów magistra oraz Konferen-
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cja Rektorów Pañstwowych Uczelni Zawodowych jako konferencja stowarzyszona.
KRASP popiera tak¿e zawarte w projekcie zasady finansowania szkó³ wy¿szych, w tym zasady odp³atnoci za studia. Zgodnie
z projektem studia, bez wzglêdu na ich formê, s¹ bezp³atne w granicach limitów wynikaj¹cych z poziomu finansowania bud¿etowego oraz odp³atne poza tymi limitami  w granicach rezerw zasobów uczelni, po to, by unikn¹æ ograniczenia liczby miejsc do
studiowania, co obni¿a³oby dostêpnoæ studiów.
Zdaniem prof. J.Wonickiego logiczne jest przyjêcie zwiêkszonej roli statutu uczelni jako ród³a prawa oraz wprowadzenie
autonomii szkó³ wy¿szych, obejmuj¹cej nie tylko sprawy akademickie, ale tak¿e organizacjê, zarz¹dzanie, gospodarkê, sprawy
kadrowe oraz wyznaczanie zadañ i wynagradzanie nauczycieli akademickich, w warunkach stosowania zagwarantowanych przez
pañstwo minimów p³acowych.
Wszystko to odbywaæ siê bêdzie w warunkach spe³nienia zasady przejrzystoci dzia³ania uczelni wobec w³adz pañstwowych
i opinii publicznej.
Istotne s¹ te¿ uregulowania dotycz¹ce spraw studenckich. Obejmuj¹ one podmiotowoæ studentów, pomoc materialn¹ i rolê samorz¹dów studenckich.
Rektorzy zrzeszeni w KRASP s¹ przekonani, ¿e nadanie biegu
pracom legislacyjnym w parlamencie nad projektem rz¹dowym
opartym na projekcie z 18 stycznia br. bêdzie stanowiæ w³aciw¹
formê uwzglêdnienia wniosków, które zosta³y przedstawione przez
KRASP przed dwoma laty. KRASP ma nadziejê, ¿e jej stanowisko popieraj¹ równie¿: Parlament Studentów RP, Konferencja Rektorów Uczelni Niepublicznych oraz Konferencja Rektorów Pañstwowych Wy¿szych Szkó³ Zawodowych.
Ponadto prof. Jerzy Wonicki podkreli³, ¿e dziêki determinacji, któr¹ rektorzy zrzeszeni w KRASP wykazali siê w pracach
nad Prawem o szkolnictwie wy¿szym, a tak¿e dziêki dobrej wspó³pracy z Ministrem Edukacji Narodowej dosz³o do powstania dobrego projektu. W imieniu rektorów zrzeszonych w KRASP wyrazi³ te¿ wolê dalszego wspó³dzia³ania z MEN.
W imieniu Konferencji Rektorów Uczelni Niepañstwowych
wyst¹pi³ jej przewodnicz¹cy  prof. Józef Szab³owski, rektor Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku. Wyrazi³ on
przekonanie, ¿e nowa ustawa powinna uwzglêdniæ przemiany, które zachodz¹ w polskim szkolnictwie wy¿szym. Przypomnia³, ¿e
obecnie w Polsce istnieje ponad 170 uczelni niepublicznych, które kszta³c¹ ju¿ 1/3 populacji studentów pierwszego roku.
Zdaniem prof. Szab³owskiego obecny, ósmy ju¿, projekt ustawy jest mniej korzystny dla uczelni niepublicznych ni¿ dotychczasowe, co sk³ania uczelnie niepañstwowe do starañ o wypracowanie nowego projektu. Przemawiaj¹ za tym trzy okolicznoci:
 potrzeba stworzenia równoprawnych warunków funkcjonowania uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednakowej pomocy organizacyjnej i finansowej dla studentów;
 potrzeba uregulowania w jednej ustawie ca³okszta³tu zagadnieñ szkolnictwa wy¿szego (uczelni akademickich i zawodowych);
 potrzeba ustawowego zagwarantowania wysokiej jakoci
kszta³cenia we wszystkich szko³ach i wprowadzenia systemu akredytacji.
Konferencja Rektorów Szkó³ Niepañstwowych przedstawi³a
Ministrowi Edukacji Narodowej swoje uwagi do obecnego projektu ustawy. Projekt ten, ich zdaniem, w niektórych sformu³owaniach jest niezgodny z konstytucyjn¹ zasad¹ hierarchicznoci
systemu róde³ prawa, eliminuje prawa nabyte bez wa¿nych przyczyn spo³ecznych, a niektóre rozwi¹zania ograniczaj¹ funkcje
szkó³ niepublicznych bez dostatecznego uzasadnienia. (ml)
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Konkurs na projekt
salonu Mercedesa
W dniu 22 stycznia 2000 r. zosta³ og³oszony konkurs na projekt koncepcyjny salonu samochodowego Mercedesa zorganizowany przez
Firmê Deimler Chrysler Automotive Sp. z o.o. Polska i prodziekana
ds. studenckich Wydzia³u Architektury PWr dr in¿. arch. Andrzeja
Poniewierkê. Wziê³o w nim udzia³ piêtnacie zespo³ów (33 studentów W-1). Aby u³atwiæ uczestnikom postawione zadanie i poszerzyæ
ich wiedzê, w czasie trwania konkursu zaproszono na spotkanie niemieckiego architekta Sotiriosa Zagourasa wspó³pracuj¹cego z firm¹
Mercedes-Benz w Stuttgarcie. Przedstawi³ on kryteria projektowe
tej firmy w odniesieniu do salonów samochodowych i omówi³ przyk³ady takich obiektów znajduj¹cych siê w Europie. Studentom umo¿liwiono tak¿e zwiedzanie stacji obs³ugi technicznej samochodów
marki mercedes, która funkcjonuje we Wroc³awiu.
Publiczna, autorska prezentacja prac konkursowych odby³a siê
24 marca br. By³y one oceniane przez jury w sk³adzie: dyrektor
firmy Mercedes-Benz ds. rozwoju sieci samochodowej na Polskê
Thomas M. Eisenbarth, in¿. arch. Sotirios Zagouras oraz prodziekan Wydzia³u Architektury dr in¿. arch. Andrzej Poniewierka. Poni¿ej przedstawiamy wyniki konkursu.
I nagroda  nie przyznano
II nagroda  zespó³: Anna Fr¹czak, Mariusz S³ugocki
III nagroda zespó³: £ukasz Daleczko, Chris Hudeludis, Micha³ Jarkiewicz, Jerzy Kopka
Przyznano równie¿ cztery wyró¿nienia za wk³ad twórczy i interesuj¹ce pomys³y. Otrzymali je:
I wyró¿nienie  zespó³: Adam Majchrzak i Sebastian Stanis³awski
II wyró¿nienie  zespó³: Iwona Karzczun, Artur Doro¿yñski
III wyró¿nienie  zespó³: Tomasz Maziarz, Daniel B³aszczyk,
£ukasz Kucharski
IV wyró¿nienie zespó³: Ma³gorzata Ogonowska, Ewa Kuryluk
Nagrody ufundowane przez firmê Deimler Chrysler Automative
Sp.zo.o. zosta³y oficjalnie wrêczone laureatom przez dyr. Thomasa
M. Eisenbarta. Zdobywcy nagród i pierwszego wyró¿nienia zostali
zaproszeni na sfinansowan¹ przez tê firmê wycieczkê do Stuttgartu.
Przewidziano nie tylko zwiedzanie tego ciekawego architektonicznie miasta, ale tak¿e wizytê w fabryce i muzeum Mercedes-Benz.

