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Agenda Kultury Akademickiej PWr

Wystawy
SpAF-u
W marcu i kwietniu bie¿¹cego roku osoby
odwiedzaj¹ce gmach g³ówny naszej uczelni
mia³y okazjê obejrzeæ dwie kolejne wystawy
fotograficzne przedstawiaj¹ce dorobek cz³onków Stowarzyszenia paraArtystycznej Fotografii, dzia³aj¹cego przy PWr.
Tematem pierwszej ekspozycji by³ Portret. Siedemnastu autorów zaprezentowa³o
ponad 60 prac. By³y wród nich zarówno zdjêcia studyjne jak i reporta¿owe, kolorowe i
czarno-bia³e. Niektóre fotografie zaskakiwa³y
widzów nietypowym podejciem do tematu,
zastosowan¹ technik¹. Otwarciu wystawy towarzyszyli muzycy graj¹cy na bêbnach, fletach
i didgero (tradycyjnym instrumencie Aborygenów).
Efektem dzia³ania Paw³a Sterczewskiego i
Bartosza Sadowskiego by³a wystawa M³odzi wiolarze. Przedstawiono tu oko³o 40 fotografii (w wiêkszoci czarno-bia³ych) o charakterze reporta¿owym, które dokumentowa³y
Mistrzostwa Polski na Ergometrze Wiolarskim, ukazywa³y wysi³ek zawodników walcz¹cych o zwyciêstwo.
Cz³onkowie SpAF-u prezentuj¹ swe prace równie¿ poza granicami naszego kraju. We
wrzeniu ubieg³ego roku mieszkañcy Norymbergi i Erlangen (Niemcy) mogli obejrzeæ ich
fotografie na wystawie Wroc³aw i my, a Polska fotografia studencka by³a eksponowana
w maju br. w Lyonie podczas Obchodów Jubileuszowych Roku 2000.
Tak o¿ywionej dzia³alnoci Stowarzyszenia
sprzyja niew¹tpliwie ¿yczliwoæ w³adz naszej
uczelni, które przywi¹zuj¹ wagê nie tylko do
kszta³cenia zawodowego, ale tak¿e do rozwijania zainteresowañ m³odych ludzi, którzy szukaj¹ atrakcyjnych form spêdzania czasu wolnego od nauki. wiadczy o tym tak¿e czêsta
obecnoæ przedstawicieli w³adz rektorskich na
imprezach organizowanych przez cz³onków
studenckich organizacji i zainteresowanie ich
dokonaniami.
Obok przedstawiamy tekst prezesa SpAFu ukazuj¹cy historiê, zakres dzia³alnoci i osi¹gniêcia tej organizacji.
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Stowarzyszenie
paraArtystycznej
Fotografii
SpAF jest samodzieln¹ studenck¹ grup¹,
której celem jest twórczy rozwój jej cz³onków
na polu fotografii artystycznej. Organizacja ta
zrzesza nie tylko studentów macierzystej uczelni, ale jest otwarta na ca³e rodowisko akademickie. Obecnie Stowarzyszenie liczy 58 statutowych cz³onków. W przewa¿aj¹cej czêci
s¹ to studenci Politechniki Wroc³awskiej i Uniwersytetu Wroc³awskiego. Pozosta³e osoby
studiuj¹ na Akademii Ekonomicznej i Akademii Rolniczej. W tym roku ju¿ 38 kandydatów
(przewa¿nie studentów I roku) znajduje siê na
licie oczekuj¹cych na przyjêcie do SpAF-u.
Historia studenckiej fotografii siêga czasów
okresu miêdzywojennego. Politechnika Wroc³awska kontynuuje tradycje Politechniki
Lwowskiej, gdzie funkcjonowa³y ró¿nego rodzaju ko³a zainteresowañ, grupy twórcze, organizacje spo³eczne i sportowe. Te formy dzia³alnoci by³y dokumentowane równie¿ przez
osoby z aparatami fotograficznymi. Po II wojnie wiatowej w organizacji szkolnictwa wy¿szego we Wroc³awiu bra³a udzia³ inteligencja
przesiedlona z kresów wschodnich i ze zniszczonej Warszawy, wyk³adowcy i studenci, którzy swe dowiadczenia zdobyli na swoich
uczelniach jeszcze przed wojn¹. W 1946 roku
prof. Witold Romer utworzy³ na Politechnice
Wroc³awskiej Katedrê Fototechniki. W nastêpnych latach dziêki inicjatywie wroc³awskiego rodowiska fotograficznego, w którym
prym wiedli: wspomniany Witold Romer, Bo¿ena Michalik, Jaromir Rose, i Krystyna Neuman-Gorazdowska, powsta³o Wroc³awskie
Towarzystwo Fotograficzne (21 maja 1947).
Przy Fototechnice i WTF-ie gromadzili siê fotograficy-studenci z ró¿nych wydzia³ów i kierunków.
W latach piêædziesi¹tych pojawi³y siê pierwsze oznaki aktywnoci ruchu amatorskiego.
Obok Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych fotografia studencka rozwija³a siê
najlepiej na Politechnice Wroc³awskiej. PoDokoñczenie na stronie 40
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Dawnych wspomnieñ czar

Szanowni Pañstwo,
Trwaj¹ intensywne obchody 1000lecia Wroc³awia, a raczej biskupstwa,
choæ nigdzie nie jest powiedziane, ¿e
up³yw czasu od decyzji do wdro¿enia
by³ za czasów króla Chrobrego krótszy, ni¿ dzisiaj. Mo¿e administracja
lednicka by³a mniej liczna ni¿ brukselska, ale za to drogi.... Zatem trudno
powiedzieæ, czy jubileusz nie zosta³
urz¹dzony zbyt popiesznie i czy nie
trzeba go bêdzie powtarzaæ.
Politechnika nie ma powodów do
takich rozterek: w tym roku mija 55 lat
jej istnienia, co potwierdza zjazd
pierwszych absolwentów.
Trwaj¹ te¿ przygotowania do upamiêtnienia 20-lecia Solidarnoci na
uczelni.
Zamieszczamy równie¿ obszerny
program 3. Festiwalu Nauki, który odbêdzie siê we wrzeniu. Liczba oferowanych atrakcji wiadczy o uznaniu,
jakie zd¹¿y³a sobie zyskaæ ta impreza zarówno wród wroc³awian, jak
pracowników PWr. Warto wiêc zamieszczony program rozpowszechniæ
wród m³odzie¿y.
Starsza m³odzie¿ dokonuje w³anie
wyboru kierunku studiów. Liczne osoby w wieku zbli¿onym do maturalnego
kr¹¿¹ wród budynków uczelni w zadaj¹c niepewnym g³osem pytania o
poszczególne dziekanaty. Ich wzrok
wiadczy, ¿e s³owa gmach g³ówny
lub nawet plac Grunwaldzki nic im
nie mówi¹. Czy gdzie na wlocie na
teren tzw. campusu nie powinna staæ
tablica z planem terenu? I czy rzeczywicie g³ówn¹ drog¹ prowadz¹c¹ od
przystanków tramwajowych i autobusowych na uczelniê ma byæ dziwnie
pogarbiona uliczka?  chcia³aby wiedzieæ
Redakcja
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Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej wyda³ now¹ wersjê informatora w jêzyku angielskim o Politechnice Wroc³awskiej. Egzemplarz
kosztuje 20 z³, jest dostêpny w magazynie
PWr. (bud. A-1, p. 40 b).
Zamówienia nale¿y sk³adaæ na druku RW.
PRACE LEGISLACYJNE
NAD USTAW¥ O KBN

24 maja 2000 roku Sejmowa Komisja
Edukacji, Nauki i M³odzie¿y og³osi³a sprawozdanie (druk nr 1950) na temat rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu
Komitetu Badañ Naukowych (druk nr 1479).
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy przez Sejm RP.
NAUKOWO-TECHNICZNE
PROBLEMY ENERGETYKI

Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów PWr (I-20) zorganizowa³ 31 maja seminarium Problemy naukowo-techniczne energetyki. Jego celem by³a prezentacja osi¹gniêæ
Elektrowni TURÓW w dziedzinie eksploatacji kot³ów i ochrony rodowiska oraz omówienie wspó³pracy elektrowni z instytutem.
W czasie sesji zatytu³owanej Teoria i praktyka  pomys³ i wdro¿enie wyg³oszono cztery referaty:
 Wsikorski, Wa¿niejsze osi¹gniêcia powsta³e we wspó³pracy I-20 i Elektrowni Turów
 J.Jab³oñski, Problemy eksploatacyjne
urz¹dzeñ kot³owych,
 J.Gadowski, Znaczenie postêpu naukowo-technicznego w elektrowni,
 K.Wójs, Oferta naukowo-badawcza
I-20.
Nastêpnie dokonano otwarcia wystawy
Elektrownia przyjazna dla rodowiska, po
czym w hallu wystawowym odby³o siê spotkanie towarzyskie.
NAUKA W REGIONIE

Nauka dla regionu, region dla nauki  pod
takim has³em odby³a siê w Collegium Maius
Uniwersytetu Jagielloñskiego dyskusja panelowa z udzia³em goci zagranicznych. Reprezentowane w niej by³y regiony zaanga¿owane
w Konferencjê Wspó³pracy Regionalnej Trójk¹ta Weimarskiego.
Uczestnikami spotkania byli zarówno pracownicy instytucji naukowych, jak administracji
regionalnej. D¹¿yli oni do wypracowania
w dyskusji modelu wzajemnego wspierania
rozwoju nauki i regionu wraz z koncepcjami
konkretnych przedsiêwziêæ. Politechnikê Wroc³awsk¹ reprezentowa³ przewodnicz¹cy Ko-

legium Prorektorów Uczelni Wroc³awskich,
prorektor ds. nauczania PWr prof. Jerzy wi¹tek.
Mówiono o celach i sposobach rozwoju
nauki w regionie, konkurencji naukowej oraz
konkurencji wewn¹trz- i miêdzyregionalnej.
Dyskutowano nad mo¿liwociami stworzenia
pomostu miêdzy nauk¹, jej odbiorcami i mecenasami i specjalizacji naukowej regionu, któr¹ wspó³tworz¹ m.in. parki technologiczne i naukowe.
WIE¯A MATEMATYCZNA

W³adze Uniwersytetu Wroc³awskiego zorganizowa³y 15 czerwca uroczyst¹ prezentacjê
odrestaurowanej Wie¿y Matematycznej. Towarzyszy³o temu otwarcie wystawy Z dziejów narodzin nowoczesnego Uniwersytetu
Wroc³awskiego.
W ten sposób poszerzy³o siê Muzeum Uniwersytetu Wroc³awskiego, w sk³ad którego
wchodz¹ te¿ Aula Leopoldina i Oratorium
Marianum. Muzeum jest czynne od poniedzia³ku do niedzieli (oprócz rody) w godzinach
10.00-15.00. (tel./fax. 340-26-18)
W ROCZNICÊ
SPOTKANIA Z PAPIE¯EM

Z okazji pierwszej rocznicy spotkania Jana
Paw³a II z przedstawicielami nauki polskiej na
cianie auli Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu ods³oniêto tablicê zaprojektowan¹
przez artystê rzebiarza Andrzeja Borcza
z Wydz. Sztuk Piêknych.
POSIEDZENIE CRE

W dniach 8-9 czerwca odby³a siê w Trondheim na pó³nocy Norwegii 53. konferencja
Stowarzyszenia Europejskich Uniwersytetów
(CRE). Konferencje takie organizowane s¹
dwa razy do roku. (Kolejne spotkanie nast¹pi
na jesieni w Krakowie dla uczczenia jubileuszu odnowienia Akademii Krakowskiej).
Organizacja ma obecnie 525 cz³onków
i 6 cz³onków stowarzyszonych w 41 krajach
Europy. Promuje europejski wymiar dzia³añ
swoich cz³onków. Mimo narodowych ró¿nic
miêdzy poszczególnymi uczelniami wywodz¹
siê one ze wspólnej tradycji europejskiej, która
daje podstawy do wymiany idei i opinii. Ma to
istotne znaczenie w sytuacji, gdy tworzy siê
Europejskiej Przestrzeni Kszta³cenia.
W ostatnich latach w prace CRE w³¹czaj¹
siê uczelnie krajów Europy rodkowej
i Wschodniej. Na omawianym zjedzie obecni byli reprezentanci Wêgier, Litwy, £otwy, Boni-Hercegowiny, Bu³garii, Chorwacji, Jugos³awii z Macedoni¹, S³owenii, S³owacji, Rumunii, Ukrainy i oczywicie Polski, sk¹d przy-

by³a najliczniejsza, bo 16-osobowa grupa
przedstawicieli. Politechnika Wroc³awska by³a
reprezentowana przez swego rektora, prof.
Andrzeja Mulaka.
Szerszym omówieniem konferencji zajmiemy siê w nastêpnym numerze.
FESTIWALE NAUKI

Chêæ organizowania festiwali nauki ogarnia kolejne orodki. Wszystko wskazuje na to,
¿e w tym roku taka impreza odbêdzie siê w
województwie l¹skim, do którego zalicza siê
te¿ Czêstochowa. ¯yczymy sukcesów.
UMOWA Z FIRM¥ SAS

13 czerwca JM Rektor podpisa³ umowê
o wspó³pracy z firm¹ SAS Institutes, która jest
wiatowym liderem w dziedzinie oprogramowania s³u¿¹cego wspomaganiu decyzji. Jej
klientami s¹ banki, firmy consultingowe, instytucje wykorzystuj¹ce gotowe hurtownie danych i narzêdzia do analizy informacji.
SAS Institutes jest ósm¹ firm¹ softwareow¹ wiata. Zosta³a za³o¿ona przez profesora statystyki z Pó³nocnej Karoliny (USA)
i swoje sukcesy opiera na intensywnych kontaktach z naukowcami.
W spotkaniu w Sali Senatu wziêli udzia³
prorektor J.wi¹tek, dyrektor administracyjny A. Kaczkowski, prof. Z.Huzar, prof. E.Rafaj³owicz, dyr. Biblioteki G³ównej H.Szarski i
grupa informatyków pracuj¹cych na uczelni.
Obie strony wyra¿a³y nadziejê, ¿e wspó³praca przyniesie korzyci w sferze badawczej,
dydaktycznej i organizacyjnej. Uczelnia mo¿e
liczyæ na preferencyjne warunki zakupu oprogramowania, a tak¿e ze korzystaæ ze szkoleñ.
Natomiast firma oczekuje nawi¹zania wspó³pracy nad zagadnieniami naukowymi. Takie
kontakty stwarzaj¹ te¿ potencjalnie pewne
mo¿liwoci zarobkowania dla studentów. SAS
Institutes ma ju¿ dowiadczenia z Wojskow¹
Akademi¹ Techniczn¹, z któr¹ ma wspó³pracuje przy audytach.
Konsekwencj¹ podpisania wymienionego
porozumienia bêd¹ dalsze, szczegó³owe umowy.
CIERPI¥CA S£U¯BA ZDROWIA

Wci¹¿ k³opoty z leczeniem studentów, którzy nale¿¹ do kas chorych spoza Dolnego l¹ska. Trzy miesi¹ce temu zdawa³o siê, ¿e uda³o
siê wynegocjowaæ system promes refundacji
kosztów leczenia przez macierzyste kasy chorych poszczególnych studentów. Z nieznanych
przyczyn porozumienia takie nie s¹ honorowane, co stanowi niema³y k³opot dla leczonych i lecz¹cych. Nie tracimy nadziei, ¿e w nowym roku
akademickim nast¹pi jaki pozytywny fina³ tej historii. A tymczasem czekaj¹ nas wakacje.
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IX POSIEDZENIE SENATU
(25.05.2000)

Senat uczci³ pamiêæ p. prof. Bronis³awa
Florkiewicza. Sylwetkê Zmar³ego  dyrektora Instytutu Matematyki  przedstawi³ dziekan WPPT prof. R.Grz¹lewicz. Odczytano
te¿ list rektora Uniwersytetu Opolskiego prof.
S.Niciei, który wspomina Zmar³ego jako
wspó³pracownika UO.
 Prorektor ds. Nauczania prof. J.wi¹tek omówi³ projekt dokumentu okrelaj¹cego zadania i uprawnienia Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej prowadz¹cej nabór na rok akad.
2000/01.
Prof. J.Biernat w imieniu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki zaproponowa³ zmiany: w
p.3 (rozpatrywanie odwo³añ kandydatów) i
p.4 (skreliæ wnioskowane przez UKR i
przez Rektora) oraz usuniêcie p. 5 (mówi¹cego o prawie do wgl¹du w listy rekrutacyjne
wydzia³ów).
Prof. J.wi¹tek popar³ dwie pierwsze
zmiany, za utrzymanie p.5 uzna³ za potrzebne. Popar³ go prorektor L.Jankowski.
Senat przyj¹³ dokument z poprawkami w
p.3 i 4 (48:0:0).
 Prorektor ds. Nauczania prof. J.wi¹tek przedstawi³ równie¿ dane o limitach przyjêæ (z autopoprawkami), które s¹ okrelane z dok³adnoci¹ do 15%
JM Rektor stwierdzi³, ¿e sumaryczna liczba przyjmowanych studentów niewiele wzronie, poniewa¿ osi¹gniêto ju¿ stan nasycenia.
Prof. J.Biernat (Sen. Kom. ds. Dydaktyki) poinformowa³, ¿e komisja przyjê³a do wiadomoci limity rekrutacyjne podane przez
wydzia³y. Senat przyj¹³ projekt (46:0:2).
 Prorektor ds. Nauczania prof. J.wi¹tek omówi³ projekt dokumentu okrelaj¹cego zasady odp³atnoci za studia zaoczne, wieczorowe i uzupe³niaj¹ce magisterskie w roku
2000/01. Wniós³ autopoprawki dotycz¹ce stawek na W-8, W-9 i W-10.
Prof. J.Biernat wyrazi³ pogl¹d Senackiej
Komisji ds. Dydaktyki, ¿e wysokoæ op³at
powinna byæ konsultowana z Senack¹ Komisj¹ Ekonomiczno-Finansow¹.
Dr M.Michalewska (ZNP) wyrazi³a równie¿ w¹tpliwoci co do proponowanych op³at.
W odpowiedzi JM Rektor podkreli³, ¿e
wymagana op³ata za studia (choæ trudno dok³adnie okreliæ koszta w³asne uczelni) to zaledwie oko³o 10% pe³nych kosztów kszta³cenia studenta.
Senat przyj¹³ Zasady odp³atnoci
(45:2:1).
 Prorektor ds. Nauczania przedstawi³
propozycjê op³at za powtarzanie kursów na
studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych
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z powodu niezadowalaj¹cych postêpów w
nauce maj¹cych obowi¹zywaæ w r.ak. 2000/
01. Wniós³ te¿ autopoprawki: w pp. 1a, b, c
(odpowiednikiem kursu w wymiarze 2 godz./
tydz. s¹ zajêcia zaoczne 2 godz./zjazd) oraz w
p.4 (op³aty musz¹ byæ wnoszone nie przed
potwierdzeniem wpisu na semestr, ale przed
rozpoczêciem zajêæ).
Prof. J.Biernat w imieniu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki popar³ powy¿sze zmiany
oraz  dodatkowo  zaproponowa³ uzupe³nienie p.1 o s³owa pokrywaj¹c rodki umorzenia ze rodków w jego [tj. JM Rektora]
dyspozycji, co ma siê odnosiæ do sytuacji, w
której dziekan nie popiera wniosku studenta o
zwolnienie z op³at, a rektor umarza. Prof.
J.wi¹tek stwierdzi³, ¿e procedura przewiduje
taki w³anie tryb (dziekan tylko opiniuje). Dr
J.Górniak zaproponowa³, by tê sprawê od³o¿yæ do momentu analizy wniosków.
Senat przyj¹³ proponowany dokument z
autopoprawkami (41:3:5).
 JM Rektor wstrzyma³ siê z odpowiedzi¹ na interpelacjê mgr J.B¹bki ze wzglêdu
na jego nieobecnoæ.
 Prorektor ds. Nauki prof. J.Zdanowski
odpowiadaj¹c na interpelacjê prof. P.Kafarskiego o sposób przypisywania doktorantów
do kierunków kszta³cenia (co ma zwi¹zek ze
wspó³czynnikami kosztoch³onnoci), wyjani³,
¿e Samodzielna Sekcja Kszta³cenia i Rozwoju Kadry Naukowej kwalifikuje doktorantów
jako zajmuj¹cych siê poszczególnymi naukami. Na W-3 s¹ to nauki techniczne (wsp. 3)
lub chemiczne (wsp. 2,5). W przypadku doktorantów, którym uczelnia nie po³aci stypendiów, stosuje siê ponadto mno¿nik 0,2.
 Odpowied na interpelacjê prof. Cz.Dani³owicza zostanie przedstawiona w póniejszym terminie.
 JM Rektor ustosunkowa³ siê do zg³oszonego w marcu wniosku Senackiej Komisji ds. Ekonomiczno-Finansowych, która prosi³a o przedstawienie jasnego, jednoznacznego stanowiska w³adz uczelni w sprawie od
lat planowanej budowy Biblioteki G³ównej.
JM Rektor stwierdzi³, ¿e inflacja sprawia,
¿e koszt budowy wyra¿a siê coraz wiêksz¹
kwot¹. Uwa¿ano kiedy, ¿e uczelnia powinna zebraæ 25% tej sumy, za resztê uzyska
siê z KBN  25% i z MEN  50%. Jednak¿e wobec wiecznych braków pieniêdzy na inwestycje i wobec braku poparcia miasta trudno siê zdobyæ na tak¹ decyzjê. Uniwersytet
Wroc³awski tak¿e ma w planach budowê biblioteki. Byæ mo¿e nale¿y zintegrowaæ dzia³ania w skali rodowiska.
Prowadzone inwestycje PWr by³y i s¹ finansowane z MEN (budynki Inst. Matematyki i nowy budynek B-4), KBN (planowany
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budynek Wydz. Elektrycznego), a tak¿e ze
rodków powodziowych (SJO). Rozpatruje
siê te¿ wariant uzyskania budynku miejskiego.
 JM Rektor wypowiedzia³ siê te¿ na temat wyników dzia³añ Komisji ad hoc pod
przewodnictwem prof. T.Lutego. (Cz³onkowie Senatu mogli zapoznaæ siê z jej wnioskami przedstawionymi w pimie datowanym
30.III.2000. Stwierdza tam, ¿e w swojej dzia³alnoci skupi³a siê na okreleniu kierunków
rozwoju uczelni i restrukturyzacji zarz¹dzania
ni¹. Nie godzi³a siê z twierdzeniem, ¿e dokument okrelaj¹cy strategiê Uczelni istnieje i
dotyczy okresu 1996-2005... i jest nowelizowany ka¿dorazow¹ platform¹ wyborcz¹ rektora. Liczy³a na realizacjê obietnicy, ¿e zostanie on opracowany. Komisja sugerowa³a i inicjowa³a dyskusjê nad kierunkami rozwoju
uczelni. W kwestii restrukturyzacji Komisja
zamierza³a oprzeæ swe sugestie na opiniach
ekspertów. Uzyska³a poparcie Senatu w postaci uchwa³y przyzwalaj¹cej na powo³anie
ekspertów dla zbadania struktury administracyjnej i polityki finansowej uczelni. Jednak
pogl¹d JM Rektora, ¿e takie dzia³ania s¹
zbêdne, komisja uzna³a dalsz¹ sw¹ dzia³alnoæ
za bezcelow¹.).
JM Rektor podziêkowa³ komisji za dzia³alnoæ i owiadczy³, ¿e trwaj¹ prace nad opracowaniem strategii rozwoju uczelni. Podobnie
 zw³aszcza dziêki prof. J.Zdanowskiemu 
przyspieszono prace nad bud¿etem i ca³oci¹
finansów.
Co do kwestii ekspertów, JM Rektor
wyrazi³ pogl¹d, ¿e nieuniknione by³yby kontrowersje miêdzy ekspertami  profesjonalistami z okrelonych dziedzin, a Senatem, który czêsto dzia³a emocjonalnie.
 Prof. J.Biernat zg³osi³ interpelacjê zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce pytania dotycz¹ce
kszta³towania bud¿etów wydzia³owych:
 Jakie czynniki uznano za definiuj¹ce potrzeby finansowe wydzia³ów i jak obliczono
poszczególne sk³adniki?
 Dlaczego dopisuj¹c do planowanych bilansów wydzia³ów wynik finansowy za 1999
rok nie uwzglêdniono stopnia realizacji blokady rodków statutowych w sytuacji, gdy nawet czêciowa realizacja decyzji Senatu w tym
zakresie zapewni³aby zbilansowanie bud¿etu
ka¿dego wydzia³u w 1999 roku?
 Dlaczego odst¹piono od stosowanej dotychczas zasady pozostawiania w dyspozycji
wydzia³u rodków finansowych niewykorzystanych w roku poprzednim, a w konsekwencji  do przyjêcia tzw. opcji zerowej?
 JM Rektor omówi³ sprawy bie¿¹ce:
 Planowany jest przegl¹d dorobku naukoDokoñczenie na stronie 6

Dokoñczenie ze strony 5
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wego adiunktów (za ostatnie 5 lat). Spowoduje to przejcie czêci osób na etaty wyk³adowców. Przy analizie dorobku bêdzie brana
pod uwagê dzia³alnoæ pozanaukowa na rzecz
rodowiska.
 Algorytm podzia³u dotacji bud¿etowej
miêdzy jednostki by³ przygotowywany kilkuetapowo. Ostateczna forma ma braæ pod uwagê wymóg ochrony badañ podstawowych.
Obecnie blokada finansów obejmuje 100%
rodków na badania w³asne i 60% rodków
na badania statutowe. W³adze bêd¹ kontrolowa³y politykê finansow¹ jednostek, by nie dochodzi³o do szkodliwych deformacji systemu
przyjêtego na uczelni.
 Wiceminister J.Zdrada (podgryzaj¹c, jak
s¹dzimy, swego partyjnego kolegê  ministra
finansów) w pimie skierowanym do rektorów
polskich uczelni przedstawia furtkê do korzystania z emerytury osobom pozostaj¹cym w
stosunku pracy, co wydawa³oby siê niemo¿liwe wobec zapisu ustawy. Mo¿na po prostu
przejæ na emeryturê, a nastêpnie ponownie
podj¹æ pracê. W przypadku nauczycieli akademickich ze stopniem profesora nadzwyczajnego decyzjê podejmuje rektor, a w przypadku osób mianowanych na stanowisko profesora zwyczajnego  minister, na wniosek
uzgodniony z rektorem uczelni.
JM Rektor wyjani³, ¿e osoba zatrudniona w ten sposób mo¿e pe³niæ funkcje kierow-

Kolegium
Rektorów Uczelni
Wroc³awia
i Opola
obradowa³o
w Polanicy
Na wyjazdowym posiedzeniu obradowa³o
Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola w Polanicy w dniach 20 i 21 maja 2000
roku. Gospodarzem spotkania by³ rektor ASP
prof. Zbigniew Horbowy.
 Dyskutowano nad opracowanym przez
rektora AR prof. Tadeusza Szulca projektem
utworzenia Uniwersytetu Dolnol¹skiego. W
wyniku o¿ywionej i wielow¹tkowej dyskusji
ustalono, ¿e przed³o¿ony projekt po uzupe³nieniu zostanie skierowany do senatów uczelni
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nicze i byæ wybrana do Senatu. Ponownie mianowany kandydat musi zostaæ zatwierdzony
przez Radê Wydzia³u, jednak¿e JM Rektor
zastrzeg³, ¿e nie zgodzi siê na ¿adne gry personalne i bêdzie uchyla³ ewentualne negatywne decyzje rad wydzia³ów. W odpowiedzi na
pytanie prof. J.Biernata, czy oprócz nagrody jubileuszowej osobom formalnie odchodz¹cym na emeryturê bêdzie te¿ wyp³acany ekwiwalent za niewykorzystany urlop, prof. J.Zdanowski stwierdzi³, ¿e mo¿na opóniæ ponowne zatrudnienie danej osoby umo¿liwiaj¹c jej
wykorzystanie urlopu.
 JM Rektor zwróci³ siê o podjêcie prac
nad stworzeniem strategii rozwoju uczelni z 10letnim horyzontem. Nale¿y zaj¹æ siê jakoci¹
kszta³cenia, spraw¹ centrów interdyscyplinarnych, rodkami materialnymi, unikaln¹ aparatur¹ itd..
 Prorektor L.Jankowski odpowiadaj¹c
na interpelacje Solidarnoci 80 z³o¿y³ wyjanienia dotycz¹ce:
 pomieszczeñ na ostatniej kondygnacji
mieszkalnego budynku przy placu Grunwaldzkim. By³y tam kiedy pokoje hotelowe. Powierzchniê tê wraz z projektem przebudowy
na mieszkania sprzedano w wyniku przetargu
za kwotê 183 tys. z³ (874 z³/m2).
 zatrudniania nauczycieli akademickich w
godzinach ponadwymiarowych. Wg G³ównego Inspektora Pracy nie nast¹pi³o ra¿¹ce naruszenie prawa. Podkrelono jedynie, ¿e na-

uczyciele nie powinni prowadziæ zajêæ w iloci
przekraczaj¹cej wymiar ustalony w Ustawie
o szkolnictwie wy¿szym.
 Dr A.Grzegorczyk przedstawi³ przyk³ad
uchwa³y Senatu AGH w sprawie p³ac pracowników i nak³adów na szkolnictwo wy¿sze i zaproponowa³ podjêcie podobnej inicjatywy.
 Prof. J.Zdanowski zapozna³ Senat z
uchwa³¹ Senatu Politechniki Warszawskiej w
sprawie dzia³añ na rzecz innowacyjnoci gospodarki krajowej.
 Dyr.BG dr H.Szarski podkreli³ w zwi¹zku z planowanym systemem akredytacji uczelni potrzebê zbudowania biblioteki. W ostatnich latach uda³o siê to ju¿ wielu orodkom.
Sporód samych uczelni technicznych mo¿na
wymieniæ AGH, PW, PKr, PP (uchwa³a senatu), P£.
Prof. J.Koch poinformowa³, ¿e podczas
swego ostatniego pobytu w Luxemburgu zapozna³ siê z projektem ERG, który s³u¿y dokumentowaniu dzia³alnoci wy¿szych uczelni.
Byæ mo¿e stwarza to mo¿liwoæ uzyskania
rodków na budowê biblioteki z puli UE.
Prof. T.Luty zg³osi³ wniosek, by sprawa
biblioteki by³a przedmiotem debaty Senatu.
 Prof. J.wi¹tek przedstawi³ sk³ad Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
które ukonstytuowa³y siê 10 maja 2000.
Nastêpne posiedzenie Senatu 29 czerwca,
godz. 9.15. (mk)

Wroc³awia. Zg³aszano te¿ inne propozycje,
m.in., aby: Kolegium Rektorów Wroc³awia i
Opola przemianowaæ na Kolegium Dolnol¹skie Rektorów, rozszerzyæ Kolegium Rektorów
Wroc³awia i Opola o szko³y zawodowe i rektorów Zielonej Góry, zapraszaæ na niektóre
posiedzenia Kolegium Rektorów przedstawicieli
placówek PAN, utworzyæ Uniwersytet Biologii
Stosowanej, wspieraæ dzia³ania Wy¿szej Szko³y
Teatralnej zmierzaj¹ce do jej usamodzielnienia
siê, podj¹æ dzia³ania na rzecz budowy nowoczesnej biblioteki dla miasta i uczelni.
 Kolegium wys³ucha³o informacji prof. Jerzego wi¹tka, przewodnicz¹cego Kolegium
Prorektorów Uczelni Wroc³awskich, na temat
strategii edukacji wy¿szej w województwie
dolnol¹skim. Materia³, który otrzymali rektorzy zawiera³ m.in. informacje na temat relacji pomiêdzy wykszta³ceniem a karier¹ zawodow¹, oczekiwania studentów i pracodawców, schemat systemu edukacji w Polsce,
wskaniki demograficzne, informacje o kszta³ceniu na poziomie wy¿szym w regionie i zestawienia statystyczne, a na koniec cztery problemy dedykowane prorektorom: analizê ryn-

ku pracy w regionie na podstawie strategii rozwoju regionu, koordynacjê w zakresie tworzenia kierunków studiów, wspó³pracê na rzecz
zapewnienia poziomu kszta³cenia (afiliowanie,
akredytowanie kierunków) oraz dro¿noæ systemu kszta³cenia (studia uzupe³niaj¹ce).
 Rektorzy podjêli jednomyln¹ uchwa³ê o
przyznaniu dorocznej nagrody Kolegium Rektorów ks. kardyna³owi Henrykowi Gulbinowiczowi.
 Postanowiono, ¿e Kolegium Rektorów
wyst¹pi do w³adz RP z protestem w sprawie
uposa¿eñ nauczycieli akademickich oraz niedofinansowania nauki i edukacji.
 Uchwalono wyst¹pienie do w³adz miasta
wzywaj¹ce do finansowego wsparcia Uniwersytetu Wroc³awskiego, który remontuje swój
g³ówny gmach w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
obchodami 300-lecia.
 Kolegium wyrazi³o wolê poparcia dla prof.
Mariana Nogi w zwi¹zku z jego ubieganiem siê
o mandat senatora. Kandydat jest reprezentantem jednej z opcji politycznych (SLD), mo¿e
zatem dziwiæ w³¹czenie siê Kolegium w ¿ycie
polityczne. Przed nami wybory prezydenckie.
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Wspomnienie
.P.
BRONIS£AW FLORKIEWICZ
(1937-2000)
W dniu 12 maja 2000 roku, w wieku
63 lat, w trakcie pe³nienia obowi¹zków
s³u¿bowych, zmar³ profesor Bronis³aw
Florkiewicz, dyrektor Instytutu Matematyki Politechniki Wroc³awskiej, specjalista z zakresu analizy matematycznej i badañ operacyjnych.
Urodzi³ siê 26 sierpnia 1937 r. w Stanis³awowie. Po ukoñczeniu studiów matematycznych na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego pracowa³ w Instytucie Matematycznym tej uczelni (1958-66), a nastêpnie w Katedrze Analizy Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu (1966-70).
W roku 1970 powróci³ do Wroc³awia i podj¹³ pracê na Politechnice Wroc³awskiej  pocz¹tkowo w Instytucie Organizacji i Zarz¹dzania, a od roku
1974 w Instytucie Matematyki. W tym okresie uzyska³ najwa¿niejsze wyniki
naukowe, stopieñ doktora habilitowanego nauk matematycznych i ostatnio tytu³ profesora. Pocz¹tkowo Jego prace dotyczy³y teorii gier ró¿niczkowych oraz teorii sterowania optymalnego. Nastêpnie skoncentrowa³ siê na
badaniu nierównoci ca³kowych oraz na problemach programowania matematycznego i optymalizacji w warunkach niepe³nej informacji. Oprócz
szczegó³owych rozwi¹zañ dotycz¹cych nierównoci ca³kowych typu Hardyego, Weyla, Blocka i Opiala poda³ jednolit¹ metodê otrzymywania i badania nierównoci ca³kowych zawieraj¹cych funkcjê i jej pochodne, dziêki której klasyczna problematyka nierównoci ca³kowych zaczê³a na nowo
wzbudzaæ du¿e zainteresowanie w wielu orodkach matematycznych na

JERZY SCHROEDER
(1912-2000)

W dniu 11 czerwca 2000 r. zmar³ prof.
Jerzy Schroeder, emerytowany profesor
zwyczajny na Wydziale Chemicznym
PWr.
Urodzi³ siê 19 czerwca 1912 r. we
Lwowie. By³ absolwentem Korpusu Kadetów nr 1. Studia rozpocz¹³ na Uniwersytecie Jagielloñskim, a zakoñczy³ na
Wydziale Chemicznym Politechniki
Lwowskiej. Bezporednio po zakoñczeniu studiów w 1937 r. rozpocz¹³ pracê
jako asystent w Katedrze Technologii
Rolniczej Wydzia³u Rolniczo-Lasowego
Politechniki Lwowskiej w Dublanach. Pracowa³ tam do chwili zamkniêcia
uczelni przez okupanta niemieckiego. W latach wojny pracowa³ jako asystent Pañstwowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie oraz wyk³adowca konspiracyjnego Uniwersytetu Jagielloñskiego. W 1944 r. walczy³ (pod
pseudonimem Pokorny) jako ¿o³nierz Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Ska³a Krakowskiej Komendy Dywersji AK.
W latach 1945-47 pracowa³ w Zak³adach Azotowych w Chorzowie, sk¹d
zosta³ oddelegowany do kierowania odbudow¹ Katedry Technologii Nieorganicznej Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu. Pracê na Politechnice rozpoczyna w maju 1947 r. jako adiunkt. Zdoby³ wszystkie szczeble
kariery naukowej. By³ za³o¿ycielem Instytutu Technologii Nieorganicznej i
Nawozów Mineralnych, w którym przez wiele lat pe³ni³ funkcjê dyrektora.
Przez trzy kadencje by³ te¿ dziekanem Wydzia³u Chemicznego PWr. Pracê
zakoñczy³ jako rektor PWr w padzierniku 1982 r. W latach 1969-72 by³

wiecie. Badania te zapocz¹tkowa³y wspólne prace Profesora z A.Rybarskim prowadzone w latach siedemdziesi¹tych.
Druga grupa rezultatów zas³uguj¹cych na uwagê powsta³a na seminarium Badania operacyjne, które Profesor prowadzi³ wspólnie z S.Chanasem w Instytucie Organizacji i Zarz¹dzania. Dziêki dobrze uk³adaj¹cej siê
wspó³pracy z grup¹ pracowników tego Instytutu powsta³y prace o znaczeniu nie tylko teoretycznym, zawieraj¹cych nowe metody i efektywne algorytmy optymalizacji w warunkach niepe³nej informacji, oparte na teorii zbiorów rozmytych, a tak¿e metody wyznaczania optymalnych harmonogramów dla zadania planowania i harmonogramowania tras rodków transportowych z oknami czasowymi.
Pracê naukow¹ potrafi³ godziæ z dzia³alnoci¹ dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ na rzecz Instytutu i Uczelni, a tak¿e Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Prowadzi³ szereg specjalistycznych wyk³adów na Wydziale PPT
i studiach doktoranckich, by³ promotorem ponad 40 prac dyplomowych z
analizy matematycznej i programowania matematycznego na kierunku
matematyki Wydzia³u PPT i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu. Nie
zabiega³ o stanowiska, funkcjê dyrektora Instytutu przyj¹³ po g³êbokim przemyleniu i z du¿¹ odpowiedzialnoci¹. Jako nauczyciel by³ profesor Florkiewicz wymagaj¹cy wobec studentów i wspó³pracowników, ale niezwykle
taktowny, a przy tym ¿yczliwy i w okresach trudnych chêtnie pomaga³. By³
cz³owiekiem bardzo skromnym i cieszy³ siê ogóln¹ sympati¹ wspó³pracowników i przyjació³
Odszed³ zbyt wczenie, tu¿ po uzyskaniu tytu³u profesora, w trakcie wa¿nego etapu w³asnych prac badawczych i ca³ego zespo³u, w okresie bardzo
dobrze rozwijaj¹cej siê wspó³pracy naukowej obejmuj¹cej ró¿ne aspekty
zastosowañ matematyki i na pocz¹tku realizacji podjêtych zamierzeñ dotycz¹cych dalszego rozwoju Instytutu Matematyki, którym kierowa³ od padziernika 1999 roku.
Pozostawi³ w g³êbokim smutku ¯onê i dwóch Synów. Pozostanie w ¿yczliwej pamiêci uczniów i przyjació³ oraz wszystkich tych, którzy z Profesorem
spotkali siê na gruncie zawodowym i towarzyskim.

przewodnicz¹cym Prezydium Senatu Politechniki Wroc³awskiej, w latach
1973-76 cz³onkiem Rady G³ównej Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, w latach 1981-83 wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Nauk Chemicznych
PAN. Pe³ni³ wiele wa¿nych funkcji w przemyle i jego zapleczu naukowym.
Od roku 1967 do 1991 przez wszystkie kadencje by³ przewodnicz¹cym
Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Pu³awach. W latach 197376 oraz 1984-91 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach.
By³ wychowawc¹ wielu pokoleñ in¿ynierów i pracowników naukowych,
wietnym dydaktykiem i wybitnym technologiem chemikiem. Mia³ umiejêtnoæ wdra¿ania osi¹gniêæ naukowych do praktyki przemys³owej. By³ oddany sprawom uczelni, wydzia³u, instytutu, a jednoczenie niezwykle serdeczny
i ¿yczliwy dla wspó³pracowników.
Profesor Schroeder nale¿a³ do grona najwybitniejszych technologów
chemików, o niezwyk³ej intuicji technologicznej oraz umiejêtnoci wykorzystania osi¹gniêæ naukowych dla rozwoju przemys³u chemicznego. Jego
osi¹gniêcia i autorytet w opinii rodowiska technologów sprawi³y, ¿e zosta³
on uznany za twórcê wroc³awskiej szko³y technologów nieorganików.
Prof. Jerzy Schroeder w 1962 r. utworzy³ na uczelni ko³o Zwi¹zku Bojowników o Wolnoæ i Demokracjê. W 1991 r. zosta³ przewodnicz¹cym Wojewódzkiej Rady rodowiska ¯o³nierzy AK przy Zwi¹zku Kombatantów RP i
By³ych Wiêniów Politycznych Oddzia³u Wroc³awskiego.
Otrzyma³ wiele odznaczeñ pañstwowych, a tak¿e Krzy¿ Partyzancki,
Odznakê Grunwaldzk¹, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za
Wybitne Zas³ugi dla Rozwoju Politechniki Wroc³awskiej, godnoæ Cz³onka
Honorowego SITPChem, Z³ot¹ Odznakê za Zas³ugi dla Przemys³u Chemicznego.
W zmar³ym tracimy cz³owieka wyj¹tkowo uczciwego, a jednoczenie odwa¿nego, nie wzbraniaj¹cego siê przed odpowiedzialnoci¹ za losy wspó³pracowników i uczelni w sytuacjach niezwykle trudnych i skomplikowanych.
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IV kadencja w KBN
31 maja o godz. 10:30 odby³o siê inauguracyjne spotkanie cz³onków zespo³ów komisji Komitetu Badañ Naukowych IV kadencji.
O godz. 11:00 rozpoczê³y siê posiedzenia 12 zespo³ów w trakcie
których wybrano ich przewodnicz¹cych.
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I posiedzenie IV kadencji KBN

 Na pierwszym roboczym posiedzeniu KBN IV kadencji (1 czerwca
2000) odby³y siê wybory dwóch zastêpców Przewodnicz¹cego KBN.
Wybrani zostali:
 prof. dr hab. Janina Jówiak, SGH,
 prof. dr hab. in¿. KrzyszZespó³
Przewodnicz¹cy
tof Jan Kurzyd³owski, PW.
symbol
nazwa
tytu³, imiê, nazwisko
placówka naukowa
 Prof. Wiszniewski przedH-1
Nauk Humanistycznych
Prof. dr hab.
Uniwersytet Adama Mickiewicza
stawi³
zadania KBN IV kadenJerzy Brzeziñski
Instytut Psychologii
cji.
H-2
Nauk Spo³ecznych,
Prof. dr hab.
Szko³a G³ówna Handlowa,
 Komitet przyzna³ dodatEkonomicznych i Prawnych
Janina Jówiak
Kolegium Analiz Ekonomicznych
kowe
rodki na dofinansowaP-3
Nauk Matematycznych,
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski,
nie dzia³alnoci ogólnotechFizycznych i Astronomii
Kazimierz Stêpieñ
Obserwatorium Astronomiczne
nicznej i wspomagaj¹cej badaP-4
Nauk Biologicznych, Nauk o
prof. dr hab.
Miêdzynarodowy Instytut Biologii
nia w wysokoci 196.200 z³
Ziemi i Ochrony rodowiska
Maciej ¯ylicz
Molekularnej i Komórkowej
UNESCO-PAN, Zak³ad Biologii
okrelaj¹c nastêpuj¹co ich
Molekularnej
przeznaczenie:
P-5
Nauk Medycznych
prof. dr hab.
Uniwersytet Jagielloñski, Collegium
 55.000 z³ dla Ministra
Tadeusz Popiela
Medicum, Wydzia³ Lekarski
Edukacji Narodowej (³¹cznie
P-6
Nauk Rolniczych i Lenych
prof. dr hab.
Akademia Rolnicza im. Augusta
przyznano 9.503.000 z³)
Jan Gawêcki
Cieszkowskiego,Katedra Higieny
 80.000 z³ dla Prezesa Pol¯ywienia Cz³owieka
skiej Akademii Nauk (kwota
T-7
Mechaniki, Budownictwa i
prof. dr hab. in¿.
Politechnika Warszawska, Instytut
³¹czna 10.880.000 z³)
Architektury
Jerzy Wróbel
Podstaw Budowy Maszyn
 61.000 z³ dla Prezesa
T-8
In¿ynierii Materia³owej i
prof. dr hab. in¿.
Politechnika Warszawska
Urzêdu
Patentowego RP
Technologii Materia³owych
Krzysztof Jan
Instytut In¿ynierii Materia³owej
(kwota
³¹czna
251.200 z³).
Kurzyd³owski
 Komitet dokona³ podziaprof. dr hab.
Politechnika £ódzka,
T-9
Chemii, Technologii Chemicznej
³u pieniêdzy na inwestycje.
Tadeusz Paryjczak
Instytut Chemii Ogólnej i
oraz In¿ynierii Procesowej i
Miêdzy komisje Komitetu i ich
Ekologicznej
Ochrony rodowiska
zespo³y rozdzielono rodki na
T-10
Elektrotechniki, Energetyki i
prof. dr hab. in¿.
Wojskowa Akademia Techniczna,
Metrologii
Jerzy Barzykowski
Wydzia³ Elektroniki
finansowanie lub dofinansoT-11
Elektroniki, Automatyki i
prof. dr hab.
Politechnika Poznañska,
wanie w roku 2000 inwestycji
Robotyki, Informatyki i
Jan Wêglarz
Wydzia³ Elektryczny
budowlanych i aparaturowych
Telekomunikacji
s³u¿¹cych potrzebom badañ
T-12
Górnictwa, Geodezji i Transport
prof. dr hab. in¿.
Instytut Geodezji i Kartografii
naukowych i prac badawczoBogdan Ney
rozwojowych.
W wyniku wyborów czo³owe funkcje w komisjach objêli:
Przyjêto nastêpuj¹cy podzia³:
 prof. dr hab. Maciej ¯ylicz  przewodnicz¹cy Komisji Badañ
 inwestycje budowlane w ³¹cznej kwocie 189.470.008 z³, w tym
Podstawowych,
dla zespo³ów
 prof. dr hab. in¿. Bogdan Ney  przewodnicz¹cy Komisji Badañ
* Komisji Badañ Podstawowych  106.308.432 z³
Stosowanych,
* Komisji Badañ Stosowanych  83.161.576 z³
 prof. dr hab. Tadeusz Popiela -zastêpca przewodnicz¹cego
 inwestycje aparaturowe w ³¹cznej kwocie 218.180.079 z³, w tym
Komisji Badañ Podstawowych,
dla zespo³ów
 prof. dr hab. in¿. Krzysztof Jan Kurzyd³owski  zastêpca prze* Komisji Badañ Podstawowych  110.563.264 z³
wodnicz¹cego Komisji Badañ Stosowanych.
* Komisji Badañ Stosowanych  107.616.815 z³.
Wraz z pozosta³ymi ww. przewodnicz¹cymi zespo³ów wchodz¹ oni
 Zespo³y opiniodawczo-doradcze s¹ powo³ywane przez na okres
w sk³ad Komitetu Badañ Naukowych IV kadencji.
swojej kadencji, zatem dotychczasowe zespo³y przesta³y istnieæ. W miej(Ponadto z urzêdu w sk³ad KBN wchodz¹ J.K.Fr¹ckowiak  se- sce dotychczasowego Zespo³u ds. Etyki Badañ Naukowych powo³ano
kretarz KBN oraz ministrowie: Franciszka Cegielska, Miros³aw Hand- opiniodawczo-doradczy Zespó³ do spraw Etyki w Nauce pod przeke, Longin Komo³owski, Janusz Steinhoff i Kazimierz Ujazdowski. Wraz wodnictwem prof.Witolda Karczewskiego. Cz³onkami zespo³u s¹ profez ministrem nauki Komitet liczy 19 osób.)
sorowie: Kornel Gibiñski, Andrzej Górski, Maciej Grabski, Henryk Sam1 czerwca br. na swym pierwszym posiedzeniu KBN IV kadencji sonowicz, Jerzy Szacki, ks. Stanis³aw Wielgus, Andrzej Zoll oraz naczelnik Wydzia³u Zamówieñ Publicznych KBN Zdzis³aw Zawojski.
wybra³ dwóch zastêpców Przewodnicz¹cego KBN. Zostali nimi:
(¯a³ujemy, ze w tym sk³adzie nie ma nikogo z PWr. ale chyba nie ma
 prof. dr hab. Janina Jówiak (SGH), cz³onkini Komisji Badañ
w tym ¿¹dnego podtekstu.- red.)
Podstawowych, przewodnicz¹ca Zespo³u H-2
Komitet przyj¹³ deklaracjê (zamieszczamy j¹ odrêbnie) w sprawie
 prof. dr hab. in¿. Krzysztof Jan Kurzyd³owski (PW), z-ca przeetyki w nauce zawieraj¹c¹ m. in. zamierzenia:
wodnicz¹cego KBS, przewodnicz¹cy Zespo³u T-8.
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* podjêcia wspó³pracy miêdzy KBN a instytucjami zajmuj¹cymi siê
nauk¹ w celu opracowania aktów prawnych reguluj¹cych sprawy etyki
oraz s³u¿¹ce zwalczaniu nadu¿yæ w rodowisku naukowym,
* promowania w³aciwych postaw etycznych m³odych uczonych,
* powi¹zania finansowania badañ naukowych z etyczn¹ ocen¹ wykonawców prac.
* zobowi¹zania Zespo³u do spraw Etyki w Nauce do wspó³pracy z
odpowiednimi instytucjami zagranicznymi,
* poparcia przez Komitet prac na rzecz etyki w nauce w zakresie
procedur w³asnych oraz w rodowisku naukowym.
 Min. M. Koz³owska przedstawi³a plan finansowy wydatków dzia³u 77 - Nauka w roku 2000 oraz omówi³a projekt bud¿etu na 2001
rok w dwóch wariantach:
* kwoty ok. 4.103 mln z³, tj. 0,55% PKB (wariant równomiernego
wzrostu),
* kwoty ok. 4.700 mln z³, tj. 0,63% PKB (wariant przyspieszonego wzrostu).
 Przeanalizowano udzia³ polskich jednostek w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej. Wed³ug ostatnich informacji do liczby 167
polskich zespo³ów uczestnicz¹cych w projektach zaaprobowanych przez
Komisjê Europejsk¹ w wyniku konkursów czerwcowych 5. PR w 1999
roku dosz³o oko³o 130 zespo³ów w projektach zaakceptowanych w
rezultacie konkursów jesiennych. Pozwala to oczekiwaæ, ¿e ogólny
udzia³ finansowy polskich zespo³ów bêdzie znacz¹co wy¿szy, ni¿ sygnalizowany uprzednio  powinien osi¹gn¹æ oko³o 30 mln euro.
 Omówiono wyniki Europejskiej Konferencji Ministerialnej Spo³eczeñstwo informacyjne: przyspieszenie integracji europejskiej (Warszawa, 11 - 12 maja 2000 r.). Uczestnicy konferencji zwrócili uwagê
na znaczenie budowy spo³eczeñstwa informacyjnego jako czynnika przyspieszaj¹cego integracjê europejsk¹. Podczas konferencji reprezentanci
10 miast podpisali helsiñsk¹ Deklaracjê wiatowego Dialogu Miast Global Cities Dialogue Declaration. Na wystawie przedstawiono osi¹gniêcia
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
Pierwsze robocze posiedzenie Komisji Badañ Podstawowych odbêdzie siê 19 czerwca br, Komisji Badañ Stosowanych  20 czerwca,
za kolejne zebranie Komitetu Badañ Naukowych zaplanowano na 29
czerwca 2000 roku. (tz)

Zmiany przepisów o JBR-ach
Na posiedzeniu 14 czerwca 2000 r. Komitet Spo³eczny Rady Ministrów przyj¹³ i rekomendowa³ Radzie Ministrów projekt rozporz¹dzenia RM zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków i trybu ³¹czenia, podzia³u, reorganizacji i likwidacji jednostek
badawczo-rozwojowych.
Obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy rozporz¹dzenia RM z 21 marca
1995 r. przewiduj¹, ¿e ³¹czenie jednostek badawczo-rozwojowych
mo¿e polegaæ na utworzeniu jednej jednostki z dwóch lub wiêcej jednostek albo na w³¹czeniu jednej jednostki, zachowuj¹cej dotychczasow¹ nazwê, do innej lub kilku jednostek. W momencie ich po³¹czenia
koñczy siê kadencja rad naukowych po³¹czonych jednostek, a do czasu powo³ania nowej rady, ustawowe zadania wykonuje tymczasowa
rada naukowa.
Przepisy nowelizowanego rozporz¹dzenia RM w sprawie ³¹czenia,
podzia³u, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych
umo¿liwiaj¹ kontynuowanie dzia³alnoci rady naukowej w jednostce
przejmuj¹cej inn¹  do czasu zakoñczenia kadencji rady. Rada naukowa jednostki w³¹czanej bêdzie dzia³aæ do chwili wykrelenia tej jednostki z rejestru. (tz)

Deklaracja KBN
w sprawie etyki w nauce
uchwalona na wniosek opiniodawczo-doradczego
Zespo³u do spraw Etyki w Nauce
Komitet Badañ Naukowych rozpoczynaj¹c swoj¹ IV kadencjê postanawia nadaæ szczególny priorytet sprawom etyki w nauce.
Postawy etyczne ludzi nauki stanowi³y od bardzo dawna wzorzec
postêpowania dla spo³eczeñstwa. Ró¿ne badania socjologiczne wskazuj¹, ¿e równie¿ obecnie w rankingach presti¿u spo³ecznego uczeni zajmuj¹ niezmiennie pierwsze miejsce. Tym wiêksze znaczenie maj¹ zatem
d¹¿enia do usuniêcia wszelkich czynników mog¹cych tê wysok¹ ocenê
podwa¿yæ. W ostatnim okresie pojawi³o siê niema³o spraw, które wskazuj¹, ¿e zagro¿enie takie jest realne, a jedn¹ z przyczyn takiego stanu
rzeczy jest postêpuj¹ca pauperyzacja rodowiska naukowego. Zdaniem Komitetu Badañ Naukowych konieczne jest pilne podjêcie wszechstronnych dzia³añ maj¹cych na celu utrzymanie wysokiego presti¿u spo³ecznego uczonych i stworzenie atmosfery potêpienia, a nawet powszechnego ostracyzmu wobec osób wykraczaj¹cych przeciw zasadom etyki naukowej.
1. Komitet uwa¿a za niezbêdne podjêcie przez kierownictwo Komitetu Badañ Naukowych cis³ej wspó³pracy z kierownictwami ministerstw nadzoruj¹cych szko³y wy¿sze i instytuty badawcze, a tak¿e z
Polsk¹ Akademi¹ Nauk, Polsk¹ Akademi¹ Umiejêtnoci, Rad¹ G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, Centraln¹ Komisj¹ do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych, Konferencj¹ Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich  w celu uzgadniania procedur postêpowania w przypadkach nadu¿yæ w nauce oraz przygotowania odpowiednich aktów
prawnych uniemo¿liwiaj¹cych m.in. szybkie przedawnianie siê takich
nadu¿yæ oraz egzekwuj¹cych wymóg spe³niania uznanych w rodowisku nauki zasad etycznych przy ubieganiu siê o tytu³ naukowy lub stanowisko uzyskiwane w drodze konkursu.
2. Komitet uwa¿a za wyj¹tkowo istotne odtworzenie dobrych tradycji w stosunkach Mistrz - Uczeñ i promowanie w³aciwych postaw
m³odych uczonych popieraj¹c m.in. w³¹czenie zagadnieñ etyki w nauce
do programów studiów doktoranckich.
3. Komitet bêdzie zmierza³ do powi¹zania zasad finansowania instytucji naukowych i indywidualnych uczonych z ocen¹ etyczn¹ prowadzonych przez te instytucje i osoby badañ naukowych; zdarzaj¹ce siê
obecnie próby przechodzenia do porz¹dku nad nadu¿yciami na uczelniach i w placówkach badawczych, a tak¿e próby tuszowania wykroczeñ przeciw etyce pracy naukowej bêd¹ brane pod uwagê przy rozpatrywaniu wniosków o finansowanie dzia³alnoci statutowej i projektów badawczych oraz rozliczaniu wykorzystania przyznanych rodków.
4. Komitet zobowi¹zuje opiniodawczo-doradczy Zespó³ do spraw
Etyki w Nauce do roboczej wspó³pracy z odpowiednimi instytucjami i
organizacjami zagranicznymi, które posiadaj¹ ju¿ w³asne, oryginalne
rozwi¹zania. Wspó³praca powinna dotyczyæ przede wszystkim stworzenia definicji wystêpków przeciwko etyce w nauce (scientific misconduct), sposobów ich wykrywania, odpowiedzialnoci instytucjonalnej za wykroczenia, stworzenia uczciwych i sprawnych procedur
rozpatrywania spraw oraz doboru odpowiednich do wykroczenia sankcji, z zapewnieniem ochrony osób sygnalizuj¹cych takie wystêpki - ale
tak¿e osób nies³usznie o nie oskar¿anych.
* Komitet Badañ Naukowych bêdzie inicjowa³ i wspiera³ dzia³ania na
rzecz etyki w nauce zarówno w swoich procedurach wewnêtrznych (ocena wniosków o finansowanie), jak i w ca³ym rodowisku naukowym.
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Podsumowanie debaty
W dniach 15-16 maja odby³a siê zorganizowana przez
Komitet Badañ Naukowych doroczna konferencja NAUKA
2000. W nastêpnym numerze zajmiemy siê szerzej tym tematem. Dzi prezentujemy wyst¹pienie ministra nauki prof.
Andrzeja Wiszniewskiego, który podsumowa³ g³ówne w¹tki
debaty i ustosunkowa³ siê do nich.
Chcia³bym siê odnieæ do kilku problemów, które w tej bardzo bogatej dyskusji by³y przedstawione. Zacznê od sprawy najwa¿niejszej,
która ju¿ by³a poruszana: kto ma decydowaæ o priorytetach w zakresie
badañ naukowych. Odpowied jest jasna: ma decydowaæ przewodnicz¹cy KBN, ma decydowaæ minister nauki. Stanowi tak nowelizacja
ustawy, która zapewne w tym kszta³cie zostanie uchwalona. Jest to zgodne z moimi najg³êbszymi przekonaniami, jakie mia³em, kiedy obejmowa³em funkcjê przewodnicz¹cego KBN, ale mam i teraz, po 2,5 roku
 w okresie, kiedy widaæ koniec mojej misji jako ministra nauki.
Nikogo nie dziwi, ¿e szef koncernu decyduje o priorytetach badawczych realizowanych za pieni¹dze koncernu. Dlaczego? Bo on za to
odpowiada przed akcjonariuszami. Jeli idzie o pieni¹dze publiczne,
tymi akcjonariuszami s¹ wszyscy Polacy. I ka¿dy z nich, pocz¹wszy od
nowo narodzonego obywatela, a skoñczywszy na staruszku, który stoi
nad grobem, sk³ada siê na ten fundusz, a jego sk³adka statystycznie
wynosi rocznie ponad 70 z³. To jest du¿y wk³ad. Przed nim odpowiada
prezes koncernu, jakim jest desygnowany przez parlament minister nauki. Uwa¿am, ¿e minister nauki powinien braæ na siebie decyzjê i odpowiedzialnoæ polityczn¹ w tym zakresie.
Wielu z Pañstwa mia³o mo¿e okazjê przeczytaæ wRzeczpospolitej
[z 15 czerwca br.] znakomity wywiad z najbardziej chyba dzisiaj znacz¹cym na wiecie futurologiem, którym jest Francis Fukayama, Amerykanin japoñskiego pochodzenia, autor s³ynnej ksi¹¿ki Koniec historii. Zapytano go, gdzie s¹ granice naukowego eksperymentu, kto ma o
tym decydowaæ. Fukayama odpowiedzia³: Granic nie ma, natomiast
z pewnoci¹ nie powinni o tym decydowaæ naukowcy, bo oni zawsze automatycznie zak³adaj¹, ¿e im wiêcej eksperymentów, tym
lepiej. O granicach powinny decydowaæ demokratyczne spo³eczeñstwa. Po to w³anie s¹ demokratyczne instytucje. Bez wzglêdu na to,
jaka jest przynale¿noæ partyjna aktualnego ministra nauki, reprezentuje on demokratyczn¹ instytucjê, jak¹ jest parlament, bo to w³anie parlament go powo³a³. Oczywicie Fukayama mia³ na myli trochê inne
eksperymenty. Chodzi³o mu raczej o eksperymenty z pogranicza tych
badañ, które mog¹ byæ szkodliwe dla ludzkoci. Ja bym to rozszerzy³
tak¿e na te badania, które s¹ sprzeczne ze zdrowym rozs¹dkiem.
Niestety, o ile w KBN rzadko ocieramy siê o badania, które decyduj¹ o przysz³oci wiata, o tyle bardzo czêsto ocieramy siê o badania,
które s¹ po prostu sprzeczne ze zdrowym rozs¹dkiem. Nie chcê tu
podawaæ przyk³adów, ale móg³bym natychmiast to zrobiæ.
Pad³o szalenie trudne pytanie, w którym odczu³em nutkê s³usznego
¿alu. By³o to pytanie o wyrównywanie szans poszczególnych regionów
w naszym kraju. Zapowiedzia³em to jako jeden z priorytetów w swojej
dzia³alnoci w KBN i w zasadzie nie dotrzyma³em swego przyrzeczenia. Do dzisiaj mam wiadomoæ, ¿e niewiele robimy dla wyrównywania tych szans. Poka¿ê to Pañstwu na przyk³adzie najbardziej wymownym, na przyk³adzie Warszawy. Otó¿ w sk³adzie KBN 50% osób to
ludzie pochodz¹cy z Warszawy. Jeli idzie o rodki na badania naukowe, 43% wszystkich rodków kierowanych jest na zespo³y i instytucje
warszawskie. Jeli idzie o liczbê publikacji, to Warszawa produkuje ich
33%, a jeli idzie o liczebnoæ kadrow¹ w zakresie nauki, to Warszawa
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reprezentuje 27% wszystkich pracowników badawczych, Tych 27%
produkuj¹cych 33% publikacji  wiadomo, ¿e nie jest to idealny miernik, ale naj³atwiejszy  konsumuje 43% rodków. Taka jest prawda. Ja
o tym niestety wiem. Nie uda³o mi siê stworzyæ mechanizmu skutecznego wyrównywania szans. Uwa¿am, ¿e tego nie da siê zrobiæ szybko. Tu
¿adnej rewolucji byæ nie mo¿e. Rewolucja w nauce jest zawsze katastrof¹, natomiast mo¿na posuwaæ siê drobnymi krokami. Chcia³bym
parê takich drobnych kroków jeszcze uczyniæ. U³atwi to m.in. nowelizacja ustawy o KBN  choæby fakt cedowania decyzji finansowych
tak¿e na gremia zupe³nie dalekie od stolicy, powiedzmy na gremia lokalne w Rzeszowie, Szczecinie czy Bia³ymstoku. Nie powiedzia³em o
Wroc³awiu, bo mog³oby to zostaæ zrozumiane jako wyraz mojej stronniczoci. Na pewno jest to problem wielki i bardzo trudny.
Bardzo siê cieszê z poparcia, które s³ysza³em na tej sali dla idei
wsparcia ma³ych i rednich przedsiêbiorstw poprzez tzw. ma³e projekty celowe. To powinny byæ ma³e projekty i szybko za³atwiane. Nie
takie, których za³atwienie ci¹gnie siê 1,5 roku. S¹ niewielkie, wzglêdnie
niewielkie finansowo i s¹ kierowane na ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. To te¿ nam u³atwi nowelizacja ustawy o KBN, bowiem dziêki
temu bêdziemy mogli ciê¿ar przyznawania tych ma³ych projektów cedowaæ na inne gremia. KBN móg³by sobie nie daæ rady. Zdajemy sobie sprawê, ¿e ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jest w Polsce parê
milionów. Jeli bymy za³o¿yli, ¿e tylko 1% z nich bêdzie siê ubiegaæ o
takie granty, to mamy gigantyczn¹ liczbê wniosków. Ca³a infrastruktura
potrzebna do oceny tych wniosków dla oceny racjonalnego ich prowadzenia w tej chwili na pewno przekroczy³aby mo¿liwoci administracyjne KBN. Ale chcemy w tym kierunku iæ. Bardzo siê cieszê z poparcia, które  jak rozumiem  na tej sali by³o wyra¿one.
Wspomniany tu by³ V Program Ramowy. Mówilimy o tym, ¿e sukces Polski jest taki sobie, jest redni. Ja powiedzia³bym  jestemy we
w³asnym gronie  ¿e jest mniejszy ni¿ redni. Z prostego wzglêdu. Jest
nas 85.000 naukowców w tym kraju. Wygenerowalimy w odpowiedzi na pierwsze dwa zaproszenia do sk³adania projektów 850 zg³oszeñ
z Polski, podczas gdy Greków pracuj¹cych w obszarze nauki jest 8.000,
a wygenerowali 2.500 wniosków. Podobnie Portugalczycy. Powiecie
Pañstwo: dawni cz³onkowie UE, przyzwyczajeni ju¿ do tych mechanizmów, a my jestemy nowicjuszami. To prawda, ale jeli porównujemy
z Czechami czy Wêgrami, którzy powinni byæ w gorszej sytuacji, bo
przez lata do roku 1989 mieli znacznie wiêksze trudnoci w kontaktach
z tzw. wiatem zachodnim ni¿ Polacy, to i w tej konkurencji przegrywamy. Jakkolwiek bymy to liczyli: na 100.000 obywateli kraju czy na
1.000 naukowców, relatywnie rzecz bior¹c przegrywamy. A wiêc problem naszego umiarkowanego sukcesu to nie jest niechêæ zespo³ów
unijnych do przyznawania grantów Polakom. Nasz wspó³czynnik sukcesu jest mniej wiêcej taki sam, tylko o w³os gorszy ni¿ dla UE. Problem nasz polega na tym, ¿e sk³adamy za ma³o wniosków do V Programu. Po prostu jest ich za ma³o. Przypomina siê ten ¿art, kiedy to Pan
Bóg powiedzia³: Cz³owieku, jeli chcesz wygraæ na loterii, to daj mi
szansê  kup los. Ja te¿ powiadam: jeli chcemy wygraæ na tej unijnej
loterii, to dajmy szansê tym unijnym urzêdnikom brukselskim. Wyst¹pmy z projektem badawczym. Jeli nawet nie uzyskamy tego dofinansowania z Brukseli, to projekt  jeli bêdzie dobrze oceniony  na pewno
bêdzie dofinansowany z KBN.
Ja mia³bym bardzo dobry sposób na natychmiastowe zwiêkszenie
liczby wniosków. Gdybym powiedzia³: koñczymy ze rodkami na dzia³alnoæ statutow¹, likwidujemy dzia³alnoæ statutow¹, bêdziemy przyznawaæ tylko tym instytucjom, które wystêpuj¹ o projekty do Brukseli
 za rok mielibymy 10.000 albo i 15.000 wniosków w Brukseli. Ci
biedni urzêdnicy brukselscy nie wiedzieliby, co zrobiæ, byliby zasypani
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polskimi projektami. Oczywicie tego nie mogê uczyniæ. Pañstwo doskonale wiecie, dlaczego. Ale bardzo trudny pieni¹dz na naukê w Polsce spowodowa³by lawinê wniosków do Brukseli jako do jedynego
ród³a, gdzie mo¿na uzyskaæ dofinansowanie. Bêdê siê stara³ utrudniaæ
ten pieni¹dz. Bêdziemy siê starali, aby to kryterium: udzia³ zespo³ów z
danej instytucji w V Programie Ramowym by³o bardzo wysoko punktowane w ocenie parametrycznej, która bêdzie mia³a miejsce ju¿ na
rok przysz³y.
Wspomniano tu bardzo wa¿n¹ sprawê: problem inicjatyw dydaktycznych finansowanych z KBN. Nie moglimy tego [dot¹d] robiæ i
teoretycznie w dalszym ci¹gu nie mo¿emy, bo nam zakazuje ustawa.
Expressis verbis zakazuje nam finansowania inicjatyw dydaktycznych.
Dopiero w nowej ustawie rozluniamy ten gipsowy pancerz. Wykrelamy zapis, ¿e nie wolno finansowaæ wy¿szych uczelni w zakresie inicjatyw dydaktycznych. Oczywicie nie skrelamy zapisu, ¿e finansujemy
badania naukowe, ale to mog¹ byæ badania naukowe s³u¿¹ce dydaktyce. W pierwszym rzêdzie powinny to byæ badania naukowe s³u¿¹ce
dydaktyce. Dziêki znowelizowanej ustawie bêdziemy mogli to robiæ
znacznie skuteczniej ni¿ dotychczas.
Pad³o bardzo dobre pytanie, na które do koñca nie mam odpowiedzi:
co zrobi Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z tymi pieniêdzmi, które otrzyma, z tymi 2% rodków. To jest spory pieni¹dz. Obliczy³em wczoraj, ¿e
to bêdzie jakie  jak s¹dzi Ministerstwo Skarbu  700 mln. z³. Móg³bym
³atwo powiedzieæ: nie wiem, ale mnie tak odpowiedzieæ nie wolno, tym
bardziej, ¿e z urzêdu nadzorujê dzia³alnoæ tej fundacji, powo³ujê jej Radê
Naukow¹. S¹dzê, ¿e bêdziemy siê starali uruchomiæ nowe programy,
które bêd¹ mog³y finansowaæ pewn¹ dzia³alnoæ, która z kolei ze wzglêdu na zapisy ustawy o KBN nie mo¿e byæ finansowana przez KBN.
Rozmawia³em ju¿ parokrotnie z prezesem fundacji. Przymierzamy siê do
sformu³owania tych programów. Jestemy przekonani, ¿e bêd¹ one zgodne
z intencjami ustawodawcy, który przeznacza te pieni¹dze na naukê i technologie oraz ¿e te pieni¹dze bêd¹ kierowane zgodnie równie¿ z tymi g³osami, które tu pada³y. Bêd¹ s³u¿y³y przede wszystkim odm³odzeniu kadry, stworzeniu szans m³odym ludziom, zachêceniu m³odych ludzi, by szukali swego miejsca w nauce  oczywicie tych m³odych ludzi, którzy maj¹
to, co siê nazywa naukow¹ iskr¹ bo¿¹.
Po kontrolach NIK, po wielu artyku³ach prasowych, wokó³ jednostek badawczo rozwojowych zapanowa³ bardzo z³y klimat, który czêsto sk³ania do pochopnych wniosków, ¿e jeli jest tak le, to nale¿y po

prostu je zlikwidowaæ. To jest typowa reakcja na nie do koñca obiektywne relacje prasowe. Powiedzia³bym zupe³nie inaczej: nale¿y zlikwidowaæ z³e jednostki badawczo-rozwojowe, a dobrze finansowaæ dobre jednostki badawczo-rozwojowe. Jestem przekonany, ¿e w interesie dobrych JBR-ów jest likwidacja z³ych JBR-ów, bo to bêdzie znaczy³o wiêksze rodki na dobre badania naukowe. Staramy siê w tym
kierunku iæ, ale nie muszê Pañstwa zapewniaæ o tym, jak trudno zrobiæ
choæby pierwszy krok w tym kierunku. Na pewno bêdziemy ten pierwszy krok robiæ. Znowelizowana ustawa o JBR-ach umo¿liwi nam to.
Z pewnym nawet zdziwieniem przyj¹³em, ¿e tak ma³o na tej sali by³o
zarzutów, jeli idzie o pewne dolegliwoci biurokratyczne, które w KBN
istniej¹ i musz¹ byæ, bo KBN jest struktur¹ urzêdnicz¹. Poza tym KBN
jest struktur¹, która zobowi¹zana jest do kontroli, czyli musi stosowaæ
pewne dolegliwe procedury kontrolne. Podobnie przechodzenie na lotnisku przez tê bramkê i ewentualnie oddawanie swego baga¿u do sprawdzenia policjantom jest dolegliwe dla pasa¿era, ale konieczne ze wzglêdu na ten 1 ewentualnych terrorystów, którzy mog¹ podró¿owaæ
samolotem. Ja wiem, ¿e nieuczciwych naukowców jest mo¿e 1, ale
jednak ze wzglêdu na nich te procedury kontrolne musz¹ byæ. Tych
zarzutów wobec biurokracji w KBN-ie by³o stosunkowo niewiele.
Bardzo Pañstwu dziêkujê, ¿e by³o ich ma³o, bo to wiadczy o pe³nym
zrozumieniu z Pañstwa strony. Z mojej strony jest to te¿ próba usprawiedliwienia instytucji i siebie samego. Ci z Pañstwa, którzy dowiadczyli biurokracji brukselskiej, wiedz¹ dobrze, ¿e biurokracja w KBN
jest niczym w porównaniu z biurokracj¹ brukselsk¹, co nie znaczy, ¿e
jej nie ma i co nie znaczy, ¿e nie nale¿y eliminowaæ biurokracji tam,
gdzie mo¿na uprociæ procedury, albo uczyniæ jej bardziej przyjazn¹
dla tych ludzi, którzy s¹ klientami KBN.
Na koniec chcia³bym wróciæ do Francisa Fukayamy, bowiem powiedzia³ w wywiadzie rzecz niezwykle optymistyczn¹: Idea historii jako
takiej opiera siê na rozwoju nauki i technologii. One nadaj¹ jej spójnoæ i wyznaczaj¹ kierunek, a skoro tak, to o koñcu historii mo¿na by
mówiæ tylko wtedy, gdyby nast¹pi³ koniec nauki. S¹dzê, ¿e to zdanie
powinni czytaæ politycy, ale i naukowcy. Powinni mieæ pe³n¹ wiadomoæ, ¿e to od nich g³ównie zale¿y bieg historii. Kiedy kto powiedzia³,
¿e na bieg historii znacznie wiêkszy wp³yw mia³ wynalazek Internetu ni¿
II wojna wiatowa, pewnie mia³ wiele racji. O kszta³cie historii decyduje nauka, decydujemy my wszyscy siedz¹cy na tej sali.
(tekst nieautoryzowany)

Zarz¹dzenia,Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹dzenia wewnêtrzne
i pisma okólne:
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 27/2000 z dnia 30.05.2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 28/2000 z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
zasad rozdzia³u miejsc w domach studenckich;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 29/2000 z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
utworzenia stypendiów specjalnych;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 30/2000 z dnia 5.06.2000 r. w sprawie
zasad zlecania zajêæ dydaktycznych i rozliczania pensum w roku akademickim 2000/2001;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 31/2000 z dnia 6.06.2000 r. w sprawie
czêciowej odp³atnoci za powtarzanie kursów z powodu niezadowalaj¹cych wyników w nauce na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych w roku akademickim 2000/2001;

 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 32/2000 z dnia 6.06.2000 r. w sprawie
czêciowej odp³atnoci za studia zaoczne, wieczorowe i zaoczne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie w roku akademickim 2000/2001;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 33/2000 z dnia 6.06.2000 r. w sprawie
ustalenia limitów przyjêæ na studia w roku akademickim 2000/2001;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 34/2000 z dnia 13.06.2000 r. w sprawie
ustalania okolicznoci i przyczyn wypadków przy pracy;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 35/2000 z dnia 14.06.2000 r. w sprawie
zatrudniania cudzoziemców na podstawie umowy o pracê, umowy zlecenia i umowy o dzie³o;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 36/2000 z dnia 14.06.2000 r. w sprawie
zmiany nazwy bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wroc³awskiej;
 Pismo okólne 17/2000 z dnia 1.06.2000 r. w sprawie okrelenia
zadañ i uprawnieñ Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
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Majowe posiedzenie
Kolegium Prorektorów
Posiedzenie w dniu 9 maja otworzy³ rektor Akademii Rolniczej, prof.
dr hab. Tadeusz Szulc.
1. Informacje na temat Akademii Rolniczej
Przedstawi³ g³ówne zamierzenia kierowanej przez siebie uczelni. Du¿y
nacisk k³adzie siê tu na rozwój wspó³pracy z regionem i z ca³¹ gospodark¹. Uczelnia oferuje studia na 13 kierunkach. Kszta³ci w 6 grupach
zamiejscowych (woj. ³ódzkie, lubuskie, opolskie, dolnol¹skie).
Akademia Rolnicza ma problemy zwi¹zane z rozwojem kadry naukowej. Wprawdzie liczba doktorantów, profesorów i doktorów habilitowanych wzros³a, ale szczególne k³opoty wystêpuj¹ z pozyskiwaniem i rozwojem kadry najm³odszej, gdy¿ jest to zwi¹zane z finansami
uczelni. S¹ te¿ k³opoty lokalowe. Senat AR wyrazi³ zgodê na sprzeda¿
lub zamianê niektórych nieprzydatnych ju¿ budynków na obiekty nowoczesne. Planuje siê, ¿e do 2002 r. zostanie oddany do u¿ytku 1 obiekt.
w planach jest te¿ budowa krytego basenu. Ostatnio oddano do u¿ytku
wiwarium, bibliotekê i budynek dydaktyczno-naukowy. Akademia
Rolnicza dysponuje bardzo du¿ym area³em (3500 ha), 4 pa³acami, ma
350 mieszkañ, stacje dowiadczalne.
Planuje siê powo³anie 2 nowych kierunków studiów:
 Ocena surowców rolniczych (kierunek miêdzywydzia³owy, ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów);
 Rybactwo (z wykorzystaniem walorów rodowiskowych, ale z
naborem ograniczonym).
W przysz³oci planuje siê równie¿ powo³anie kierunku ¯ywienie
cz³owieka.
W tym roku zauwa¿a siê du¿e zainteresowanie przysz³ych studentów otwieranym kierunkiem Architektura krajobrazu.
Prof. Tadeusz Szulc mówi³ te¿ o zamiarach nawi¹zania wspó³pracy z
Cyprem w dziedzinie hotelarstwa, co umo¿liwi³oby tzw. wielodyplomowoæ studiów.
2. Umowy o dzie³o
Sprawê zawierania umów o dzie³o z w³asnymi pracownikami nawietli³ Prorektor Akademii Ekonomicznej  prof. Stefan Wrzosek. Od
13.01.2000 r. obowi¹zuje nowy sposób zawierania takich umów, niekorzystny dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Pracodawca musi od
ka¿dej umowy p³aciæ sk³adkê na ZUS w wysokoci 20,33 % kwoty
umowy, pracownik  18,7 % kwoty. Powoduje to zwiêkszanie kosztów, dlatego te¿ próbuje siê obejæ te wymogi, m.in. poprzez podzlecanie ró¿nych prac innym jednostkom, fundacjom itp. Niestety, w niektórych sytuacjach takie rozwi¹zania s¹ niemo¿liwe, bowiem dyplomy
ukoñczenia studiów (zaocznych, wieczorowych, podyplomowych)
wydaje uczelnia a nie fundacja czy inna instytucja. Czêæ kosztów mo¿na oczywicie przerzuciæ na studenta. Ale to te¿ nie jest wyjcie zadowalaj¹ce.