Projekt salonu Mercedesa  II nagroda

Na zdjêciach:
1. Wszyscy laureaci konkursu wraz z cz³onkami jury. dr Andrzejem
Poniewierk¹, in¿. Sotiriosem Zagourasem i dyr. Thomasem M. Eisenbarthem
2. Zdobywcy II nagrody: Mariusz S³ugocki i Anna Fr¹czak

Konkurs na logo Wydzia³u
Mechaniczno-Energetycznego
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przynale¿noæ do okrelonej grupy jest
obecnie czêsto sygnowana znakiem graficznym, a Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny nie posiada takiego znaku, z którym mo¿na
by³oby go identyfikowaæ, w³adze tego wydzia³u og³osi³y w po³owie lutego konkurs na logo. Do udzia³u zaproszono nie tylko pracowników i studentów W-9, ale tak¿e jego przyjació³. Termin sk³adania prac (opatrzonych god³em) up³yn¹³ 15 marca 2000 roku. W
konkursie wziê³o udzia³ piêtnastu autorów przedstawiaj¹c 66 propozycji, które zosta³y ocenione przez jury w sk³adzie: prof. Jan Aleksiun  przewodnicz¹cy, prof. Jerzy Stañda, mgr Dariusz Godlewski, prof. Zbigniew Gnutek. Postanowiono przyznaæ:
1. jedn¹ nagrodê I stopnia w wysokoci 600 z³ za zestaw prac,
których autork¹ jest Joanna Miller,
2. dwie nagrody II stopnia w wysokoci 300 z³: Halinie Kruczek (I-20, PWr) za zestaw prac oraz
Marcinowi Kulczyckiemu,
3. wyró¿nienie w wysokoci 100 z³
Hubertowi Oziminie (IV rok, Wydz.
M-E).
Wszystkie wyró¿nione prace zostan¹ zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej wystawie.
Nagrodzona praca Joanny Miller
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Studencki kabaret

Chyba skoñczy³y siê czasy, w których ¿ycie przeros³o kabaret, bo oto 24 marca odby³ siê na Politechnice pierwszy wystêp
amatorskiego kabaretu Leon. Zosta³ on
za³o¿ony pod koniec wrzenia ubieg³ego
roku przez czterech studentów drugiego
roku informatyki z Wydzia³u Elektroniki
PWr. Jacek Kaczmarek, Marcin Lau, Tomasz Malinowski i Adam Szylko maj¹ ju¿
w repertuarze dziesi¹tki wierszy, skeczy i
monologów. Tematyka utworów nie ogranicza siê do ¿ycia studenckiego. Jednak¿e
wiêkszoæ utworów zwi¹zanych jest z Politechnik¹, a szczególnie z Wydzia³em Elektroniki. Dziêki odpowiedniej akcji plakatowej zapowiadaj¹cej spektakl sala 205 budynku C-1, w której odbywa³ siê wystêp,
by³a pe³na; nie dla wszystkich chêtnych wystarczy³o miejsc siedz¹cych. Przybyli stu-

Materia³oznawstwo
 to takie proste !
24 lutego 2000 r. odby³o siê uruchomienie
zmodernizowanych sal dydaktycznych do
zajêæ laboratoryjnych z MATERIA£OZNAWSTWA w Instytucie Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej. Uroczystoæ
zgromadzi³a licznych goci. Przybyli na ni¹:
Prorektor ds. Nauki  prof. Jerzy Zdanowski, Prorektor ds. Ogólnych  dr in¿. Ludomir Jankowski, Prodziekan Wydzia³u Mechanicznego  dr hab. in¿. Tomasz Nowakowski oraz pracownicy I-19.
Gospodarzami spotkania byli: dyrektor
Instytutu Materia³oznawstwa i Mechaniki
Technicznej  dr hab.in¿. Jerzy Kaleta i kierownik Zak³adu Materia³oznawstwa  dr
hab.in¿. W³odzimierz Dudziñski, prof.
nadzw. PWr.
Do pomieszczeñ 204 a i b, które otrzyma³y 5 nowych komputerów PC, do³¹czono salê 208 wyposa¿on¹ w nowe meble,
mikroskopy wietlne i 6 komputerów PC.

denci nie tylko z Politechniki Wroc³awskiej,
ale i z innych uczelni. ¯ywa reakcja publicznoci wiadczy³a o
uznaniu dla twórców.
Wród widzów
obecni byli pani prodziekan Wydzia³u
Elektroniki dr hab.
in¿. Danuta Kaczmarek (zbie¿noæ
nazwisk nieprzypadkowa) i mgr Andrzej
Ostoja-Solecki, kierownik Samodzielnej Sekcji Spraw
Studenckich.
A oto przyk³ad
twórczoci zespo³u:
Historia studenta
utwór napisany przez:
Yacê, Bankowego, Lauka
na pó³przewodach
u prof. Zdanowskiego
Zna³em kiedy jednego studenta,
co zakuwa³ nawet w wiêta,
ku³ niemal na ka¿dym kroku
i zrobi³ magistra na drugim roku.
Nie minê³o roku pó³tora,
a nasz student mia³ ju¿ doktora.
A¿ tu dosta³ telefon nad ranem:
W³anie zosta³ pan dziekanem.
Rozmawiali przy kolacji
o szansie habilitacji.
Aby siê pokazaæ godnie,
zrobi³ ci j¹ w 2 tygodnie.
Zainstalowano lokaln¹ sieæ komputerow¹.
Poprzez serwer zasoby dydaktycznej bazy
danych bêd¹ udostêpnione w instytutowych
witrynach internetowych. W salach wyposa¿onych w stanowiska do prowadzenia
obserwacji mikroskopowych znajduj¹ siê
terminale (jako klienci podsieci) z udostêpnionymi prawami dostêpu do wskazanych
baz danych serwera. Znajduj¹ siê tam obrazy struktur metalograficznych próbek oraz
ich opisy i charakterystyka, zestawienie
w³asnoci mechanicznych i fizykochemicznych, a tak¿e
wyci¹gi z wybranych
norm zwi¹zanych z
badanymi próbkami.
Algorytm programu
obs³uguj¹cego system
oraz jego praktyczn¹
realizacjê wykonali
studenci Indywidualnego Toku Studiów

W koñcu by³ ju¿ tak obkuty,
¿e wyk³adaæ zacz¹³ druty.
Krzyczy wielka belfrów sfora
Niech startuje na rektora!
Obj¹³ stanowisko nowe
i zacz¹³ wysoko nosiæ g³owê.
Zrazili siê doñ przyjaciele,
wymylali nañ fortele.
Dnia jednego przed C-1
dosta³ prosto w mordê niegiem,
kiedy za po egzaminie
dosta³ pa³k¹ po ³ysinie.
A¿ mu klejem pewnego razu
posmarowali peda³ gazu,
przyklei³a mu siê gira
i niechc¹cy wpad³ pod tira.
S³uchaj teraz co ci powiem,
niech ci to zostanie w g³owie:
nie kuj nigdy godzin siedem,
by kiedy nie zosta³ zgredem.
nie kuj nigdy godzin osiem,
aby te¿ nie zosta³ ³osiem.
Leon Team 19 X 99

Jak twierdz¹ twórcy kabaretu, pochodzenie nazwy Leon jest cile zwi¹zane z
nasz¹ uczelni¹, a konkretnie z jednym z prowadz¹cych æwiczenia z fizyki, którego dzia³alnoæ wyzwoli³a w m³odych ludziach wenê
twórcz¹.
Zainteresowani kontaktem z Leonem
mog¹ pisaæ na adres: leon_team@go2.pl
Impreza by³a filmowana przez studenck¹ TV Styk. (Zorganizowa³a ona z tej
okazji konkurs audio-tele, w którym nale¿a³o odpowiedzieæ na pytanie: gdzie znajduje siê siedziba TV Styk?) (ml)
Robert Górecki i Daniel Lewandowski realizuj¹cy pracê magistersk¹ pod kierunkiem
dra hab.in¿. W³odzimierza Dudziñskiego,
prof. nadzw. PWr oraz pracownicy Zak³adu
Materia³oznawstwa.
Na fotografii dr hab.in¿. W³odzimierz
Dudziñski, prof.nadzw. PWr prezentuje gociom dzia³anie nowego systemu.