Forum doktorantów
21 maja w Krakowie odby³o siê II Ogólnopolskie Forum Doktorantów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele rodowisk doktoranckich
15 uczelni uprawnionych do prowadzenia kszta³cenia tego typu. (S¹ to:
AGH, P£, PO, Pl, PWr, UAM, UJ, U£, UMCS, UMK, UO, USz,
Uniw. Warmiñsko-Mazurski, UW, UWr.) Gociem Forum by³ minister
edukacji narodowej M.Handke. Wynikiem spotkania jest przyjêcie oficjalnego stanowiska Forum oraz powo³anie do ¿ycia tymczasowej piêcioosobowej ogólnopolskiej reprezentacji rodowiska uczestników
Studiów Doktoranckich. W sk³ad tymczasowego Forum weszli:
 Katarzyna Bezak z PWr,
 Ma³gorzata Glasenapp-Konkol z UMK,
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Nowa sytuacja finansowa jest korzystna dla uczelni prywatnych, gdy¿
bardzo czêsto ich pracownicy dydaktyczni s¹ zatrudnieni na I etacie w
uczelni pañstwowej, w zwi¹zku z czym uczelnie prywatne nie musz¹
p³aciæ sk³adki na ZUS. W sytuacji obecnej nie jest ³atwo znaleæ odpowiednie rozwi¹zania, trzeba czekaæ na nowe prawo o szkolnictwie
wy¿szym, które prawdopodobnie zrówna prawa i obowi¹zki szkolnictwa pañstwowego, jak i niepublicznego. Na razie nie wiadomo w jakiej
postaci i kiedy wejdzie ono w ¿ycie. Nowa ustawa najprawdopodobniej zalegalizuje równie¿ tzw. punkty zamiejscowe.
3. Rekrutacja
Przewodnicz¹cy Kolegium  prof. Jerzy wi¹tek mówi³ o problemach zwi¹zanych z rekrutacj¹ w 2002 r. W zwi¹zku z nowym systemem matur jest jeszcze wiele niewiadomych. G³os w dyskusji zabierali
równie¿ inni cz³onkowie Kolegium  prof. Leszek P³ywaczyk, prof.
Andrzej Witkowski, prof. Wojciech Kaniowski, prof. Tadeusz Szulc.
Mówili o tym, ¿e na razie nie wiadomo, jak uczelnie maj¹ siê przygotowaæ do nowego systemu rekrutacji, jak pogodziæ interesy kandydatów
i uczelni, kiedy bêd¹ wyniki egzaminów dojrza³oci i czy bêd¹ miarodajne, jak ustaliæ zasady przyjmowania kandydatów z lat poprzednich
(ze star¹ matur¹). Nowy system mo¿e dyskryminowaæ m³odzie¿ z ma³ych orodków, która nie bêdzie czêsto w stanie spe³niæ wymogów egzaminu pañstwowego. Prof. Tadeusz Szulc wyrazi³ obawê, ¿e dotknie
to zw³aszcza mniej popularne kierunki kszta³cenia.
Mówiono o celowoci wspólnej, rodowiskowej reprezentacji uczelni na targach edukacyjnych w ró¿nych miastach. Indywidualne uczestnictwo w targach edukacyjnych w ca³ej Polsce jest du¿ym obci¹¿eniem, ale trzeba zabiegaæ o kandydatów, czêsto z odleg³ych województw.
Prof. Jerzy wi¹tek przypomnia³, ¿e tegoroczni kandydaci bêd¹ mieli
tylko (a mo¿e a¿)
2 wiadectwa, oba na prawach orygina³u, ale trzeba liczyæ siê z tymi
kandydatami z ubieg³ego roku, którzy dostali 1 orygina³ i dwa odpisy
wiadectw dojrza³oci.
Prof. Stefan Wrzosek przedstawi³ nowy, interesuj¹cy tryb rekrutacji
wprowadzony przez AE  przyjêcie bêdzie tylko warunkowe, na podstawie egzaminu. Kandydat wpisuje do formularza oceny ze wiadectwa dojrza³oci, sekretarz komisji rekrutacyjnej sprawdza zgodnoæ ocen
ze wiadectwa z wpisem do formularza, ale dokument nie pozostaje w
teczce rekrutacyjnej kandydata. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania kandydata jest dostarczenie przez niego orygina³u wiadectwa w
wyznaczonym terminie, gdy¿ inaczej zostanie usuniêty z listy przyjêtych. Jest to korzystne zarówno dla uczelni (która nie musi odsy³aæ listem poleconym dokumentów osobom, które nie zosta³y przyjête), jak
i dla kandydata, (mo¿e siê on ubiegaæ o przyjêcie w gdzie indziej).
Oczywicie mo¿e to byæ rozwi¹zanie niedogodne dla innych uczelni,
gdy¿ powiêksza liczbê miejsc, w których mo¿na jednoczenie ubiegaæ
siê o indeks.
(na podstawie protoko³u mgr Hanny Helman)

 Przemys³aw £ukasinski z AGH,
 Andrzej Oko³ów z UW
 Jakub Szulwic z Uniw. Warm-Mazurskiego.
Zostali oni upowa¿nieni przez uczestników II Ogólnopolskiego Forum Doktorantów do reprezentowania rodowiska wobec w³adz uczelnianych, a tak¿e ustawodawczych, wykonawczych i samorz¹dowych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Oficjalne stanowisko Forum zawarte we Wnioskach dotycz¹cych
uregulowania prawnego studentów studiów doktoranckich nawi¹zuje
do prac legislacyjnych nad projektem Prawa o szkolnictwie wy¿szym.
(Sprawy doktorantów s¹ omówione w art. 177-182 projektu ustawy)
Wnioski... zawieraj¹ nastêpuj¹ce stwierdzenia:
1. Studia Doktoranckie (SD) powinny byæ prowadzone jako studia
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nieodp³atne, bez limitu wieku ograniczaj¹cego przyjmowanie na
studia.
2. Studenci (lub: uczestnicy) SD winni mieæ prawo do tworzenia swego
samorz¹du  podobnie jak studenci.
3. Uczelnia powinna op³acaæ uczestnikowi SD sk³adki ZUS, a podstawa wymiaru sk³adek nie powinna byæ ni¿sza ni¿ minimalne wynagrodzenie.
4. Pobieraj¹cy stypendium uczestnik SD nie powinien byæ obci¹¿any
dydaktyk¹ w wymiarze wiêkszym ni¿ 90 godz. na rok akademicki, chyba ¿e wyrazi on na nie zgodê i otrzyma stosowne wynagrodzenie.
5. Powinien istnieæ odpowiednik urlopów dziekañskich dla doktorantów.
6. Doktorant powinien mieæ prawo do 8-tygodniowego urlopu.
7. Uczestniczki SD powinny byæ uprawnione do urlopów macierzyñskich bez utraty wiadczeñ.
8. Odpowiedzialnoæ uczestnika SD za straty materialne wyrz¹dzone
w czasie wykonywania obowi¹zków na uczelni powinna byæ zrównana z odpowiedzialnoci¹ pracowników.
Politechnika Wroc³awska ma a¿ 600 uczestników dziennych studiów doktoranckich. Jego przedstawiciele z koñcem maja 2000 skierowali do JM Rektora pismo, w którym zwracaj¹ siê o zgodê na utworzenie samorz¹du doktorantów. Poniewa¿ rodowisko doktoranckie
jest bardzo liczne, przewiduje siê, ¿e reprezentacja zostanie wy³oniona
w strukturze wydzia³owej. Samorz¹d chcia³by mieæ swoich reprezen-

tantów w radach wydzia³ów i w Senacie.
Wiêcej na ten temat: http://galaxy.uci.agh.edu.pl./~sdagh
www.forum.nauka.org.pl

Z prasy

Oranie doktorantami
(INF. W£.) W Krakowie rozpoczê³o siê II Forum Doktorantów Polskich, reprezentuj¹cych najwiêksze polskie uczelnie. Jego
uczestnicy spotkali siê wczoraj z ministrem edukacji Miros³awem
Handke.
- Za pracê siê p³aci. Tymczasem doktoranci prowadz¹ zajêcia dla studentów nie otrzymuj¹c za to wynagrodzenia, w przeciwieñstwie do asystentów. Nie maj¹ ubezpieczenia spo³ecznego, okres
studiów doktoranckich jest okresem bezsk³adkowym dla emerytury, nie mog¹ wzi¹æ kredytu - mówili doktoranci.
Minister Handke t³umaczy³, ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone
przez doktorantów s¹ elementem ich kszta³cenia i nie mo¿na za nie dostawaæ wynagrodzenia. - Wiêkszoæ zarzutów powinna byæ kierowana do autonomicznych uczelni i profesorów. Jeli gdzie siê wami
orze, to sprawa uczelni. Nowa ustawa o szkolnictwie wy¿szym to
tylko ramy, szczegó³y okrelaj¹ za regulaminy uczelni.
Dziennik Polski, Kraków 20 maja 2000

Informacje z Administracji Centralnej Politechniki Wroc³awskiej
czerwiec 2000r.

1. W zwi¹zku ze zwiêkszonym ruchem samochodowym w rejonie
budynków D-1, D-2 i D-6 oraz zagro¿eniem dla ruchu pieszego, zostanie dokonana zmiana organizacji ruchu komunikacyjnego na tym
terenie przez:
 ustawienie oznakowañ D-46 i D-47 informuj¹cych o granicy
terenu pod zarz¹dem Politechniki Wroc³awskiej (teren od ul. Janiszewskiego do wjazdu z osi Grunwaldzkiej),
 ustawienie znaków B-2 informuj¹cych o ustaleniu dróg jednokierunkowych na tym terenie (wjazd z osi Grunwaldzkiej przez bud.
D-2, wyjazd przy bud. D-1).
W dalszej kolejnoci, po wyznaczeniu znakami poziomymi miejsc
postojowych, na tym obszarze ustalona zostanie sfera zamieszkania
(znaki D-40 i D-41), która bêdzie czêci¹ strefy ruchu uspokojonego obowi¹zuj¹cego na obszarze pomiêdzy ulicami: pl. Grunwaldzki,
ul. Curie-Sk³odowskiej, Wybrze¿em St. Wyspiañskiego. Opracowany
przez Zarz¹d Dróg i Komunikacji projekt strefy ruchu uspokojonego
jest do wgl¹du w Dziale Administracyjno-Gospodarczym pok. 402 w
bud. C-9.
Powy¿sze dzia³ania zostan¹ podjête w okresie przerwy wakacyjnej.
2. W zwi¹zku z rozpoczêciem realizacji projektu inwestycji budowlanej przeznaczonej dla u¿ytku Wydzia³u Elektrycznego, zlokalizowanej na dzia³ce nr 26/2B, przy ul. Janiszewskiego 2-8 (pomiêdzy
Domem Naukowca D-8, a Szko³¹ Podstawow¹ nr 12), powsta³a
koniecznoæ likwidacji znajduj¹cych siê na tej dzia³ce gara¿y nale¿¹cych do Politechniki Wroc³awskiej. Z tego wzglêdu Uczelnia zmuszona zosta³a do wypowiedzenia umów aktualnym najemcom gara¿y.
Wypowiedzenia skutkuj¹ce z dniem 31 sierpnia br. zosta³y wys³ane
do najemców z du¿ym wyprzedzeniem czasowym (mimo przewidzianego w umowach tylko jednomiesiêcznego terminu), aby pozostawiæ
im niezbêdny czas na przygotowanie innego miejsca gara¿owania lub
parkowania pojazdu.
Ostateczne przejêcie gara¿y przez przedstawiciela Dzia³u Admi-

nistracyjno-Gospodarczego PWr. odbêdzie siê w dniu 31 sierpnia
br. Osobom, którym termin ten nie odpowiada (np. ze wzglêdu na
wyjazdy wakacyjne), umo¿liwiono uzgodnienie z Dzia³em Administracyjno-Gospodarczym innego, wczeniejszego terminu.
3. W ostatnim czasie coraz czêciej zdarzaj¹ siê przypadki interwencji Stra¿y Miejskiej, która zak³ada blokady na ko³a samochodów nie tylko na ulicach i placach miejskich, ale równie¿ na terenie
nale¿¹cym do Politechniki Wroc³awskiej (np. pomiêdzy kompleksem budynków C i D).
Obowi¹zuj¹ce przepisy prawa (Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia
14.01.2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania ich kó³)
uprawniaj¹ Stra¿ Miejsk¹ do blokowania kó³ pojazdów pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu
lub nie zagra¿a bezpieczeñstwu. Natomiast samochód mo¿e zostaæ
usuniêty na koszt w³aciciela w sytuacji, gdy zosta³ pozostawiony w
miejscu, gdzie jednoczenie jest to zabronione i utrudnia ruch lub
zagra¿a bezpieczeñstwu, b¹dz utrudnia prowadzenie akcji ratowniczych.
Podstaw¹ dla wydania tego rozporz¹dzenia jest Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997r., nr 98, poz.602), która generalnie
reguluje zasady ruchu odbywaj¹cego siê na drogach publicznych.
Natomiast w odniesieniu do ruchu na drogach niepublicznych (jak
niektóre drogi wewnêtrzne PWr.), przepisy ustawy znajduj¹ zastosowanie, ale tylko w sytuacji, gdy konieczne jest to dla unikniêcia zagro¿enia bezpieczeñstwa uczestników tego ruchu (art.1
ust.2).
Powy¿sza regulacja prawna pozwala na stwierdzenie, ¿e interwencja Stra¿y Miejskiej na terenie oznakowanych dróg wewnêtrznych PWr zasadna bêdzie wtedy, gdy miejsce zaparkowania pojazdu stwarza zagro¿enie dla pozosta³ych uczestników ruchu np. poprzez zablokowanie drogi dojazdu dla s³u¿b ratowniczych.
opracowa³a Anna Binkiewicz
Biuro Dyrektora Administracyjnego)
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Refleksje z posiedzeñ plenarnych
w dniach 27 kwietnia i 25 maja 2000 r.
(i nie tylko)

U PREMIERA
Dnia 8 maja br. cz³onkowie Rady G³ównej spotkali siê z premierem
Jerzym Buzkiem w gmachu Kancelarii Prezydium Rz¹du. W spotkaniu
udzia³ wziêli ministrowie: Miros³aw Handke, Andrzej Wiszniewski oraz
wiceministrowie kilku resortów nadzoruj¹cych pañstwowe szko³y wy¿sze. Celem spotkania by³a wymiana pogl¹dów na temat projektu nowej
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym opracowanego przez MEN.
Dyskusja dotyczy³a g³ównie newralgicznego ostatnio problemu jakoci kszta³cenia i tych przepisów projektu nowej ustawy, które zapobiec maj¹ dalszemu obni¿eniu poziomu studiów wy¿szych. Cz³onkowie
Rady G³ównej przedstawili w³asn¹ koncepcjê umocowania Komisji
Akredytacyjnej w systemie prawnym i relacje tej komisji z przysz³¹
Rad¹ G³ówn¹ poddaj¹c równoczenie krytyce rozwi¹zanie proponowane w tym zakresie przez MEN. Zwrócono ponadto uwagê, i¿ wiele
niepokoj¹cych zjawisk w szkolnictwie wy¿szym wywo³anych zosta³o
nie tylko brakiem odpowiednich regulacji prawnych, ale g³ównie pogarszaj¹c¹ siê systematycznie sytuacj¹ materialn¹ szkó³ wy¿szych w
okresie ca³ej ubieg³ej dekady.
Po pierwszej, trwaj¹cej ponad godzinê, czêci spotkania Premier
zmuszony by³ opuciæ zebranie i przekaza³ Ministrowi Edukacji Narodowej przewodnictwo obrad. Minister podsumowuj¹c spotkanie na
zakoñczenie obrad zruga³ Radê G³ówn¹, i¿ skoncentrowa³a siê w dyskusji wy³¹cznie na problematyce jakoci kszta³cenia pomijaj¹c inne,
niezmiernie wa¿ne dla szkolnictwa wy¿szego rozwi¹zania, proponowane w projekcie nowej ustawy. Replikuj¹c Przewodnicz¹cy Rady G³ównej prof. Andrzej Pelczar zaprosi³ Ministra na posiedzenie Rady, gdzie
wszystkie nurtuj¹ce go w¹tpliwoci bêd¹ mog³y byæ dyskutowane bez
ograniczeñ czasowych. Po zakoñczeniu obrad uczestnicy spotkania udali
siê do bufetu na posi³ek regeneracyjny, fundowany przez Pana Premiera. Niektórzy wymknêli siê jednak chy³kiem nie chc¹c utraciæ w ten
sposób przys³uguj¹cych im diet delegacyjnych.
NIK W MEN
W okresie od 25 padziernika 1999 r. do 17 grudnia 1999 r. Najwy¿sza Izba Kontroli bada³a dzia³alnoæ Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie sprawowania przez ten resort nadzoru nad niepañstwowymi szko³ami wy¿szymi i wy¿szymi szko³ami zawodowymi. Protokó³ z przeprowadzonej kontroli, zatwierdzony 28 marca br. przez
Prezesa NIK zawiera szereg istotnych zarzutów dotycz¹cych g³ównie
ma³ej skutecznoci MEN jako organu nadzoruj¹cego szko³y wy¿sze
oraz dzia³añ sprzecznych z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa. A oto
kilka fragmentów tego obszernego protoko³u:
 Krytycznie oceniæ nale¿y tryb postêpowania MEN w przypadkach ujawnienia nieprawid³owoci w dzia³alnoci uczelni niepañstwowych. Dzia³ania MEN ogranicza³y siê wówczas do informowania
uczelni o stwierdzonych nieprawid³owociach i obowi¹zuj¹cych przepisach. Nie formu³owano natomiast jednoznacznych wezwañ mog¹cych stanowiæ podstawê do zastosowania surowych, przewidzianych prawem, sankcji. Ograniczano siê co najwy¿ej do odmowy
udzielenia dodatkowych uprawnieñ lub do relatywnego skrócenia
okresu wa¿noci zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci. Nie stwierdzono natomiast przypadku skutecznego zawieszenia dzia³alnoci
lub likwidacji uczelni niepañstwowej nawet w sytuacjach uporczywego ³amania przepisów, nieprzestrzegania obowi¹zuj¹cych wymo-

gów programowych i kadrowych oraz niereagowania na wezwanie
do wyeliminowania tych nieprawid³owoci.
 Szczególn¹ uwagê zwraca brak zdecydowanych reakcji ze strony
MEN w ujawnionych bezporednio w toku kontroli lub sygnalizowanych z zewn¹trz przypadkach nielegalnego prowadzenia przez
niektóre uczelnie zamiejscowych jednostek organizacyjnych o nieokrelonym (nieznanym MEN) poziomie kszta³cenia. Dotyczy to 5
uczelni, przy czym w przypadku jednej z nich fakt prowadzenia nielegalnej dzia³alnoci ujawniono ju¿ w czerwcu 1997 r., a mimo to
nie doprowadzono do wstrzymania tej dzia³alnoci i nie skierowano
sprawy do organów cigania. Tym samym tolerowano fakt masowego wy³udzania op³at od wprowadzonych w b³¹d studentów uczestnicz¹cych niewiadomie w nielegalnych i nie nadzorowanych formach kszta³cenia. Aprobowano sytuacjê, w której tysi¹ce studentów uczestnicz¹c w nielegalnych formach kszta³cenia uzyskuje honorowane w ca³ym kraju dyplomy ukoñczenia studiów wy¿szych.
Za szczególnie drastyczny w tym kontekcie nale¿y uznaæ przypadek Wy¿szej Szko³y Dziennikarstwa w Warszawie, w której na 4500
osób bêd¹cych studentami tej uczelni a¿ 3500 uczêszcza³o na zajêcia w 6 jednostkach zamiejscowych nie posiadaj¹cych zezwolenia
Ministra Edukacji Narodowej (w Bia³ymstoku, Radomiu, Kielcach,
Lublinie, Toruniu, Che³mie). Stanowi³o to a¿ ok. 78% ogó³u s³uchaczy tej uczelni oraz ok. 1,1% ogó³u studentów wszystkich niepañstwowych uczelni wy¿szych.
 Wszystkie dotychczasowe decyzje (6) Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania zgody na uruchomienie w istniej¹cych
ju¿ uczelniach zawodowych kolejnych (nie wymienionych w zezwoleniu na utworzenie uczelni) specjalnoci podejmowane by³y bez
uprzedniego zasiêgniêcia opinii Rady G³ównej i Komisji Akredytacyjnej. By³o to niezgodne z przepisami art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy o
wy¿szych szko³ach zawodowych. Uwagê zwraca fakt, i¿ wszystkie
rozpatrzone dotychczas wnioski uczelni zawodowych uzyska³y decyzje pozytywne Ministra Edukacji Narodowej, co natomiast nie
mia³o miejsca w przypadku opiniowanych przez Radê G³ówn¹ wniosków uczelni dzia³aj¹cych na podstawie ustawy o szkolnictwie wy¿szym ubiegaj¹cych siê o zezwolenie na uruchomienie kolejnego kierunku studiów, czy te¿ prowadzenie studiów magisterskich.
 W stwierdzonych w toku kontroli 7 przypadkach wydana zosta³a
pozytywna decyzja Ministra Edukacji Narodowej o udzieleniu uczelniom niepañstwowym zezwolenia na prowadzenie studiów magisterskich mimo niespe³niania przez te uczelnie obowi¹zuj¹cych kryteriów
 ustalonych przez Radê G³ówn¹ w porozumieniu z MEN. Podkreliæ nale¿y, i¿ wydaj¹c te decyzje Minister nie uwzglêdni³ negatywnych opinii Rady G³ównej ani te¿ niekorzystnych wyników kontroli
przeprowadzonych przez pracowników MEN w tych uczelniach.
Protokó³ z przeprowadzonej kontroli podpisany zosta³ bez zastrze¿eñ, a NIK skierowa³a do MEN wyst¹pienie zawieraj¹ce m.in. 9 wniosków pokontrolnych. W sprawach ra¿¹cego naruszenia prawa przez
niektóre uczelnie niepañstwowe NIK skieruje odpowiednie zawiadomienia do Prokuratury.
UNIWERSYTET JASNOGÓRSKI
Rektor Wy¿szej Szko³y Jêzyków Obcych i Ekonomi (WSJOiE) w
Czêstochowie, ks. dr Andrzej Kryñski wyst¹pi³ ze mia³¹ koncepcj¹
po³¹czenia kierowanej przez niego szko³y niepañstwowej z Polskim
Uniwersytetem na Obczynie (PUNO) i utworzenie w ten sposób Polonijnego Uniwersytetu w Czêstochowie z fili¹ w Londynie. Koncepcja
utworzenia w Czêstochowie uniwersytetu, jak pisze we wniosku rektor
szko³y, nie jest koncepcj¹ zupe³nie now¹: W Czêstochowie na Jasnej
Górze, dziêki bulli papieskiej - Ex injunctio nobis  z dnia 3 kwietnia

15

czerwiec 2000

Z PRAC RADY G£ÓWNEJ
SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
1671 r. powo³ano Studia Generalne czyli Uniwersytet Pauliñski, nadaj¹cy stopnie akademickie z doktoratami w³¹cznie. W XVIII wieku,
paulini pracowali nad przekszta³ceniem swojego Studium Generalnego
w uniwersytet publiczny. W tym w³anie celu utrzymywali cis³e kontakty z Akademi¹ Krakowsk¹ oraz z Hugonem Ko³³¹tajem. Niestety,
rozbiory pokrzy¿owa³y te plany, a Jasnogórski Uniwersytet Pauliñski
przesta³ funkcjonowaæ (od 14 padziernika 1857 roku) w warunkach
Polski wymazanej z mapy Europy przez zaborców. Pomys³ utworzenia w Czêstochowie uniwersytetu znalaz³ wielu zwolenników, a Komitet Honorowy, dzia³aj¹cy pod przewodnictwem b. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego na rzecz utworzenia tego uniwersytetu skupia
m.in. takie osobistoci jak: Maciej P³a¿yñski  Marsza³ek Sejmu RP,
ks. abp Szczepan Weso³y  Duszpasterz Polonii, prof. W³adys³aw Bartoszewski  Przewodnicz¹cy Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej, prof. Andrzej Stelmachowski  Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska i wielu innych. Wniosek zawiera równie¿ fotografiê przedstawiaj¹c¹ Ojca wiêtego Jana Paw³a II podczas
rozmowy z kierownictwem WSJOiE zaopatrzon¹ podpisem: Ojciec
wiêty Jan Pawe³ II w dniu 17 czerwca 1999 r. na Jasnej Górze pob³ogos³awi³ wysi³ki wszystkich, którzy tworzyæ i wspieraæ bêd¹ Polonijny
Uniwersytet w Czêstochowie z Fili¹ w Londynie.
K³opot w tym, ¿e PUNO nie jest uczelni¹ wy¿sz¹ i to zarówno w
wietle prawa brytyjskiego jak i aktualnie obowi¹zuj¹cego prawa polskiego. St¹d te¿ wniosek nie mo¿e dotyczyæ utworzenia uniwersytetu w
wyniku po³¹czenia dwóch uczelni, a raczej przekszta³cenia WSJOiE w
uczelniê uniwersyteck¹. Tu jednak pojawiaj¹ siê nowe trudnoci. Zgodnie
z kryteriami uchwalonymi przez Radê G³ówn¹ w dniu 16 czerwca 1992
r. uczelnia ubiegaj¹ca siê o status uniwersytetu powinna:
 zatrudniaæ na podstawie mianowania, a w przypadku uczelni niepañstwowej na tzw. pierwszych etatach, co najmniej 60 nauczycieli
akademickich posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej 30 osób posiadaj¹cych tytu³ naukowy,
 prowadziæ studia magisterskie na co najmniej 6 kierunkach,
 posiadaæ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
w co najmniej 6 dyscyplinach, w tym co najmniej w 3 dyscyplinach
nauk humanistycznych, a tak¿e
 posiadaæ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego w co najmniej 2 dyscyplinach.
Wy¿sza Szko³a Jêzyków Obcych i Ekonomii zatrudnia aktualnie na
pierwszych etatach zaledwie kilkunastu profesorów i doktorów habilitowanych, prowadzi studia magisterskie zaledwie na 2 kierunkach studiów, w tym na jednym dziêki uprzejmoci b. ministra Jerzego Wiatra i
nie posiada ¿adnych uprawnieñ w zakresie nadawania stopni naukowych. Warto zauwa¿yæ, ¿e nawet po wch³oniêciu PUNO szko³a ta nie
spe³nia³aby ¿adnego z wymienionych kryteriów bowiem wymagane
uprawnienia uzyskuje siê w wyniku stosownych procedur okrelonych
odpowiednio przez Radê G³ówn¹ b¹d Centraln¹ Komisjê d/s Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych, a nie w oparciu o zapis statutu nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej.
W tej sytuacji Rada G³ówna zaopiniowa³a wniosek negatywnie z
nastêpuj¹c¹ sugesti¹: Maj¹c jednak na uwadze zas³ugi PUNO dla rodowisk polonijnych oraz potrzebê zachowania jego dorobku, Rada
G³ówna uwa¿a, i¿ mo¿na by próbowaæ realizowaæ ten postulat, w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami, poprzez ewentualne przekszta³cenie WSJOiE w uczelniê o nazwie Wszechnica Polonijna w
Czêstochowie. Uczelnia taka mog³aby podj¹æ starania o utworzenie
filii w Londynie i zatrudniaj¹c pracowników PUNO zainicjowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania uprawnieñ w zakresie uruchamiania nowych kierunków studiów oraz nadawania stopni naukowych w odpowiednich dyscyplinach. Rozwi¹zanie takie mo¿na rozwa¿aæ ewentual-

nie tak¿e w oparciu o jak¹ inn¹ uczelniê polsk¹ o odpowiednim poziomie. Utworzenie natomiast Uniwersytetu Polonijnego o poziomie ra¿¹co
odbiegaj¹cym od poziomu pozosta³ych uniwersytetów krajowych i wbrew
obowi¹zuj¹cym przepisom nie mo¿e byæ akceptowane zarówno ze wzglêdów formalnych, jak i merytorycznych, a tak¿e presti¿owych.
UNIWERSYTET PODKARPACKI
Minister Edukacji Narodowej prof. Miros³aw Handke wyst¹pi³ z
inicjatyw¹ ustawodawcz¹ zmierzaj¹c¹ do utworzenia Uniwersytetu w
Rzeszowie. W zamyle wnioskodawcy uniwersytet taki móg³by powstaæ
w wyniku po³¹czenia Politechniki Rzeszowskiej, Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszowskiej Filii UMCS oraz Wydzia³u
Ekonomicznego Krakowskiej Akademii Rolniczej, posiadaj¹cego swoj¹
siedzibê w Rzeszowie. Jednostki te ³¹cznie zatrudniaj¹ 268 profesorów
i doktorów habilitowanych, w tym na zasadzie mianowania 50 osób z
tytu³em naukowym profesora, prowadz¹ studia magisterskie na 27 kierunkach, posiadaj¹ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 7 dyscyplinach i doktora habilitowanego  w 2 dyscyplinach.
Spe³niaj¹ wiêc ³¹cznie wszystkie wymagania stawiane przez Radê G³ówn¹ uczelniom ubiegaj¹cym siê o status uniwersytetu.
Minister Miros³aw Handke przygotowuj¹c projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Podkarpackiego wykaza³ niez³omn¹ wolê konsolidowania nauki polskiej i szkolnictwa wy¿szego na naszej wschodniej
cianie wbrew partykularnym interesom niektórych lokalnych rodowisk. Ju¿ w listopadzie bowiem ubieg³ego roku Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukaszewicza podj¹³ uchwa³ê, w której zawar³
m.in. nastêpuj¹ce stwierdzenie: Senat, uwzglêdniaj¹c dystans dziel¹cy
Podkarpacie od innych regionów w kraju zarówno pod wzglêdem edukacyjnym jak i gospodarczym oraz znaczenie i tradycjê wy¿szego szkolnictwa technicznego na po³udniowo-wschodnich terenach Rzeczypospolitej wyra¿a przekonanie, i¿ w ramach istniej¹cych uregulowañ prawnych najkorzystniejszym, tak dla regionu jak i modelu rzeszowskiego
rodowiska akademickiego, rozwi¹zaniem jest równoczesne funkcjonowanie humanistycznego Uniwersytetu i Politechniki, jako uczelni patronackich, wspó³pracuj¹cych z sieci¹ wy¿szych szkó³ zawodowych.
Uchwa³a ta koñczy siê jednoznaczn¹ konkluzj¹: Koniecznoæ istnienia
w regionie samodzielnej uczelni technicznej jest bezsprzeczna.
Determinacji Ministra nie doceni³, jak siê okaza³o, rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski, który w dniu 26 kwietnia
br., ku swemu ogromnemu zaskoczeniu, otrzyma³ do zaopiniowania
projekt ustawy integruj¹cej rodowisko. Czym prêdzej wiêc wystosowa³ do Ministra pismo przypominaj¹ce o uchwale Senatu, wyra¿aj¹ce
sprzeciw wobec próby w³¹czenia Politechniki do struktur Uniwersytetu
i zapowiadaj¹ce bojkot powo³anego przez Ministra Zespo³u ds. Utworzenia Uniwersytetu w Rzeszowie. Pozosta³e uczelnie na razie milcz¹,
ale wiadomo, ¿e Akademia Rolnicza w Krakowie jest równie¿ bardzo
niechêtna w³¹czeniu swojego rzeszowskiego wydzia³u do tworzonego
uniwersytetu.
Nie zwa¿aj¹c na protesty rodowiska Rada G³ówna rozpoczê³a procedurê opiniodawcz¹ powo³uj¹c zespó³ maj¹cy za zadanie przygotowanie projektu uchwa³y oraz wyznaczaj¹c senaty trzech uczelni, którym powierzy siê przygotowanie stosownych opinii. Rzecz jednak w
tym, i¿ proponowane przez Ministra rozwi¹zanie si³owe jest sprzeczne z zasad¹ samorz¹dnoci spo³ecznoci akademickiej szko³y, okrelon¹ w art. 6 obowi¹zuj¹cej ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Wy³¹czenie
natomiast Politechniki ze struktur przysz³ego Uniwersytetu sprawi, i¿
nie bêdzie on ju¿ spe³nia³ wymagañ okrelonych przez Radê G³ówn¹.
Najlepszym rozwi¹zaniem by³oby wiêc w tej sytuacji rozwi¹zanie Rady
G³ównej zanim projekt ustawy dotrze do laski marsza³kowskiej.
Dokoñczenie na stronie 16
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wania, Rada G³ówna zmieni³a swoj¹ uchwa³ê z dnia 28 listopada 1991 r.
w sprawie okrelenia warunków, jakim powinna odpowiadaæ uczelnia,
aby utworzyæ i prowadziæ kierunek studiów dodaj¹c w §1 tej uchwa³y
ustêp 11 w brzmieniu: Przy ocenie, czy spe³nione jest minimum kadrowe okrelone w ust.1 i 8, na równi z osobami zatrudnionymi na podstawie mianowania traktuje siê osoby, które po nabyciu uprawnieñ emerytalnych podjê³y pe³noetatowe zatrudnienie na podstawie umowy o
pracê. Osoby, o których mowa, mog¹ byæ wliczane do minimum kadrowego tylko w jednej pañstwowej szkole wy¿szej i nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia 70 roku ¿ycia.

LADAMI FALANDYSZA
W dniu 21 stycznia 2000 r. Sejm RP uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. Ustaw Nr 9, poz.
118, 2000 r.). Uchwalona ustawa wprowadza do art. 2 obowi¹zuj¹cej
wczeniej ustawy dodatkowy ustêp 2a w brzmieniu: Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez wzglêdu na wysokoæ przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytu³u zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedDla Pryzmatu opracowa³
prof. Andrzej Ha³as
niego rozwi¹zania stosunku pracy z pracodawc¹, na rzecz którego wykonywa³ je bezporednio przed
dniem nabycia prawa do emeryNowy profesor na Politechnice Wroc³awskiej
tury, ustalonym w decyzji organu
rentowego, a tak¿e art. 3, zgodRYSZARD MAGIERA
nie z którym cytowany wy¿ej przepis art. 2a wchodzi w ¿ycie z dniem
nowych w porównaniu z podejciem niesekwencyjRyszard Magiera
1 lipca 2000 r.
nym i dotychczas nieznanych optymalnych narzêdzi
urodzi³ siê 13 sierpnia
Nale¿y przypuszczaæ, i¿ celem
(procedur) estymacji nieznanych parametrów pro1946 r. w widnicy.
tej nowelizacji by³o uniemo¿liwiecesów stochastycznych.
W 1965 roku ukoñnie profesorom wy¿szych uczelni
Jako pierwszy zbada³ podstawowe analityczne w³aczy³ Lotnicze Zak³ady
 zatrudnionym w drodze mianosnoci wyk³adniczych rodzin procesów Markowa z
Naukowe we Wrowania do ukoñczenia 70 roku ¿yczasem ci¹g³ym w kontekcie teorii wnioskowañ stac³awiu otrzymuj¹c dycia  pobierania emerytury przytystycznych. Otrzymane rezultaty zainspirowa³y wielu
plom technika mechas³uguj¹cej im z tytu³u ustawy emebadaczy i otworzy³y drogê do dalszych badañ w dzienika w specjalnoci
rytalnej ju¿ po ukoñczeniu 65
dzinie analizy sekwencyjnej dla procesów stochastyczbudowa silników lotroku ¿ycia. Wydaje siê jednak, i¿
nych, teorii, która intensywniej zaczê³a siê rozwijaæ w
niczych. Studia wycel ten nie zostanie osi¹gniêty,
ostatnich dwóch dekadach. Do najwa¿niejszych osi¹¿sze odby³ w latach
gdy¿ zainteresowani profesoro1965-1970 na Studium Podstawowych Problemów gniêæ prof. Ryszarda Magiery nale¿y rozwi¹zanie szewie zaczn¹ najprawdopodobniej,
Techniki przy Wydziale Elektroniki PWr i uzyska³ regu problemów dotycz¹cych wyznaczenia efektywza zgod¹ W³adz Uczelni, rozwi¹tytu³ magistra in¿yniera elektronika w specjalnoci nych, bayesowskich, minimaksowych i G-minimakzywaæ stosunek pracy z dniem 30
automatyka. Od 1970 r. do chwili obecnej pracu- sowych procedur estymacji sekwencyjnej dla szeroczerwca, by nawi¹zaæ go ponowje w Instytucie Matematyki PWr  kolejno na sta- kiej, wa¿nej z praktycznego i teoretycznego punktu
nie, wprawdzie ju¿ na zasadzie
nowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta widzenia klasy procesów stochastycznych. Rezultaty
umowy o pracê, z dniem 1 lipca.
i od stycznia 1997 r. na stanowisku profesora nad- jego by³y publikowane przewa¿nie za granic¹ w uznaW ten sposób wymogom uchwanych na wiecie czasopismach statystyki matematyczzwyczajnego.
³y stanie siê zadoæ, a przychody
Stopieñ naukowy doktora nauk matematycznych nej. Prace prof. Ryszarda Magiery cytowane s¹ w
profesorów pozostan¹ na dotychnada³a mu w 1975 r. Rada Naukowa Instytutu Ma- wielu czasopismach zagranicznych i dwóch monograczasowym poziomie.
tematyki PWr na podstawie rozprawy doktorskiej fiach wydanych za granic¹.
Rada G³ówna uzna³a, ¿e poRezultaty swoich badañ prezentowa³ na wielu
Sekwencyjna estymacja parametrów procesów
stawa profesorów decyduj¹cych
stochastycznych. Promotorem jego by³ prof. S. konferencjach miêdzynarodowych. Przewodniczy³
siê na taki sposób obejcia przeTrybu³a. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego te¿ dwóm sesjom na tych konferencjach.
pisu ustawy nie narusza norm
Stale wspó³pracuje naukowo z Technische Univernauk matematycznych zosta³ mu nadany w roku 1993
etycznych obowi¹zuj¹cych nasität
Dresden. Jego wspó³praca z tym orodkiem jest
przez Radê Naukow¹ Instytutu Matematycznego
uczycieli akademickich, a co wiêUniwersytetu Wroc³awskiego na podstawie rozpra- owocna  jest wspó³autorem 6 prac. Wyg³asza³ refecej, ¿e nowelizacja ustawy mo¿e
wy habilitacyjnej Optymalne plany estymacji se- raty i wyk³ada³ podczas pobytów naukowo-badawbyæ uznana za naruszenie praw
kwencyjnej dla procesów stochastycznych typu wy- czych na TU Dresden i Humboldt Universität zu Berlin.
pracowniczych. Pozbawienie
Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matemak³adniczego.
profesorów emerytury po ukoñPostanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 kwiet- tycznego, American Mathematical Society oraz (z wyczeniu 65 roku ¿ycia by³oby bonia 2000 r. otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk boru) Arbeitsgemeinschaft Stochastische Modelle für
wiem aktem ich dyskryminacji
Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit e.V.
matematycznych.
wobec innych grup pracowniZainteresowania prof. Ryszarda Magiery poza maDziedzin¹ badañ prof. Ryszarda Magiery s¹ seczych, a otrzymywana emerytura
kwencyjne metody statystyki matematycznej, dzie- tematyk¹ dotycz¹ techniki. Nie bez znaczenia jest tu
nie mo¿e byæ traktowana jako
dzina bardzo aktualna i intensywnie rozwijana. Ten zdobyte wczeniej wykszta³cenie. Bior¹c kilkakrotnie
przywilej uzyskiwany od Pañstwa,
dzia³ badañ jest wa¿ny dla zastosowañ i zarazem udzia³ w rajdach samochodowych O Kropelce ora jako nale¿noæ za odprowadzaobfity w interesuj¹ce i trudne problemy matematycz- ganizowanych przez Instytut Konstrukcji i Eksploatacji
ne przez wiele lat sk³adki ubezne. G³ównym celem tych badañ jest wyznaczenie Maszyn Politechniki Wroc³awskiej, dziêki skonstruowapieczenia emerytalnego.
optymalnych (przy ró¿nych kryteriach) procedur nym przez siebie udoskonaleniom mechanicznym i elekCelem zrównania praw profe(planów) sekwencyjnych, tzn. optymalnych chwil tronicznym oraz technice jazdy dwukrotnie zdoby³ drugie
sorów zatrudnionych w ramach
zatrzymania i odpowiadaj¹cych im estymatorów. Re- miejsce (w 1980 roku z wynikiem 3,26 l/100 km w
umów o pracê po przejciu na
zultatem badañ prof. Ryszarda Magiery przy wyko- samochodzie Fiat 126p). Innym jego hobby jest fotoemeryturê z prawami profesorów
rzystaniu podejcia sekwencyjnego jest stworzenie grafia. 
zatrudnionych w drodze miano-
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sa³em 4 ksi¹¿ki i kilkaset tekstów, dotycz¹cych takich spraw jak ordynacja wyborcza, jak samorz¹d, jak po³o¿enie nauczycieli i sytuacja w
nauce, jak gigantyczna afera FOZZ. Wokó³ tych spraw, niejednokrotnie, z niema³ym trudem, organizowa³em publiczne spotkania w murach
naszego Uniwersytetu. Niestety, odzew na te moje usi³owania by³ taki
Jerzy Przystawa
Wroc³aw, 29 maja 2000 sam, jak na zaproszenie Jego Magnificencji do dyskusji na temat przyInstytut Fizyki Teoretycznej UWr
sz³oci uniwersytetu: ¿aden! Pocz¹tkowo usi³owa³em przypisaæ te niepowodzenia faktowi, ¿e poruszane przeze mnie problemy, stawiane tezy,
Do Jego Magnificencji Rektora
wielu mog³y siê wydawaæ kontrowersyjne, niejednokrotnie w ostrym
i Senatu Uniwersytetu Wroc³awskiego
konflikcie z propagowan¹ w mediach poprawnoci¹ polityczn¹. Jeli
LIST OTWARTY
jednak okazuje siê, ¿e dok³adnie taki sam skutek odnosz¹ wezwania
Magnificencjo! Wysoki Senacie Uniwersytecki!
rektorów, duszpasterzy i znakomitych profesorów, których nikt o nieW miniony czwartek, 25 maja, na zaproszenie Jego Magnificencji, poprawnoæ polityczn¹ podejrzewaæ nie mo¿e, to jest to dowód, ¿e tu
wzi¹³em udzia³ w spotkaniu i dyskusji, zorganizowanej w Oratorium nie chodzi o to, ¿e jaki Przystawa g³osi niepopularne pogl¹dy, których
Marianum, pod auspicjami Rektora Uniwersytetu, Duszpasterstwa Aka- nikt nie chce podzielaæ, ale ¿e chodzi tu o sprawê g³êbsz¹, ¿e powsta³a
demickiego i miesiêcznika Znak, a powiêconej roli i przysz³oci uni- sytuacja, o której spotkania takie jak w Oratorium Marianum s¹ sywersytetów. Zapowiedziany by³ osobisty udzia³ Rektora Uniwersytetu, gna³em alarmowym. Jako nauczyciele i wychowawcy pokoleñ m³odzie¿y
wiceministra Edukacji Narodowej, licznego grona najznamienitszych akademickiej, musimy stan¹æ twarz¹ w twarz z tym gronym symptoprofesorów naszego i innych uniwersytetów. W ci¹gu trzygodzinnej dys- mem, symptomem g³êbokiej erozji postaw obywatelskich i wyobcokusji, zebrane wybitne grono profesorów i goci, wymienia³o pogl¹dy i wania naszej m³odzie¿y z ¿ycia publicznego i obywatelskiego. Musimy
stanowiska w tej wa¿nej sprawie. Spodziewam siê, ¿e wiele z cennych dokonaæ profesorskiego rachunku sumienia i zapytaæ siê czy przypaduwag i opinii zg³oszonych podczas tej dyskusji zostanie zauwa¿onych i kiem nie ponosimy wielkiej odpowiedzialnoci za taki rozwój wypadków, za to, ¿e nasza m³odzie¿ traktuje uniwersytet jak obc¹, wyupowszechnionych.
Jednak¿e to nie te wnikliwe obserwacje i postulaty rodowiska pro- ¿sz¹ szko³ê zawodow¹, od której oczekuje tylko dyplomu i, ewentualfesorów sk³aniaj¹ mnie do napisania niniejszego listu, lecz zaskakuj¹cy nie, pewnej iloci mniej lub bardziej u¿ytecznych wiadomoci.
Podczas dyskusji w Oratorium Marianum szereg dyskutantów podfakt, ¿e w tym spotkaniu nie wziêli jakiegokolwiek udzia³u ani studenci
ani m³odzi pracownicy nauki. Jak to siê mog³o staæ, ¿e na spotkanie nosi³o fakt, ¿e rodowisko akademickie, ¿e Polski Uniwersytet MILCZY. Milczy w najwa¿niejszych sprawach
odbywaj¹ce siê nie gdzie na jakich pery... z naszego ¿ycia publicznego i obywatelskiego, wypa- dla naszego bytu narodowego, milczy w
feriach, ale w Gmachu G³ównym Uniwersytetu, na zaproszenie Rektora, Duszpaste- d³o ju¿ ca³e pokolenie m³odzie¿y, która nie przejawia zainte- sprawach najwa¿niejszych dla regionu, miarzy, Znaku - naszej akademickiej m³o- resowania sprawami publicznymi, która odsunê³a siê od sta i nawet w³asnego rodowiska. W muaktywnej partycypacji w historycznych przemianach ustro- rach naszych uniwersytetów nie tocz¹ siê
dzie¿y nie jest w stanie przyci¹gn¹æ ani zajowych, która nie ma zamiaru i nie chce zabieraæ g³osu dyskusje nad kszta³tem polskiego samorz¹powiedziany udzia³ najwybitniejszych przedw tych najbardziej wa¿kich sprawach i zachowuje siê tak,
du, nad fundamentalnymi rozstrzygniêciami
stawicieli polskiej profesury, ani problem
jakby ¿y³a nie w swojej Ojczynie, nie w kraju, za który ponosi
sytuacji i przysz³oci uniwersytetów pol- i ponosiæ bêdzie odpowiedzialnoæ, ale jakby gdzie wy- ustrojowymi, nad niczym w istocie co wyskich? Zadaæ wypada³oby sobie pytanie: jeli emigrowa³a za chlebem, prac¹ i nauk¹, pozostawiaj¹c tamte kracza poza zakres w¹skich zagadnieñ specjalistycznych. W sprawach publicznych
nasza m³odzie¿ uniwersytecka nie chce ani najwa¿niejsze sprawy jakim innym czy onym.
polska inteligencja opuszczaj¹ca mury nasama zabraæ w tych sprawach g³osu, ani
szych
uczelni
nie
wynosi
niczego,
¿adnych nowych koncepcji, ¿adnych
nawet pos³uchaæ co jej starsi koledzy i nauczyciele maj¹ do powiedzenia, ani co ma na ten temat do powiedzenia minister Edukacji Narodo- wskazówek, ¿adnej pog³êbionej analizy tego w czym ¿yje i przed czym
wej, to jakie sprawy publiczne, jakie tematy s¹ w stanie j¹ zaintereso- nie ucieknie.
Nie istnieje ¿aden ogólnie dostêpny periodyk, ¿adne pismo, w któwaæ i sk³oniæ do aktywnej partycypacji?
Byæ mo¿e kto zechce zauwa¿yæ, ¿e jeden taki, nawet godny naj- rym toczy³yby siê dyskusje pomiêdzy wysoko wykszta³conymi ludmi
wy¿szego ubolewania, incydent o niczym nie wiadczy. Mo¿e przyczy- uniwersytetu na najwa¿niejsze tematy publiczne. W ksiêgarniach wrony tej absencji s¹ jak najbardziej naturalne, mo¿e po prostu informacja c³awskich nie znajdujê ksi¹¿ek, w których nasi wroc³awscy intelektuo tym spotkaniu, pomimo rozwieszenia plakatów, by³a zbyt sk¹pa, mo¿e alici ustosunkowywaliby siê do osza³amiaj¹cych przemian, które sta³y
akurat mia³o miejsce jakie super atrakcyjne wydarzenie, które stwo- siê naszym udzia³em. Nie wiem, mo¿e takie ksi¹¿ki zosta³y napisane,
ale, podobnie jak moje, nie mog¹ znaleæ drogi na witryny ksiêgarskie,
rzy³o konkurencjê dla rektorskiego spotkania?
Obawiam siê, ¿e prawda jest inna. Z mojej uwa¿nej obserwacji na- nawet uniwersyteckie bo, jak mi powiedziano nikogo to nie interesuszego rodowiska w ci¹gu ostatniej dekady wynika, ¿e nie by³ to ¿aden je. Nie interesuje FOZZ, nie interesuje konstytucja, nie interesuje orodosobniony incydent, ¿e gdzie z naszego ¿ycia publicznego i obywa- dynacja, nie interesuje samorz¹d, nie interesuje zapaæ owiatowa, nie
telskiego, wypad³o ju¿ ca³e pokolenie m³odzie¿y, która nie przejawia interesuje przysz³oæ uniwersytetu  co, w takim razie, interesuje?
Magnificencjo, Panie i Panowie Profesorowie, cz³onkowie Senatu
zainteresowania sprawami publicznymi, która odsunê³a siê od aktywnej partycypacji w historycznych przemianach ustrojowych, która nie Uniwersyteckiego! Omielam siê zaapelowaæ do Was, ¿ebycie zechcieli
ma zamiaru i nie chce zabieraæ g³osu w tych najbardziej wa¿kich spra- nie uchylaæ siê nadal od odpowiedzialnoci za ten stan rzeczy. Jest to
wach i zachowuje siê tak, jakby ¿y³a nie w swojej Ojczynie, nie w sytuacja nies³ychanie grona dla przysz³oci naszego kraju. Uwa¿am, ¿e
kraju, za który ponosi i ponosiæ bêdzie odpowiedzialnoæ, ale jakby jest naszym, Waszym i nas wszystkich, nauczycieli akademickich, obogdzie wyemigrowa³a za chlebem, prac¹ i nauk¹, pozostawiaj¹c tamte wi¹zkiem zastanowienie siê pilne nad podjêciem jakich rodków zaradczych, które by ten katastrofalny trend mog³y odwróciæ, a przynajmniej
najwa¿niejsze sprawy jakim innym czy onym.
Piszê o tym na podstawie w³asnych bolesnych dowiadczeñ, nagro- ograniczyæ. Jego Magnificencja i Senat maj¹ w tym zakresie najwiêksze
madzonych w ci¹gu minionych 10 lat. Nie jest tajemnic¹ dla Jego Ma- mo¿liwoci, dlatego mój apel do Was przede wszystkim kierujê.
Z ca³ym nale¿nym szacunkiem,
gnificencji ani, jak s¹dzê, dla szeregu cz³onków Wysokiego Senatu, ¿e
w ci¹gu tych 10 lat wielokrotnie usi³owa³em sprowokowaæ, wywo³aæ
Jerzy Przystawa
Wasz uniwersytecki kolegaod 45 lat
jak¹ dyskusjê akademick¹ najwa¿niejszych spraw publicznych. Napi-
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W dniu 8 lipca br. odbêdzie siê zjazd pierwszych s³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej. W programie przewidziano Mszê w. w katedrze wroc³awskiej (o godz. 9.00), z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (godz. 10.00) i spotkanie w auli PWr (godz. 11.00). Spotkanie to rozpocznie siê odpiewaniem hymnu narodowego. Po otwarciu Zjazdu wyst¹pi¹: JM
Rektor PWr prof. Andrzej Mulak, Minister Nauki prof. Andrzej
Wiszniewski i prezydent Wroc³awia Bogdan Zdrojewski. Zostan¹
te¿ wrêczone dyplomy jubileuszowe. W czêci artystycznej wyst¹pi
Chór Akademicki pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Sapiechy-Muzio³ oraz
Roman Wêgrzyn, który nale¿y równie¿ do grona pierwszych s³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej. Po wspólnym obiedzie w sto³ówce PWr odbêd¹ siê spotkania wydzia³owe. Na godz. 20.00 zaplanowano kolacjê kole¿eñsk¹.
Nawi¹zaniem tematycznym do zjazdu jest przedstawiony poni¿ej skrócony zapis spotkania redakcyjnego, w którym wziê³a udzia³
grupa dawnych studentów, a póniejszych pracowników Politechniki. Wród nich s¹ ówczeni cz³onkowie Stra¿y Akademickiej i dzia³acze Bratniaka.
Zapis jednorazowego spotkania nie pozwala na odtworzenie pe³nego obrazu tych trudnych politycznie i materialnie czasów, w których przysz³o zaczynaæ studia dzisiejszym dostojnym uczestnikom
zjazdu. Jest to raczej próba uchwycenia klimatu epoki. Chcielibymy jednoczenie zainspirowaæ Czytelników do wziêcia do rêki jednej z wielu ksi¹¿ek zawieraj¹cych wspomnienia z pierwszych lat
naszej uczelni. Przypomnijmy, ¿e iekawym ród³em jest te¿ znana
wszystkim Ksiêga Jubileuszowa 50-lecia Politechniki Wroc³awskiej.

czasie nalotów i oblê¿enia. Nie zawsze by³y one w dobrym stanie, ale mo¿na by³o zrekonstruowaæ w nich laboratoria. Warto wspomnieæ tu laboratorium elektryczne i laboratorium maszynowe, które stanowi³o powa¿ny argument dla tworzenia uczelni. Taki stan pozwala³ na prowadzenie w budynkach Politechniki tak¿e zajêæ dla studentów Uniwersytetu.
Dzia³aj¹ca komisja sk³ania³a siê ku koncepcji stworzenia samego
uniwersytetu. To, ¿e sta³o siê inaczej, zawdziêczamy prof. Kazimierzowi Idaszewskiemu, którego autorytet by³ powszechnie uznawany. W
komisji byli tak¿e reprezentanci orodka gliwickiego, ale decyduj¹ce
by³o zdanie prof. Idaszewskiego. A on opar³ swoje stanowisko na tym,
¿e istniej¹cych zasobów: budynków, a tak¿e cile zwi¹zanego z nimi
wyposa¿enia, nie da siê przenieæ bez ich dewastacji. To zawa¿y³o i
da³o pocz¹tek naszej uczelni.
Ale nale¿y te¿ powiedzieæ o ludziach, którzy tu przybyli: kadrze naukowej i przysz³ych studentach. Wszyscy oni wykazali siê m¹droci¹ 
zdobyt¹ równie¿ w wyniku prze¿yæ wojennych.
Nale¿y przypominaæ o tym m³odszym pokoleniom.
Prof. Wojciech Fuliñski (na zdj. z prawej): Kluczow¹ postaci¹ dla

Redakcja

U pocz¹tku
Politechniki Wroc³awskiej
Jakkolwiek nie jestemy pierwsi,
to nie ma takich, którzy by nas wyprzedzili
(prof. Hugo Steinhaus)

Prof. Henryk Hawrylak:
Zastanówmy siê, dlaczego powsta³a we Wroc³awiu Politechnika. Bo ¿e mia³ powstaæ uniwersytet  wydawa³o siê oczywiste.
Co do Politechniki  nie by³o to
pocz¹tkowo pewne. Po pierwsze utworzenie tu jednej uczelni
zmniejsza³o szanse na powo³anie
kolejnych. Ponadto konkurencyjnym pretendentem do tworzenia orodka kszta³cenia o profilu technicznym mog³y byæ Gliwice le¿¹ce na trasie ze Lwowa
do Wroc³awia, tym bardziej, ¿e
oferowa³y one budynki, mieszkania dla studentów i pieni¹dze z przemys³u.
Uniwersytet mia³ we Wroc³awiu niez³¹ tradycjê. Co prawda w 1702
roku za³o¿ono tu nie uniwersytet, ale szko³ê jezuick¹ z dwoma czy trzema wydzia³ami, ale potem (1811 r.) rozszerzono go o wydzia³ kocielny
utworzony w oparciu o szko³ê ewangielick¹ istniej¹c¹ we Frankfurcie
nad Odr¹. Natomiast Politechniki odwo³uje siê w czêci (w sferze dziedzictwa materialnego) do tradycji pruskiej Królewskiej Wy¿szej Szko³y Technicznej, która powsta³a w 1910 roku.
Mo¿na by w uproszczeniu powiedzieæ, ¿e Uniwersytet mia³ ludzi, Politechnika  budynki, gdy¿ jej obiekty w mniejszym stopniu ucierpia³y w

losów PWr jest prof. Kazimierz Idaszewski. Ju¿ w 1944 ewakuowa³
siê on ze Lwowa, a w 1945 za³o¿y³ Wydzia³ Elektryczny w Filii Politechniki l¹skiej w Krakowie. Jako dziekan tego wydzia³u przyjmowa³
studentów nie tylko na pierwszy semestr, ale i na trzeci, pi¹ty i szósty.
By³y to osoby studiuj¹ce uprzednio na Politechnikach Lwowskiej i Warszawskiej. We wrzeniu Idaszewski zorientowa³ siê, ¿e kszta³cenie typu
technicznego w Krakowie zostanie zdominowane przez Akademiê Górniczo-Hutnicz¹. Uda³ siê wiêc do Gliwic, gdzie stwierdzi³, ¿e tam w³aciwie nic nie ma, szko³a przyznana uczelni by³a prawie pusta. Zatem
pojecha³ za profesorem Stanis³awem Kulczyñskim do Wroc³awia. Pierwsz¹ jego reakcj¹ by³a myl o tworzeniu uczelni. Nie tylko j¹ utworzy³,
ale sk³oni³ studentów, którzy ju¿ byli w Krakowie do przeniesienia siê
do Wroc³awia. W pierwszych dniach listopada grupa oko³o dwudziestu paru zjawi³a siê tu i zajê³a dom akademicki na Stanis³awskiego 29.
Prof. H.Hawrylak: .. i Kotsisa...
Prof. Jerzy Fekecz: Mówi¹c
o prof. Idaszewskim nale¿y przypomnieæ te¿ jego najbli¿szych
wspó³pracowników: prof. Andrzeja Jellonka i studenta Zbigniewa Orzeszkowskiego. Obaj
bardzo siê przyczynili do uruchomienia Laboratorium Elektrycznego.
Prof. W.Fuliñski: Drugim
cz³owiekiem, który przyczyni³ siê
znacz¹co do powo³ania uczelni]by³ prof. Edward Sucharda.
Bêd¹c po IV roku Wydz. Elektrycznego Politechniki Lwowskiej spotka³em go oko³o 6 listo-
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pada 1945 roku u mojego krewnego na Górnym l¹sku. Sucharda
powiedzia³ mi, ¿e jest prorektorem Politechniki we Wroc³awiu i ¿e muszê tam jechaæ, ¿eby kontynuowaæ studia. Oczywicie by³y te¿ inne
osoby wa¿ne dla rodowiska akademickiego, jak prof. W³odzimierz
Trzebiatowski...
Prof. H.Hawrylak: Tym, któremu PWr zawdziêcza swój materialny byt, jest te¿ prof. Dionizy Smoleñski. Powiêci³ siê uczelni. Znalaz³
siê tu wywieziony z Warszawy na roboty i tu zosta³ na d³ugie lata organizuj¹c uczelniê.
Doc. Antoni Dziama: Prof.
Smoleñski mówi³ nam, ¿e w gruncie rzeczy istnienie uczelni zale¿y od
ludzi, którzy bêd¹ (lub nie bêd¹)
chcieli zwi¹zaæ z ni¹ swój los.
Prof. Zdzis³aw Samsonowicz.: Tytu³owano go wtedy in¿ynierem Smoleñskim. Niektórzy
nawet specjalnie podkrelali to,
bo w pierwszym okresie pe³ni³
on tu funkcjê administratora, z
której wywi¹za³ siê bardzo dobrze. Jest jego zas³ug¹, ¿e PWr
zosta³a oficjalnie otwarta ju¿ wtedy. On organizowa³ brygady odbudowuj¹ce obiekty, stra¿ akademick¹, która by³a bardzo zaanga¿owana w ró¿ne dzia³ania
s³u¿¹ce organizacji uczelni i potrafi³ za³atwiæ, co wa¿ne, mieszkania dla pracowników, w tym i
dla prof. Idaszewskiego.
Ja wraz z moimi kolegami
mieszka³em na Politechnice 
jako stra¿nik, czyli cz³onek stra¿y Akademickiej. Przy ulicy Stanis³awskiego zakwit³o ¿ycie akademickie, ka¿dy porz¹dkowa³
pomieszczenia na potrzeby swoje
i swoich kolegów. Ja równie¿.
Wówczas prof. Smoleñski nas
wezwa³ i powiedzia³: gdzie wy
st¹d uciekacie? Musicie zostaæ w pobli¿u, bo ju¿ trochê znacie tu ludzi
i sytuacjê. Wiecie, co gdzie za³atwiæ, kto jest kim itd. By³y przecie¿
takie mieszne sytuacje, jak z wpuszczaniem prof. Idaszewskiego na
PWr. Nasz kolega ze Stra¿y Akademickiej Stanis³aw Romaniuk, bardzo postawny cz³owiek, stoj¹c kiedy na warcie zobaczy³ nieznanego
sobie cz³owieka, który chcia³ wejæ do budynku.
 Gdzie idziecie?  zapyta³ go.
 Jak tylko chcia³em...  co tam wyjania³ przybysz.
 No dobrze, wchodcie, tylko zostawcie dokumenty.
Po jakim czasie Romaniuk zacz¹³ przegl¹daæ zostawione przez
wchodz¹cych dokumenty i wtedy zorientowa³ siê, ¿e tak powitan¹ osob¹
by³ prof. Idaszewski. Tote¿ gdy po paru godzinach profesor wychodzi³
z budynku, nie zasta³ tam ju¿ kolegi Romaniuka, który wola³ unikn¹æ
wzroku dziekana.
Prof. H.Hawrylak: Zas³ug¹ prof. Smoleñskiego by³o umiejêtne
wspó³dzia³anie z szefem wojsk radzieckich, kpt. Or³owem. Wszed³ z
nim w porozumienie pozwalaj¹ce nam tu dzia³aæ niezale¿nie, pod nadzorem naszej stra¿y. Gdyby to wspó³dzia³anie nie by³o nale¿yte, to obiekty
uczelni mog³y ulec zupe³nej dewastacji. Ale uda³o siê tego unikn¹æ. Wtedy
wystarczy³o czasem daæ pó³ litra...
Prof. Z.Samsonowicz: Jeszcze jedna historia dobrze charakteryzuje prof. Smoleñskiego. Poleci³ nam przyjæ na PWr. A by³ tu kpt. WP
Franciszek Pa³ka, który jako organizator stra¿y mia³ siê nami zaj¹æ.
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Otó¿ proszê sobie wyobraziæ nasze zdziwienie, gdy Pa³ka podprowadzi³ nas do dwóch m³odych ludzi z karabinami i poleci³ im po niemiecku, by oddali nam broñ. Okaza³o siê, ¿e Pa³ka nie maj¹c nikogo innego
pod rêk¹ zatrudni³ chwilowo w ochronie dwóch Niemców. Mieli chodziæ z nienabit¹ broni¹ zniechêcaj¹c swoim widokiem ewentualnych
szabrowników.
Doc. A.Dziama: Warto rozró¿niæ dwa aspekty dzia³ania na rzecz
uczelni. Pierwszy to dzia³ania organizacyjne. Osoby o wyrobionej pozycji naukowej (profesorowie Idaszewski, Kulczyñski) mog³y dziêki
swojemu autorytetowi wiele za³atwiæ na szczeblu warszawskim. Natomiast dla ukszta³towania siê w³aciwej atmosfery pracy i wspó³dzia³ania tu, na miejscu, nieoceniona by³a dzia³alnoæ prof. Smoleñskiego.
By³a bardzo wa¿na zarówno dla profesorów, jak dla studentów. Czêæ
m³odzie¿y zosta³a od razu wci¹gniêta do Stra¿y Akademickiej. Najpierw nazywa³a siê ona Uniwersyteck¹ Stra¿¹ Akademick¹, w skrócie:
USA. Te literki wzbudzi³y jednak sprzeciw Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Drugi aspekt to zabezpieczenie mienia. Prof. Smoleñski, jako chemik z wykszta³cenia, z zadowoleniem znalaz³ we Wroc³awiu dobrze
wyposa¿one laboratoria chemiczne, w³aciwie by³y one w dobrym stanie. By³y te¿ laboratoria elektryczne. Smoleñski w³o¿y³ bardzo du¿o
wysi³ku, by uratowaæ je dla polskiej nauki, dla studentów. Umiejêtnie
dogada³ siê m.in. z lokalnym komendantem sowieckim kpt. Or³owem,
który te¿ chyba by³ chemikiem, ¿eby tego nie rozgrabiaæ. A przecie¿
wiele tutejszych zasobów by³o ³adowanych na wagony i wywo¿onych,
przy czym du¿a czêæ niszcza³a w transporcie. Znane s¹ przypadki, ¿e
rozpi³owywano generatory, które nie mieci³y siê do wagonów, jak np.
w elektrowni wodnej w Dychowie. Nawet mury rozwalano, ¿eby wyci¹gn¹æ jakie elementy.
Prof. Edward Mielcarzewicz: Mówiono, ¿e prof. Smoleñski odzyska³ Politechnikê za
butelkê wódki, za pó³ litra. To
obrazuje ówczesne stosunki.
Prof. Andrzej Idzikowski:
Od pocz¹tku wspó³praca Uniwersytetu i Politechniki by³a bardzo silna. Wydzia³ Mat-FizChem z Oddzia³em Chemii Technicznej bardzo d³ugo pozosta³
wspólny, nawet po rozdziale
Uniwersytetu i Politechniki.
Profesorowie lwowskich
uczelni, którzy tu przyjechali, reprezentowali bardzo wiele dziedzin naukowych przedmiotów
cis³ych i humanistycznych. By³
prof. Hugo Steinhaus i prof. Stanis³aw Loria, byli te¿ humanici.
Formy organizacyjne, które
przybiera³a ich dzia³alnoæ,
kszta³towa³y siê niezale¿nie od
tego, co ustalano na najwy¿szym
szczeblu, w Warszawie. Np. w
stolicy zapad³a decyzja o powo³aniu politechnicznego Wydzia³u
Chemicznego, ale nie powo³ano
przy nim ani jednej katedry. Wed³ug oficjalnych dokumentów 13
katedr chemicznych powsta³o
przy Wydziale Przyrodniczym.
Natomiast w rzeczywistoci od razu wydzieli³y siê dwa Wydzia³y: Matematyki, Fizyki i Chemii Technicznej z Astronomi¹ (dziekanem by³ prof.
Steinhaus) i osobno Wydzia³ Nauk Przyrodniczych. Rozdzia³ wydzia³ów nast¹pi³ w 1952 roku.
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Gmachy fizyki i chemii Uniwersytetu by³y kompletnie spalone, natomiast na Politechnice  ocala³y i to z du¿ymi zapasami odczynników.
Pozwoli³o to prowadziæ na dobrym poziomie pe³ne zajêcia laboratoryjne dla studentów. Politechnika Wroc³awska by³a jedyn¹ uczelni¹ w
Polsce, która dysponowa³a wtedy takimi zasobami szk³a i odczynników. Mimo ¿e warunki materialne by³y bardzo trudne, nasi studenci nie
mogli skar¿yæ siê na proces dydaktyczny.
Prof. H.Hawrylak: Pan prof. Idzikowski napisa³ wspomnienie o
dzia³alnoci Bratniaka, czyli Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu i Politechniki. To cenna dokumentacja dzia³alnoci organizacji, która
powsta³a w pe³ni niezale¿nie i s³u¿y³a rozwi¹zywaniu problemów bytowych studentów. A problemem by³o w³aciwie wszystko: ¿ywnoæ,
mieszkania, transport. Powiêcalimy tym sprawom wiele czasu, mimo
¿e zasadnicze obowi¹zki na uczelni te¿ poch³ania³y wiele energii. W
krótkim czasie w krêgu Bratniaka powsta³y sto³ówki, zorganizowano
domy studenckie, mielimy nawet 3 sklepy spo¿ywcze, w³asn¹ masarniê i piekarniê. Z czasem zaczêto wydawaæ skrypty i organizowaæ imprezy kulturalne.
Prof. A.Idzikowski: Pierwsze skrypty ukaza³y siê ju¿ w 1946 roku.
By³y t³umaczeniami ksi¹¿ek niemieckich...
Doc. A.Dziama: ...albo notatkami z wyk³adów.
Prof. J.Fekecz: Droga pierwszych studentów na uczelniê by³a bardzo zró¿nicowana. Przyszli  niektórzy w mundurach wojskowych 
jedni ze wschodu, drudzy z zachodu, z obozów, z partyzantki. Wszyscy
bardzo chcieli siê kszta³ciæ. Mieli wielki zapa³ do pracy i nauki. Niektórzy, jak ja, który uzyska³em maturê w roku szkolnym 44/45, koñczyli
po dwie klasy w jednym roku.
Prof. Z.Samsonowicz: Ma³o kto zapewne pamiêta, ¿e prof. Sucharda stworzy³ dla tych, którzy mieli jakie braki, specjalny kurs przygotowawczy z matematyki. Prowadzi³ go profesor Marczewski. Od
pocz¹tku mo¿na wiêc dostrzec dba³oæ kadry o poziom kszta³cenia.
Prof. J.Fekecz: Co prawda, w ostatniej chwili dowiedzielimy siê,
¿e bêdziemy przyjêci bez egzaminu, ale wszyscy uczyli siê bardzo pilnie.
Doc. A.Dziama: Studenci wykazywali wielki zapa³ do nauki. Niejednokrotnie bieglimy z sali fizyki do sali 329, ¿eby zdobyæ korzystne
miejsca w sali wyk³adowej.
Prof. Jerzy Stañda: Przyjecha³em do Wroc³awia z Gliwic.
Uprzednio zdawa³em egzamin
wstêpny w Krakowie na tworzon¹ w³anie Politechnikê l¹sk¹.
Poniewa¿ zosta³em przyjêty, ruszy³em wraz z innymi kandydatami do Gliwic, ale gdy zorientowa³em siê, ¿e ta uczelnia nie dysponuje ¿adnym zapleczem, postanowi³em pojechaæ do Wroc³awia. Chcia³em sprawdziæ, jak
tam jest.
Pierwsz¹ osob¹, która przyjmowa³a mnie na PWr by³ obecny pan prof. Samsonowicz, który sta³ wówczas w mundurze na bramie. Mia³em zreszt¹ przy sobie list
polecaj¹cy od jego brata, który by³ na Politechnice l¹skiej w Gliwicach. Zapisa³em siê na Wydzia³ Mechaniczno-Elektrotechniczny. Przyjmowa³ mnie tam pan dziekan prof. Idaszewski, a poniewa¿ nie mia³em
dokumentów, kaza³ mi daæ s³owo honoru, ¿e mam maturê.
Prof. A.Idzikowski: Na uczelniê zapisywano wszystkich chêtnych,
nie zawsze wymagano przy tym wiadectwa maturalnego. Niektórzy
zaczynali studia nie maj¹c matury i uzupe³niali j¹ na zajêciach wieczorowych.
Prof. Kazimierz Bany: Zacz¹³em studia w 1945 roku w Krakowie. Jako student odbudowywa³em most Dêbnicki i dom akademicki
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na ul. Gramatyka. Ze wzglêdu na
dzia³alnoæ wojenn¹ w AK by³em zmuszony znikn¹æ z Krakowa i w grudniu 1945 roku zg³osi³em siê na PWr. Trafi³em do
prof. Idaszewskiego, który powiedzia³ mi, ¿e nie mo¿e mnie
przyj¹æ na Wydz. MechanicznoElektrotechniczny, ale poradzi³
mi, bym zg³osi³ siê do ówczesnego dziekana Wydzia³u Hutniczego  prof. Józefa Zwierzyckiego. Powiedzia³ mi, ¿e jeli wytrwam w chêci studiowana na
Wydz. Elektrotechnicznym, to
bêdê móg³ siê tam przenieæ. Ale
Wydz. Hutniczy zosta³ po roku zlikwidowany, a studenci mogli siê poprzenosiæ na inne wydzia³y.
Prof. Tadeusz Pieni¹¿ek:
Ko³o Hutników z przewodnicz¹cym Kazimierzem Banysiem uzyska³o dla studentów likwidowanego wydzia³u pewnego rodzaju
odszkodowanie. By³o ono wy¿sze dla przenosz¹cych siê na
AGH do Krakowa. Jednak¿e
znaczna czêæ osób zasili³a inne
wydzia³y PWr. Ja znalaz³em siê
na Wydziale Chemicznym i doczeka³em siê dyplomu Wydzia³u
Chemicznego nr 1!
Prof. K.Bany: Jako prezes
Ko³a Naukowego Hutników zosta³em wytypowany na wyjazd
do Warszawy, na pierwszy i ostatni Kongres Akademicki. Prof. Smoleñski  jako delegat ds. m³odzie¿y akademickiej przewodniczy³ tej grupie
z Uniwersytetu i Politechniki. Wroc³awska grupa dowiod³a, ¿e istnieje
tu orodek ¿ycia akademickiego.
W drodze powrotnej nasz samochód mia³ wypadek w Zduñskiej
Woli. Chyba 18 osób by³o powa¿nie rannych.
Prof. E.Mielcarzewicz: Najwiêkszym problemem by³ brak rodków transportu. Pamiêtam nasz zachwyt, gdy tu obecny prof. Samsonowicz uruchomi³ jaki pojazd na blaszanych ko³ach. Jedzi³o to z wielkim ha³asem, ale i ku ogromnej naszej radoci. Cieszylimy siê te¿, ¿e w
jaki niepojêty dla nas sposób prof. Smoleñski by³ zawsze wietnie
zorientowany, gdzie i co mo¿na zdobyæ. Wydawa³o siê, ¿e dysponuje
jakimi specjalnymi si³ami wywiadowczymi.
Prof. H.Hawrylak: Czy prof. Samsonowicz pamiêta, jakim pojazdem jechalimy na egzamin do prof. lebodziñskiego?
Prof. Z.Samsonowicz: Tym samym, którym podró¿owano do Warszawy  pojazdem z amerykañskiego demobilu przydzielonym AZSowi. Jecha³a nim kiedy ca³a grupa ze Stra¿y Akademickiej, która znajdowa³a siê wtedy na klinikach.
W tym samym czasie powsta³ te¿ AZS, a ja zosta³em przewodnicz¹cym sekcji motorowej, za w ramach Politechniki by³em kierownikiem transportu. Zaczêlimy naprawiaæ rozbite samochody. Wyremontowalimy dwa piêkne ci¹gniki dieslowskie, za co dosta³em od prof.
Smoleñskiego 1 puszkê Apfelmussu i 1 konserwê miêsn¹. To by³y wtedy bardzo cenne towary.
Prof. H.Hawrylak: Do wrzenia, kiedy to uruchomiono tramwaje,
nie by³o ¿adnej komunikacji miejskiej.
Prof. Z.Samsonowicz: Jako przewodnicz¹cy sekcji motorowej uruchomi³em kursy samochodowe. Odbywa³y siê one w salach politechnicznych i cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Do dzi spotykam ludzi,
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którzy pamiêtaj¹ mnie w³anie jako organizatora tych kursów. Ale kurs
by³ robiony na dziko, tzn. nie by³ nigdzie zg³oszony. W pewnym momencie trzeba by³o przeprowadziæ egzamin wojewódzki  a tu nie chc¹
mi uznaæ kursu. Bo jeli kurs odbywa³ siê pod firm¹ AZS, to sprawê
pozwolenia na egzamin powinno siê za³atwiaæ gdzie przez jego centralny szczebel, w Warszawie. Poradzono mi wtedy, ¿ebym postara³ siê
uzyskaæ pozwolenie na prowadzenie kursów pod w³asnym nazwiskiem,
co pozwoli omin¹æ problem. Tak siê te¿ sta³o i dlatego zyska³em tak¹
popularnoæ.
Prof. J.Fekecz: Wa¿n¹ rolê odgrywa³y ko³a naukowe. Ko³o Elektryków powsta³o w kwietniu 1946 roku pod patronatem prof. Idaszewskiego, dr Andrzeja Jellonka i pod kuratel¹ in¿. Smoleñskiego.
Specyfik¹ Wydzia³u Elektrotechnicznego by³a obecnoæ starszych kolegów, którzy zaczynali studia gdzie indziej  przed lub w czasie wojny.
Oni nam u³atwili tworzenie ko³a, bo mieli ju¿ pewne dowiadczenie.
Pierwszym przewodnicz¹cym by³ kol. Antoni Weber z rocznika zerowego. Dyplom nr 1 Politechniki Wroc³awskiej pochodzi z kwietnia
1946 roku  otrzyma³ go Kazimierz Mciwujewski. Pierwszy doktorat
na PWr te¿ nale¿y do elektryka  W³adys³awa Ko³ka, póniejszego
profesora AGH.
Nastêpny wybrany zarz¹d Ko³a Elektryków (1946 r.) powsta³ ju¿
pod moim kierownictwem. Chcê przez to podkreliæ, ¿e mielimy szczêcie czerpaæ wzory od naszych starszych kolegów.
Prof. H.Hawrylak: Ko³o Mechaników zas³u¿y³o siê przede wszystkim tym, ¿e zabiega³o o kadrê wyk³adowców. Studenci byli ju¿ na tyle
dojrzali, ¿e zdawali sobie sprawê z ograniczonych mo¿liwoci istniej¹cej na wydziale kadry. Wiedzieli, gdzie jej szukaæ poza Wroc³awiem.
Jedzili po ca³ej Polsce. prof. Szewalskiego w Gdañsku. Np. trzeba
by³o pojechaæ do prof. Szewalskiego do Gdañska i przekonaæ go do
prowadzenia zajêæ na PWr. Tak znaleli siê u nas: prof. Roman Sobolski z .Centralnego Biura Konstrukcji Maszynowych w Bytomiu, mgr
in¿. Wiktor Wys³ouch z Poznania i wspania³y prof. Stanis³aw Ochêduszko, którego wyk³ady tak cenilimy, ¿e na zakoñczenie z³o¿ylimy
siê na prezent dla niego  srebrn¹ papieronicê. By³a tam oczywicie
stosowna dedykacja. Styka³em siê z nim póniej, wiêc powiedzia³ mi,
¿e bardzo jest do niej przywi¹zany, bo uratowa³a mu ¿ycie. Zdarzy³o
siê to, gdy jedzi³ kiedy starym francuskim samochodem, którego siedzenia mia³y wewnêtrzn¹ konstrukcjê z metalowych rurek. W czasie
jakiego wypadku pêkniêta rurka przebi³aby serce Ochêduszki, gdyby
nie nasza papieronica.
Prof. Z.Samsonowicz: Na ul. Curie-Sk³odowskiej by³ z inicjatywy
Ko³a Mechaników remontowany budynek na mieszkania dla profesorów. Mieszka³ tam potem prof. Sobolski. Na niskim parterze budynku
g³ównego znajdowa³ siê sklepik z materia³ami pimienniczymi prowadzony przez Ko³o Mechaników. Zdobywa³o siê te towary z trudem.
Prof. Otton D¹browski:
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Wodnej mia³ te¿ Oddzia³ Architektury.
Pierwszym dziekanem by³ te¿ architekt  pan prof. Tadeusz Wróbel. (kierownik Katedry Urbanistyki na Politechnice Lwowskiej).
Organizatorami wydzia³u byli ówczeni adiunkci, a póniejsi profesorowie: Wiktor Mamak i Mieczys³aw Zachara (obaj z PLw). Tworzyli oni dwa oddzia³y In¿ynierii:
wodny i l¹dowy.
W sprawach wymagaj¹cych
decyzji dziekana nale¿a³o udaæ
siê do prodziekana dr Mamaka,
który znany by³ z tego, ¿e naj³atwiej za³atwia³o siê z nim sprawy, gdy
szed³ po korytarzu. Natomiast Mieczys³aw Zachara by³ tym, który wyg³osi³ 20 listopada 1945 roku pierwszy zawodowy wyk³ad na wydzia-