28

Konkurs G³ównego
Inspektora Pracy
Corocznie w terminie do 31 padziernika
przyznawane s¹ nagrody i wyró¿nienia
G³ównego Inspektora Pracy za najlepsze
prace naukowo-badawcze i dyplomowe z
dziedziny ochrony pracy. Konkurs dotyczy
prac og³oszonych lub obronionych na wy¿szych uczelniach lub w placówkach naukowo-badawczych w roku poprzedzaj¹cym
rok zg³oszenia wniosku.
Nagrody i wyró¿nienia przyznawane s¹
autorom indywidualnym lub zespo³om autorów (nie wiêcej ni¿ 3 osoby) w dwóch
kategoriach:
1. prace naukowo badawcze,
2. prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie).
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych dowiadczeñ nauki z zakresu ochrony pracy oraz poprawy warunków pracy. Dlatego zaleca siê, aby zg³aszane prace dotyczy³y:
1. doskonalenia rozwi¹zañ z zakresu prawnej ochrony pracy i funkcjonowania nowych regulacji prawnych w sferze stosunków pracy oraz analizy nieprawid³owoci wystêpuj¹cych w stosowaniu prawa,
2. doskonalenia rozwi¹zañ organizacyjnych i ekonomicznych systemu ochrony
pracy,
3. unowoczenienia systemów rozpoznawania i oceny zagro¿eñ zawodowych
oraz profilaktyki medycznej w miejscu
pracy,
4. budowania nowoczesnych systemów
informacji, kszta³cenia i edukacji na temat bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,
5. stosowania profilaktyki technicznej zagro¿eñ zawodowych i optymalizacji warunków pracy.
Przy ocenie zg³aszanych prac brane jest
pod uwagê znaczenie rozwi¹zanego w nich
problemu dla ochrony pracy, uzyskanie
wysokich efektów naukowych i wa¿nych
celów poznawczych oraz stopieñ oryginalnoci twórczej. Preferowane s¹ prace, których zastosowanie w praktyce umo¿liwi
osi¹gniêcie szybkiej poprawy bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracowników.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mog¹
wystêpowaæ:
1. promotorzy prac naukowo-badawczych
lub dyplomowych,
2. rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów naukowo badawczych,
3. ministrowie, kierownicy centralnych
urzêdów, którym podlegaj¹ szko³y wy¿sze i placówki naukowo badawcze,
4. okrêgowi inspektorzy pracy oraz dyrektorzy departamentów w G³ównym Inspektoracie Pracy.
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Wnioski dotycz¹ce prac obronionych
lub og³oszonych w 1999 roku nale¿y przekazaæ do G³ównego Inspektora Pracy w
terminie do 31 maja bie¿¹cego roku.
Powinny one byæ sporz¹dzone wed³ug
wzoru dostêpnego w Dziale Nauki PWr.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. zg³aszan¹ pracê (w przypadku zg³aszania opracowañ b¹d rozwi¹zañ technicznych nale¿y do³¹czyæ opis, dokumentacjê oraz inne materia³y uzupe³niaj¹ce),
2. recenzje (w przypadku pracy magisterskiej lub licencjackiej  co najmniej jedn¹, w odniesieniu do prac pozosta³ych 
co najmniej dwie).
Recenzje powinny zawieraæ wyczerpuj¹c¹ charakterystykê zakresu i przedmiotu
pracy, jak równie¿ ocenê stopnia jej oryginalnoci oraz przydatnoci spo³ecznej i naukowej z punktu widzenia ochrony pracy.
Recenzent musi legitymowaæ siê tytu³em
naukowym z dziedziny, której praca dotyczy, a wnioskodawca nie mo¿e byæ recenzentem zg³oszonej pracy.
Nagrody i wyró¿nienia przyznawane s¹
w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. nagroda I stopnia  do wysokoci: 8krotnego najni¿szego wynagrodzenia w
przypadku nagrody indywidualnej oraz
10-krotnego najni¿szego wynagrodzenia
w przypadku nagrody zespo³owej,
2. nagroda II stopnia  do wysokoci: 6krotnego najni¿szego wynagrodzenia w
przypadku nagrody indywidualnej oraz
8-krotnego najni¿szego wynagrodzenia
w przypadku nagrody zespo³owej,
3. nagroda III stopnia  do wysokoci: 4krotnego najni¿szego wynagrodzenia w
przypadku nagrody indywidualnej oraz
6-krotnego najni¿szego wynagrodzenia
w przypadku nagrody zespo³owej,
4. wyró¿nienia  do wysokoci: 2-krotnego najni¿szego wynagrodzenia w przypadku nagrody indywidualnej oraz 4krotnego najni¿szego wynagrodzenia w
przypadku nagrody zespo³owej.
Dodatkowe informacje o konkursie mo¿na uzyskaæ w G³ównym Inspektoracie Pracy:
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42,
tel. 661-93-50 lub 661-94-15, Zbigniew
Kowalczyk.

Targi
edukacyjne BeSt
Ju¿ po raz drugi Politechnika Wroc³awska uczestniczy³a w targach edukacyjnych,
jakie odbywaj¹ siê co roku w Wiedniu. Dzieli³a stoisko, a tak¿e zwi¹zane z organizacj¹
wyjazdu koszty, z Uniwersytetem Wroc³awskim, który prezentowa³ siê tam po raz szósty. Polska by³a ponadto reprezentowana

przez: Uniwersytet Warszawski i lubelski
UMCS.
Impreza BeSt 2k  die Messe für Beruf
und Studium odbywa³a siê od 9 do 12 marca 2000. Miejscem prezentacji by³a wiedeñska Stadthalle. Na ponad 200 stoiskach reklamowa³y siê instytucje dydaktyczne z ca³ej Europy: od szkó³ ponadpodstawowych
do wy¿szych. Z krajów by³ego bloku
wschodniego widaæ by³o te¿ Czechów, Wêgrów i S³owaków.
Koszt wynajêcia miejsca wystawowego:
20 tysiêcy szylingów austriackich, wys³ania obs³ugi stoiska i przygotowana materia³ów to spory wydatek, wiêc dwie wroc³awskie uczelnie radz¹ sobie wynajmuj¹c stoisko wspólnie. Studium Jêzyków Obcych
PWr opracowa³o z tej okazji folder, przedstawicielkom Politechniki Wroc³awskiej
marzy siê jednak profesjonalna oferta reklamowa: informatory, plakaty, gadgety, jakimi dysponowa³o wiele innych stoisk.
Reprezentuj¹ce nasz¹ uczelniê panie Gra¿yna Balkowska i Anna Paprotny ze Studium Jêzyków Obcych oceniaj¹, ¿e wysi³ek
polskich szkó³ wy¿szych nie by³ zmarnowany. Choæ niektórzy zwiedzaj¹cy zdawali siê
niemal po raz pierwszy dowiadywaæ siê tu
o istnieniu kraju nad Wis³¹, zetknê³y siê te¿
z liczn¹ grup¹ powa¿niejszych kandydatów
do studiowania w Polsce. Czêæ z nich to
osoby polskiego pochodzenia, które interesuj¹ siê mo¿liwoci¹ wys³ania swoich dzieci na polskie uczelnie. Zg³aszali siê te¿ Austriacy, zw³aszcza zainteresowani ofert¹ programu europejskiego SOCRATES. Czêsto
chcieli wiedzieæ, czy jest mo¿liwoæ odbycia u nas studiów czêciowych (1 lub 2 semestry). Pytaj¹cy byli zainteresowani nie
tylko kierunkami oferowanymi przez uczestnicz¹ce w targach uczelnie  dowiadywali
siê równie¿ o studia artystyczne (teatralne,
muzyczne, plastyczne). Obs³uga polskich
stoisk stara³a siê pomóc w nawi¹zywaniu
odpowiednich kontaktów.
Udzia³ w BeSt 2k by³ tak¿e okazj¹ do
nawi¹zywania wspó³pracy z uczelniami europejskimi, a nawet wiatowymi. Pojawi³a
siê np. propozycja wymiany studenckiej z
Ameryk¹ Po³udniow¹.
Uczestnicy targów s¹ przekonani, ¿e taka
impreza to dobra inwestycja  pod warunkiem starannego przygotowania materia³ów
promuj¹cych uczelniê. Bior¹ wiêc pod uwagê mo¿liwoæ wyjazdu na kolejne targi, które odbêd¹ siê na jesieni w Berlinie. 

BeSt
international
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ZARZ¥DZENIE WEWNÊTRZNE 13/2000
w sprawie zasad postêpowania
przy realizacji projektów w ramach
V Programu Ramowego
1. Przed z³o¿eniem aplikacji o projekt finansowany w ramach V Programu Ramowego uczestnik (koordynator, partner, subcontractor) projektu na Politechnice Wroc³awskiej zobowi¹zany jest do uzyskania
pisemnej zgody kierownika jednostki na
wykonanie projektu.
2. Ustala siê, ¿e formularze aplikacyjne
w czêci A-3 (Participant Profile/Information) do V Programu Ramowego bêd¹ podpisywane przez Prorektora ds. Nauki (authorized person). W tym celu nale¿y je z³o¿yæ w Dziale Wspó³pracy Miêdzynarodowej (A-1, pok. 146). Po zarejestrowaniu
projektu Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej przedk³ada formularze do podpisu Prorektorowi ds. Nauki, a nastêpnie przekazuje kopie Sekcji Planowania i Analiz Ekonomicznych.
3. Przy kalkulowaniu kosztów projektu
nale¿y zastosowaæ tryb rozliczeñ wg tzw.
kosztu dodatkowego ADDITIONAL
COST. Szacunkowe koszty robocizny na
Politechnice Wroc³awskiej przedstawiono w
za³¹czniku nr 1.
4. Aby ubiegaæ siê o dofinansowanie
swego uczestnictwa w V Programie Ramowym ze rodków KBN, informacje o z³o¿onym projekcie nale¿y przes³aæ do Krajowego Punktu Kontaktowego V Programu Ramowego. Informacjê nale¿y przygotowaæ w
formie elektronicznej (e-mail, dyskietka,
format Word) wed³ug formularza, który jest
dostêpny w Internecie pod adresem: http://
www.npk.gov.pl/uczestnicy.
5. Informacjê o uzyskanej ocenie (pozytywnej lub negatywnej) uczestnik przekazuje do Dzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodowej oraz Sekcji Planowania i Analiz Ekonomicznych.
6. W celu uzyskania wp³ywu rodków
pieniê¿nych na konto Politechniki Wroc³awskiej uczestnik projektu przesy³a instytucji
zagranicznej nastêpuj¹ce dane, zobowi¹zuj¹c j¹ tym samym do ich podania przy transferze pieniêdzy:
 numer zatwierdzonego projektu,
 swoje nazwisko i imiê,
 nr konta Politechniki Wroc³awskiej po
uzgodnieniu z Kwestur¹ Uczelni (A-1, pok.
168 lub 345).
7. Wydatkowanie rodków mo¿e nast¹piæ po otrzymaniu wp³ywu na konto Uczelni oraz otwarciu zlecenia. Podstaw¹ otwarcia zlecenia, na którym gromadzone bêd¹
rodki zwi¹zane z realizacj¹ projektu, jest

kopia kontraktu wraz z t³umaczeniem na
jêzyk polski oraz wniosek o otwarcie zlecenia z kalkulacj¹. Wniosek o otwarcie zlecenia musi byæ zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej, który akceptowa³ projekt na etapie aplikacji (p. 1).
8. Przy wydatkowaniu rodków obowi¹zuj¹ przepisy polskie, chyba ¿e przepisy
zagraniczne s¹ bardziej restrykcyjne.
9. Uczestnik projektu jest odpowiedzialny za terminowoæ i prawid³owoæ ozliczenia przyznanych funduszy, co stwierdza
do³¹czaj¹c stosowne owiadczenie przy
otwieraniu zlecenia.
10. Po zakoñczeniu realizacji projektu w
terminie zgodnym z kontraktem uczestnik
przedstawia Kwesturze (Sekcja Planowania
i Analiz Ekonomicznych) sprawozdanie
koñcowe dotycz¹ce rozliczeñ finansowych.
11. Informacji dotycz¹cych V Programu
Ramowego Unii Europejskiej udzielaj¹
Dzia³ Spraw Miêdzynarodowych i Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii,
które uzyska³o status Regionalnego Punktu
Kontaktowego.
12. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia.
Prof. Andrzej Mulak

Za³¹cznik do ZW 13/2000
Miesiêczne koszty robocizny na Politechnice Wroc³awskiej (uwzglêdniaj¹c wszystkie sk³adniki + narzut)
 profesor 1640 Euro
 adiunkt 1095 Euro
 adiunkt, st.wyk³adowca 985 Euro
 wyk³adowca, lektor, instruktor 800 Euro
 pracownicy techniczni 500800 Euro

Ustalenia dotycz¹ce kryteriów
i trybu sk³adania wniosków
o dofinansowanie z KBN
aparatury na rok 2001
Przyjêto zasadê, ¿e dostêp do nowoczesnej aparatury naukowej i badawczej finansowanej ze rodków KBN nale¿y zapewniæ
wszystkim jednostkom PWr. Wprowadzone priorytety dotyczyæ powinny tylko wniosków tzw. rodowiskowych , a wiêc wniosków gdzie zakupiona aparatura bêdzie dostêpna dla wielu jednostek organizacyjnych
nie tylko PWr.
A. Za³o¿enia ogólne
I. Wnioski na rok 2001 sk³adane s¹ przez:
a) wydzia³y jako jednostki podstawowe
b) jednostki, które nie s¹ w strukturze wydzia³ów (np. SJO, SWFiS, BG, Oficyna Wydawnicza)

II. Obowi¹zuj¹ca lista rankingowa PWr. na
rok 2000  po rozpatrzeniu przez KBN
co ma nast¹piæ w kwietniu 2000, przestanie obowi¹zywaæ. Wnioski, które nie
otrzyma³y finansowego wsparcia z KBN
mog¹ zostaæ umieszczone na nowych
listach.
III. Dziekani wydzia³ów (kierownicy jednostek) sporz¹dzaj¹ listê rankingow¹
wniosków wydzia³owych (jednostek).
IV. Liczba wniosków sk³adanych przez jednostki jest uzale¿niona od:
a) wielkoci jednostki (liczba pracowników, pracowników naukowych)
b) kategoryzacji jednostki przez KBN
Dla jednostek nie bêd¹cych w strukturach wydzia³owych - iloæ wniosków oraz
wnioskowan¹ kwotê ustala Senacka Komisja ds. Organizacji i Finansowania Badañ
Naukowych
V. Ranking uczelniany ustala Senacka Komisja ds. Organizacji i Finansowania
Badañ Naukowych wg zaakceptowanego przez Komisjê trybu (regulaminu)
B. Ustalenie listy rankingowej
I. Z³o¿one wnioski dzieli siê na 2 grupy:
1) grupa I (priorytetowa)  wnioski o charakterze interdyscyplinarnym (wnioskowany zakup aparatury dotyczy badañ dla rodowiska szerszego ni¿ wydzia³, instytut). Do wniosków rodowiskowych winny byæ do³¹czone pisma popieraj¹ce podpisane przez dziekanów wydzia³ów innych uczelni lub
dyrektorów innych jednostek badawczych ( PAN, JBR itp. )
2) grupa II  wnioski, w których wnioskowany zakup dotyczy w¹sko zorientowanego zespo³u badawczego
3) wnioski grupy I umieszczone zostaj¹
na czele listy rankingowej PWr.
II.Kolejnoæ na licie rankingowej PWr.
wniosków grupy II uzale¿niona jest od
iloci punktów uzyskanych przez dany
wniosek.
Kryteria:
1) ranking wydzia³owy
Liczba punktów przypadaj¹ca na poszczególne wnioski wydzia³owej listy rankingowej uzale¿niona jest od liczby wniosków przypadaj¹cych na dany wydzia³
2) zasiêg u¿ytkowania wnioskowanej
aparatury
3) potencja³ naukowy jednostki obejmuj¹cy:
 kategoriê jednostki
 dorobek publikacyjny w przeliczeniu
na 1 pracownika naukowego
 rozwój kadry naukowej
4) zasadnoæ inwestycji:
 czy wnioskowana aparatura jest na
PWr i czy jest dostêpna?
 jak poszerza mo¿liwoci badawcze?
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Polecamy konkurs specjalny:
Nagroda dla Studenta