21
le. Dotyczy³ on materia³ów budowlanych. (Za pierwszy wyk³ad uwa¿a
siê ten, który wyg³osi³ prof. Hugo Steinhaus, ale by³ to oczywicie wyk³ad z matematyki. Poza tym by³ adresowany do s³uchaczy ró¿nych
wydzia³ów).
Profesor Zachara przywióz³ do Wroc³awia tradycjê Politechniki
Lwowskiej. By³ równie¿ za³o¿ycielem Ko³a Naukowego In¿ynierii L¹dowej i Wodnej. Dzia³a³o ono do momentu utworzenia ZSP, kiedy to
wszystkie ko³a naukowe  w imiê ideologicznej unifikacji  zosta³y zlikwidowane.
Dzia³alnoæ w kole dawa³a nam mo¿liwoæ zdobycia tak poszukiwanych przez studentów towarów jak kalka krelarska. Mo¿na by³o
te¿ uzyskaæ bezcenny przydzia³ na 3 metry materia³u ubraniowego, który nastêpnie kupowa³o siê w sklepie przy ul. Rzeniczej.
Prof. Z.Samsonowicz: Ja te¿ dosta³em przydzia³, ale materia³u nie
dosta³em, bo zabrak³o.
Prof. H.Hawrylak: Ja z kolei zajmowa³em siê  w ramach Bratniaka  dystrybucj¹ pomocy amerykañskiej z UNRRA. Te towary
(¿ywnoæ, materia³y ubraniowe itd.) by³y bardzo dla nas cenne. Niestety zdarzy³o siê, ¿e kto wy³ama³ zamek w pomieszczeniu (na parterze
gmachu g³ównego), w którym by³y przechowywane. Towary zniknê³y.
Prof. Otton D¹browski: Niektóre towary z UNRRA budzi³y nasze zdziwienie. Np. by³a szynka na s³odko.
Prof. Tadeusz Biesiekierski: Trafi³em do Wroc³awia prosto z partyzantki kielecko-radomskiej przez Warszawê, gdzie
ju¿ na prze³omie lutego i marca
zosta³ zorganizowany normalny
egzamin wstêpny. Tam zda³em na
Wydzia³ Architektury. Ale Warszawa by³a kompletnie zniszczona, co powodowa³o ogromne
trudnoci bytowe. Wiêc gdy dowiedzia³em siê, ¿e we Wroc³awiu
ma powstaæ Wydzia³ Architektury o du¿o lepszej bazie lokalowej  postanowi³em tam pojechaæ. Warunki by³y rzeczywicie
luksusowe: pierwszy dziekanat Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i Wodnej z
Oddzia³em Architektury znajdowa³ siê... w pokoju palacza kot³owni.
Luksus polega³ na tym, ¿e by³o tu ciep³o, gdy¿ okna by³y jako tako
oszklone.
Pierwszy wyk³ad z matematyki odby³ siê w sali 329. Wród naszych
wyk³adowców byli znani naukowcy: Niewodniczañski wyk³ada³ fizykê,
a matematykê Loria i Steinhaus. Poniewa¿ wiedza matematyczna wielu
z nas nie siêga³a absolutnie poziomu Steinhausa, patrzylimy z pewnym
niepokojem na to, co pisa³ na tablicy. Od czasu do czasu pyta³: Rozumiecie? Nikt nie rozumia³. To jedziemy dalej  mówi³ Steinhaus.
Dopiero jego asystent nauczy³
nas matematyki.
W 1949 roku powsta³ samodzielny Wydzia³ Architektury,
którego pierwszym dziekanem
by³ prof. Tadeusz Broniewski.
Przyby³ on tu wraz z ca³¹ grup¹
ludzi z Jaros³awia, gdzie by³ profesorem technikum budowlanego.
Prof. Tadeusz Sulima:
Chcia³bym przypomnieæ niewielk¹ grupê studentów, którzy znaleli siê we Wroc³awiu po wyjciu z obozów koncentracyjnych.
Ja sam by³em w czterech obo-
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zach  ³¹cznie z Owiêcimiem. Do naszego grona nale¿eli te¿ dwaj pracownicy uczelni: prof.
W³adys³aw lebodziñski
 by³y wiêzieñ Owiêcimia i adiunkt Marceli
Stark, który by³ w Sachsenhausen. Grupê tê ³¹czy³a szczególna wiê.
Stworzylimy sekcjê
m³odzie¿ow¹ w Polskim
Zwi¹zku By³ych Wiêniów Hitlerowskich Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych. Opiekunem
naszej sekcji by³ prof.
lebodziñski  cz³owiek
bardzo surowy, ale i bardzo sprawiedliwy, nie
wyrz¹dzi³ nikomu
krzywdy. Wobec naszych kolegów obozowych nie stosowa³ tary- Na wystawie Moje miasto we wroc³awskiej Wytwórni Filmowej mo¿na zobaczyæ dwa zeszyty prof. W³odzimierza Trzebiatowskiego
³¹cz¹ce dwie epoki polskiej historii. Jeden z nich zawiera dokumentacjê jego badañ laboratoryjnych prowadzonych we Lwowie i
fy ulgowej. Jeden z nich kontynuowanych w nastêpnych zapisach we Wroc³awiu. Drugi zeszyt to wyniki egzaminów prowadzonych we Lwowie, a nastêpnie
szeæ razy przystêpowa³ na Uniwersytecie Wroc³awskim.
do egzaminu z matema- II wojna wiatowa to w tych zapiskach ma³a przerwa lub jedynie kreska pomiêdzy kolejnymi zapisami.
tyki u lebodziñskiego,
zanim wykaza³ siê wiedz¹ zadowalaj¹c¹ profesora. Natomiast adiunkt bywa³em w Szpitalu Ujazdowskim. Potem bra³em czynny udzia³ w dziaStark by³ bardzo kole¿eñski wobec obozowiczów. A wielu z tych ludzi ³alnoci podziemnej jako ¿o³nierz ZWZ i AK. Po aresztowaniu przez
by³o skrajnie wyczerpanych swoimi przejciami. Nie byli w stanie w³¹- Gestapo (26.VIII.1942) i pobycie w obozach wyszed³em na wolnoæ
czyæ siê w dzia³alnoæ Stra¿y Akademickiej czy Bratniaka. Ale wiê, bez rodków do ¿ycia. PCK dawa³o 100 z³otych. Skorzysta³em wiêc z
która zrodzi³a siê na I roku trwa do dzisiaj.
zaproszenia mojego kolegi, który osiedli³ siê w jakiej willi na OsoboPrzed wybuchem wojny planowa³em studia na Akademii Górniczo wicach i zachêci³, ¿e we Wroc³awiu bêdzie mo¿na studiowaæ.
Hutniczej. Poniewa¿ jednak by³em powo³any do wojska, odby³em szkoProf. J.Fekecz: Czy pamiêtaj¹ Panowie taki wyk³ad prof. lebolenie w Wo³yñskiej Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Artylerii we W³o- dziñskiego w sali 329, podczas którego wyk³adowca by³ w rêkawiczdzimierzu Wo³yñskim. Zamiast wyjæ do cywila, 1 wrzenia 1939 roku kach, my w rêkawiczkach i w czapkach, a po sali wia³o niegiem? To
znalaz³em siê na froncie pod M³aw¹, a nastêpnie w obronie Warszawy. rzeczywicie niezwyk³e, ¿e w tych warunkach chcia³o nam siê uczyæ.
Tam zosta³em ciê¿ko ranny (26 padziernika). Do koñca listopada prze- Ponadto ko³a naukowe rozwija³y wszechstronn¹ dzia³alnoæ. Zorganizowa³y pierwsze bale na
PWr. Co ciekawe, nie
wolno ich by³o wtedy
nazywaæ balami, bo to
by³ atrybut zwalczanego
kapitalizmu. Pozwolono
na nazwê pierwsza reprezentacyjna zabawa
studentów Politechniki
Wroc³awskiej. Chciano zorganizowaæ j¹ pod
protektoratem Gomu³ki,
ale nie zgodzi³ siê. Natomiast Czes³aw Wycech (ówczesny minister
owiaty), Hilary Minc
(minister przemys³u) czy
wojewoda Stanis³aw
Piaskowski nie mieli takich oporów.
Przewodnicz¹cym
pierwszego komitetu
organizacyjnego (w
1946 roku) by³ chemik
Ekspozycja z wystawy Moje miasto
Adam Zarêbski, a dru-
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giego  ja. Ta zabawa z 1947 roku by³a jeszcze wspanialsza. Rektor
Kulczyñski otwiera³ j¹ polonezem. W drugiej parze mo¿na by³o zobaczyæ pani¹ rektorow¹ Kulczyñsk¹, która w³anie powróci³a z Donbasu.
Poszczególne ko³a naukowe mia³y przydzielone zadania, które mia³y wype³niaæ przed lub w trakcie balu. I tak np. Ko³o Chemików mia³o
pieczê nad bufetami. Ko³o Elektryków robi³o instalacjê elektryczn¹ i
owietlenie. Ko³o Mechaników tworzy³o stra¿ porz¹dkow¹ oraz obs³ugiwa³o kameraln¹ izbê wytrzewieñ na zapleczu. Oczywicie architekci robili dekoracjê wnêtrz. Tu dosz³o do kontrowersji miêdzy jedn¹
ze studentek architektury Jadzi¹ Grabowsk¹, a koleg¹ Henrykiem Hawrylakiem, który uwa¿a³, ¿e prace nad wystrojem sali nie posuwaj¹ siê
dostatecznie szybko. Spór ten zakoñczy³ siê wkrótce lubem.
Prof. H.Hawrylak: Chcia³bym przypomnieæ wydarzenia, które
wi¹¿¹ siê z pocz¹tkami naszego pobytu we Wroc³awiu.
W lipcu 1945 roku poszlimy zobaczyæ, co to jest Hala Ludowa. W
jej piwnicy by³y jakie sk³ady. Wród nich znalelimy potê¿nych rozmiarów obraz, który okaza³ siê byæ polskim god³em  z or³em w koronie. Podobno pozosta³o tu po targach, jakie odbywa³y siê w 1938 roku.
Zabralimy to god³o i schowalimy w pomieszczeniach Stra¿y Akademickiej. Poniewa¿ nikomu nie przychodzi³o wtedy do g³owy, ¿e mo¿na
nie wiêtowaæ 11 listopada, kiedy nadszed³ ten dzieñ, powiesilimy god³o
na bezlistnym drzewie i podwietlilimy przy pomocy specjalnie przeci¹gniêtej instalacji elektrycznej. Gdy nadszed³ wieczór, przyjecha³y
samochody UB. Za¿¹dano, by zdjêæ or³a. My te¿, jako Stra¿ Akademicka, mielimy karabiny, zaczê³y siê pertraktacje, w wyniku których
god³o pozosta³o do nastêpnego dnia. Niestety, nie pamiêtam, co siê
sta³o z nim potem.
Nastêpny przypadek by³ groniejszy. By³a ju¿ póna jesieñ, prószy³
nieg. Rozesz³a siê wród studentów wiadomoæ, ¿e Rosjanie zastrzelili
licealistê. (Jedyne liceum znajdowa³o siê wtedy na ul. Poniatowskiego.)
Ludzie z uczelni zaczêli siê gromadziæ na ulicy (obecnie) Curie-Sk³odowskiej. By³y tam, oprócz studentów Politechniki, tak¿e osoby z AR i AM.
Pochód ruszy³ w stronê ul. Poniatowskiego. Pamiêtam, ¿e w teczce mia³em klepsydrê zawiadamiaj¹c¹ o mierci tego ucznia. W drodze, przy
Nowowiejskiej, zostalimy otoczeni przez si³y bezpieczeñstwa, które
posuwa³y siê wraz z nami. Gdy dotarlimy na Poniatowskiego, pojawi³
siê pu³kownik UB Rubinsztajn. Poniewa¿ kilka razy siê odezwa³em, ubecy chwycili mnie i wrzucili do jednej z bud, które te¿ tam by³y. W³adze
wzywa³y naszych kolegów do rozchodzenia siê, ale oni  g³ównie, trzeba
powiedzieæ, dziewczyny  protestowali, ¿e nie odejd¹ bez nas. Wiedzia³em, ¿e w razie czego na moj¹ niekorzyæ bêdzie przemawia³ nekrolog
znajduj¹cy siê w mojej teczce, ale w budzie by³ te¿ stra¿nik, którego
obecnoæ uniemo¿liwia³a mi pozbycie siê papieru. Wtedy dowiadczy³em, co to jest solidarnoæ. Rubinstein usi³owa³ nas podzieliæ.
Prof. J.Fekecz: Kaza³ dzieciom robotników i ch³opów przejæ na
jedn¹ stronê, a innym synom na drug¹. Ale nikt siê nie ruszy³.
Prof. H.Hawrylak: W koñcu wiêc zwolniono nas.
By³o zwyczajem, ¿e w niedzielê czwórkami cz³onkowie Stra¿y Akademickiej chodzili na mszê do kocio³a w. Bonifacego przy pl.
Strzeleckim. Mielimy te¿ zbiorowe wyjcia na imprezy kulturalne.
Szczególne wra¿enie zrobi³a na
mnie Halka, któr¹ wystawi³ we
Wroc³awiu Stanis³aw Drabik. Niemiecki zespó³ z du¿ym zapa³em
wykonywa³ tam mazura. Takie
momenty tak¿e liczy³y siê bardzo
w naszej ówczesnej rzeczywistoci. Ale jak na to wszystko znajdowalimy czas? Czy to po prostu
m³odoæ?
Prof. T. Kolendowicz

Wypowiedzi spisala Maria Kisza

Moje miasto
Chcielibymy zachêciæ naszych Czytelników do zwiedzenia interesuj¹cej wystawy Moje miasto bêd¹cej czêci¹ jubileuszowej prezentacji Wroc³aw 2000. Mieci siê ona w budynku Wytwórni Filmowej
(ko³o Hali Ludowej). Bêdzie czynna do 27 sierpnia w godzinach od 10
do 18. Ceny biletów nie s¹ wygórowane: normalny  6 z³, ulgowy  4
z³, zbiorowy  2 z³.
Twórcy wystawy znaleli atrakcyjn¹ i nadzwyczaj skrótow¹ formê
prezentacji 55 ostatnich lat Wroc³awia  nale¿y podkreliæ tu rolê dr
in¿. arch. Stanis³awa Lose z Wydzia³u Architektury PWr.
Czêæ ekspozycji przedstawiamy na ró¿nych stronach numeru, na
zdjêciach wykonanych przez Krzysztofa Mazura i Stanis³awa Szreka.
Ilustruj¹ tematy wspomnieniowe, których i w Pryzmacie tym razem
nie zabrak³o.
Tutaj chcielibymy szczególnie podkreliæ, ¿e na wystawie prezentowane s¹ wroc³awskie uczelnie, a Politechnika Wroc³awska ma tam
nawet swoj¹ miniekspozycjê.

Ka¿dy (no, prawie ka¿dy) wroc³awianin ma mo¿liwoæ odszukania
siê na licie mieszkañców, która wije siê wzd³u¿ cian. My sprawdzilimy, czy warto tam szukaæ znajomych nazwisk.

Autorzy chêtnie wykorzystuj¹ na wystawie motyw panoramy. Jedna
z nich to krêc¹cy siê wokó³ widza wroc³awski Rynek.
Ale nie zdradzimy wszystkich niespodzianek. Zapraszamy do zwiedzania. (mk)
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FESTIWAL NAUKI

 R O D O W I S K A W R O C £ AW S K I E G O
21-24 wrzenia 2000

Politechnika Wroc³awska

Cz³owiek we wspó³czesnym rodowisku
Sekretariat: Danuta Bugajna
tel.: 320-37-19
e-mail: danuta@ac.pwr.wroc.pl
Politechnika Wroc³awska
Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
50-370 Wroc³aw

P.T. Pracownicy Uczelni!

Serdecznie zapraszam do wziêcia udzia³u w milenijnej edycji Festiwalu Nauki rodowiska Wroc³awskiego na naszej uczelni.
Tegoroczny program Festiwalu Nauki w Politechnice Wroc³awskiej przedstawia cz³owieka we wspó³czesnym rodowisku
zarówno w obliczu nauk technicznych, jak i w ujêciu humanistycznym. Prelegenci reprezentuj¹ nie tylko nauki techniczne;
s¹ wród nich równie¿ artyci, profesorowie psychologii, socjologii i filozofii. G³ówne za³o¿enia programu opieraj¹ siê na
nastêpuj¹cych blokach tematycznych:
 idea cybernetycznego cz³owieka,
 system inteligentnego domu,
 w zgodzie ze rodowiskiem  ku zieleni i zdrowiu.
W otoczeniu powy¿szych zagadnieñ znajduje siê równie¿ fantastyczny wiat okiem fizyka oraz intryguj¹cy wiat chemika.
Milenijny charakter tegorocznej edycji Festiwalu Nauki podkrel¹ wystawy artystyczne oraz pokazy dorobku Wroc³awia i
Dolnego l¹ska. Przewidziane s¹ liczne atrakcje dla dzieci, imprezy sportowe i koncerty. Obiecujemy przygotowaæ interesuj¹c¹
oprawê plastyczn¹.
Program Festiwalu Nauki powsta³ dziêki wspó³pracy z w³adzami wszystkich wydzia³ów Politechniki Wroc³awskiej.
Sk³ad Rady Programowej, dzia³aj¹cej pod przewodnictwem Koordynatora Festiwalu Nauki na Politechnice Wroc³awskiej,
jest nastêpuj¹cy:
 Wydzia³ Architektury
dr Robert Masztalski
 Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego dr in¿. Jerzy Jasieñko
 Wydzia³ Chemii
dr Jadwiga So³oducho
 Wydzia³ Elektroniki
prof. Krzysztof Tchoñ
 Wydzia³ Elektryczny
dr in¿. Zbigniew K³os
 Wydzia³ Górniczy
dr Barbara Teisseyre
 Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania
dr in¿. Urszula Markowska-Kaczmar, dr hab.in¿. Halina Kwanicka
 Wydzia³ In¿ynierii rodowiska
prof. Jan D. Rutkowski
 Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny
prof. Wies³aw Rybak
 Wydzia³ Mechaniczny
dr in¿. Celina Pezowicz, mgr in¿. Ma³gorzata Cichosz
 Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki prof. Ryszard Poprawski
 Studium Nauki Jêzyków Obcych
dr Mieczys³aw Mendychowski
Dodatkowo z Rad¹ wspó³pracowa³y nastêpuj¹ce osoby:
·
opracowanie programu: mgr in¿. Alicja Hankiewicz, Danuta Bugajna
·
pe³nomocnik ds. kontaktów ze sponsorami  mgr in¿. El¿bieta Mazurek
·
obs³uga finansowa  mgr Gertruda Piechowicz
·
pe³nomocnik ds. promocji uczelni  dr in¿. W³odzimierz Barañski
·
Fundacja Manus  mgr in¿. Grzegorz Zieliñski
·
pe³nomocnik ds. organizacji studenckich  mgr in¿. Andrzej Solecki
Poni¿ej przedstawiam Pañstwu program imprez milenijnej edycji Festiwalu na PWr.
Prof. Kazimiera A. WILK
Koordynator Festiwalu Nauki
na Politechnice Wroc³awskiej
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PROGRAM IMPREZ
NA POLITECHNICE WROC£AWSKIEJ
21-24 wrzenia 2000
21 wrzenia 2000 (czwartek)
1. WYK£ADY SPECJALISTYCZNE
Bud. A-1, sala 322, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Przewodnicz¹cy sesji: prof. Ryszard Poprawski, Instytut Fizyki
dr hab. in¿. W³odzimierz Salejda, Instytut Fizyki
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Czy te oczy mog¹ k³amaæ? Rzecz o z³udzeniach optycznych
prof. Florian Ratajczyk, Instytut Fizyki
Co tak piêknie gra? Fizyka skrzypiec
dr in¿. Pawe³ Scharoch, Instytut Fizyki, artysta lutnik Krzysztof Mróz
Jak wywo³aæ koniec wiata
dr in¿. Janusz Andrzejewski i dr in¿. Pawe³ Machnikowski, Instytut Fizyki
Mieszkaæ na Marsie
mgr Jerzy Cygan, Instytut Górnictwa
Meteoryty z ojczystego nieba  meteoryt Baszkówka
dr Tadeusz Przylibski i mgr Pawe³ Zago¿dzon, Instytut Górnictwa

15:00

Pojedynek: Newton kontra Ohm
prof. Jacek W³asak, Instytut Fizyki

Bud. A-1, sala 314, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Przewodnicz¹cy sesji: mgr in¿. Andrzej Solecki, Sekcja Spraw Studenckich
10:00

Energia w ¿yciu cz³owieka
prof. Zbigniew Gnutek, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów

11:00

Nowoczesne rozwi¹zania oczyszczalni cieków miejskich
dr in¿. Micha³ Mañczak, Instytut In¿ynierii Ochrony rodowiska
Energia j¹drowa  korzyci i zagro¿enia
prof. Mieczys³aw Lech, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów

12:00
13:00
14:00
15:00

Nowe ród³a energii u progu XXI wieku prof. Jacek Malko, Instytut Energoelektryki
Instalacje elektryczne prze³omu wieków prof. Henryk Markiewicz, Instytut Energoelektryki
Uk³ad kr¹¿enia krwi i jego techniczne odpowiedniki
prof. Kazimierz Wójs, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów

2. WYSTAWY, POKAZY, WARSZTATY
10:00-14:00
Historia komputerów wystawa starych komputerów omiobitowych, na których zainstalowane s¹ gry +
wystawa elementów ze starych komputerów + pokaz multimedialny  dr in¿. Urszula Markowska-Kaczmar, Wydzia³owy
Zak³ad Informatyki, grupy 12-osobowe, zapisy telefoniczne  Danuta Bugajna, 4 i 5 wrzenia w godzinach 10-12, tel.32037-19 bud. D-2, laboratorium 107, pl. Grunwaldzki 9
10:00-14:00
Pobawmy siê w fizyków pokaz  prof. Ryszard Poprawski, dr in¿. Piotr Kurzynowski, dr in¿. W³adys³aw
Woniak, dr in¿. Miros³aw £¹tka, Instytut Fizyki, Bud. A-1, sala 209, Laboratorium Podstaw Fizyki,
Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
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10:00-14:00
Zjawiska wy³adowañ elektrycznych w powietrzu pokaz  prof. Janusz Fleszyñski, Instytut Podstaw
Elektrotechniki i Elektrotechnologii, grupy 30-osobowe po 45 minut; zapisy telefoniczne w sekretariacie Instytutu w dniach
5 i 6 wrzenia w godzinach 1014, tel.322-97-25 Bud. D-1, Hala Wysokich Napiêæ, pl. Grunwaldzki 13
10:00-14:00 Architektura Dolnego l¹ska wystawa autorska prac fotograficznych  prof. El¿bieta TrockaLeszczyñska,
Wydzia³ Architektury oraz wystawa prac fotograficznych nagrodzonych w Konkursie Fotograficznym 1000 lat architektury
Wroc³awia  Krzysztof Nowak, fotograf , Wydzia³ Architektury, Bud. A-1, antresola, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Cz³owiek  Natura  Architektura
wystawa prac studenckich  dr hab. in¿. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, Zak³ad Kszta³towania rodowiska, Bud. A-1, s.
144, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00 Komplex symplexu wystawa autorska  Jerzy Olek, artysta fotograf, teoretyk i krytyk sztuki, Akademia Sztuk
Piêknych w Gdañsku i Poznaniu, dr in¿. arch. Witold Szymañski, Zak³ad Geometrii Wykrelnej i Perspektywy Malarskiej. W
czasie wystawy oferowany bêdzie album ze s³owem wstêpnym m.in. Stanis³awa Lema oraz prezentowana bêdzie muzyka
autorstwa Maurycego Kina i Witolda Szymañskiego. Bud. A-1, hall, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Miasto w oczach studentów Wroc³awia i Cottbus
wystawa powarsztatowa oraz film video pt. Druga skóra  projekty studenckie  dr in¿. arch. Andrzej Poniewierka, Wydzia³
Architektury, Bud. A-1, s. 144, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Energetyka przyjazna dla rodowiska wystawa osi¹gniêæ Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów,
Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny, Bud. A-4, hall, ul. Smoluchowskiego 21
11:00-12:00
Z czego sk³ada siê i jak dzia³a centralne ogrzewanie?
pokaz + wyk³ad dla grupy 15-osobowej  dr in¿. Andrzej Grzegorczyk, Katedra Klimatyzacji i Ciep³ownictwa,
bud. C-6, sala 324, ul. Norwida 4/6
11:00-14:00
Jak dzia³a stacja monitoringu powietrza?
pokaz + prelekcja, dr in¿. Andrzej Szczurek, mgr in¿. Izabela Sówka, Instytut In¿ynierii Ochrony rodowiska, Grupy 10osobowe po 0,5 godz., zapisy telefoniczne  dr in¿. Andrzej Szczurek, 4 i 5 wrzenia w godzinach 10-12; tel.320-25-00 Bud
D-2, pok.17, pl. Grunwaldzki 9
11:00-12:00
Wystêp Górniczej Orkiestry Dêtej przed budynkiem A-1, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
12:00-14:00
Ujawnianie ladów w rodowisku pokaz  prof. Irena Trzepierczyñska, Instytut In¿ynierii Ochrony
rodowiska, po 20 minut dla 3 grup po 10 osób; zapisy telefoniczne  prof. Irena Trzepierczyñska, 11 i 12 wrzenia w
godzinach 13-15, tel.: 320-38-98, w godzinach 10-14, tel.320-33-50, Bud. D-2, s. 013, pl. Grunwaldzki 9
22 wrzenia 2000 (pi¹tek)
1.

DYSKUSJA PANELOWA

Bud. A-1, sala 241, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Wprowadzenie: prof. Kazimiera A.Wilk, Koordynator Festiwalu w PWr.
12:00
Europa 2010: scenariusze rozwoju Prowadz¹cy: prof. Roman Galar (biocybernetyka, automatyka, PWr.),
Uczestnicy: prof. Jan Waszkiewicz (matematyka, specjalista w zakresie komunikacji spo³ecznej, Marsza³ek Województwa
Dolnol¹skiego), prof. Andrzej Wiszniewski (Minister Nauki, Przewodnicz¹cy KBN), dr Piotr Wojciechowski (pisarz,
wyk³adowca, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w £odzi) prof. Tadeusz Zipser
(architektura, urbanistyka, PWr.).
2.

WYK£ADY SPECJALISTYCZNE

Bud. A  3, sala 220, ul. Smoluchowskiego 23
Przewodnicz¹ca sesji: dr Jadwiga So³oducho, Wydzia³ Chemiczny
10:00
Nie tylko kobiety s¹ piêkne i grone, czyli co kryje siê w biedronce. Rzecz o toksycznoci zwierz¹t
prof. Pawe³ Kafarski, Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii
11:00
To i owo o homeopatii i zio³ach
dr Jadwiga So³oducho, Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii
12:00
Od ¿¹d³a do zombi, czyli co nieco o narkotykach
dr hab. in¿. Roman Gancarz, Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii
13:00
Popl¹tanie nauki z polityk¹ w ochronie rodowiska
prof. Przemys³aw Mastalerz, Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii
14:00
Zespó³ niezdrowego domu
prof. W³adys³aw Walkowiak, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich
15:00
Polimery, a rozwój cywilizacji i losy ludzkoci
dr in¿. Andrzej Puszyñski, Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych
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Bud. A-1, sala 314, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Przewodnicz¹ca sesji: mgr Krystyna Galiñska, Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej
10:00
1100
12:00
13:00
14:00
3.

Czy ¿ycie jest w³asnoci¹ materii?
prof. Ludwik Komorowski, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej
Jak szybko mo¿e liczyæ maszyna cyfrowa?
dr hab. in¿. W³odzimierz Salejda, Instytut Fizyki
Teleportacja kwantowa
dr hab. Antoni Mitu, Instytut Fizyki
Promy kosmiczne
p³k dr in¿. W³adys³aw Melnarowicz, Komendant Centrum Szkolenia In¿ynieryjno-Lotniczego
Cz³owiek w Internecie  wybawienie czy zagro¿enie
mgr in¿. Piotr Krupiarz, mgr Krzysztof Surgut, mgr Tomasz Tchorowski, firma DIALOG

WYSTAWY, POKAZY, WARSZTATY

10:00-11:00
S³oñce, woda i w drogê  teraniejszoæ i przysz³oæ naszej motoryzacji
pokaz  dr in¿. Marek Ku³a¿yñski, Instytut Chemii i Technologii Nafty i Wêgla, Bud. A-3, sala 222, Smoluchowskiego 23
10:00-12:00
Nowoczesne formy przekazu informacji (ISDN, video po³¹czenie, konferencja trójstronna) pokaz, firma
DIALOG Bud. A-1, sala 136, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-12:00
Ujawnianie ladów w rodowisku pokaz  prof. Irena Trzepierczyñska, Instytut In¿ynierii Ochrony
rodowiska, Po 20 minut dla 3 grup po 10 osób; zapisy telefoniczne  prof. Irena Trzepierczyñska, 11 i 12 wrzenia w
godzinach 13-15, tel.320-38-98, w godzinach 10-14, tel.320-33-50, Bud. D-2, s. 013, pl. Grunwaldzki 9
10:00-14:00
Z zio³ami i polimerami w trzecie tysi¹clecie wystawa prac studentów Instytutu Chemii Organicznej,
Biochemii i Biotechnologii oraz Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, Bud. A-3, sala 222, ul.
Smoluchowskiego 23
10:00-14:00
Zjawiska wy³adowañ elektrycznych w powietrzu pokaz - prof. Janusz Fleszyñski, Instytut Podstaw
Elektrotechniki i Elektrotechnologii, grupy 30-osobowe po 45 minut; zapisy telefoniczne w sekretariacie Instytutu w dniach
5 i 6 wrzenia w godzinach 1014, tel.322-97-25 Bud. D-1, Hala Wysokich Napiêæ, pl. Grunwaldzki 13
10:00-14:00 Architektura Dolnego l¹ska wystawa autorska prac fotograficznych  prof. El¿bieta TrockaLeszczyñska,
Wydzia³ Architektury oraz wystawa prac fotograficznych nagrodzonych w Konkursie Fotograficznym 1000 lat architektury
Wroc³awia  Krzysztof Nowak, fotograf , Wydzia³ Architektury, Bud. A-1, antresola, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Cz³owiek  Natura  Architektura
wystawa prac studenckich  dr hab. in¿. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, Zak³ad Kszta³towania rodowiska Bud. A-1, s.
144, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00 Komplex symplexu wystawa autorska Jerzy Olek, artysta fotograf, teoretyk i krytyk sztuki, Akademia Sztuk
Piêknych w Gdañsku i Poznaniu, dr in¿. arch.Witold Szymañski, Zak³ad Geometrii Wykrelnej i Perspektywy Malarskiej. W
czasie wystawy oferowany bêdzie album ze s³owem wstêpnym m.in. Stanis³awa Lema oraz prezentowana bêdzie muzyka
autorstwa Maurycego Kina i Witolda Szymañskiego. Bud. A-1, hall, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Miasto w oczach studentów Wroc³awia i Cottbus
wystawa powarsztatowa oraz film video pt. Druga skóra  projekty studenckie  dr in¿. arch. Andrzej Poniewierka, Wydzia³
Architektury, Bud. A-1, s. 144, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00 Energetyka przyjazna dla rodowiska wystawa osi¹gniêæ Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów,
Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny, Bud. A-4, hall, ul. Smoluchowskiego 21
10:00-14:00
Sztuczna ciana wspinaczkowa lekcja wspinania dla du¿ych i ma³ych, Wroc³awski Klub Sportów Górskich
oraz firma CAVE SPORT, Bud. A-1, ul. Norwida (parking)
11:00-12:00
Czy wêgiel aktywny jest aktywny?
pokaz:  dr in¿. Anna Jankowska, dr in¿. Jan Kaczmarczyk, Instytut Chemii i Technologii Nafty i Wêgla, Bud. A-3, sala 222, ul.
Smoluchowskiego 23
11:00-12:00
Z czego sk³ada siê i jak dzia³a centralne ogrzewanie?
pokaz + wyk³ad dla grupy 15-osobowej  dr in¿. Andrzej Grzegorczyk, Katedra Klimatyzacji i Ciep³ownictwa,
Bud. C-6, sala 324, ul. Norwida 4/6
11:00-14:00
Jak dzia³a stacja monitoringu powietrza?
pokaz + prelekcja  dr in¿. Andrzej Szczurek, mgr in¿. Izabela Sówka, Instytut In¿ynierii Ochrony rodowiska, grupy 10osobowe po 0,5 godz., zapisy telefoniczne  dr in¿. Andrzej Szczurek, 4 i 5 wrzenia w godzinach 10-12, tel.320-25-00 Bud
D-2, pok.17, pl. Grunwaldzki 9
11:00-14:00
Podró¿e balonem: kaprys bogaczy czy sport wyczynowy? pokaz + specjalna promocja lotów balonowych 
Akademicki Klub Lotniczy, A-1, ul. Norwida (parking)
12:00-14:00 Polimery w medycynie pokaz  Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej KM DENTAL Bud. A-3,
sala 222, ul. Smoluchowskiego 23
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23 wrzenia 2000 (sobota)
1. DYSKUSJE PANELOWE
Bud. A-1, aula, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Wprowadzenie: prof. Kazimiera A. Wilk, Koordynator Festiwalu w PWr.
12:00
Sztuczny mózg  fikcja czy rzeczywistoæ? Prowadz¹cy: dr hab. in¿. Halina Kwanicka (informatyka,
sztuczna inteligencja, Wydzia³owy Zak³ad Informatyki, PWr.) Uczestnicy: prof. Andrzej Baborski (ekonomia, sztuczna
inteligencja, AE Wroc³aw) prof. Tadeusz Bielicki (antropologia, ewolucja mózgu/inteligencji, PAN Wroc³aw), prof.
W³odzis³aw Duch (fizyka, sieci neuronowe, kognitywistyka, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ), prof. Witold
Marciszewski (logika, filozofia, Uniwersytet Bia³ostocki), prof. Czes³aw Nosal (psychologia, PWr), dr in¿. Ireneusz Sierocki
(robotyka, PWr), prof. Ryszard Tadeusiewicz (biocybernetyka, automatyka, AGH Kraków).
2. WYK£ADY SPECJALISTYCZNE
Bud. A-1, sala 322, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Przewodnicz¹cy sesji: prof. Krzysztof Tchoñ, Wydzia³ Elektroniki
10:00

Cybernetyka  inteligencja  robotyka, czyli jak uk³adaæ klocki
dr in¿. Ireneusz Sierocki, dr in¿. Marek Wnuk, prof. Krzysztof Tchoñ, Instytut Cybernetyki Technicznej

11:00

Mikromechanika: in¿ynieria XXI wieku
dr in¿. Jan Dziuban, Instytut Techniki Mikrosystemów

12:00
13:00
14:00
15:00

Mikroelektronika pró¿niowa
prof. Wojciech Czarczyñski, Instytut Techniki Mikrosystemów
Zielone ludziki a ochrona rodowiska elektromagnetycznego prof. Hubert Trzaska, Instytut Telekomunikacji
i Akustyki
Rola krêgos³upa w ¿yciu cz³owieka  techniczne rodki leczenia z³amañ i uszkodzeñ
prof. Romuald Bêdziñski, dr in¿. Celina Pezowicz, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Fotowoltaika: energetyka s³oneczna dr in¿. Tadeusz ¯danowicz, Instytut Techniki Mikrosystemów

Bud. B-5, sala 128, ul. £ukasiewicza 7/9
Przewodnicz¹cy sesji: dr in¿. Zbigniew J. Sroka, Wydzia³ Mechaniczny
10:00-15:00 - cykl wyk³adów Samochód XXI wieku
- Samochód wirtualny
dr in¿. Wojciech Zab³ocki, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
- Czyste spaliny
dr in¿. Wojciech Walkowiak, dr in¿. Czes³aw Kolanek, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
- Ogniwo paliwowe
dr in¿. Marek Ku³a¿yñski, Instytut Chemii i Technologii Nafty i Wêgla
- Wieczny silnik
dr in¿. Andrzej Kamierczak, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
- Przewrót w dieslach
dr in¿. Marek Reksa, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
- Kropelka paliwa ... i w drogê
dr in¿. Zbigniew J. Sroka, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
- Bezpieczny samochód
dr in¿. Wojciech Ambroszko, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
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3. WYSTAWY, POKAZY, WARSZTATY, IMPREZY PLENEROWE
10:00-12:00 Po bezdro¿ach na g¹sienicy pokaz  prof. Piotr Dudziñski, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Bud.
B-5, sala L - 4, Laboratorium Zak³adu In¿ynierii Maszyn i Pojazdów Roboczych ul. £ukasiewicza 7/9
10:00-14:00 Elektronika i telekomunikacja u progu XXI wieku  pokaz laboratoriów · Laboratorium Robotyki  dr in¿.
Marek Wnuk, Instytut Cybernetyki Technicznej,
bud. C-3, sala 010, ul. Janiszewskiego 11/17 ·
Laboratorium
Uk³adów Elektronicznych  prof. Andrzej Pra³at, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, bud. C-4, sala 139, ul. Janiszewskiego
11/17
10:00-14:00 Komputery w nauczaniu jêzyków obcych wyk³ad + pokaz  dr Mieczys³aw Mendychowski, Studium Nauki
Jêzyków Obcych, (Istnieje mo¿liwoæ powtórzenia pokazu na ¿yczenie) Bud. H-4, sala 112, Wybrze¿e Wyspiañskiego 7
10:00-14:00
Modele komputerowe w rzeczywistoci wirtualnej i pracy in¿yniera
pokaz  prof. Edward Chlebus, dr hab. in¿. Tomasz Boratyñski, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Bud. B-9, sala
4, ul. £ukasiewicza7/9
10.00-14.00
Badanie krzywizn krêgos³upa cz³owieka metod¹ Mory
pokaz  doktoranci Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Grupy 10 osobowe co godzinê  zapisy u dr in¿. Celiny
Pezowicz, w dniach 5 i 6 wrzenia w godzinach 9-15, tel.: 320-21-50
Bud. B-5, laboratorium L 6-2, ul. £ukasiewicza7/9
10:00-14:00
Techniki laserowe w badaniach implantów stosowanych w leczeniu cz³owieka
pokaz  doktoranci Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Grupy 10 osobowe co godzinê  zapisy u dr in¿. Celiny
Pezowicz, w dniach 5 i 6 wrzenia w godzinach 9-15, tel.320-21-50
Bud. B-5, laboratorium L 6-2  HOLO, ul. £ukasiewicza7/9
10:00-14:00 Architektura Dolnego l¹ska wystawa autorska prac fotograficznych  prof. El¿bieta TrockaLeszczyñska,
Wydzia³ Architektury oraz wystawa prac fotograficznych nagrodzonych w Konkursie Fotograficznym 1000 lat architektury
Wroc³awia Krzysztof Nowak, fotograf , Wydzia³ Architektury, Bud. A-1, antresola, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Cz³owiek  Natura  Architektura
wystawa prac studenckich  dr hab. in¿. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, Zak³ad Kszta³towania rodowiska, Bud. A-1,
s.144, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00 Komplex symplexu wystawa autorska  Jerzy Olek, artysta fotograf, teoretyk i krytyk sztuki, Akademia Sztuk
Piêknych w Gdañsku i Poznaniu, dr in¿. arch. Witold Szymañski, Zak³ad Geometrii Wykrelnej i Perspektywy Malarskiej. W
czasie wystawy oferowany bêdzie album ze s³owem wstêpnym m.in. Stanis³awa Lema oraz prezentowana bêdzie muzyka
autorstwa Maurycego Kina i Witolda Szymañskiego. Bud. A-1, hall, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Miasto w oczach studentów Wroc³awia i Cottbus
wystawa powarsztatowa oraz film video pt. Druga skóra  projekty studenckie  dr in¿. arch. Andrzej Poniewierka,
Wydzia³ Architektury, Bud. A-1, s. 144, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00 Sztuczna ciana wspinaczkowa lekcja wspinania dla du¿ych i ma³ych, Wroc³awski Klub Sportów Górskich
oraz firma CAVE SPORT, Bud. A-1, ul. Norwida (parking)
Bud. A-1, sala 241, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Nauka i technika w górach pokazy  Elektronika w górach (dr in¿. Bogdan Jankowski); Asekuracja w
skale i lodzie (mgr Tomasz Kli); Medycyna wysokogórska (dr n. med. Lidia £ysenko); Ratownictwo Lawinowe (Jacek
Mierzejewski), Wroc³awski Klub Sportów Górskich oraz firma CAVE SPORT
24 wrzenia 2000 (niedziela)
1. WYK£ADY SPECJALISTYCZNE
Bud. A-1, sala 322, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Przewodnicz¹cy sesji: dr in¿. arch. Robert Masztalski, Wydzia³ Architektury
10:00
11:00
12:00

rodowisko mieszkaniowe cz³owieka
prof. Zbigniew Baæ, Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej
Dom w wirtualnym wiecie XXI wieku
dr in¿.arch. Ada Kwiatkowska, Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej
Krajobraz XXI wieku  refleksje z EXPO 2000
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13:00
14:00

dr hab. in¿. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, Zak³ad Kszta³towania rodowiska
Wizje w architekturze
dr in¿. arch. Leszek Maluga, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki
Samochód naszych marzeñ prof. Józef Gierczak, Instytut Architektury i Urbanistyki

Bud A-1, aula, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Przewodnicz¹cy sesji: mgr in¿. Hanna Helman, Dzia³ Nauczania
14:00-15:30

Inteligentne budownictwo  maksimum wygody, minimum kosztów dr in¿. Jerzy Jasieñko, Instytut
Budownictwa oraz Teresa Kupczyk  firma Inteligentny Budynek i Integracja Systemów. Sp. z o.o.