EuroPrix
MultiMediaArt
W 2000 roku odbêdzie siê kolejna edycja konkursu EuroPrix MultiMediaArt. Ma
on wy³oniæ najlepsze europejskie produkty
multimedialne. Odbywa siê on z inicjatywy
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej,
przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Spo³eczeñstwa Informacyjnego Komisji Europejskiej i Francji jako kraju przewodnicz¹cego Unii w drugiej po³owie 2000 roku.
Rz¹dy pañstw cz³onkowskich wspieraj¹ poszczególne aspekty inicjatywy. W sk³ad jury
wchodzi 44 niezale¿nych ekspertów z dziedziny multimediów. Pochodz¹ oni z 29 krajów.
Konkurs zosta³ zapocz¹tkowany w 1998
roku przez Komisjê Europejsk¹ i austriackie Ministerstwo Gospodarki. Obecnie EuroPrix MultiMediaArt jest najwa¿niejsz¹
nagrod¹ w dziedzinie nowych rodków przekazu, ich treci i zastosowañ.
Adresatami tej inicjatywy s¹ europejscy
producenci przekazów i aplikacji multimedialnych (off-line i on-line, wszystkie platformy sprzêtowe). Do konkursu mo¿na zg³aszaæ produkty opracowane i (lub) wydane
w Europie w latach 1999 i 2000.
W EuroPrix 2000 mog¹ braæ udzia³ producenci maj¹cy obywatelstwo lub siedzibê
g³ówn¹ w jednym z 15 pañstw cz³onkowskich UE, 4 krajów Europejskiej Strefy Ekonomicznej, 10 krajów kandyduj¹cych z Europy rodkowej i Wschodniej (a wiêc i Polski) lub na Cyprze, Malcie, w Turcji lub Izraelu.
Zg³oszenia nale¿y dostarczyæ do 30
czerwca 2000 r. pod adresem Sekretariatu
EuroPrix w Salzburgu w Austrii. Regulamin konkursu i formularz zg³oszenia zamieszczono na stronie www.europrix.org.
Nagrody EuroPrix s¹ przyznawane za doskona³oæ i uatrakcyjnienie odbioru w nastêpuj¹cych kategoriach:
1. Wiedza i odkrycia  adresowane do
zainteresowañ i potrzeb odbiorców, którzy
pragn¹ zdobyæ2.
wiedzê we wszelkich dziedzinach poszukiwañ i badañ, w tym
w naukach przyrodniczych;
3. Kultura europejska w cyfrowym
wiecie  poszukiwanie produktów powiêconych wszelkim aspektom ¿ycia codziennego w Europie, tradycji poszczególnych
narodów i naszemu dziedzictwu kulturalnemu;
4. Wspieranie ma³ych i rednich przed-
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siêbiorstw w przemyle elektronicznym i
na rynku  przekazy multimedialne dla
99% przedsiêbiorstw europejskich, które
zatrudniaj¹ 500 lub mniej obywateli Unii;
5. Przekazywanie w³adzy obywatelom
i umocnienie demokracji za pomoc¹ technik multimedialnych  wykorzystanie nowych rodków przekazu w interesie obywateli, w stosunkach z rz¹dem i administracj¹
publiczn¹;
6. S³u¿ba wielojêzycznej i wielokulturowej Europie  pomoc w przezwyciê¿aniu i przekraczaniu barier jêzykowych i kulturalnych w integruj¹cej siê, choæ7. jêzykowo zró¿nicowanej Europie;
8. Pierwsze kroki i umacnianie wiêzi
spo³ecznych za pomoc¹ techniki multimedialnej  udostêpnianie nowych rodków
przekazu nowym grupom u¿ytkowników,
umacnianie wiêzi spo³ecznych i integracji
spo³ecznoci;
9. Technika multimedialna dla osób
podró¿uj¹cych  nowe przekazy dla osób
stale podró¿uj¹cych z przenonym sprzêtem
i oprogramowaniem multimedialnym;
10. Konkurs specjalny: Nagroda dla
Studenta  zapraszamy ucz¹cych siê we
wszystkich europejskich instytucjach zajmuj¹cych siê kszta³ceniem i szkoleniem w
dziedzinie techniki multimedialnej do zg³aszania najlepszych prac.
Nominowanych zostanie piêæ najlepszych produktów w ka¿dej kategorii. Nominacje zostan¹ og³oszone w trakcie specjalnej prezentacji podczas Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki we Frankfurcie w
padzierniku 2000 r. Nazwy i nazwiska
zwyciêzców bêd¹ og³oszone podczas gali
fina³owej EuroPrix we Francji pod koniec
listopada 2000 r.
Lista nominowanych produktów bêdzie
og³oszona w Katalogu EuroPrix Print, na
stronie www EuroPrix, na p³ycie CD ROM
oraz p³ycie DVD EuroPrix. Wszystkie zg³oszenia do konkursu bêd¹ zamieszczone w
Katalogu Praw Autorskich (Licence Rights
Catalogue) rozpowszechnianym podczas
Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki we
Frankfurcie.
Konkursowi EuroPrix towarzyszyæ bêd¹
imprezy s³u¿¹ce upowszechnieniu wiedzy o
najnowszych rozwi¹zaniach w prezentowaniu przekazu multimedialnego:
 Szko³a Letnia EuroPrix  warsztaty dla
zwyciêzców EuroPrix 1999 w Mediolanie, Salzburgu i Pary¿u  lipiec 2000 r.,
 Festiwal Studentów EuroPrix  prezentacja najlepszych 15 zg³oszeñ do konkursu studenckiego w Wiedniu  padziernik 2000 r.,
 Targi prawami autorskimi EuroPrix podczas Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿-

ki we Frankfurcie  sposobnoæ do sprzeda¿y praw licencyjnych i dystrybucji 
padziernik 2000 r.,
 Sieæ ekspertów EuroPrix  wezwanie do
prezentacji analiz europejskiego rynku
przekazów multimedialnych oraz zaproszenie do udzia³u w sympozjum w listopadzie 2000 r.

Warsztaty
projektanta
W dniach 23-26.02.2000 r. odby³a siê w
Ustroniu Zdroju kolejna  ju¿ piêtnasta 
konferencja Warsztat pracy projektanta
konstrukcji zorganizowana przez Polski
Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budownictwa. Konferencje takie s¹ organizowane
na zmianê przez cztery oddzia³y PZITB z
Polski po³udniowej  z Bielska-Bia³ej, Gliwic, Katowic i Krakowa. Tym razem organizatorem by³ Oddzia³ PZITB w Katowicach. W czasie omiu sesji zajmowano siê
zagadnieniami dotycz¹cymi napraw i
wzmocnieñ konstrukcji metalowych, lekkiej
obudowy i posadzek przemys³owych, a tak¿e normami. Ponadto w czasie konferencji
prezentowano oferty wielu firm zwi¹zanych
z budownictwem. By³o ich a¿ piêædziesi¹t!
Odby³o siê te¿ otwarte posiedzenie Komitetu Projektowania i Komitetu Geotechniki
ZG PZITB.
Podczas oficjalnego otwarcia obrad prof.
Jerzy Zió³ko przypomnia³ sylwetkê zmar³ego prof. Jana Augustyna.
Politechnika Wroc³awska by³a reprezentowana na tej bardzo ciekawej konferencji
przez dwóch emerytowanych pracowników:
prof.dr in¿. Kazimierza Czapliñskiego i
doc.dr in¿. Zdzis³awa Bodarskiego, którzy
przygotowali wyk³ad pt. Dawne konstrukcyjne tworzywa ¿elazne w wietle rozwoju
historycznego.
Dla wielu uczestników nowoci¹ by³ problem korozji biologicznej konstrukcji stalowych przedstawiony przez dr hab. Beatê
Cwalinê i dr hab. Zofiê Dzier¿ewicz. Du¿e
uznanie wzbudzi³o wyst¹pienie mgr in¿.
Krzysztofa Dobiszewskiego Remont i
wzmacnianie masztów stalowych. Gdyby
remonty masztów by³y prowadzone tak, jak
to on przedstawi³, nie mielibymy katastrofy w G¹binie (i wieloletnich problemów z I
programem radia).
Teksty wyk³adów zosta³y wydane w czterech tomach materia³ów konferencyjnych.
Dyskusja panelowa z udzia³em przedstawicieli MSWiA oraz GUNB dotyczy³a odpowiedzialnoci prawnej i zawodowej projektanta budowlanego.
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Czasopisma elektroniczne