2. WYSTAWY, POKAZY, WARSZTATY, KONCERTY
9:00-15:00
Jazda oszczêdnociowa KROPELKA 2000  idealny kierowca o puchar dziekana Wydzia³u Mechanicznego z
udzia³em Akademickiego Klubu Motorowego APANONAR. Start i meta  we wnêtrzu kompleksu budynków B-5, B-4, B-9,
ul. £ukasiewicza 7/9 Przed jazd¹ o godzinie 8:00  wyk³ad Przepisy ruchu drogowego  Krzysztof Ostowski, Orodek
Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy  bud. B-5, sala 128, ul. £ukasiewicza 7/9. Liczba osób bior¹cych udzia³ w jedzie:
30 (wymagane prawo jazdy kategorii B). Zapisy przed imprez¹ oraz w sobotê w czasie cyklu wyk³adów w bud. B-5 (ul.
£ukasiewicza 7/9), godz.: 10-15
10:00-12:00
Wydzielanie wartociowych minera³ów z rud i surowców pokaz  prof. Jan Drzyma³a, mgr in¿. Krzysztof
Pradel, Instytut Górnictwa, Bud. K-3, sala 416, ul. Teatralna 2
10:00-12:00
Ha³as i drgania na ulicy, w domu i w pracy pokaz  prof. Lech G³adysiewicz, prof. Walter Bartelemus,
Instytut Górnictwa, Bud.K-3, Laboratoria od 04 do 015, ul. Teatralna 2
10:00-14:00
Skarby ziemi dolnol¹skiej
prezentacja minera³ów u¿ytecznych Dolnego l¹ska oraz rozdawanie drobnych okazów  dr Barbara Teisseyre, Instytut
Górnictwa Bud. A-1, hall, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00 Architektura Dolnego l¹ska wystawa autorska prac fotograficznych  prof. El¿bieta TrockaLeszczyñska,
Wydzia³ Architektury oraz wystawa prac fotograficznych nagrodzonych w Konkursie Fotograficznym 1000 lat architektury
Wroc³awia - Krzysztof Nowak, fotograf , Wydzia³ Architektury, Bud. A-1, antresola, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Cz³owiek  Natura  Architektura
wystawa prac studenckich  dr hab. in¿. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, Zak³ad Kszta³towania rodowiska, Bud. A-1, s.
144, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00 Komplex symplexu wystawa autorska  Jerzy Olek, artysta fotograf, teoretyk i krytyk sztuki, Akademia Sztuk
Piêknych w Gdañsku i Poznaniu, dr in¿. arch. Witold Szymañski, Zak³ad Geometrii Wykrelnej i Perspektywy Malarskiej. W
czasie wystawy oferowany bêdzie album ze s³owem wstêpnym m.in. Stanis³awa Lema oraz prezentowana bêdzie muzyka
autorstwa Maurycego Kina i Witolda Szymañskiego. Bud. A-1, hall, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-14:00
Miasto w oczach studentów Wroc³awia i Cottbus
wystawa powarsztatowa oraz film video pt. Druga skóra  projekty studenckie  dr in¿. arch. Andrzej Poniewierka,
Bud. A-1, s. 144, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
10:00-15:00
Biblioteka w pajêczynie Internetu pokazy o godz. 10, 12 i 14, mgr Anna Uniejewska
Bud. A-1, s. 309, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
13:00-14:00
Piosenka nie zna granic wystêp miêdzynarodowej grupy muzycznej TERRA,
Bud. A-1, aula ,Wybrze¿e Wyspiañskiego 27

ZAKOÑCZENIE FESTIWALU
Bud. A-1, Aula, Wybrze¿e Wyspiañskiego 27
Prowadz¹ca: prof. Kazimiera A. Wilk, Koordynator Festiwalu w PWr.
16:00
17:00

Multimedialne uniwersum
prof. Daniel J. Bem, Instytut Telekomunikacji i Akustyki
Muzyka dawna
wystêp Chóru Kameralnego CONSONANZA z PWr.
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Wittigalia 2000

Milewicz, Marek Kowalski, Adam Olszewski, Krzysztof Kuborek, Gabriel Pawlak, Pawe³ Sterczyñski, Robert Koszut, Marek JaW ramach wroc³awskich juwenaliów roz- kubczak oraz sternik Artur Metkowski) i PWr
poczêtych 11 maja barwnym pochodem (Piotr Wróblewski, Dariusz Brzeziñski, Rafa³
(opisanym w poprzednim numerze Pryzma- Owczarek, Pawe³ Rañda, Miros³aw Geisler,
tu), a¿ do 20 maja odbywa³y siê Wittigalia Jacek Stasiak, Sebastian W¹sik, Pawe³ Piezorganizowane przez Samorz¹d Studencki ro¿yñski oraz sternik Tomasz Leonowicz). Tak
PWr i Klub Sportowy AZS Politechnika jak w trzech poprzednich latach, tym razem
Wroc³awska. W programie znalaz³o siê wiele tak¿e zwyciê¿y³a Politechnika Wroc³awska.
imprez sportowych oraz koncerty: folkowy Dru¿yna otrzyma³a puchar, jej cz³onkowie  medale, a sternik, zgodnie z obowi¹zuj¹cym zwyczai rockowy.
Komitet organizacyjny pod przewodnic- jem, okupi³ zwyciêstwo k¹piel¹ w Odrze.
Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych w Stretwem wiceprezesa ds. sportu studenckich KS
AZS PWr Dariusza Cielika zorganizowa³ na et Baskecie zosta³y rozgrywane 19 maja zoPartynicach w dniach12-14 maja Mistrzostwa sta³y przeniesione ze wzglêdu na niesprzyjaj¹Polski Szkó³ Wy¿szych w Jedziectwie. Za- c¹ aurê do Studium Wychowania Fizycznego i
wodnicy reprezentuj¹cy 26 uczelni (z Wroc³a- Sportu PWr. W kategorii kobiecej startowa³y
wia: PWr, UWr, WSO, AR, AWF, AR i AE) dru¿yny reprezentuj¹ce 28 uczelni. Poni¿ej
startowali na losowanych koniach w dwóch przedstawiamy cztery pierwsze miejsca w klakonkurencjach: skokach i uje¿d¿aniu. W kla- syfikacji generalnej:
I  Politechnika Bia³ostocka
syfikacji generalnej na trzech pierwszych miejII  Politechnika Krakowska
scach znalaz³y siê nastêpuj¹ce szko³y wy¿sze:
III  Akademia Ekonomiczna
I  Uniwersytet Gdañski,
IV  Politechnika Wroc³awska
II  Akademia Techniczno-Rolnicza z BydWród dwunastu dru¿yn politechnik, nasza
goszczy,
reprezentacja znalaz³a siê na trzecim miejscu.
III  Akademia Rolnicza.
W kategorii mêskiej wziê³y udzia³ dru¿yny
Politechnika Wroc³awska uplasowa³a siê na
XII pozycji. Natomiast wród politechnik na- z trzydziestu dwu uczelni. W klasyfikacji gesza uczelnia znalaz³a siê na II miejscu. W kla- neralnej pierwsze trzy miejsca zajê³y kolejno:
syfikacji indywidualnej najlepszym zawodni- Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej z Lukiem PWr okaza³ siê Wojciech Pyzik, który blina, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna z Bydgoszczy i PoliLogo mistrzostw wykona³a studentka wydzia³u architektury PWr Lucyna Chwastowska t e c h n i k a
£ódzka.
Naszej
uczelni
przypad³o
XVI miejsce, a w
kategorii
politechnik
VII miejsce.
N a stêpnego
dnia rozgrywkom
VII Studenckiego
Street Basketu , które mia³y miejsce na osiezaj¹³ VI miejsce w skokach.
Zawodnicy zostali nagrodzeni medalami i dlu studenckim przy ul. Wittiga , przygl¹dali
siê m. in. prorektor Ludomir Jankowski, dydyplomami. By³y te¿ nagrody rzeczowe.
Przed po³udniem 17 maja na przystani AZS rektor Wydzia³u Sportu Urzêdu Marsza³koww obecnoci niemal pe³nego sk³adu w³adz rek- skiego Waldemar Biskup i kierownik Samotorskich naszej uczelni: prof. Andrzeja Mula- dzielnej Sekcji Spraw Studenckich Andrzej
ka, prof. Jerzego wi¹tka, prof. Ludwika Ostoja-Solecki. Pierwsze miejsce zdoby³a druKomorowskiego i dr Ludomira Jankowskie- ¿yna Klakson w sk³adzie: £ukasz Biernatowgo oraz prorektora UWr prof. Marka Bojar- ski, Aleksander Witecki, Andrzej Rosiak i
skiego odby³y siê regaty wiolarskie w nastê- Grzegorz Kwolek.
W czasie Wittigaliów odby³o siê jeszcze
puj¹cych kategoriach: jedynki juniorek i juniorów, katamarany i ósemki. G³ównym punktem wiele innych imprez sportowych. Wród nich
tej imprezy by³ wycig ósemek wiolarskich, by³y nie tylko Akademickie Mistrzostwa Dolw którym startowa³y dwie za³ogi: UWr (Piotr nego l¹ska w Szachach (I miejsce  Rafa³
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Tymrakiewicz z II roku Wydz. Górniczego
PWr) i Rowerach Górskich (zwyciê¿y³ Dariusz
Poro, PWr), ale tak¿e mistrzostwa Politechniki Wroc³awskiej w: pi³ce no¿nej, trójkach
siatkarskich, unihokeju, wyciskaniu si³owym,
tenisie ziemnym i sto³owym, poolbilardzie oraz
bryd¿u sportowym. Zorganizowano równie¿
pokazy ratownictwa wysokociowego na cianach domów akademickich przy ul. Wittiga.
Trzydzieci piêæ osób wziê³o udzia³ w zorganizowanych przez studentów naszej uczelni
(Rangera i Wosika) mistrzostwach PWr w
quakea. Pierwsze miejsce zaj¹³ Kris, drugie
 Dyzio, a trzecie  Mort. Przyznano tak¿e
nagrodê za najwiêksz¹ iloæ punktów ujemnych. Otrzyma³ j¹ Blob-Zabójca (prawdziwe
nazwiska nie s¹ znane redakcji). Dziêki Samorz¹dowi Studenckiemu wspó³dzia³aj¹cemu
z Atomiciem - wiatem Rozrywki 42 osoby
mog³y wzi¹æ udzia³ w Otwartych Mistrzostwach Politechniki w Bowlingu.
W tym roku senatorowie Samorz¹du Studenckiego naszej uczelni potrafili zachêciæ du¿¹
liczbê studentów do aktywnego udzia³u w Wittigaliach. Zadbano o sprawn¹ organizacjê imprez i porz¹dek. Poniewa¿ w programie przewidziano dwa koncerty na Wittigowie, postarano siê o wyra¿enie na nie zgody przez Radê
Osiedla, Parafiê i dyrekcjê ZOO. Profesjonalna ochrona zapewnia³a bezpieczeñstwo wystêpuj¹cym artystom i zgromadzonym licznie
studentom. Zgromadzona publicznoæ wietnie siê bawi³a. Potwierdza to przytoczona poni¿ej relacja uczestniczki koncertu folkowego
 Anny Kowalskiej.
Jednym z ciekawszych wydarzeñ podczas
majowych Wittigaliów by³ koncert folkowy,
który odby³ siê wieczorem 18 maja na terenie
miasteczka akademickiego przy ul. Wittiga.
G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru, która przyci¹gnê³a wielu spragnionych dobrej zabawy studentów, by³ wystêp zespo³u CARRANTUOHILL. Grupa muzyków zagra³a wspania³y
folk irlandzki, od skocznych, szybkich utworów po melodyjne, sentymentalne ballady. Irlandzk¹ atmosferê dope³nia³a tak¿e deszczowa pogoda, piwo (niestety nie irlandzkie ) i
radonie tañcz¹ce grupy m³odych ludzi. Próbowano imitowaæ tañce irlandzkie i szkockie,
klaszcz¹c, potupuj¹c, tworz¹c krêgi taneczne,
wê¿e etc. Bawiono siê nie tylko pod scen¹,
ale tak¿e w oknach akademików, które by³y
oblê¿one przez studentów.
Z jednego z okien koncert podziwiali tak¿e
prorektor ds. studenckich prof. Ludwik Komorowski i prorektor ds. nauczania prof. Jerzy wi¹tek.
Publicznoci nie zawiod³y tak¿e pozosta³e
zespo³y, które swoj¹ muzyk¹ stworzy³y szantowo-¿eglarski nastrój. Zagra³y: Chudoba,
Orkiestra Samanta i Balkan Folk Acoustic.
Du¿e brawa nale¿¹ siê tak¿e Mirkowi Kowalowi Kowalewskiemu z grupy Zejman
Garkumpel, który prowadzi³ koncert. (hw)
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Trudno znaleæ technologiê, która by w
ubieg³ym dwudziestoleciu nie podwoi³a swej
sprawnoci
prof. A. Rosenfeld (US DOE)

Bia³e tygrysy
na targach
ENERKOM 2000
W ramach targów oraz wystawy energii
i telekomunikacji ENERKOM 2000, zorganizowanej w dniach 25-27 maja w Hali Ludowej, odby³y siê seminaria powiêcone aktualnym problemom tych wa¿nych sektorów infrastrukturalnych. W¹tek elektroenergetyczny prezentowano na seminarium
w budynku Instytutu Automatyki Systemów
Energetycznych (gdzie referaty wyg³osili pp.
prezes Jerzy £askawiec z Elektrowni Turów,
prezes Józef Pupka z Zespo³u Elektrociep³owni Wroc³awskich  Kogeneracja SA
oraz Marek Zerka wiceprezes Zarz¹du Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z Warszawy).
W sali seminaryjnej Hali Ludowej przygotowano popularny referat o aktualnym
problemie powstaj¹cego w Polsce rynku
energii elektrycznej. Autor referatu, prof.
Jacek Malko z Instytutu Energoelektryki

Politechniki Wroc³awskiej, otrzyma³ w czasie targów nagrodê BIA£EGO TYGRYSA
przyznawan¹ najwybitniejszym energetykom za rozwi¹zania wnoszone do tej dziedziny. Nagrody przyznano ju¿ po raz XVII,
tym razem otrzyma³y je cztery osoby, wród
nich prezes Rakowicz z MPEC.
Poni¿ej przedstawiamy zasadnicze w¹tki referatu prof. Jacka Malki.
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1. Przemiany
W wielu sektorach przemys³u tworz¹cych
infrastrukturê gospodarczo-spo³eczn¹, na
przyk³ad w telekomunikacji czy komunikacji
lotniczej, nast¹pi³y wielkie zmiany. Sektor energii elektrycznej równie¿ gruntowne przewartociowa³ swoj¹ misjê, cele strategiczne i drogi ich realizacji. Przemiany, szczególnie zdynamizowane w ostatnim dwudziestoleciu, objê³y
w elektroenergetyce technologie wytwarzania
i u¿ytkowania energii, struktury organizacyjne, zasady finansowania i tworzenia cen, stosunki w³asnociowe i problemy ochrony rodowiska. Znalaz³o to wyraz w narodowych i
miêdzynarodowych regulacjach prawnych.
Najbardziej spektakularny okaza³ siê postêp
technologiczny oceniany sprawnoci¹ realizowanych procesów. Klasyczne elektrownie
wêglowe lat 70 cechowa³a sprawnoæ wy-

Prof. J.Malko i prof. E.Kalinowski na otwarciu targów ENERKOM 2000

korzystania energii chemicznej paliwa 36 38%, nowoczesne uk³ady gazowo-parowe
wytwarzaj¹ce w skojarzeniu energiê elektryczn¹ i ciep³o maj¹ sprawnoæ przekraczaj¹c¹ ju¿
90%. Podobnie efektowne s¹ postêpy w technologiach u¿ytkowania energii: najlepiej ilustruje to wypowied eksperta amerykañskiego ministerstwa energetyki (US DOE), prof. A. Rosenfelda: Trudno znaleæ technologiê, która
by w ubieg³ym dwudziestoleciu nie podwoi³a
swej sprawnoci. Co wiêcej, konsekwencje
wybiegaj¹ w przysz³oæ: Nic nie stoi na przeszkodzie, by zjawisko to mog³o siê powtórzyæ
w dwudziestoleciu nastêpnym. W zakresie
organizacji nast¹pi³a radykalna decentralizacja uprawnieñ i odpowiedzialnoci przedsiêbiorstw sektora energetyki. Wyra¿a siê ona
przejciem od monopolistycznych, na ogó³
pañstwowych i zintegrowanych pionowo struktur do konkuruj¹cych, samodzielnych i sprywatyzowanych przedsiêbiorstw wytwórczych
i dystrybucyjnych oraz przedsiêbiorstw sieciowych (przesy³u i rozdzia³u energii), o cechach
tzw. monopolu naturalnego, lecz poddanych
kontroli organów regulacyjnych (w rodzaju
Urzêdu Regulacji Energetyki). Nowoczesna
organizacja sektora umo¿liwia klientowi wybór ród³a zakupu energii, co okrela siê mianem liberalizacji. Inwestycje i modernizacje
przesta³y byæ finansowane przez pañstwo, któ-
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re zrezygnowa³o równie¿ z udzielania gwarancji kredytowych. To sk³oni³o instytucje sektora energetycznego do tworzenia z³o¿onych
struktur kapita³owych ³¹cz¹cych rodki w³asne przedsiêbiorstwa-inwestora z formami kredytowania i systemów gwarancyjnych, typowych dla dzia³alnoci czysto komercyjnej. Zasada samofinansowania przedsiêbiorstw sektora jest podstaw¹ tworzenia cen, które gwarantuj¹ odbicie uzasadnionych kosztów i
uwzglêdniaj¹ regu³y konkurowania. Pañstwo
wycofuje siê równie¿ z funkcji w³acicielskich
skupiaj¹c siê na wyznaczaniu strategii rozwojowych i stanowieniu ram prawnych dla dzia³añ sektora, w tym standardów ochrony rodowiska zgodnych z ustaleniami miêdzynarodowymi.
2. Cele strategiczne
Pomimo kontrowersji  dotycz¹cych g³ównie dzia³añ krótkoterminowych  powszechna
jest zgodnoæ w formu³owaniu celów strategicznych energetyki. S¹ nimi:
 minimalizacja cen noników energii dostarczanych klientowi przy spe³nieniu warunku samofinansowania przedsiêbiorstw sektora,
 minimalizacja uci¹¿liwoci realizowanych
technologii dla rodowiska (charakter proekologiczny przyjaznoæ dla rodowiska),

Rozstrzygniêcie
programu  konkursu
TECHNO
(rozwój nowych technologii i produktów)
Jednym ze statutowych zadañ Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej jest wspieranie transferu osi¹gniêæ naukowych do praktyki gospodarczej. Temu tematowi powiêcony zosta³
program TECHNO, og³oszony w koñcu ub.
roku i adresowany do jednostek naukowych.
Zadaniem programu jest wsparcie finansowe
prowadzonych przez te instytucje prac nad
zastosowaniem nowych technologii i produktów.
Konkurs obejmowa³ przede wszystkim nastêpuj¹ce dziedziny:
 inteligentne procesy wytwarzania,
 nowe ród³a energii i ich wp³yw na rodowisko naturalne,
 nowe metody wytwarzania i obróbki materia³ów stosowanych w budowie maszyn,
 in¿ynieriê fotonow¹,
 procesy biotechnologiczne,
 nowe metody przetwórstwa artyku³ów
rolno-spo¿ywczych.
Na konkurs nades³ano 111 wniosków. Po
dokonaniu ich oceny przez ekspertów Fundacja zadecydowa³a o przyznaniu subwencji 24
zespo³om badawczym. £¹czna wysokoæ subwencji wyniesie blisko 5 mln z³. Umo¿liwi¹ one

 zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego.
£atwo jednak zauwa¿yæ, i¿ miêdzy poszczególnymi celami zachodzi sprzecznoæ:
mechanizmy rynkowe wyzwalaj¹ konkurencjê,
a zatem obni¿anie cen, lecz np. koniecznoæ
spe³nienia Norm emisyjnych zwiêksza koszty
przedsiêbiorstw, a dywersyfikacja róde³ dostaw paliwa (ze wzglêdów bezpieczeñstwa)
uniemo¿liwia pe³n¹ optymalizacjê.
3. Konkurencja i regulacja
Tam, gdzie istnieje mo¿liwoæ konkurowania podmiotów 
samodzielnych przedsiêbiorstw energetyki  pe³n¹ skutecznoæ
ujawniaj¹ mechanizmy rynkowe. Jednak¿e w
obszarach monopolu: w sieciach przesy³owych
i dystrybucyjnych konieczne jest wprowadzenie mechanizmów regulacji przez pañstwo.
Prze³amaniu monopolistycznych zachowañ
przedsiêbiorstw sieciowych sprzyja przyjêta w
polskim prawie energetycznym zasada tzw.
dostêpu stron trzecich do sieci (TPA), umo¿liwiaj¹ca swobodê wyboru dostawcy przez
klienta, gwarantowan¹ mo¿liwoci¹ wykorzystania istniej¹cych powi¹zañ sieciowych. Domen¹ pañstwa staje siê równie¿ formu³owanie
strategii rozwoju sektora  za³o¿eñ polityki
energetycznej w horyzontach 15 - 20 lat i biedofinansowanie koñcowych etapów budowy
lub rozbudowy stanowisk demonstracyjnych i
urz¹dzeñ technologicznych, niezbêdnych w
realizacji procesów wdro¿eniowych.
W gronie 24 laureatów konkursu znalaz³o
siê piêciu naukowców z Wroc³awia. Dwaj z
nich s¹ pracownikami Politechniki Wroc³awskiej. Oto te osoby oraz przedmioty subwencji:
 Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Akademia Rolnicza, Wydzia³ Technologii ¯ywnoci  Zestaw do suszenia sublimacyjnego
 Prof. dr hab. in¿. Zbigniew Gawrzyñski
Akademia Ekonomiczna, Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny  Instalacja do konwekcyjno-mikrofalowego suszenia produktów spo¿ywczych.
 Prof.dr hab. Arkadiusz Kozubek, Uniwersytet Wroc³awski, Wydzia³ Nauk Przyrodniczych  Zestaw urz¹dzeñ do produkcji liposomowych noników leków na skalê pó³techniczn¹.
 Dr in¿. Marek T³acza³a, Politechnika
Wroc³awska, Wydzia³ Elektroniki (I-25) 
Rozbudowa systemu do epitaksji struktur
przyrz¹dowych z zastosowaniem heterostruktur (Al,Ga,In)N oraz uk³adu do ich optycznej
charakteryzacji.
 Dr hab.in¿. Jerzy Walendziewski, Politechnika Wroc³awska, Wydzia³ Chemiczny
(I-13)  Instalacja demonstracyjna do ci¹g³ej
przeróbki zu¿ytych tworzyw sztucznych w kierunku paliw. 

¿¹cy nadzór nad funkcjonowaniem energetyki
oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych.
4. Dowiadczenia
Rynkowe struktury energetyki wprowadzane s¹ szeroko w wielu pañstwach. Szczególnym impulsem w tworzeniu europejskiego rynku energii elektrycznej by³a europejska Dyrektywa 96/92/EC formu³uj¹ca regu³y zachowañ
i tempo liberalizacji elektroenergetyki w krajach unijnych. Polskie prawo energetyczne jest
zgodne w wymogami Dyrektywy, dziêki czemu zakres niezbêdnych dzia³añ dostosowawczych jest niewielki. Mimo i¿ w skali dowiadczeñ europejskich i amerykañskich rynek wykaza³ skutecznoæ, zw³aszcza w obni¿aniu cen
za energiê elektryczn¹, powszechne jest przewiadczenie, i¿ jest to dopiero wstêpna faza
jego wdra¿ania i uzyskane dowiadczenia s¹
dalece niewystarczaj¹ce. Ponadto specyfika
systemów narodowych utrudnia powielanie
wzorów i nakazuje ostro¿noæ w dzia³aniach.
Sektor energetyki wykazuje pe³n¹ determinacjê w kontynuowaniu rozpoczêtych przeobra¿eñ strukturalnych, czego wyrazem jest
podtrzymanie decyzji o uruchomieniu krajowej
gie³dy energii elektrycznej.
Jacek Malko

Centrum Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnologii PWr

Informacja
o nowym konkursie
Na podstawie decyzji w³adz Uczelni o przekazaniu z rezerwy na badania w³asne kwoty 500
tys. z³. na konkurs projektów badawczych Centrum Materia³ów Zaawansowanych i Nanotechnologii PWr informujemy, ¿e odpowiednie wnioski mo¿na sk³adaæ do 30 czerwca br. w Dziale
Nauki pok. 157 Gmach G³ówny.
Wnioski dotycz¹ce projektów przewidzianych do realizacji w okresie od wrzenia 2000
r. do listopada 2001 r. powinny zawieraæ:
 zwiêz³y opis projektu (z podkreleniem
elementów nowoci naukowej lub technologicznej),
 sk³ad i dorobek grupy badawczej,
 wskazanie aspektów integruj¹cych badania w skali Uczelni,
 wysokoæ oczekiwanego wsparcia finansowego.
Przyznane rodki powinny byæ w ca³oci
przeznaczone na aparaturê i materia³y specjalne.
Zgodnie z Regulaminem Centrum wnioski
bêd¹ opiniowane przez Radê Naukow¹ Centrum, a zaakceptowane projekty bêd¹ podlega³y merytorycznej ocenie.
Kierownik Centrum
prof. Tadeusz Luty
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Rozmowa
z prof. Danielem J.Bemem
i prof. Tadeuszem Wiêckowskim

Certyfikat
dla Laboratorium
Kompatybilnoci
Elektromagnetycznej
MK: Co nale¿y rozumieæ przez kompatybilnoæ elektromagnetyczn¹?
DJB: Ka¿de urz¹dzenie elektryczne wytwarza pole elektromagnetyczne. Mo¿e ono
byæ wytwarzane celowo, np. ¿eby przekazywaæ informacje (jak w przypadku radiowych i
telewizyjnych stacji nadawczych, czy stacji bazowych telefonii komórkowej), albo te¿ powstaje jako uboczny produkt, który zak³óca
nasze rodowisko. Ka¿dy odbiornik radiowy,
ka¿dy telewizor jest miniaturowym ród³em
ska¿enia rodowiska elektromagnetycznego.
ród³em takich szkodliwych pól elektromagnetycznych s¹ wszelkie urz¹dzenie elektryczne: silnik w odkurzaczu, aparat zap³onowy w
samochodach z zap³onem iskrowym itd. Na
rodowisko elektromagnetyczne sk³adaj¹
siê naturalne pola elektromagnetyczne wystêpuj¹ce niezale¿nie od dzia³alnoci cz³owieka
oraz pola wytwarzane przez cz³owieka. Ka¿de urz¹dzenie elektryczne powinno spe³niaæ
wymóg minimalizacji szkodliwego wp³ywu na
rodowisko, czyli w znikomym stopniu degradowaæ to rodowisko, i byæ zdolne do prawid³owej pracy w okrelonym rodowisku elektromagnetycznym. Jeli taki stan osi¹gniemy,
to mówimy o stanie kompatybilnoci elektromagnetycznej.
Od 1 stycznia 1996 roku w Unii Europejskiej obowi¹zuje Dyrektywa 336, która narzuca obowi¹zek spe³nienia warunku kompatybilnoci na wszystkie produkowane w Europie i sprowadzane do Europy urz¹dzenia
elektryczne. W Polsce podjêto dwukrotnie
prace nad wprowadzeniem tej dyrektywy, ale
nie zosta³y jeszcze sfinalizowane. W momencie wejcia do Unii Europejskiej bêdziemy
zmuszeni respektowaæ tê regulacjê prawn¹.
Opiesza³oæ w jej wprowadzaniu jest bardzo
niebezpieczna, poniewa¿ pewne procedury
wymagaj¹ czasu i stworzenia odpowiedniego
zaplecza. Kraje UE mia³y 7 lat na przygotowanie siê do wprowadzenia omawianej dyrektywy, a skoro Polska chce wejæ do Europy
w 2003 r., ma ju¿ tylko 3 lata.
Nasze ustawodawstwo musi byæ dostosowane do wymogów europejskich pod wieloma wzglêdami. Wiêkszoæ obywateli wie, ¿e
konieczne jest zunifikowanie przepisów sanitarnych przy produkcji mleka czy niektórych
zapisów kodeksu karnego. Mniej znany jest
fakt, ¿e dopasowanie bêdzie dotyczy³o rów-
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nie¿ takich zagadnieñ technicznych, jak w³anie kwestia kompatybilnoci elektromagnetycznej. Sprawdzanie tego, czy urz¹dzenia
elektryczne odpowiadaj¹ wymogom Dyrektywy 336, dokonuje siê w³anie w laboratoriach
kompatybilnoci elektromagnetycznej.
Od pocz¹tku istnienia Instytutu Telekomunikacji i Akustyki dzia³a tu takie laboratorium,
choæ na pocz¹tku nie mia³o formalnie takiego
statusu. Trzeba zreszt¹ powiedzieæ, ¿e jeli
chodzi o kompatybilnoæ elektromagnetyczn¹
w Polsce, to rodowisko wroc³awskie jest w
czo³ówce. Oprócz politechnicznego instytutu
czynny jest tu Oddzia³ Instytutu £¹cznoci (resortowego). Organizujemy co dwa lata Wroc³awskie Miêdzynarodowe Sympozja Kompatybilnoci Elektromagnetycznej. Najbli¿sze
15. odbêdzie siê w dniach 27  29 czerwca
2000 r.
Laboratorium w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki ma akredytacjê Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji. wiadczy o tym dokument wydany przez PCBC z
dat¹ 30 kwietnia 1998 roku.
W lutym tego roku uzyskalimy te¿ certyfikat, mo¿e mniej oficjalny ni¿ ten polski, od
eksperta z Wielkiej Brytanii, co wi¹¿e z wykonywanymi przez nas badaniami dla firm produkuj¹cych urz¹dzenia i podzespo³y elektroniczne dla zagranicy.
TW: Dziêki temu wyniki naszych badañ s¹
uznawane w UE, a to nie jest proste. Laboratoria kompatybilnoci elektromagnetycznej
wyprzedzi³y wiêc resztê Polski w drodze do
UE.
Instytut £¹cznoci wyst¹pi³ do Ministra £¹cznoci z wnioskiem o powo³anie zespo³u, który
zajmie siê wprowadzeniem Dyrektywy 336.
Bêd¹ w nim reprezentowane dwie jednostki
badawcze: PWr (czyli Instytut Telekomunikacji
i Akustyki) i Instytut £¹cznoci. W sk³ad zespo³u recenzentów wejdzie prof. Daniel Bem.

DJB: Prof. Tadeusz Wiêckowski bêdzie
natomiast w grupie roboczej, jako ten, który
bêdzie zajmowaæ siê wprowadzaniem zasad
tej dyrektywy w Polsce. W tej chwili Unia
bardzo zabiega, ¿ebymy przyspieszyli prace
nad wdra¿aniem zasad kompatybilnoci elektromagnetyczn¹, gdy¿ rzeczywicie czasu
mamy niewiele.
MK: Czy rodowisko polskie korzysta z
tego laboratorium?
TW: Laboratorium pracuje od rana do
ciemnej nocy, czêsto w niedzielê, bo sobota
jest tu normalnym dniem pracy. Polskie regulacje prawne jeszcze nie odzwierciedlaj¹ prawid³owo wagi problemu kompatybilnoci.
Nowe prawo telekomunikacyjne powiêca
temu zaledwie parê akapitów, gdy w krajach
unijnych jest to kilkanacie albo kilkadziesi¹t
przepisów, a nawet czasem odrêbne ustawy.
Tym niemniej w Polsce problem kompatybilnoci od kilku lat zosta³ dostrze¿ony i rzeczywicie robi siê te badania. Fakt ten ma du¿e
znaczenie wobec znacznego ska¿enia rodowiska elektromagnetycznego.
W Instytucie oprócz badañ nad kompatybilnoci¹ prowadzi siê te¿ prace nad szeroko
rozumian¹ telekomunikacj¹, przede wszystkim
radiem. Bardzo czêsto sprawdzany jest poziom zak³óceñ w miejscu lokalizacji tego rodzaju stacji telekomunikacyjnych. Poziom ska¿enia rodowiska ronie z roku na rok. Ka¿de
wprowadzenie urz¹dzenia radiowego powoduje ska¿enie tego rodowiska. Telefonia komórkowa  to symbol wspó³czesnych przemian, ale tak¿e i w tym sensie, ¿e bardzo znacznie wzrós³ poziom t³a. Dzi rozpowszechni³y
siê systemy radiowego dostêpu. Za rutynowy
mo¿na uznaæ zakres czêstotliwoci do 1.000
MHz. Dzi systemy publiczne pracuj¹ w zakresach czêstotliwoci siêgaj¹cych 28 GHz.
To powa¿na zmiana jakociowa. To równie¿
problem z punktu widzenia operatorów, któ-
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rzy nie zawsze s¹ w stanie przewidzieæ oddzia³ywanie wszystkich czynników decyduj¹cych
o wyniku. Zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e dwaj niezale¿ni operatorzy wprowadzaj¹ na danym
obszarze systemy telekomunikacyjne, które
zaczynaj¹ siê wzajemnie zak³ócaæ, mimo ¿e
odleg³oæ miêdzy stacjami jest oko³o 40 km.
Nasze Laboratorium ma umo¿liwiaæ przeciwdzia³anie takim sytuacjom.
DJB: Ujmê to ogólniej: Urz¹dzenia radiowe korzystaj¹ z unikatowego bogactwa naturalnego, jakim jest przestrzeñ elektromagnetyczna, przez któr¹ rozumiemy wzajemnie ze
sob¹ powi¹zane widmo elektromagnetyczne,
czas i przestrzeñ fizyczn¹. W pocz¹tkach rozwoju radiotechniki by³o tak niewiele nadajników, ¿e mog³y one byæ separowane albo w
czêstotliwoci, albo by³y rozmieszczone w du¿ej odleg³oci, albo pracowa³y w ró¿nych przedzia³ach czasowych, wiêc nawzajem siê nie
zak³óca³y. Oko³o 30 lat temu liczba urz¹dzeñ
nadawczych znacznie wzros³a, co spowodowa³o, ¿e ten problem sta³ siê du¿o bardziej
skomplikowany. Dzi jest ju¿ nieomal niemo¿liwy do rozwi¹zania. St¹d te¿ powsta³ ca³y
aparat zajmuj¹cy siê gospodark¹ widmem
elektromagnetycznym. Choæ efekty nie zawsze
s¹ zadowalaj¹ce, d¹¿y siê do zminimalizowania wzajemnych zak³óceñ.
T³ok w widmie elektromagnetycznym jest
mniej dostrzegany przez obywateli ni¿ rosn¹ca liczba samochodów na ulicach. Dlatego niekiedy ludzie maj¹ pretensje, ¿e nie mo¿e powstaæ w ich okolicy nowa sieæ telewizyjna. Ale
ka¿dy nadajnik telewizyjny jest z jednej strony ród³em sygna³u po¿ytecznego na obszarze, który obs³uguje, a jednoczenie  ród³em
sygna³u zak³ócaj¹cego w stosunku do innych
urz¹dzeñ nadawczych, nawet w tej samej sieci telewizyjnej. Ten problem nazywamy kompatybilnoci¹ wewnêtrzn¹, tzn. tak trzeba
rozdysponowaæ czêstotliwoci, którymi dysponuje operator, a¿eby nadajniki nadaj¹ce np.
I program telewizji nawzajem sobie nie przeszkadza³y. Powstaje jednak drugi problem 
mianowicie sieci telewizyjnych mamy w Polsce kilka. Grozi to, ¿e bêd¹ siê zak³ócaæ miêdzy sob¹. Wtedy mówimy o problemie kompatybilnoci zewnêtrznej. Ten sam problem
dotyczy telefonii komórkowej. Stacje bazowe telefonii komórkowej musz¹ byæ tak skoordynowane, ¿eby siê nawzajem nie zak³óca³y. Jeli to dotyczy stacji jednego operatora,
np. Era GSM, mamy problem kompatybilnoci wewnêtrznej ale jednoczenie mamy te¿
problem kompatybilnoci zewnêtrznej miêdzy
sieci¹ Era GSM i Plusem czy Centertelem. To
s¹ nies³ychanie skomplikowane sprawy.
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znikomym stopniu zak³ócaæ, ska¿aæ
to rodowisko. O stopniu ska¿enia
decyduje tzw. emisyjnoæ, tzn. poziom
pola elektromagnetycznego, które
urz¹dzenie wprowadza do rodowiska. S¹ normy, które ograniczaj¹ ten
poziom i w³anie w naszym laboratorium badamy m.in. poziom emisyjnoci urz¹dzeñ. Do tego celu dysponujemy kilkoma stanowiskami pomiarowymi.
Mamy przy ul. D³ugiej stanowisko
badawcze, które siê nazywa Open
Field Test Site, tzn. otwarty poligon
pomiarowy, który wed³ug standardów miêdzynarodowych jest traktowany jako wzorzec. Poniewa¿ pomiary na poligonie s¹ k³opotliwe,
choæby ze wzglêdu na wp³yw warunków atmosferycznych, wszyscy staraj¹ siê wykonywaæ te pomiary równie¿ w innych warunkach. M.in. takim doskona³ym narzêdziem do wyKomora GTM
konywania tego typu pomiarów jest
komora bezodbiciowa (z powierzchni¹ uformowan¹ jakby z o³ówków). Mamy ¿emy siê pochwaliæ. Komora bardzo dobrze
te¿ komorê GTM, przez nas zrobion¹, wyko- pracuje zarówno w dziedzinie czêstotliwoci,
nan¹ we w³asnym zakresie. Zreszt¹, nawiasem jak w dziedzinie czasu, czego do dzi wiele
mówi¹c, komora bezodbiciowa te¿ zosta³a komór, np. w TP SA lub w Instytucie Po¿arprzez nas zaprojektowana i wykonana. Trze- nictwa do dzisiaj nie osi¹gnê³o. My mierzymy
ba te¿ dodaæ, ¿e oba te urz¹dzenia, a wiêc za- zarówno emisyjnoæ, jak i odpornoæ, o którówno komora bezodbiciowa, jak i komora rych pan profesor mówi³.
DJB: Komora bezodbiciowa, czy koGTM, zosta³y zbudowane za rodki, które uzyskalimy z KBN. To jest wa¿ne i doceniamy mora GTM nie wyczerpuj¹ wszystkich mo¿liwoci wykonywania pomiarów poza polirolê Komitetu w tym wzglêdzie.
TW: Komora GTM pod wzglêdem w³a- gonem otwartym. Szuka siê jeszcze innych,
ciwoci funkcjonalnych i parametrów elek- jak najprostszych metod badania emisyjnotromagnetycznych na pewno nie odbiega od ci. Nazywamy je ogólnie metodami alter¿adnego rozwi¹zania technicznego renomowa- natywnymi. Choæ nie mog¹ byæ one podnych firm. Kiedymy j¹ zbudowali, znacznie staw¹ do niedopuszczenia wyrobu na rynek,
wyprzedza³a rozwi¹zania wiatowych firm ko- to umo¿liwiaj¹ bardzo dobrze przeprowamercyjnych, np. ENCO. Tym naprawdê mo- dziæ wstêpn¹ ocenê urz¹dzenia. Badania na

MK: Wróæmy do sprawy laboratorium
kompatybilnoci elektromagnetycznej.
Czym zajmuje siê przede wszystkim?
DJB: Otó¿ urz¹dzenie wprowadzane do
rodowiska elektromagnetycznego powinno w
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otwartym poligonie s¹ k³opotliwe i kosztowne, wiêc warto skorzystaæ z metody, która
przynajmniej na wstêpnym etapie prac pozwoli unikn¹æ zbêdnych kosztów. Jeden z
doktorantów pana profesora Wiêckowskiego takimi metodami badañ alternatywnych
siê zajmuje.
TW: Te metody alternatywne w sensie naukowym s¹ u nas doæ mocno rozwijane. W
tej chwili koñczymy istotny etap prac naukowych. Praca doktorska proponuje inne rozwi¹zanie, te¿ ciekawe.
MK: Ska¿enie rodowiska wprowadzane
przez urz¹dzenia elektryczne nie s¹ chyba jedynym interesuj¹cym aspektem badañ.
DJB: Oceniamy te¿ zdolnoæ urz¹dzenia
do pracy w okrelonym rodowisku elektromagnetycznym. Trzeba braæ pod uwagê nie
tylko pola wytwarzane sztucznie przez cz³owieka, ale te¿ pola naturalne. Np. du¿ym zagro¿eniem dla nowoczesnych urz¹dzeñ elektromagnetycznych s¹ wy³adowania atmosferyczne. Spójrzmy na ogólnie znany telefon
komórkowy: charakteryzuje siê on daleko
posuniêt¹ miniaturyzacj¹. Ogromna liczba uk³adów elektronicznych jest w nim st³oczona w
stopniu, który zdumiewa nawet fachowca.
W trakcie wy³adowania atmosferycznego,
które jest ród³em bardzo silnego impulsu elektromagnetycznego, nieodpowiednio chronione urz¹dzenie mo¿e ulec uszkodzeniu albo przynajmniej jego praca zostanie zak³ócona. Pomijaj¹c definicje i szczegó³y powiedzmy, ¿e
urz¹dzenie powinno byæ odporne na zewnêtrzne pola elektromagnetyczne. Tê odpornoæ
równie¿ badamy w naszym laboratorium. Stosujemy rozmaite metody, m.in. we wspó³pracy z Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii. Równie¿ za rodki z KBN skonstruowalimy i zbudowalimy symulator, w którym urz¹dzenia elektroniczne mo¿na poddawaæ badaniom odpornoci na impulsy elektromagnetyczne.
Mamy np. symulator, w którym mo¿na badaæ odpornoæ urz¹dzeñ elektronicznych na
wy³adowania i du¿e pola, m.in. symuluj¹cy du¿e
wy³adowania atmosferyczne. Poszczególne
urz¹dzenia wstawia siê do jego komory i
sprawdza siê ich odpornoæ na wy³adowania.
Jego praca jest bardzo spektakularna, poniewa¿ przy takim wy³adowaniu o charakterze
piorunowym wystêpuje potworny ha³as. Warto
wtedy skorzystaæ z ochraniacza s³uchu. Efekty optyczne nie s¹ takie imponuj¹ce.
Badania odpornoci mo¿na prowadziæ metodami bezporednimi i porednimi. Wspomniany symulator wykorzystuje jedn¹ z metod bezporednich: impuls elektromagnetyczny oddzia³uje bezporednio na badane urz¹dzenie (np. komputer, telewizor). Metody bezporednie s¹ stosowane równie¿ w komorze
GTM, która s³u¿y zarówno do badania emisyjnoci, jak i odpornoci urz¹dzeñ elektronicznych. Mamy te¿ stanowisko w komorze
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bezodbiciowej do badania odpornoci, jakkolwiek tam mo¿emy badaæ tylko stosunkowo ma³e obiekty ze wzglêdu na ograniczon¹
moc urz¹dzenia. I w³anie z tego wzglêdu, ¿e
badanie wiêkszych obiektów jest utrudnione,
stosujemy metody porednie. Oddzia³ywanie
impulsowego pola elektromagnetycznego zastêpuje siê wstrzykiwaniem pr¹du w odpowiednie miejsce urz¹dzenia. I takie stanowisko badawcze mamy równie¿ w naszym laboratorium.
MK: Na jakim etapie producent sprzêtu
elektronicznego mo¿e zg³osiæ siê do laboratorium?
DJB: Badania kompatybilnoci obejmuj¹
w³aciwie ca³y cykl niemal od pomys³u do powstania gotowego projektu, z tym, ¿e w trakcie pomys³u to badania laboratoryjne jeszcze
nie s¹ istotne, ale dowiadczenie ludzi, którzy
badaj¹ wyroby gotowe czy te¿ w fazie poredniej, jest bardzo istotne i mo¿e konstruktorom
wiele pomóc, ¿eby nie pope³niali b³êdów ju¿
na etapie projektowania. Zalecamy, a¿eby
badania przeprowadzaæ ju¿ na etapie np. modeli laboratoryjnych, ¿eby nie czekaæ do gotowego wyrobu, bo potem mo¿e okazaæ siê,
¿e ca³y wyrób jest do wyrzucenia. Zdarza³y
siê ju¿ takie przypadki, jak z t¹ firm¹, której
nazwy nie wymieniê ¿eby nie robiæ antyreklamy. Zosta³ do nas dostarczony gotowy wyrób
do badania, w którym obudowê zwykle robion¹ z metalu zast¹piono obudow¹ z tworzywa sztucznego, sk¹din¹d bardzo ekonomiczn¹, ³adn¹, kolorow¹, ale ta obudowa z tworzywa sztucznego ma ten mankament, ¿e niedostatecznie ekranuje pole elektromagnetyczne. No i w efekcie to producenta kosztowa³o
bardzo du¿o  nie, nie badania, tylko przekonstruowanie sprzêtu tak, ¿eby on spe³nia³
wymagania kompatybilnoci.
MK: Czy Pañstwo s¹ w stanie zaoferowaæ jakie proste metody ulepszenia urz¹dzenia?
DJB: Musimy byæ tu bardzo ostro¿ni.
Mo¿emy tylko powiedzieæ, czy urz¹dzenie
spe³nia wymogi standardów, czy nie spe³nia. Z
drugiej strony jestemy jednak jednostk¹ badawcz¹, mamy bardzo du¿e dowiadczenie i
niejednokrotnie jestemy w stanie pomóc. Nie
mo¿e to jednak byæ element procedury akredytacyjnej. Gdy kto przynosi do nas wyrób
do badania w laboratorium akredytowanym i
stwierdzamy, ¿e wyrób nie spe³nia wymagañ
normy, to ju¿ nic z tym wyrobem nie mo¿emy
zrobiæ. Jeli natomiast przyjdzie do nas wczeniej, zanim zaczniemy robiæ badania, to mo¿emy udzieliæ konsultacji.
TW: Czêsto przyje¿d¿aj¹ do laboratorium
konstruktorzy urz¹dzeñ, by wspólnie z nami
robiæ badania. Tu robi¹ poprawki dodaj¹c pewne elementy zabezpieczaj¹ce, poniewa¿ procedura w przypadku prototypu jest wyj¹tkowo
skomplikowana. Bardzo czêsto przyje¿d¿aj¹ do

nas, wspólnie mierzymy, co wychodzi, oni
otwieraj¹, my proponujemy pewne elementy
zabezpieczaj¹ce, a¿ [prototyp] spe³nia wymagania zwi¹zane z kompatybilnoci¹. Czasami
problem nie da siê rozwi¹zaæ teoretycznie, bo
np. stosowane modele teoretyczne s¹ zbyt
uproszczone  nie opisuj¹ w pe³ni zjawisk. Wtedy trzeba bazowaæ na dowiadczeniu, wiedzy
praktycznej.
DJB: W³anie ¿eby uchroniæ konstruktorów
przed pope³nianiem szkolnych b³êdów, organizujemy szko³y kompatybilnoci elektromagnetycznej. Odby³o siê ich kilka. Tematyczne
obejmuj¹ stosunkowo w¹skie zagadnienia, czêsto wybierane zgodnie ze zleceniem jakiego
zak³adu pracy. Poniewa¿ te szko³y nam siê bardzo spodoba³y, w zesz³ym roku postanowilimy
nadaæ im bardziej instytucjonalny charakter i
zorganizowalimy pierwsze Ogólnopolskie
Warsztaty Kompatybilnoci Elektromagnetycznej. W padzierniku tego roku zorganizujemy
drugie, które bêd¹ powiêcone kompatybilnoci elektromagnetycznej w inteligentnych budynkach i gospodarce widmem elektromagnetycznym . Poniewa¿ s¹ to doæ odleg³e od siebie
zagadnienia, zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w
dwóch odrêbnych grupach.
MK: Laboratorium kompatybilnoci,
¿eby dostaæ akredytacjê, musi spe³niaæ pewne warunki.
DJB: To jest droga przez mêkê dla nas, dla
uczelni  szczególnie gdy siê do tego podchodzi po raz pierwszy, bo jêzyk, którym siê instytucje akredytuj¹ce pos³uguj¹, jest zupe³nie
inny ni¿ ten, którym my siê pos³ugujemy w naszej codziennej pracy.
Podstawowym dokumentem, na podstawie
którego uzyskuje siê akredytacjê, jest tzw.
Ksiêga Jakoci. Jej w³aciwe opracowanie
przy braku dowiadczenia jest bardzo trudne.
Wystarczy powiedzieæ, ¿e wykonalimy cztery wersje ksiêgi jakoci zanim dostalimy akredytacjê z PCBC. Dopiero czwarta spe³ni³a
akredytacyjne wymagania PCBC, a nie jestemy rekordzistami. Znamy instytucje i firmy,
które mia³y siódm¹, ósm¹ wersjê ksiêgi jakoci. Ale za to teraz, gdy wystêpujemy o rozszerzenie zakresu [akredytowanych] badañ,
spodziewamy siê, ¿e uzyskamy je ju¿ za pierwszym podejciem. Ksiêga obejmuje wszystko,
co dotyczy laboratorium, poczynaj¹c od struktury organizacyjnej (to zreszt¹ jest naj³atwiejsz¹ spraw¹) po takie szczegó³y jak postêpowanie z obiektem badanym, z aparatur¹, z
ewentualnym kwestionowaniem przez klientów
wyników badañ. To wszystko musi byæ dok³adnie opisane w dokumentach. Ponadto jestemy zobowi¹zani co roku robiæ tzw. audyt
wewnêtrzny. Sprawdzamy, czy laboratorium
dzia³a zgodnie z opisem zamieszczonym w ksiêdze jakoci. Mo¿emy siê spodziewaæ równie¿
audytu zewnêtrznego w³anie z PCBC. Nie
powiem, ¿e ta kontrola spada na nas zupe³nie
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niespodzianie. Jestemy zawiadamiani o niej z
kilkudniowym wyprzedzeniem, ale jest to zbyt
krótki okres czasu na usuniêcie ewentualnych
nieprawid³owoci funkcjonowania laboratorium.
TW: Jeli nie bêdziemy postêpowali zgodnie z zasadami audytor bardzo ³atwo to zauwa¿y. Stosowanie siê do procedur widaæ
choæby na podstawie protoko³u pomiarów:
jeli jaki obiekt by³ mierzony, w ksiêdze danego przyrz¹du powinno byæ odnotowane, ¿e
by³ w tym badaniu wykorzystany. A akredytacja nie jest przyznawana na zawsze, jest co
roku weryfikowana. Gdybymy nie spe³niali
wymagañ, by³aby zawieszona.
DJB: Wiêkszoæ badañ w laboratorium jest
skomputeryzowana, wiêc udzia³ cz³owieka jest
znacznie mniejszy ni¿ kiedy. To zreszt¹ u³atwia nam spe³nienie wymogów ksiêgi jakoci.
Jeli badaniami steruje komputer, to musz¹
przebiegaæ zgodnie z wymaganiami. Nie chcê
przez to powiedzieæ, ¿e kto z pracowników
laboratorium nagina³by wyniki zgodnie z ¿yczeniem klienta. Ale czynnik ludzki zawsze
zwiêksza prawdopodobieñstwo pomy³ek.
Cz³owiek podwiadomie oczekuje jakiego
wyniku pomiaru, wiêc mo¿e zasugerowaæ siê.
Nawet przy przepisywaniu z jednej kartki na
drug¹ mo¿na wprowadziæ jakie b³êdy. Skoro
jednak proces pomiarów jest tak ca³kowicie
skomputeryzowany, ¿e po wykonaniu pomiarów komputer wykonuje protokó³, unika siê
tych pomy³ek.
TW: Nie zdarzy³o siê dot¹d w naszym laboratorium, ¿eby u¿ytkownik dopuszczonych
przez nas wyrobów ocenia³ je le pod wzglêdem testowanych w³aciwoci. Nie oznacza to,
¿e jestemy nieomylni, ale mamy powody do
zadowolenia. Za urz¹dzenia, zw³aszcza obecnie badany sprzêt dla telewizji kablowej, stawiaj¹ przed nami powa¿ne wymagania. Czujemy du¿¹ odpowiedzialnoæ, tym bardziej, ¿e
pozycja laboratorium na rynku jest wysoka.
DJB: Nasz sukces wynika te¿ i z solidnego podejcia do obowi¹zków. Badania s¹ robione na wysokim poziomie. Zdarza³o siê, ¿e
producent jakiego wyrobu zg³asza³ zastrze¿enia do wyniku naszych badañ, ale jak przyjecha³, zobaczy³ urz¹dzenia pomiarowe, to
szybko godzi³ siê z naszymi opiniami, wprowadza³ poprawki i dawa³ wyrób do ponownego badania. Ponadto koszty tych badañ s¹
umiarkowane. Nie jestemy na pewno najdro¿si, nawet w skali rynku polskiego. Za na
rynku zagranicznym jestemy bardzo tani. To
przyczyni³o siê do przyznania nam certyfikatu
brytyjskiego, gdy¿ dziêki niemu zachodni producenci mog¹ u nas robiæ pomiary znacznie
taniej ni¿ w Unii Europejskiej.
TW: Oczywicie przeprowadzono badania
porównawcze na pewnej grupie wyrobów.
Zosta³y zrobione w jednym z akredytowanych
laboratoriów w Holandii. Te same próbki by³y
mierzone tam, a potem w naszym laborato-

rium. By³em bardzo zdziwiony, jak bardzo
szybko Holendrzy chcieli dostaæ od nas wyniki. W³aciwie zale¿a³o im, by pochwaliæ siê tym,
¿e otrzymano naprawdê zadziwiaj¹co zgodne
rezultaty. Byæ mo¿e dlatego, ¿e oni mieli dobr¹ aparaturê, my jeszcze lepsz¹. To by³o nasze du¿e osi¹gniêcie, wiadcz¹ce o tym, ¿e
metoda jest dobra, a sposób postêpowania
prawid³owy. Takie badania porównawcze bêdziemy w tej chwili ponownie prowadziæ w
ramach programu nale¿¹cego do grupy European Cooperation in the field of Scientific and
Technical Research (COST). Uczestniczymy
wraz z innymi krajami w badaniach porównawczych pewnych wyrobów, zw³aszcza przewodów wspó³osiowych. Te elementy bêd¹ badane w ró¿nych laboratoriach ca³ej Europy.
Potem wyniki bêd¹ omawiane w ramach
COST. Badania siê opóni³y  by³y pewne k³opoty  ale teraz ju¿ wystartowa³y.
DJB: Bierzemy udzia³ w kilku programach
COST dotycz¹cych kompatybilnoci. S¹ one
referowane na tzw. warsztatach (workshopach)
odbywaj¹cych siê 2-3 razy w roku. Dwa lata
temu we Wroc³awiu odby³ siê taki warsztat
kompatybilnociowy przy okazji konferencji o
tej tematyce  jako impreza towarzysz¹ca,
(prawie wszyscy uczestnicy COST-u brali
udzia³ w tej konferencji). Przy okazji doszlimy do wniosku, ¿e w ramach tego programu
warto zorganizowaæ takie badania porównawcze. Sta³y siê one jednym z zadañ programu.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e programy z grupy
COST obejmuj¹ badania prowadzone za rodki
w³asne kraju, który w takim programie uczestniczy. rodki finansowe z Brukseli przyznawane s¹ tylko na dzia³ania koordynacyjne, tzn. na
organizacjê warsztatów, na spotkania komitetów steruj¹cych programami. I tu znów podziêkowania dla KBN, poniewa¿ wspiera nas w

realizacji COST-ów, w których bierzemy udzia³.
Wspomaga, bo czerpiemy rodki nie tylko z
KBN.
MK: Dzia³alnoæ prowadzona w laboratorium powinna byæ chyba przedmiotem zainteresowania instytucji rangi pañstwowej.
DJB: Pañstwo jest zainteresowane. Zreszt¹
samo przyst¹pienie do COST-u odbywa siê
na podstawie memorandum, które podpisuje
ambasador Polski w kraju, który jest organizatorem COST-u, czyli na bardzo wysokim
szczeblu. My jestemy ogromnie zadowoleni
z tej wspó³pracy, gdy¿ stwarza mo¿liwoæ kontaktu z grupami, zespo³ami, które siê podobn¹
tematyk¹ zajmuj¹. To jest dla nas bardzo wa¿na
rzecz, bo na tych warsztatach, które czêsto
maj¹ charakter zamkniêty, mo¿emy siê szczegó³owo zapoznaæ z tym, co siê robi w innych
zespo³ach. Wiadomo przecie¿, ¿e publikacje
ani wyst¹pienia konferencyjne nie przedstawiaj¹ wszystkich tajników warsztatu badawczego. Natomiast tu mo¿emy siê zorientowaæ w
szczegó³ach, omówiæ nasze w¹tpliwoci, nasze k³opoty. Nie mówiê, ¿e zawsze, ale s¹ szanse, ¿e uzyskamy jak¹ pomoc, sugestiê co do
rozwi¹zania problemu.
MK: Czy mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w
tym zakresie jestemy w pe³ni w Europie?
DJB: Powiedzia³bym, ¿e w dziedzinie kompatybilnoci, rodowisko wroc³awskie jest na
pewno znane na ca³ym wiecie, tak¿e dziêki
tej naszej konferencji, w której bior¹ udzia³
naukowcy z ca³ego wiata. Na ostatnim posiedzeniu byli gocie z 27 krajów. Podobn¹
liczbê narodowych reprezentacji spodziewamy siê gociæ w tym roku.
MK: Dziêkujê Panom za rozmowê.
Rozmawia³a: Maria Kisza
Ogródek antenowy
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Ochrona
rodowiska
Ministerstwo rodowiska zakoñczy³o powa¿ny
etap prac nad projektami
ustaw, których uchwalenie
jest niezbêdne ze wzglêdu
na starania Polski o przyjêcie do Unii Europejskiej.
Po zaopiniowaniu przez
rz¹d do sejmu trafi³ komplet projektów regulacji
prawnych, ³¹cznie z tzw.
konstytucj¹ ekologiczn¹
czyli ustaw¹ o ochronie
rodowiska.
Dadz¹ one podstawê
do podjêcia prac s³u¿¹cych uporz¹dkowaniu naszego otoczenia. Jak twierdzi minister Antoni TokarMoment wreczania nagród przez ministra  pierwszy z lewej dr Marek Koz³owski.
czuk, najwiêksze problemy
sprawia jakoæ wód, gospodarka odpadami i tera Bedewella, szefa programu TEMPUS;
Polichlorowane bifenyle stanowi¹ jedno z
 opracowanie nowego kursu Recykling
zanieczyszczenia przemys³owe.
powa¿nych globalnych zagro¿eñ ekologiczPoprawa jakoci wód bêdzie kosztowa³a tworzyw sztucznych, który wdro¿ony na
nych. Zwi¹zki te nie powstaj¹ w przyrodzie w
Wydziale In¿ynierii rodowiska, po modyfioko³o 13 mld euro.
sposób naturalny, zosta³y zsyntezowane przez
W dziedzinie gospodarki odpadami d¹¿y kacjach wykorzystywany jest na Wydziale Inspecjalistów poszukuj¹cych materia³ów o w³asiê do jak najlepszego wykorzystania odpa- ¿ynierii rodowiska, na Wydziale Mechaniczciwociach lepszych ni¿ oleje naturalne.
dów i wspiera proekologiczne technologie. nym oraz na Studium Doktoranckim;
Jednak wkrótce okaza³o siê, ¿e otrzymane
 utworzenie nowoczesnego Laboratorium
Okrelono obowi¹zki w³aciciela i posiadacza
zwi¹zki s¹ niebezpieczne dla rodowiska, a
odpadów. Odpowiednie regulacje okrelaj¹ Recyklingu Tworzyw Sztucznych, z którego
jednoczenie bardzo trudno usuwalne.
sposoby utylizacji opon, segregacji odpadów, korzystaj¹ trzy wydzia³y PWr.;
Dzi znajduj¹ siê jeszcze w wielu urz¹dze wydanie ksi¹¿ki Podstawy recyklingu
funkcjonowanie spalarni mieci, sposób poniach energetycznych: transformatorach i konstêpowania z odpadami promieniotwórczymi i tworzyw sztucznych, która zyska³a dobre redensatorach. Przy braku kontroli w czasie ekscenzje i wykorzystywana jest w wielu uczelopakowaniami.
ploatacji oraz utylizacji urz¹dzeñ zawieraj¹cych
Wszystkie te dzia³ania, jak równie¿ wspie- niach w ca³ej Polsce (nak³ad ksi¹¿ki ju¿ zosta³
PCB mog¹ zostaæ uwolnione do rodowiska
ranie edukacji na temat ekologii maj¹ zdecy- wyczerpany);
wy¿ej wspomniane substancje.
 organizacja cyklicznej konferencji Redowanie zmieniæ podejcie przedsiêbiorców i
¯eby przeciwdzia³aæ zanieczyszczaniu rokonsumentów wszelkich wyrobów do zagad- cykling tworzyw sztucznych (1998, 2000);
dowiska zwi¹zkami PCB nale¿y rozwi¹zaæ
 utworzenie rodkowoeuropejskiej Sieci
nieñ czystoci rodowiska.
problemy monitoringu oraz bezpiecznego i
W tym kontekcie szczególnego znaczenia In¿ynierii i Recyklingu Tworzyw Sztucznych
kontrolowanego systemu usuwania PCB. Donabieraj¹ nagrody, które przyzna³ minister ro- NETOPEREC w ramach programu CEEPUS
tycz¹ce tej problematyki dyrektywy UE naledowiska dwóm zespo³om z Politechniki Wro- (1999), w sk³ad której poza Politechnik¹ Wro¿¹ do najpilniejszych zadañ przedakcesyjnych.
c³awsk¹ wchodz¹ wy¿sze uczelnie techniczne
c³awskiej.
Nagrodzony zespó³ z Instytutu Nafty i
z Wêgier, Bu³garii i Rumunii;
Nagroda za dzia³alnoæ w dziedzinie
Wêgla powiêci³ 10 lat dzia³alnoci (1990-99)
 wspó³praca ze szko³ami rednimi w zaproblemom przeciwdzia³ania ska¿eniu rodoEDUKACJI EKOLOGICZNEJ
kresie edukacji ekologicznej - m.in. opracowiska zwi¹zkami PCB. Zajmowa³ siê on eduI PRPOMOCJI ZAGADNIEÑ
wanie wraz z Zespo³em Szkó³ Samochodokacj¹ ekologiczn¹, tworzy³ podstawy monitoZWI¥ZANYCH Z RECYKLINGIEM
wych z G³ogowa programu Recykling samoringu, jak te¿ wspomaga³ organizacjê systemu
TWORZYW SZTUCZNYCH
chodów, którego realizacja bêdzie wspierausuwania PCB. Prace te s¹ kontynuowane.
przyznana zosta³a zespo³owi w sk³adzie:
na przez program Leonardo da Vinci.
Zespó³ realizuje  przy wspó³pracy z Dolnodr in¿. Marek Koz³owski (I-19)
Kolejna nagroda  za dzia³alnoæ na polu
l¹sk¹ Fundacj¹ Ekorozwoju  ogólnokrajoprof. dr hab. in¿. Jerzy Zwodziak (I-15)

dr in¿. Anna Koz³owska (I-19)
Wniosek o nagrodê wystosowany przez
Dziekana Wydzia³u Mechanicznego PWr precyzowa³ nastêpuj¹co osi¹gniêcia zespo³u:
 realizacja projektu Ecological Aspects
of Plastic Waste Management (1995-98) w
ramach programu TEMPUS zakoñczona osi¹gniêciem za³o¿onych celów, co znalaz³o oddwiêk w postaci listu gratulacyjnego od p. Pe-

PRZECIWDZIA£ANIA SKA¯ENIU
RODOWISKA NATURALNEGO W
POLSCE ZWI¥ZKAMI POLICHLOROBIFENYLU (PCB)
przypad³a zespo³owi z I-3, który tworz¹:
prof. dr hab. in¿. Marian Rutkowski,
dr in¿. El¿bieta Beran,
dr in¿. Stanis³aw Gryglewicz,
dr in¿. Marek Stolarski.

wy program informacyjno-edukacyjny PCB
 STOP maj¹cy s³u¿yæ ograniczeniu rozprzestrzenianiu siê PCB w rodowisku. Chêæ
uczestnictwa w realizacji tego programu wyrazi³y: Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo
Gospodarki, Inspektoraty Ochrony rodowiska, CLN w Warszawie i przedstawiciele szeregu przedsiêbiorstw.
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Bli¿ej
Unii Europejskiej,
bli¿ej regionu...
EU - PULA - EU funds for Polish Universities and Lokal Administration czyli Fundusze Unii Europejskiej dla Polskich Uczelni i
Administracji Lokalnej , to tytu³ projektu TEMPUS JEP-14295-99 w kategorii Institutional Building, który jest realizowany przez
Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej PWr od
grudnia 1999 roku.
W dniach 31.05. - 3.06.2000 odby³o siê
pierwsze szkolenie w ramach projektu. By³o
ono skierowane przede wszystkim do pracowników urzêdów administracji lokalnej i regionalnej oraz uczelni . Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele instytucji partnerskich w projekcie:
Uniwersytet Wroc³awski, Urz¹d Marsza³kowski, Dolnol¹ski Urz¹d Wojewódzki, Dolnol¹skie Centrum Szkolenia Samorz¹dowego,
Centrum Samorz¹du Lokalnego w Jeleniej
Górze, Urz¹d Miejski w Jeleniej Górze, Urz¹d
Miejski w Wa³brzychu., a tak¿e pracownicy
AM Wroc³aw, AGH Kraków i PWr.
Uczestników szkolenia przywita³ J.M.Rektor Politechniki Wroc³awskiej prof. Andrzej
Mulak oraz wicemarsza³ek Województwa
Dolnol¹skiego Andrzej Kosiór. Rektor podkreli³, ¿e uczelnia nasza chce nie tylko zajmowaæ siê edukacj¹, ale tak¿e braæ udzia³ w ¿yciu spo³ecznym regionu, a nawet szerzej  kraju. PWr, uczestnicz¹c od kilku lat w programach europejskich (np. TEMPUS) i wspó³pracuj¹c z ró¿nymi uczelniami poza granicami
naszego kraju, posiada pewne dowiadczenia,
którymi mo¿e podzieliæ siê ze rodowiskami i
instytucjami wchodz¹cymi nieco póniej w program wspó³pracy europejskiej.
Wicemarsza³ek Województwa Dolnol¹skiego wyrazi³ radoæ z obecnoci na seminarium szerokiej reprezentacji ró¿nych rodowisk
i organizacji. Zwróci³ uwagê na fakt, ¿e Polska wchodzi obecnie w nowy etap negocjacji
z Uni¹ Europejsk¹. Wi¹¿e siê on z przyzna-

waniem rodków finansowych (prawie miliard
euro) na realizacjê zg³oszonych i zaakceptowanych projektów. Dlatego potrzebna jest jak
najwiêksza grupa ludzi przygotowanych do
odpowiedniego wykorzystania tych pieniêdzy,
znaj¹cych procedury prowadz¹ce do uzyskiwania rodków z UE. Osoby te powinny
wspieraæ tych, którzy maj¹ dobre pomys³y,
docieraæ do rodowisk lokalnych i wiejskich.
Nale¿y szeroko upowszechniaæ informacjê, ¿e
w³anie przy PWr i UWr. istniej¹ Biura Grantów i Wspó³pracy z Regionem.
Eksperci zagraniczni z firmy konsultingowej
NJM z Leeds (Wlk. Brytania), a tak¿e z Urzêdu
Komitetu Integracji Europejskiej , Fundacji
Programów Pomocowych dla Rolnictwa w
Warszawie oraz z Orodka Badañ i Dokumentacji Unii Europejskiej przy Uniwersytecie
Wroc³awskiem, mówili o instytucjach i polityce regionalnej Unii Europejskiej, informowali
o mo¿liwociach, jakie stwarzaj¹ Polsce programy przedakcesyjne PHARE II, SAPARD
i ISPA. Przedstawione zosta³y równie¿ fundusze strukturalne i inicjatywy wspólnotowe.
Marsza³ek Województwa Dolnol¹skiego
prof. Jan Waszkiewicz zapozna³ s³uchaczy ze

Strategi¹ rozwoju regionu Dolnego l¹ska w
wietle przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Sesja  Jak przygotowywaæ projekty i jak
nimi zarz¹dzaæ, mimo sobotniego terminu ,
zgromadzi³a wielu zainteresowanych . W drugiej czêci uczestnicy szkolenia podczas zajêæ

warsztatowych mogli praktycznie sprawdziæ
swoj¹ wiedzê przygotowuj¹c projekt .
Na drugie seminarium w dniach 2.-3.07.br.
zostali zaproszeni przede wszystkim pracownicy naukowo - dydaktyczni oraz Dzia³ów
Wspó³pracy Miêdzynarodowej uczelni wroc³awskich, a tak¿e przedstawiciele administracji
lokalnej i regionalnej. Wiele szkó³ wy¿szych
potwierdzi³o ju¿ swój udzia³. Szkolenie prowadzone bêdzie w jêzyku angielskim przez
ekspertów z zagranicznych instytucji partnerskich, tj. Technische Universität Bergakademie Freiberg, KOWI Bonn, Ministerstwo Saksonii, firma konsultingowa NJM z Leeds. Dotyczyæ ono bêdzie 5 Programu Ramowego,
NATO i LEONARDO. Przewidziano równie¿
czêæ praktyczn¹ Jak pisaæ wnioski i zarz¹dzaæ projektami w 5PR.
Organizowanie szkoleñ to tylko jedno z
zadañ projektu. Nale¿y wspomnieæ, ¿e autorzy projektu okrelaj¹c jego cele i zadania,
dokonali najpierw analizy sytuacji w uczelniach
i w regionie. Analiza ta wykaza³a, ¿e istnieje
du¿e zapotrzebowanie na informacjê dotycz¹c¹
mo¿liwoci udzia³u tych instytucji programach
UE oraz sposobu przygotowywania dobrych
wniosków, a tym samym zdobywania rodków
finansowych. Zaistnia³a zatem potrzeba utworzenia Liaison Office , czyli Biur Grantów i
Wspó³pracy z Regionem na Politechnice Wroc³awskiej i Uniwersytecie Wroc³awskim z profesjonaln¹ obs³ug¹, które bêd¹ gromadziæ i
udostêpniaæ informacje na temat programów
Unii Europejskiej.
Poprzez swoj¹ dzia³alnoæ biura te u³atwi¹
uczelniom oraz administracji lokalnej i regionalnej aktywny udzia³ w przedakcesyjnej strategii integracji z Uni¹ Europejsk¹. Wspólne
szkolenia, wyjazdy na konsultacje do partnerów zagranicznych, a w przysz³oci kontakty z
biurem Liaison Office przyczyni¹ siê do uaktywnienia wspó³pracy miedzy uczelni¹ a regionem, a tak¿e do wiêkszej liczby dobrych i zaakceptowanych projektów.
Krystyna Galiñska
Koordynator Projektu
Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej

Wyjanienie
W nawi¹zaniu do tekstu Nowe projekty wspó³pracy wroc³awsko-drezdeñskiej z numeru 130 Pryzmatu chcemy
wyjaniæ, ¿e:
1. Projekt nale¿¹cy do kategorii Institution Building dzia³a od grudnia 1999 roku.
2. Liaison Offices s¹ jednostkami funkcjonuj¹cymi w strukturze uczelni. W przypadku Politechniki Wroc³awskiej dzia³a ono
w ramach Dzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodowej, za na Uniwersytecie Wroc³awskim  jako samodzielne Biuro Grantów i
Wspó³pracy z Regionem.
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Stowarzyszenie
paraArtystycznej Fotografii
Dokoñczenie ze strony 3

wsta³e wtedy organizacje i grupy studenckie w wiêkszoci podlega³y
organizacjom politycznym.
W latach szeædziesi¹tych coraz bardziej uaktywnia³ siê amatorski
ruch fotograficzny o aspiracjach artystycznych. W roku 1964 studenci
za³o¿yli Fotoklub Pa³acyk, w roku 1968 powsta³a Studencka Agencja Fotograficzna SAF. W tym czasie powstawa³y nieformalne studenckie grupy fotograficzne przy tzw. ciemniach akademikowych.
Pokoje studenckie i mieszkania prywatne s³u¿y³y spotkaniom, w czasie których wymieniano pogl¹dy na tematy zwi¹zane nie tylko z fotografi¹. By³y to grupy niezaanga¿owane politycznie, b¹d te¿ opozycyjne do ówczesnej
w³adzy. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych przy
AZS PWr. powsta³o kó³ko fotograficzne, które nale¿y uwa¿aæ za protoplastê obecnego
SpAF-u. W 1978 roku, dzia³aj¹c w strukturach Akademickiego Zwi¹zku Sportowego
przy Politechnice, grupa studentów zajmuj¹cych siê fotografi¹ sportu przekszta³ci³a owe
kó³ko w organizacjê fotograficzn¹ nadaj¹c jej
nazwê: Sportowa Agencja Fotograficzna (w
skrócie SAF). W roku 1983 do skrótu nazwy dodano literkê p, w celu odró¿nienia jej
od wielu istniej¹cych w naszym kraju Studenckich Agencji Fotograficznych SAF. Cz³onkowie SpAF rozwijali swe zainteresowania
fotografi¹ artystyczn¹. Nawi¹zali wspó³pracê
z dr Stanis³awem Jab³onk¹ z Zak³adu Fototechniki, oraz z uznanymi fotografikami.
W 1985 r. SpAF zmieni³ nazwê na Stowarzyszenie paraArtystycznej Fotografii. Jednoczenie przeszed³ on pod bezporedni¹ kuratelê Politechniki Wroc³awskiej otrzymuj¹c autonomiê organizacyjn¹,
jako wyodrêbniona jednostka Sekcji Studenckiej. Od roku 1985
SpAF by³ cz³onkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Fotograficznych. Jako jedyna studencka organizacja w kraju by³a wy³¹cznym reprezentantem grup studenckich w PFSF. Z biegiem czasu fotografia
artystyczna sta³a siê priorytetem dzia³alnoci SpAF. Organizowano i
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wspó³organizowano wystawy i konkursy fotograficzne, plenery fotograficzne o zasiêgu ogólnopolskim.
W latach 1988 i 1989 SpAF wspólnie z miesiêcznikiem Fantastytka zorganizowa³ dwie edycje wielkiej ogólnopolskiej imprezy fotograficznej pt. Alicja w krainie czarów. W tym czasie powstawa³y
wystawy grupowe i autorskie, trzy wielkie imprezy plenerowe, z wystawami poplenerowymi prezentowanymi m.in. na Politechnice Wroc³awskiej. Ówczesny prezes SpAF Miros³aw Pabian dosta³ w 1989
roku Medal 150-lecia Fotografii za pracê w tej organizacji, a w roku
1990  Nagrodê Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie fotografii w rodowisku m³odzie¿y akademickiej.
Po roku 1989 nast¹pi³ regres w dzia³alnoci Stowarzyszenia spowodowany obciêciem rodków na dzia³alnoæ spo³eczno-kulturaln¹.