Nowa postaæ
profesjonalnej
informacji
W dniach 29-30 marca br. Biblioteka
G³ówna i OINT zorganizowa³a po raz
pierwszy specjalistyczny kurs Czasopisma
elektroniczne. W kursie uczestniczyli pracownicy bibliotek naukowych szkó³ wy¿szych i innych orodków informacji z ca³ej Polski.
W ramach programu zaprezentowano
wyk³ady ilustrowane pokazami komputerowymi. Bardzo szczegó³owo zosta³a omówiona nowa forma czasopisma, sposoby dostêpu do wydawnictw elektronicznych w Internecie, a tak¿e koszty zakupu czasopism
elektronicznych. Zapoznano kursantów z
wybranymi serwisami czasopism elektronicznych i ich us³ugami oraz now¹ form¹
organizacji prenumeraty czasopism poprzez
konsorcja.
Podstawowym blokiem kursu by³y æwiczenia laboratoryjne maj¹ce na celu przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania
i korzystania z tej nowej formy informacji.
Æwiczenia odbywa³y siê w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Politechniki Wroc³awskiej przy ul. Szymanowskiego 7, które
wyposa¿one jest w odpowiedni sprzêt i zaplecze do profesjonalnej obs³ugi zajêæ dydaktycznych, szkoleñ i konferencji.
Kurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
i zosta³ wysoko oceniony przez kursantów.
Przewidywane s¹ jego nastêpne edycje.
Z programem i tematyk¹ kursu mo¿na
zapoznaæ siê na stronie domowej Biblioteki
G³ównej i OINT w serwisie Oferta ogólnopolskich kursów szkoleniowych (http://
www.bg.pwr.wroc.pl/kursy/oferta.htm).
Jeszcze raz zapraszamy na stronê domow¹ Biblioteki G³ównej i OINT http://
www.bg.pwr.wroc.pl, na której znajdziecie
Pañstwo szczegó³owe informacje dotycz¹ce czasopism elektronicznych i sposobów
dostêpu do nich. Umo¿liwiono wejcie do
nastêpuj¹cych serwisów czasopism:
 SWETSNET (serwis komercyjny),
 inne serwisy komercyjne, np. SPRINGER, CATCHWORD, EMERALD,
 serwisy darmowe, np. KLUWER,
CAMBRIDGE, AMERICAN CHEMICAL
SOCIETY, INFOR.
£ucja Maciejewska
Oddzia³ Gromadzenia
i Opracowania Wydawnictw Ci¹g³ych

Stypendia
w Szwecji
Dwie szwedzkie instytucje  The Baltic
Institute z Karlskrony i SydSam z Kalmaru
 ju¿ od 1999 r. zapraszaj¹ na roczne stypendia w po³udniowej Szwecji m³odzie¿ z
krajów basenu Morza Ba³tyckiego: Estonii,
£otwy, Litwy, Kaliningradu, Bia³orusi i
Polski. Celem programu jest zacienienie
kontaktów miêdzy po³udniow¹ Szwecj¹ a
innymi krajami nadba³tyckimi.
Co roku do Szwecji przyje¿d¿a 240 osób
 po 40 z ka¿dego kraju uczestnicz¹cego w
programie. Mog¹ to byæ uczniowie gimnazjów i szkó³ rednich oraz studenci (niekoniecznie skandynawistyki), którzy ju¿ trochê znaj¹ jêzyk szwedzki i jeszcze nie koñcz¹ szko³y lub uczelni. Z oferty tej mog¹
skorzystaæ m.in. studenci Politechniki Wroc³awskiej.
W czasie pobytu w Szwecji uczniowie
mieszkaj¹ g³ównie u szwedzkich rodzin i
uczêszczaj¹ do szkó³ wspólnie ze swoimi
szwedzkimi rówienikami. Tylko w wyj¹tkowych wypadkach mieszkaj¹ w internatach
lub akademikach swoich szkó³. Poza codziennymi zajêciami bior¹ te¿ udzia³ we
wspólnych imprezach, np. w organizowanych dla nich wycieczkach dydaktycznych.
Kandydatów na wyjazdy typuj¹ nauczyciele jêzyka szwedzkiego pracuj¹cy w szko³ach wysy³aj¹cych m³odzie¿ na stypendia.
Studenci Politechniki Wroc³awskiej mog¹
zg³aszaæ siê do lektora jêzyka szwedzkiego
 mgr Mateusza Mraczka.
Stypendia s¹ finansowane przez rz¹d
szwedzki i w³adze lokalne po³udniowej
Szwecji. Pokrywaj¹ one koszty zakwaterowania i wy¿ywienia, a tak¿e jednego biletu
z kraju ucznia do Szwecji i z powrotem. Jeli uczeñ chce pojechaæ do domu w czasie
ferii szkolnych, robi to na w³asny koszt. Jeli zachodzi taka potrzeba, szko³a zakupuje
dla ucznia ulgowe bilety autobusowe na
przejazd z miejsca zakwaterowania do szko³y i z powrotem. Szko³a otrzymuje równie¿
pieni¹dze na zakup podrêczników dla goszczonych uczniów. Uczniowie otrzymuj¹
równie¿ kieszonkowe.
Uczniowie i studenci w czasie przebywania w Szwecji musz¹ przestrzegaæ przepisów i zwyczajów swoich szkó³. Zakazane
s¹ narkotyki. Uczeñ mo¿e zostaæ przeniesiony do innej szko³y tylko w wyj¹tkowych
sytuacjach. W czasie stypendium nie wolno zawieraæ ma³¿eñstw. W przypadku pope³nienia przestêpstwa student jest natychmiast wy³¹czany z programu i na w³asny
koszt wyje¿d¿a do swego kraju. 

NA WYDZIA£ACH
BUDOWNICTWO
L¥DOWE I WODNE

29 marca na posiedzeniu Rady Wydzia³u dopuszczono do kolokwiów habilitacyjnych dr in¿. Jerzego Ho³ê (adiunkta w I-2), dr in¿. Jakuba Marcinowskiego (adiunkta w I-14) i dr Andrzeja
Ubysza (adiunkta w I-2) oraz wybrano
tematy wyk³adów habilitacyjnych.
Poparto wniosek o nadanie dr hab.in¿.
Lechowi liwowskiemu, prof.nadzw.
PWr tytu³u naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych.
Pozytywnie zaopiniowano podanie dr
in¿. Dariusza £ydby (adiunkta w I-10)
o udzielenie mu bezp³atnego urlopu na 4
miesi¹ce w zwi¹zku z planowanym wyjazdem za granicê w celach naukowych
(jest to realizacja IV czêci kontraktu z
Uniwersytetem w Lille we Francji).
Ustalono limity przyjêæ na I rok studiów dziennych magisterskich, zaocznych in¿ynierskich oraz uzupe³niaj¹cych
studiów magisterskich (w systemie zaocznym) w roku akademickim 2000/2001
oraz wysokoci op³at za studia zaoczne.
IN¯YNIERIA RODOWISKA

Na posiedzeniu Rady Wydzia³u w dniu
2.02.2000 r. prodziekan dr hab. Andrzej
Kotowski przedstawi³ tematy prac dyplomowych na studiach dziennych i zaocznych. Przedstawi³ te¿ strukturê zajêæ dla
wszystkich wydzia³ów.
Poparto wniosek o przeniesienie mgr
in¿. Micha³a Fijewskiego z Katedry Klimatyzacji i Ciep³ownictwa ze stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego na stanowisko wyk³adowcy.
Otwarto konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie
In¿ynierii Ochrony rodowiska.
Wszczêto postêpowanie w sprawie powo³ania prof.dr hab.in¿. W³adys³awa Tomczaka na stanowisko profesora zwyczajnego.
Na posiedzeniu Rady Wydzia³u
1.03.2000 r. zaakceptowano propozycjê
zmian w programie studiów.
W zwi¹zku z postêpowaniem o nadanie
tytu³u naukowego dr hab. Zygmuntowi
Kowalskiemu powo³ano recenzenta jego
dorobku naukowego.
Poparto wnioski o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej prof. Marii widerskiej-Bró¿, prof. Krzysztofowi Bartoszewskiemu, prof. Danucie Werszko i doc.
Piotrowi Kabschowi oraz nadanie Medalu
Politechniki Wroc³awskiej prof. Edwardowi Mielcarzewiczowi.
Dziekan omówi³ bud¿et za rok 1999.
Dokoñczenie na str32
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50 LAT

Dokoñczenie ze strony 31

Prof. Gerard Besler omówi³ zaawansowanie przygotowañ do jubileuszowej
konferencji z okazji 50-lecia wydzia³u.

ZRZESZENIA
STUDENTÓW POLSKICH

MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

26 stycznia Rada Wydzia³u postanowi³a og³osiæ konkurs na stanowisko wyk³adowcy w Instytucie Techniki Cieplnej
i Mechaniki P³ynów.
Przed³u¿ono zatrudnienie na stanowiskach asystentów mgr in¿. Ewy PeliñskiejOlko, mgr in¿. Bogus³awa Bia³ki i mgr in¿.
Jerzego Woniaka.
Prodziekan dr in¿. Zdzis³aw Bechtold
poinformowa³, ile osób studiuje na wydziale, pobiera stypendia socjalne i za
wyniki w nauce oraz korzysta z miejsc
w domach studenckich.
Przyjêto korektê planu studiów polegaj¹c¹ na przesuniêciu zajêæ z Rysunku
technicznego na III semestr.
Prodziekan dr in¿. Miros³aw £uczak
przedstawi³ stan prowadzonych na
uczelni prac nad now¹ wersj¹ regulaminu studiów. W dyskusji zwrócono uwagê na koniecznoæ takiej organizacji procesu dydaktycznego, która by³aby zgodna z duchem i liter¹ regulaminu.
Dziekan zapozna³ Radê z pismem Przewodnicz¹cego Centralnej Komisji do
Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych. Zawiera ono probê o usuniêcie z
kierowanych do Centralnej Komisji wniosków awansowych informacji na temat
narodowoci, pochodzenia spo³ecznego i
przynale¿noci do organizacji politycznych i spo³ecznych kandydatów do awansu. Dotyczy to zw³aszcza druku Skrócony wniosek o nadanie tytu³u naukowego
profesora.
23 marca dziekan zda³ Radzie Wydzia³u sprawê ze swojej dzia³alnoci w okresie od 1 wrzenia do 31 grudnia 1999 r. w
dziedzinie dydaktyki, wspó³pracy z zagranic¹, kszta³cenia kadry naukowej oraz finansów.
Poparto wnioski o nadanie:
 Medalu Komisji Edukacji Narodowej
prof. Mieczys³awowi Gostomczykowi,
 Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dr hab.in¿. Krystynie Je¿owieckiej-Kabsch, prof. PWr i prof. W³odzimierzowi Kordylewskiemu,
 Z³otego Krzy¿a Zas³ugi dr hab.in¿.
Juliuszowi Gajewskiemu i dr hab.in¿. Zbigniewowi Królickiemu, prof. PWr,
 Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi Barbarze
Kochanek i dr in¿. Tadeuszowi Winiewskiemu.
W wyniku rozstrzygniêcia konkursu
postanowiono powo³aæ mgr Teresê Lewkowicz na stanowisko wyk³adowcy. 

Mija 50. rocznica powstania ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH.
Uroczyste obchody 50-lecia ZSP odbywaj¹ siê pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego.
Obowi¹zki Komitetu Honorowego uroczystoci we Wroc³awiu pe³ni
Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia.
W dniach od 12 do 14 maja 2000r. odbêd¹ siê we Wroc³awiu obchody rocznicowe wed³ug nastêpuj¹cego ramowego programu:
12.05.2000r.  pi¹tek
Godz. 1700 - 2000
Seminarium Dzia³alnoæ Turystyczna ZSP w latach 1950-2000
(Zamek Wojnowice)
Godz. 2000
Wieczór piosenki turystycznej i spotkanie towarzyskie  laureaci Studenckiej
Gie³dy Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porêbie
(Zamek Wojnowice)
13.05.2000r.  sobota
Godz. 1000 - 1300
Spotkania i dyskusje panelowe we wszystkich uczelniach Wroc³awia ZSP na
mojej uczelni.
Spotkania z aktualnymi w³adzami uczelni.
Godz. 1400 - 1700
ZSP jako wspó³organizator ¿ycia samorz¹dowego, naukowego, kulturalnego
i politycznego rodowiska akademickiego Wroc³awia.
(Uniwersytet Wroc³awski)
Godz. 1800  1930
Uroczysty koncert 50-lecia ZSP
(Impart)
Godz. 1930
bankiet 50-lecia ZSP
(ACK Pa³acyk)
14.05.2000r.  niedziela
Godz. 1100
niadanie emigrantów  Spotkania osób, które po studiach wyjecha³y
z Wroc³awia
(Kawiarnia Kalambur)
Wszystkich zainteresowanych udzia³em w uroczystociach prosimy o kontakt
z organizatorami obchodów w Politechnice Wroc³awskiej w osobach:
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Korzeñ, I-16, tel.: (071)320-35-11
dr hab. in¿. Jerzy Kaleta, I-19, tel.: (071)320-27-66

Niezbêdne dane mo¿na te¿ uzyskaæ w Radzie Okrêgowej ZSP we Wroc³awiu,
przy ul. Kociuszki 34, 50-012 Wroc³aw; fax. (071) 372-41-50
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FILIA
W WA£BRZYCHU

Wszystkie spotkania przebieg³y w mi³ej,
serdecznej atmosferze.

6 marca odby³ siê kolejny koncert Poezji piewanej z akompaniamentem muzycznym. Jego g³ównym organizatorem i wykonawc¹
by³ student Filii PWr w
Wa³brzychu Jacek Szatkowski i jego zespó³. Inspiracj¹ do zorganizowania imprezy, która nosi³a
tytu³ Kobieta jest ,
by³o wiêto Kobiet. wiat³o wiec i lampionów
stwarza³o w klubie studenckim Absurd tajemniczy nastrój, a teksty o
kobietach i piewana poezja o nich (czêsto frywolna ) budzi³y ¿yw¹ reakcjê s³uchaczy. Ju¿ w Myszeidzie Ignacy Krasicki
pisa³:
Mimo tak wielkiej
p³ci naszej zalety, my rz¹dzim wiatem, a nami kobiety.
7 marca klub studencki ¯ak pêka³ w szwach
 frekwencja na dyskotece by³a bardzo du¿a. Nie
wszystkim chêtnym uda³o siê wejæ na salê  przepisy bezpieczeñstwa s¹
FILIA W LEGNICY
twarde.
Wszyscy obecni bardzo aktywnie uczestniczyli w tañcach, które
przerywano tylko na konkursy z nagrodami. Kusi³y najnowsze kr¹¿ki CD
Enrique Iglesiasa, o które
walczy³o wiele osób. Panie obdarowywane by³y
przez organizatorów cukierkami czekoladowymi.
8 marca mê¿czyni z
Filii zaprosili wszystkie
panie na okolicznociowe
spotkanie z okazji wiêta
Kobiet. Podano sponsorowane ciastka i bezalkoholowy szampan. Oficjalnie
do pañ przemówi³ dyrektor ds. administracyjnych
Filii dr in¿. Ryszard Starosta. Wyst¹pi³ równie¿ mgr
Janusz Bator, który w swoim przemówieniu zaprzeczy³ s³owom Honoriusza
Balzaca, ¿e wszystko, cokolwiek siê powie o kobiecie, jest prawd¹.

FILIA
W LEGNICY

mgr Janusz Bator

FILIA W WA£BRZYCHU

W dniach 11-13.12.1999 r. Chór Akademicki Filii PWr w Legnicy (istniej¹cy od padziernika 1999 r.) wraz ze swoim dyrygentem Jaros³awem Lewkowem
przebywa³ na szkoleniu w Szklarskiej
Porêbie. Obecnie chór pracuje nad repertuarem. Koncert inauguracyjny jest
planowany na prze³om kwietnia i maja.
W gmachu uczelni przy ul. Batorego
8 zorganizowano bal sylwestrowy. Przy
dobrej muzyce wspólnie bawili siê studenci, pracownicy i dyrekcja filii. By³y
te¿ gry i konkursy, w których mo¿na
by³o wygraæ atrakcyjne nagrody. Zosta³y
one ufundowane przez goszcz¹cego w
Legnicy w³oskiego biznesmena. Dyrektor filii dr in¿. Henryk Bartoszewicz z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia noworoczne.
Szampañska zabawa trwa³a do rana.
21.01.2000 r. odby³a siê Karczma
Piwna zorganizowana przez studentów
Wydzia³u Górniczego. Humory dopisywa³y, piewy budzi³y zachwyty s³uchaczy. By³o te¿ wiele konkursów. Wyborne piwo smakowa³o jak nigdy (dolne
zdj¹cie z lewej strony szpalty) .
W dniach 17-18.03.2000 r. w Akademii Rycerskiej w Legnicy  najbardziej reprezentacyjnym miejscu miasta
 odby³y siê wiosenne Targi Edukacyjne. By³a to okazja do spotkañ przedstawicieli szkó³ z uczniami i ich rodzicami. W imprezie uczestniczy³y szko³y
rednie i wy¿sze (pañstwowe i prywatne) z Legnicy oraz Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Akademia Ekonomiczna z
Wroc³awia. Swoje stoisko mia³a równie¿
filia PWr w Legnicy. Zorganizowano
wiele konkursów z nagrodami. Za najciekawsz¹ ofertê i niekonwencjonaln¹
prezentacjê szko³y wyró¿niono Wy¿sz¹
Szko³ê Zarz¹dzania z Wroc³awia i szko³ê medyczn¹ z Legnicy (zdjêcie obok).
30.03.2000 r. odby³o siê spotkanie
przedstawicieli wszystkich legnickich
szkó³ wy¿szych. Omawiano na nim
przygotowania do Juwenalii, które maj¹
odbyæ siê w maju. Uczestniczyli w nim
m.in. przedstawiciele Samorz¹du Studenckiego i dyrekcja filii PWr w Legnicy. Organizatorem spotkania by³o Stowarzyszenie Studentów Polskich, które
powsta³o w Legnicy w ubieg³ym roku.
30.03.2000 r. zainstalowano na I piêtrze gmachu filii dawno oczekiwany automat na napoje gor¹ce (kawa, herbata,
capuccino). Kubek ka¿dego napoju
kosztuje 1,20 z³. 
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KSI¥¯KI, które polecamy...
Florian Ratajczyk

Dwój³omnoæ
i polaryzacja optyczna
Oficyna Wydawnicza PWr, Wroc³aw 2000, cena 19 z³.
Autor ksi¹¿ki, prof. Florian Ratajczyk, pracuje w Instytucie Fizyki Politechniki Wroc³awskiej. Jest wybitnym specjalist¹ w dziedzinie optyki orodków anizotropowych.
Prezentowana ksi¹¿ka jest nowoczesnym podrêcznikiem optyki
orodków anizotropowych, powiêconym g³ównie opisowi stanu
polaryzacji wiat³a, opisowi orodków anizotropowych oraz metodom pomiaru w³asnoci tych orodków.
Opis polaryzacji wiat³a za pomoc¹ kuli Poincarégo oraz wektorów Jonesa i Stokesa jest szczególnie przydatny do obliczania zmian
stanu polaryzacji wiat³a przechodz¹cego kolejno przez wiele elementów dwój³omnych. Przedstawiono syntezê i analizê stanu polaryzacji wiat³a, identyfikacjê orodków anizotropowych oraz metody pomiaru wielkoci charakteryzuj¹cych orodek dwój³omny, a
wiêc azymutu i eliptycznoci wektorów w³asnych, dwój³omnoci i
k¹ta skrêcenia zarówno w ortoskopowych, jak i konoskopowych
wi¹zkach wiat³a.
Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla studentów wydzia³ów fizyki na
uniwersytetach i politechnikach, a tak¿e pracowników naukowych
i in¿ynierów wykorzystuj¹cych w pracy mikroskopy i urz¹dzenia
polaryzacyjne. 

Praca wykonana przez Paw³a Andrzejczuka
Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajêciowej MUMINKI
51-114 Wroc³aw, ul.Obornicka 99

Nowe
wnêtrza
Wydzia³u
In¿ynierii
rodowiska
Na parterze budynku D-1, w pomieszczeniach Wydzia³u In¿ynierii rodowiska nast¹pi³o w dniu 11 kwietnia uroczyste otwarcie
pomieszczeñ Zak³adu Ochrony Atmosfery. Po gruntownym remoncie przeprowadzonym dziêki pomocy trzech firm (KWK Turów
S.A. z Bogatyni, MLU sp. z o.o. z Katowic i MADPOZ z Leszna).
Dziêki projektowi pani mgr in¿. arch. Joanny Galasiewicz-Domaga³y powsta³y starannie przemylane wnêtrza i wygodne pomieszczenie laboratoryjne, w których praca bêd¹ z pewnoci¹ przyjemniejsze ni¿ dawniej.
Na otwarcie przybyli prorektorzy PWr: prof. J.Zdanowski i dr
L.Jankowski, dziekan In¿ynierii rodowiska prof. K.Bartoszewski,
dziekan Wydz. Chemicznego prof. H.Górecki i prodziekan prof.
P.Kafarski, przedstawiciele sponsorów oraz liczni gocie, którzy
okazali szczery entuzjazm dla osi¹gniêtego wyniku prac.
Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do przedstawienia nowej inicjatywy 
powo³anego w porozumieniu z Uniwersytetem Warszawskim i Politechnik¹ Warszawsk¹ Centrum Europy rodkowej i Wschodniej
Badañ Atmosfery.
W tym samym dniu na Wydziale In¿ynierii rodowiska odby³a
siê jeszcze jedna uroczystoæ otwarcia. Tym razem chodzi³o o nowe
pomieszczenia dziekanatu, przylegaj¹ce do poprzednich. Zwiêkszona prawie dwukrotnie powierzchnia pozwoli na poprawê warunków pracy i lepsz¹ obs³ugê studentów, których iloæ stale ronie.
Adaptacja nowej czêci dziekanatu zosta³a dokonana wed³ug projektu mgr in¿.arch. Joanny Galasiewicz-Domaga³y, przy jej nadzorze autorskim. Efekty mo¿emy obejrzeæ na zdjêciach zamieszczonych na III stronie ok³adki.
Zaproszeni gocie, wród których byli dwaj prorektorzy PWr:
prof. Jerzy Zdanowski i dr Ludomir Jankowski oraz dyrektor administracyjny mgr Andrzej Kaczkowski i przedstawiciele sponsorów,
zostali powitani przez dziekana W-7 dr hab. Krzysztofa Bartoszewskiego, prof. ndzw. Podziêkowa³ on zarówno w³adzom uczelni, za
ich ¿yczliwoæ dla Wydzia³u, jak i poprzedniemu dziekanowi prof.
Jerzemu Zwodziakowi za za³atwienie dodatkowych pokoi w gmachu g³ównym (co niektórym mo¿e wydawaæ siê niemo¿liwe) i przeprowadzenie w nich remontu.
Prof. J. Zwodziak w swoim wyst¹pieniu pokreli³ nie tylko
wra¿liwoæ naszych rektorów na potrzeby reprezentowanego przez
niego wydzia³u, ale wyrazi³ te¿ wdziêcznoæ sponsorom: Kopalni
Wêgla Brunatnego Turów i Specjalistycznemu Przedsiêbiorstwu
Budowlanemu Savex sp.zo.o., którzy podzielili siê swoim dobrem i wspomogli finansowanie remontu. Nowe pomieszczenia
dziekanatu s¹ podarunkiem w³adz dziekañskich poprzedniej kadencji
dla nowych w³adz Wydzia³u In¿ynierii rodowiska.
Oficjalnego otwarcia nowego lokalu poprzez przeciêcie wstêgi
dokonali: prof. Jerzy Zwodziak, przedstawiciele sponsorów 
wicedyrektor firmy Savex oraz wiceprezesi kopalni Turów:
Wac³aw Krzywoszyñski i Roman Walkowiak. (hw)
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