Trwa³ on do roku 1993. Wtedy SpAF zacz¹³ ponownie organizowaæ
wystawy oraz publikowaæ zdjêcia w prasie uczelnianej.
Jesieni¹ 1994 r. zosta³ wy³oniony w drodze konkursu obecny prezes
SpAF. Od tego czasu stowarzyszenie to sta³o siê organizacj¹ nie tylko zaanga¿owan¹ w fotografiê artystyczn¹, ale tak¿e otwart¹ na wszelkie przejawy aktywnoci kulturalnej studentów. S¹ to realizacje filmów
wideo (w roku 1998 w SpAFie odby³a siê premiera filmu fabularnego
Zapatrzenie), wideoklipów (jeden z teledysków zrealizowanych przez
cz³onka naszego stowarzyszenia by³ emitowany w programie m³odzie¿owym w TVP1
w 1999 r.), odczyty poezji, imprezy ludyczne i koncerty muzyki rozrywkowej. One
wszystkie by³y organizowane przez studentów bêd¹cych cz³onkami Stowarzyszenia
paraArtystycznej Fotografii dla w³asnej satysfakcji, dla swoich kolegów i przyjació³.
Rzadko siê zdarza, ¿e do stowarzyszenia
trafiaj¹ ludzie o bardzo wysokich umiejêtnociach fotograficznych. Przewa¿nie s¹ to zaawansowani amatorzy, maj¹cy ambicje artystyczne. Niektórzy maj¹ pewien zasób wiedzy wyniesiony z dzia³alnoci w kó³kach fotograficznych w szko³ach rednich, czy domach kultury. Inni sami zg³êbiali arkana sztuki fotografowania. Dlatego organizowane s¹
kursy fotograficzne dla pocz¹tkuj¹cych, a dla
zaawansowanych konsultacje fotograficzne.
Nieustanne szkolenia fotograficzne stwarzaj¹ mo¿liwoci wszechstronnego rozwijania
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warsztatu fotograficznego.
Cz³onkowie SpAF maj¹ do dyspozycji biblioteczkê tematyczn¹
oraz czasopisma fotograficzne, które u³atwiaj¹ ledzenie wspó³czesnych
tendencji w fotografii. Czynne uczestnictwo w ¿yciu stowarzyszenia,
spotkaniach z fotografami, pogadankach o sprzêcie i technikach fotograficznych oraz udzia³ w dyskusjach na temat zdjêæ prezentowanych
przez kolegów, a tak¿e poddawanie pod ocenê dowiadczonej grupy
swoich prac pomagaj¹ doskonaliæ w³asne umiejêtnoci. Osi¹gniêcia
autorów mo¿na ogl¹daæ na pokazach zdjêæ i slajdów (tzw. prezentacje
autorskie), które s¹ promocj¹ autorów na forum grupy i niejednokrotnie pomagaj¹ w zdobyciu pewnoci siebie i pokazaniu siê szerszej publicznoci.
SpAF organizuje dla swoich cz³onków warsztaty twórcze i plenery
fotograficzne we Wroc³awiu oraz wyjazdy grupowe w ró¿ne rejony
kraju. Corocznie odbywaj¹ siê dwie du¿e imprezy fotograficzne: Ogólnopolskie Konfrontacje Fotograficzne Szkó³ Wy¿szych i Ogólnopolskie Studenckie paraArtystyczne Warsztaty Fotograficzne. Z roku na
rok maj¹ one coraz bogatsz¹ oprawê. Zwiêksza siê te¿ liczba ich uczestników. Imprezy te s¹ wpisane w kalendarz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wspiera je swoimi dotacjami.
Cz³onkowie Stowarzyszenia bior¹ udzia³ w wystawach i konkursach ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych. Zdobywali oni nagrody
i wyró¿nienia w wielu konkursach fotograficznych. Ich zdjêcia mo¿na
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by³o ogl¹daæ na wystawach pokonkursowych m.in.
Salonu Fotograficznego w ¯arach (1999 r.) oraz
na konkursach: Z³ota Muszla w Koszalinie (lata:
1999, 2000), Miêdzynarodowym konkursie na reporta¿ z 46MKE i wizyty Jana Paw³a II(wyró¿nienie dla S³awomira Szreka 1997 r.), Konkursie
Polskiej Fotografii Prasowej (druga nagroda w jednej z kategorii dla Grzegorza Kwolka 2000 r.),
Wroc³aw niedostrzegalny (równie¿ druga nagroda dla Grzegorza Kwolka  1998 r.), Ziemia (I
miejsce dla Marcina Osmana).
W tym roku nasz kolega Micha³ Dwojak otrzyma³ stypendium w szkole filmowej w Sydney (Australia). Niew¹tpliwie pomog³y mu w tym umiejêtnoci zdobyte w SpAF-ie, gdzie uczy³ siê fotografii
od podstaw.
Dla lepszego wykorzystania potencja³u tkwi¹cego w pasji fotografowania utworzono zespo³y zajmuj¹ce siê dominuj¹cymi dzia³ami fotografii. Zespó³
Studenckiej Prasowej Agencji Fotograficznej
SPAF dzia³a od stycznia roku 1995. Liczy 14
osób, które wykaza³y siê predyspozycjami do pracy reporterskiej i realizuj¹ siê w fotografii prasowej. Dokumentuj¹ one fotograficznie imprezy kulturalne organizowane we Wroc³awiu. Wspó³pracuj¹ z gazetami rodowiskowymi Pryzmat, Forum, Semestr. Jeden z naszych
cz³onków wspó³pracuje na sta³e z Gazet¹ Wyborcz¹. Zespó³ mi³oników fotografii cyfrowej (od padziernika roku 1995) zajmuje siê
nowoczesnymi technologiami przetwarzania i obróbki cyfrowej zdjêæ i
DTP. Modelki i modele stale wspó³pracuj¹cy ze SpAF-em zrzeszeni s¹
w Studenckiej Agencji Fotopromocji (od padziernika roku 1998).
Grupê Filmow¹ (dzia³aj¹c¹ od maja 1998 r.) prowadzi³ w 1999 r.
Micha³ Dwojak. Od padziernika 1999 r. w SpAFie dzia³a tak¿e rockowy zespó³ muzyczny pod kierunkiem £ukasza Bia³asa.
Wystawy autorskie i zbiorowe cz³onków SpAF:
- XI. 1994 r. SPOJRZENIE, Wroc³aw
- X.1995 r. Prezydent Lech Wa³êsa w obiektywie S³awomira
Szreka, Wroc³aw
- VI. 1997 r. Pielgrzymka Jana Paw³a II i 46`MKE, S³awomir
Szrek, Wroc³aw
- VI. 1999 r. Studium aktu i portretu, S³awomir Szrek, Wroc³aw, Zielona Góra
- V. 2000 r. I miejsce w konkursie Oblicza Ziemi, Marcin
Osman, Wroc³aw
- IX. 1998 r. Przystanek Woodstock, Miros³aw
Bachorz, Wroc³aw
- 1996 r. I miejsce w konkursie Przyroda Dolnol¹ska w obiektywie Miros³aw Bachorz, Wroc³aw
I 1999 r. pokonkursowa wystawa Portret
Pawe³ Sterczewski, ¯ary
- X. 1997 r. Fotografie Grzegorza Kwolka,
Wroc³aw
- IX-X. 1999 r. WROC£AW I MY, Wroc³aw
- XI. 1999 r. WROC£AW I MY, Norymberga, Erlangen,(Niemcy)
- III. 2000 r. PORTRET, Wroc³aw
- IV. 2000 r. M³odzi wiolarze Pawe³ Sterczewski, Bartosz Sadowski
- V-VI 2000 r. POLSKA FOTOGRAFIA
STUDENCKA, Lyon, (Francja)
- VI. 2000 r. Ziemia, Marcin Osman, Wroc³aw
- VI. 2000 r. Dzieci przestrzeni  wystawa autorska Marcina Osmana, Wroc³aw
S³awomir Szrek, prezes SpAF
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To ju¿ prawie
dwadziecia lat
3 czerwca w KZ NSZZ Solidarnoæ przy PWr odby³o siê spotkanie osób, które wspó³tworzy³y dwadziecia lat temu pierwszy niezale¿ny zwi¹zek zawodowy na naszej uczelni. Choæ wielu uczestników
tamtych zdarzeñ rozproszy³o siê po wiecie, a mijaj¹cy czas nieub³aganie przerzedza wspomnienia, wszyscy s¹ przekonani o szczególnym
znaczeniu ówczesnych dowiadczeñ. Tote¿ na przekór licznym obowi¹zkom przybyli na spotkanie, by omówiæ formê uczczenia jubileuszu
Solidarnoci.
Ustalono, ¿e w sk³ad Komitetu Honorowego obchodów wejd¹ osoby, które zas³u¿y³y siê dla Solidarnoci lub NZS na ró¿nych etapach
losów tych organizacji:
Andrzej Mulak
Janusz Biernat
S³awomir Najnigier
Stanis³aw Huskowski
Andrzej Olszewski
Witold Jab³oñski
Jan Waszkiewicz
Ludomir Jankowski
Andrzej Wiszniewski
Janusz £aznowski
Tomasz Wójcik
Wojciech Maj
Ryszard Wroczyñski
Marek Muszyñski
Kornel Morawiecki
Obchody politechnicznej S wpisz¹ siê w regionalne i ogólnopolskie
uroczystoci. W skali kraju g³ównym wydarzeniem bêdzie rocznica podpisania Porozumieñ Gdañskich  oczywicie w dniu 31 sierpnia 2000.
Wroc³awski program przewiduje, ¿e 1 wrzenia o godzinie 14 odbêdzie siê uroczysta zmiana nazwy placu Czerwonego na plac Solidarnoci. Liczne imprezy (m.in. sportowe) przewidziano na 8 i 9 wrzenia.
Tak¿e od 1 wrzenia bêd¹ trwa³y obchody rocznicowe Solidarnoci przy PWr. Rozpocznie je Msza w. w kociele Najwiêtszego Serca Pana Jezusa (godz. 8.00) i z³o¿enie kwiatów przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ postaæ doc. Tadeusza Huskowskiego (D-2). Otwarta zostanie
wystawa przypominaj¹ca pocz¹tki zwi¹zku.
W nastêpnych dniach ma siê odbyæ otwarty festyn dla cz³onków
Solidarnoci i ich rodzin. Wspó³organizatorem bêdzie AZS PWr.
To jednak dopiero pocz¹tek obchodów. Ze wzglêdu na przypadaj¹cy 22 wrzenia jubileusz powstania Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów, a tak¿e dla umo¿liwienia wszystkim pracownikom i studentom w³¹czenia siê w przygotowywane imprezy, organizatorzy zaplanowali cykl
atrakcyjnych spotkañ i happeningów, które urozmaic¹ pierwsze tygoNiebieski tramwaj a la Chagall

Pierwszy rok Solidarnoci  o czym donosi³a i o czym nie donosi³a prasa?

dnie nowego roku akademickiego. Ich fina³ zbiegnie siê zapewne ze
wiêtem Nauki Wroc³awskiej (15 listopada).
Wroc³aw  1000-letnie miasto o przerwanej historii  szuka obecnie form swojej identyfikacji. W ci¹gu obchodów odwo³uj¹cych siê do
Boles³awa Chrobrego i Ottona III, Piotra W³osta i ludzi ze znakiem P
czujemy czasem pewien niedosyt. Brak nam opisu procesu scalania siê
po II wojnie wiatowej tutejszej bardzo rozproszonej spo³ecznoci w
jeden organizm.
W czasach têpienia wszelkiej dzia³alnoci oddolnej, gdy nawet ca³kiem niewinne politycznie próby samoorganizowania siê ludzi uchodzi³y
za dzia³alnoæ antypañstwow¹, nie by³o to ³atwe. ¯adne piosenki o niebieskich tramwajach nie mog³y tego nadrobiæ. Dopiero rok 1980, a
potem 1981 stanowi¹ prze³om w historii stosunków spo³ecznych miasta. Nie bez przyczyny Solidarnoæ by³a u nas szczególnie aktywna.
Wyra¿a³a przede wszystkim têsknotê spo³eczeñstwa za podmiotowoci¹. By³a to wtedy potrzeba wa¿niejsza ni¿ dobra materialne, a nawet
¿ywnoæ. Dlatego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obchodach rocznicowych i jednoczenie zachêcamy do sprawdzenia, czy w
jakiej szufladzie nie zachowa³y siê jeszcze pami¹tki z tamtych czasów.
Mo¿e warto je udostêpniæ szerszej publicznoci na wystawie organizowanej przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ przy Politechnice Wroc³awskiej?
Zamieszczone zdjêcia pochodz¹ z wystawy Moje miasto, któr¹
mo¿na ogl¹daæ w Wytwórni Filmowej we Wroc³awiu.

Uliczka Pomarañczowej Alternatywy

Maria Kisza
Kolekcja autentycznych tarcz ZOMO
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Miêdzynarodowa
grupa muzyczna
TERRA zaprasza
do wspó³pracy
Przedstawiamy Pañstwu miêdzynarodow¹
grupê muzyczn¹ o nazwie TERRA (ziemia).
Powsta³a ona pod koniec lat siedemdziesi¹tych w rodowisku studentów zagranicznych i
jest jedn¹ z najd³u¿ej dzia³aj¹cych grup twórczych pod patronatem PWr. Za³o¿ycielem, inspiratorem i kierownikiem artystycznym zespo³u od jego powstania jest Bu³gar Dimczo Ange³ow, ówczesny student cybernetyki technicznej i dzia³acz UKSZ, który po studiach na PWr
na sta³e zamieszka³ w Polsce. Zespó³ prowadzi eksperymenty muzyczne polegaj¹ce na ³¹czeniu ró¿nych, pozornie od siebie oddalonych,
form muzyczno-tanecznych, np. folkloru ró¿nych krajów z g³ównymi nurtami wspó³czesnej
wiatowej muzyki rozrywkowej (country, folk,
pop, rock, rock&roll, reggae).
TERRA wykorzystuje muzykê jako uniwersalny miêdzynarodowy jêzyk i wci¹gniêcia ich
do wspólnej zabawy.
W czasie swojej dzia³alnoci TERRA da³a
ponad 700 koncertów, a przez zespó³ przewi-

nê³o siê ok. 400 wykonawców z 35 krajów,
przewa¿nie studentów wroc³awskich uczelni.
TERRA by³a wielokrotnym laureatem Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Studentów Zagranicznych realizuj¹c w praktyce ich g³ówne
has³o: PIOSENKA ZBLI¯A NARODY 
PIOSENKA NIE ZNA GRANIC.
Mia³a te¿ liczne sukcesy na ró¿nych festiwalach i przegl¹dach w Polsce i za granic¹, a
do najbardziej znacz¹cych wyró¿nieñ zalicza
to, które uzyska³a na Ogólnopolskim Festiwalu
COUNTRY-FOLK-BLUES w Stodole w
Warszawie, jak i nagrodê publicznoci na Miêdzynarodowym Festiwalu BEATLEMANIA
w Zwi¹zku Radzieckim, gdzie zespó³ wyst¹pi³
na stadionie dla 20 tysiêcy ludzi. By³y te¿ wystêpy w Austrii, RFN, Bu³garii. Oprócz prezentacji na festiwalach, festynach, imprezach
studenckich i klubowych TERRA wielokrotnie bra³a udzia³ w ró¿nych przedsiêwziêciach
charytatywnych na rzecz ofiar klêsk ¿ywio³owych, na rzecz rewaloryzacji wroc³awskiej starówki, dla dzieci w akcjach organizowanych
przez Klub Ludzi ¯yczliwych, PCK, TMW,
np. Podajmy sobie d³onie, Wszystkie dzie-

ci s¹ nasze, Wielka Orkiestra wi¹tecznej
Pomocy. By³a g³ównym organizatorem jedynego dot¹d Festiwalu Muzyki Country we
Wroc³awiu i organizowa³a liczne muzyczne
happeningi na rzecz pokoju na wiecie: Dajmy szansê Ziemi - Dajmy szansê Pokojowi,
ONE WORLD-ONE PEOPLE, Rock&Roll
dla pokoju w Jugos³awii i inne.
W roku 1997 w wyniku powodzi siedziba
zespo³u w DS T2 zosta³a zniszczona, co bardzo zdezorganizowa³o pracê zespo³u. Wtedy
powsta³a zawê¿ona grupa uprawiaj¹ca muzykê ba³kañsk¹ o nazwie Balkan Folk Acoustic.
Po zakoñczeniu remontu popowodziowego zaistnia³a mo¿liwoæ reaktywowania dzia³alnoci zespo³u. Wród studentów zagranicznych wroc³awskich uczelni i przedstawicieli
grup etnicznych we Wroc³awiu prowadzony
jest nabór wszystkich chêtnych do wspó³pracy w celu przygotowania programu jubileuszowego na Millenium 2000. Ma on byæ wykonany podczas Festiwalu Nauki Uczelni Wroc³awskich i Dni Politechniki.
Przes³uchania odbywaj¹ siê co poniedzia³ek od godz. 19 do 20 w siedzibie zespo³u, tj.
w DS T2, przy pl. Grunwaldzkim 59.
Telefon kontaktowy (0-71) 328 48 03 
portiernia domu studenckiego,
(0-71) 342 30 01  (rano)  kierownik
zespo³u.
e-mail: wardaj@kki.net.pl
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FILIA
W LEGNICY
11 maja Odby³o siê II posiedzenie powo³anej przez Prezydenta Legnicy Rady
Konsultacyjnej, której cz³onkiem jest dyrektor Filii PWr. Tematem obrad by³a Legnica
po roku wdra¿ania reformy administracji publicznej  zagro¿enia i mo¿liwoci rozwoju.
Prezydent Ryszard Kurek przedstawi³ skutki
likwidacji województwa, potencjalne mo¿liwoci miasta o raz jego bud¿et. Dyskutanci
wyrazili zaniepokojenie spadkiem zainteresowania inwestorów krajowych Legnick¹ specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹ i ich wypieraniem
przez znacz¹cych inwestorów zagranicznych.
Ponadto obserwuje siê ci¹g³y odp³yw instytucji i firm do metropolii. Powoduje to wzrost
bezrobocia i ubo¿enie lokalnego spo³eczeñstwa. W zwi¹zku z tym miasto realizuje wczeniej opracowany Program dzia³ania Zarz¹du Miasta Legnicy do2002 oraz Wieloletni
program inwestycyjny miasta Legnicy na lata
2000-2002.
12 maja Dyrektor Filii uczestniczy³ w
uroczystych obchodach Dnia Hutnika w Hucie Miedzi G³ogów.
12-14 maja odby³y siê warsztaty Chóru
Akademickiego w orodku Hutnik w Karpaczu.
18 do 22 maja Studenci uczestniczyli w
wycieczce dydaktyczno-turystycznej w okolice Puszczy Bia³owieskiej. Jej organizatork¹
by³a pani mgr Olga Krasecka. G³ównym celem wycieczki by³o zapoznanie uczestników
z problemami ekologii w parku narodowym i
w jego okolicy, regionaln¹ architektur¹, muzyk¹ oraz histori¹ Podlasia. Szersz¹ relacjê z
tej wycieczki zamiecimy póniej.
22 maja w budynku Filii Legnickiej
Chór Akademicki pod dyrekcj¹ pana Jaros³awa Lewkowa wyst¹pi³ z krótkim koncertem. S³uchacze  pracownicy i studenci
 z aplauzem przyjêli wystêp, a dyrektor filii
podziêkowa³ dyrygentowi i chórzystom za
wytrwa³oæ i piêkny koncert.
26 maja Chór Akademicki uczestniczy³
w koncercie plenerowym w ramach konkursu Legnica Cantat.
Od 30 maja do 1 czerwca odby³y siê
zorganizowane przez legnickich studentów
Juwenalia 2000. Studenci Politechniki
wraz ze studentami Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej, w odpowiedzi na próbê zdominowania obchodów przez organizatorów z
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej,
urz¹dzili oddzielne imprezy artystyczne,
sportowe i rozrywkowe. W rezultacie Prezydent Legnicy dwukrotnie wrêcza³ studentom klucz od miasta, wyra¿aj¹c przy tym
nadziejê, ¿e kolejne juwenalia bêd¹ wspólnym wiêtem wszystkich studentów Legnicy. Lokalna prasa mia³a dziêki temu o czym
pisaæ, choæ robiono to z ró¿n¹ trafnoci¹ i
rzetelnoci¹.
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Juwenalia 2000
w Jeleniej Górze
Od 10 do 12 maja w Jeleniej Górze odbywa³y siê juwenalia, w których wziê³y udzia³
wszystkie wy¿sze uczelnie mieszcz¹ce siê w tym
miecie (PWr, AE, Kolegium Karkonoskie).
Uroczyste rozpoczêcie ¿akowskiego wiêta mia³o
miejsce w Regionalnym Centrum Kultury. Obecni
byli nie tylko studenci i uczelniane w³adze, ale tak¿e
przedstawiciele w³adz miasta.
11 maja ulicami Jeleniej Góry przesz³a parada studenckich przebierañców. Na placu

Ratuszowym prezydent Józef Kusiak przekaza³ ¿akom klucze do bram miejskich.
Ostatniego dnia juwenaliów w Parku Zdrojowym w Cieplicach odbywa³y siê liczne koncerty. Tam te¿ mo¿na by³o obejrzeæ film Kingsize wywietlany na du¿ym ekranie. Frekwencja i humory dopisa³y, wiêc ca³¹ imprezê nale¿y uznaæ za udan¹.
Katarzyna Fr¹tczak

Na zdjêciach:
1, 2. Parada przebierañców
3. Powóz z przedstawicielami w³adz uczelnianych (filii PWr i AE)

Pomoc dla doktorantów

Fundacja
Czes³aw M.
Rodkiewicz
Scholarship
Foundation
Dziêki uprzejmoci prof.dr hab.in¿. Eugeniusza Brzuchowskiego dowiedzielimy siê o
powstaniu nowej fundacji  Czes³aw M. Rodkiewicz Scholarship Foundation.
Celem Fundacji jest jednorazowe dofinansowywanie polskich studentów doktorantów
w celu u³atwienia im kontynuowania studiów.
Warunki oraz selekcja
Kandydaci musz¹ byæ obywatelami polskimi, na sta³e mieszkaj¹cymi w Polsce i posiadaj¹cymi dyplom ukoñczenia uczelni wy¿szej.
Musz¹ te¿ studiowaæ na polskiej uczelni w celu
uzyskania tytu³u doktora w dziedzinie powi¹zania techniki in¿ynieryjnej z naukami medycznymi (z wy³¹czeniem in¿ynierii genetycznej
zwi¹zanej z klonowaniem ludzi lub ich organów). Podczas selekcji kandydatów bêdzie
brany pod uwagê temat pracy doktorskiej oraz
jej wp³yw na naukê, osi¹gniêcia akademickie
aplikanta oraz opinie promotora i dwóch niezale¿nych pracowników naukowych.
Subwencja
Ka¿dy z dwóch wybranych kandydatów
otrzyma jednorazow¹ bezzwrotn¹ subwencjê
w wysokoci 1.500 dolarów kanadyjskich.
¯aden kandydat nie mo¿e otrzymaæ subwencji wiêcej ni¿ dwa kolejne razy.
Aplikacje
Wype³nione aplikacje i wymagane dokumenty musz¹ zostaæ przes³ane pod adresem
kanadyjskim do dnia 1 wrzenia 2000 r.
Zainteresowani kandydaci proszeni s¹ o
kontakt pod adresami:
Greg Rudolf, President
14804-97 Avenue
Edmonton, AB T5N 0E7 Canada
E-mail: Calred@powersurfr.com
lub:
Wojciech Kalita, Board Director
Ul. Smoleñskiego 27a m. 43
01-698 Warszawa, Polska
E-mail: wkalita@ippt.gov.pl.
Prof. Eugeniusz Brzuchowski przekaza³
powy¿sz¹ informacjê równie¿ JM Rektorowi
Politechniki Wroc³awskiej prof. Andrzejowi
Mulakowi.
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NA WYDZIA£ACH
MECHANICZNY

1 marca Rada Wydzia³u popar³a wniosek o nadanie prof.dr hab.in¿ Henrykowi
Hawrylakowi tytu³u doktora honoris causa
Politechniki Wroc³awskiej. Upowa¿niono
dziekana do podjêcia dzia³añ, które spowoduj¹ nadanie biegu sprawie.
 Pozytywnie zaopiniowano wniosek o
mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr dr hab.in¿. Jacka Grajnerta.
 Otwarto przewód doktorski mgr in¿.
Przemys³awowi Rupnowskiemu (w dyscyplinie mechanika) i wyznaczono promotora  dr hab.in¿. Marka Rybaczuka.
 Na wniosek Instytutu Konstrukcji i
Eksploatacji Maszyn zniesiono Zak³ad Naukowo-Dydaktyczny Pojazdów Samochodowych i przekszta³cono Zak³ad Naukowo-Dydaktyczny Napêdów Spalinowych w Zak³ad Naukowo-Dydaktyczny
Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych. Na kierownika przekszta³conego Zak³adu powo³ano dr in¿. Wojciecha
Walkowiaka.
 Zatwierdzono tematy prac dyplomowych dla specjalnoci EksploatacyjnoMenad¿erskiej.
29 marca na posiedzeniu Rady Wydzia³u wszczêto postêpowanie o nadanie tytu³u
naukowego profesora dr.hab.in¿. Tadeuszowi Mikulczyñskiemu, prof.nadzw. PWr,
powo³uj¹c jednoczenie recenzentów dorobku naukowego kandydata.
 W wyniku konkursów postanowiono
mianowaæ na stanowiska profesorów zwyczajnych prof.dr hab.in¿. Edwarda Palczaka
i prof.dr in¿. Jerzego Jêdrzejewskiego, a
na stanowiska profesorów nadzwyczajnych
PWr  dr hab.in¿. Piotra Cichosza, dr
hab.in¿. Marka Rybaczuka i dr hab.in¿.
Czes³awa Koziarskiego.
 Wszczêto postêpowanie o mianowanie na stanowiska profesorów nadzwyczajnych po raz drugi: dr hab.in¿. Piotra Wrzecioniarza, prof.nadzw. PWr i dr hab.in¿.
Edwarda S.Dzidowskiego.
 Otwarto przewód doktorski mgr in¿.
Przemys³awowi Stró¿ykowi (w dyscyplinie mechanika) i wyznaczono promotora
 prof.dr hab.in¿. Romualda Bêdziñskiego.
 Uchwalono limity przyjêæ na studia w
roku akad.2000/2001 oraz op³aty za studia zaoczne w r.akad.2000/2001.
19 kwietnia Rada Wydzia³u postanowi³a wszcz¹æ postêpowanie o nadanie tytu³u naukowego dr.hab.in¿. Krzysztofowi
Wernerowskiemu, prof.nadzw. Akademii
Dokoñczenie na stronie 47

... ³¹cz¹c przyjemne z po¿ytecznym

TRZECI WIOSENNY
RAJD KATEDRY
Masyw nie¿nika, 13-14 maja 2000 r.

Rajd trwa³ dwa dni. Przewidziano dwa
warianty tras:
 dla korzystaj¹cych z publicznych rodków lokomocji,
 dla korzystaj¹cych z samochodów.
Trasa (a) rozpoczê³a siê w Stroniu l¹skim,
dok¹d uczestnicy rajdu dojechali poci¹giem z
Wroc³awia. Ze stacji PKP grupa ruszy³a szlakiem zielonym w kierunku Prze³êczy Pod
Ch³opkiem. Jak zwykle jedni uczestnicy narzucili du¿e tempo, gdy inni spokojnie równym
krokiem wspinali siê na zbocze. Pogoda by³a
wspania³a, bezchmurne niebo, lekki orzewiaj¹cy pó³nocny wiatr. Pierwszy odpoczynek
nast¹pi³ na piêknej polanie pod Pasiecznikiem
(897 m.), z której otwiera siê rozleg³y widok.
Po krótkim odpoczynku, posi³ku i uzupe³nieniu p³ynów grupa ruszy³a dalej, by po przekroczeniu prze³êczy Puchaczówki wspi¹æ siê
po stromym zboczu Czarnej Góry (1205 m.).
Na szczycie zrobiono przerwê na podziwianie
wspania³ych widoków i pami¹tkowe zdjêcia.
Dalej, na Prze³êczy pod Jaworow¹ Kop¹, grupa napotka³a uczestników trasy (b), którzy
wyszli z Miedzygórza szlakiem niebieskim, a
nastêpnie zielonym. £atwo by³o ich poznaæ, bo

 podobnie jak wiele osób z trasy (a)  ubrani
byli w charakterystyczne granatowe koszulki, które zdobi³o logo Katedry. Po powitaniu
i wymianie wra¿eñ wszyscy razem wyruszyli
dalej szlakiem czerwonym przez ¯mijowiec
do Schroniska PTTK na Polanie pod nie¿nikiem. Tu krótka przerwa na zakwaterowanie, a nastêpnie wypad na szczyt nie¿nika
(1425 m.), sk¹d podziwialimy wspania³e
widoki. Ca³a Kotlina K³odzka le¿a³a u stóp.
Widaæ by³o zamykaj¹ce j¹ od zachodu pasmo Gór Orlickich; na po³udniu Góry Sowie,
Bardzkie i Z³ote, a w oddali majaczy³ masyw
lê¿y. Na wschodzie po czeskiej stronie rozci¹ga³y siê Jeseniki z kulminacj¹ Pradziada.
Widocznoæ by³a wspania³a, wyranie rysowa³o siê odleg³e o ponad 100 km pasmo
Karkonoszy z p³atami niegu i piramid¹ nie¿ki. Gdy wiêkszoæ towarzystwa zatrzyma³a
siê na szczycie nie¿nika, grupa studentów
tradycyjne ju¿ ruszy³a na stronê czesk¹ po
piwo (na obu poprzednich rajdach równie¿
zaplanowany by³ wypad na czeskie piwo 
zwyczajowi sta³o siê zadoæ).
Wieczorem, w drodze powrotnej do schroniska, ka¿dy zbiera³ chrust z lasu. Gromadz¹c
siê przy ognisku wszyscy podziwiali niezwykle piêkny zachód s³oñca. Jak zwykle rozpoczê³o siê pieczenie kie³basek i piewy przy
dwiêkach gitary. Wszyscy bawili siê wspaniale. Trwa³o to do póna w nocy. Trudno by³o
siê rozstaæ z ogniskiem, ale przecie¿ oczekiwalimy równie piêknego nastêpnego dnia.
Rano znów powita³a nas wspania³a pogoda. Kierownik schroniska stwierdzi³, ¿e nawet
on nie pamiêta tak doskona³ej widocznoci. Z
polany przed schroniskiem podziwialimy widoki gór. Identyfikowalimy poszczególne
szczyty, wród których znalelimy te¿ Szczeliniec Wielki, w okolicach którego odby³ siê
pierwszy Rajd Katedry.
Po niadaniu ruszylimy dwoma grupami w
kierunku Miêdzylesia: pierwsza szlakiem niebieskim obni¿aj¹cymi siê zboczami gór, a druga szlakiem zielonym szczytami po³udniowego
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ramienia nie¿nika. Po drodze rozwija³y siê
wspania³e rozleg³e widoki z: Ma³ego nie¿nika (1326 m.), Goworka (1320 m.), Puchacza
(1190 m.)... Na ka¿dym szczycie przerwa i
pami¹tkowe zdjêcia. D³u¿szy postój nast¹pi³
na szczycie Trójmorskiego Wierchu (1147 m.).
To ostatni z du¿ych szczytów po³udniowego
ramienia Grupy nie¿nika, którego nazwa bierze siê st¹d, ¿e wody z jego zboczy sp³ywaj¹
do trzech mórz: Ba³tyckiego, Pó³nocnego i
Czarnego. Dalej ju¿ ni¿szymi szczytami uczestnicy rajdu doszli do szlaku czerwonego i do
stacji PKP w Miêdzylesiu, sk¹d powrócili
poci¹giem do Wroc³awia. Z jego okien widaæ

prawie ca³¹ trasê od Czarnej Góry przez nie¿nik do Trójmorskiego Wierchu, co pozwoli³o
nam powtórnie zachwycaæ siê piêknem Masywu nie¿nika.
W rajdzie wziê³o udzia³ czterdzieci osiem
osób, wród których byli studenci prowadzonej przez Katedrê Metrologii Elektronicznej i
Fotonicznej specjalnoci Aparatura Elektroniczna, pracownicy Katedry i osoby towarzysz¹ce. W organizacji rajdu aktywnie uczestniczyli: Miros³aw Szmajda, student V-tego roku
Aparatury Elektronicznej, Aleksander Ro,
student IV-go roku i Wojciech Fr¹czek, student III-go roku.
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Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
 Wszczêto równie¿ postêpowanie w sprawie mianowania po raz drugi na stanowisko
profesora nadzwyczajnego PWr dr hab.in¿.
Piotra Dudziñskiego, prof.nadzw. PWr.
 Dr hab.in¿. E.Chlebus, prof.nadzw.
PWr, poinformowa³ Radê o stanie prac dotycz¹cych budowy nowego obiektu (B-4)
Wydzia³u Mechanicznego i Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania.
ELEKTRYCZNY

KOMISJA BUDOWNICTWA I MECHANIKI PAN
Oddzia³ Wroc³aw
Komisja Budownictwa i Mechaniki w roku akademickim 2000/01 planuje 16 posiedzeñ
naukowych, na których przedstawione bêd¹ nastêpuj¹ce wyk³ady:
1. Budownictwo mostowe w programie budowy autostrad
Prof. Jan Biliszczuk, Politechnika Wroc³awska
2. Kszta³towanie konstrukcji in¿ynierskich ze wzglêdu na ochronê przed zagro¿eniami naturalnymi i przemys³owymi
Prof. Roman Ciesielski, dr h.c., Politechnika Krakowska
3.Nowe kierunki rozwoju materia³ów w in¿ynierii cywilnej
Prof. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska
4. Uszkodzenia i remonty ¿elbetowych ch³odni kominowych
Prof. Mieczys³aw Kamiñski, Politechnika Wroc³awska
5. Prognozy rozwoju budownictwa oraz budowy i eksploatacji maszyn
Prof. Wac³aw Kasprzak, Politechnika Wroc³awska
6. Problemy wyboru funkcji naprê¿eñ do symulacji komputerowej w procesach wytwarzania
Prof. Franciszek Grosman, Politechnika l¹ska
7. Zwiêkszanie odpornoci na pêkanie kompozytów cementowych
Prof. Leokadia Kucharska, Politechnika Wroc³awska
8. Projektowanie i organizacja procesów budowlanych i mechanicznych
Prof. Juliusz Mrozowicz, prof. Andrzej Matuszak, Politechnika Wroc³awska
9. Identyfikacja parametrów w równaniach konstytutywnych dla du¿ych odkszta³ceñ plastycznych
Prof. Maciej Pietrzyk, AGH Kraków
10. Kszta³towanie struktur przestrzennych
Prof. Janusz Rêbielak, Politechnika Wroc³awska
11. Stopieñ zagro¿enia powodziami Doliny Odry
Prof. Ryszard Rogala, Politechnika Wroc³awska
12.Zastosowanie metody elementów skoñczonych w projektowaniu konstrukcji metalowych i urz¹dzeñ mechanicznych
Prof. Eugeniusz Rusiñski, Politechnika Wroc³awska
13. Pêkanie kruche konstrukcji metalowych
Prof. Kazimierz Rykaluk, Politechnika Wroc³awska
14. Postêp w teorii konstrukcji na progu nowego tysi¹clecia
Prof. Gwidon Szefer, Politechnika Krakowska
15. Zmiany kszta³cenia u progu trzeciego tysi¹clecia
Prof. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Wroc³awska
16. Nowe kierunki rozwoju materia³ów w in¿ynierii mechanicznej
Prof. Stefan Wojciechowski, Politechnika Warszawska
Ponadto Komisja Budownictwa i Mechaniki zamierza zorganizowaæ w roku przysz³ym
konferencjê pt. PROJEKTOWANIE, WYTWARZANIE I MONTA¯ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w dniach 18-20.10.2001, a tak¿e WROC£AWSKIE PREZENTACJE
NAUKOWE w nastêpuj¹cych dziedzinach: MECHANIKA, IN¯YNIERIA MATERIA£OWA, TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE BUDOWLANE, TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE oraz ORGANIZACJA I ZARZ¥DZANIE W BUDOWNICTWIE I MECHANICE.
Sekretarz Komisji
Dr hab. in¿. Sylwester Kobielak, prof. PWr

Przewodnicz¹cy Komisji
Prof.dr hab. in¿. Jerzy Gronostajski

3 kwietnia na posiedzeniu Rady Wydzia³u dr Zenon Okraszewski (prodziekan
ds. studiów dziennych) oraz dr Bo¿ena
£owkis (prodziekan ds. studiów zaocznych)
przedstawili wyniki sesji zimowej i g³ówne
przyczyny skreleñ i urlopów dziekañskich.
Zatwierdzono redni¹ 3,40 jako kryterium progu kwalifikacji studentów III roku
na studia magisterskie.
Zatwierdzono limity przyjêæ na studia
dzienne i zaoczne oraz wysokoæ op³at za
studia zaoczne.
Wszczêto przewód habilitacyjny dr in¿.
Jerzego Przybysza i wybrano recenzentów
rozprawy habilitacyjnej. Wszczêto równie¿
przewód habilitacyjny dr in¿. Edmunda
Motyla.
Zatwierdzono regulamin Wydzia³owego
Laboratorium Komputerowego.
Dziekan prof. Janusz Szafran poinformowa³, ¿e w gronie piêciu cz³onków KBN
 sekcji T-10 znajduje siê przedstawiciel
wydzia³u  prof.dr hab.in¿. Jacek Malko.
INFORMATYKA I ZARZ¥DZANIE

28 marca Rada Wydzia³u popar³a wnioski o powo³anie dr hab. Mariana Hopeja i
dr hab. Zygmunta Krala na stanowiska profesorów nadzwyczajnych PWr w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie
nauki o zarz¹dzaniu na okres 5 lat.
Postanowiono og³osiæ konkurs na kolejne stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w
dyscyplinie nauki o zarz¹dzaniu w I-23.
Wszczêto przewody doktorskie mgr in¿.
Jêdrzeja Kantora, mgr in¿. Iwony Czerskiej
i mgr in¿. Arkadiusza Górskiego, przyjêto
tematy rozpraw doktorskich i wyznaczono
promotorów.
Przyjêto limit przyjêæ na studia w roku
akademickim 2000/2001.
Przyjêto propozycje op³at za studia zaoczne i wieczorowe.
Przyjêto propozycje tematów prac dyplomowych na studiach dziennych i zaocznych. 
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5 kwietnia Rada Wydzia³u powo³a³a recenzentów pracy doktorskiej mgr in¿. Jacka Szczepiñskiego oraz komisjê do przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
Powo³ano recenzentów pracy doktorskiej mgr in¿. Ryszarda Kubañskiego i komisjê do przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
Otwarto konkurs na stanowisko adiunkta w Zak³adzie Geotechniki Górniczej I-11
i powo³ano komisjê konkursow¹.
Poparto wniosek o przed³u¿enie do
30.09.2003 r. zatrudnienia prof. Stefana
Caconia na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Górnictwa PWr.
Powo³ano Wydzia³ow¹ Komisjê Rekrutacyjn¹ na rok akademicki 2000/2001.
Zatwierdzono limity przyjêæ na studia na
Wydziale Górniczym PWr na rok akademicki 2000/2001.
Warunkiem uruchomienia studiów w Filiach oraz studiów zaocznych in¿ynierskich
i uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich jest
przyjêcie na nie co najmniej 60 osób.
Zatwierdzono wysokoci op³at za studia
zaoczne w roku akademickim 2000/2001:
 I rok studiów zaocznych in¿ynierskich
 1.300,- z³/semestr,
 pozosta³e lata studiów zaocznych in¿ynierskich  1.200,- z³/semestr,
 studia zaoczne magisterskie (USM) 
1.200,- z³/semestr.
Podjêto decyzjê o przyznawaniu kandydatom na wydzia³ dodatkowych punktów
za ukoñczenie klasy o profilu matematyczno-fizycznym w liceum ogólnokszta³c¹cym,
technikum górniczego, technikum geologicznego lub technikum geodezyjnego.
Zatwierdzono kursy do katalogu ogólnouczelnianego.
17 maja Rada Wydzia³u postanowi³a
wszcz¹æ przewód doktorski ¯akliny Konopackiej nt.: Badania wyniesienia mechanicznego ziaren mineralnych w procesie flotacji. Na promotora tej pracy powo³ano
dr hab.in¿. Jana Drzyma³ê, prof. PWr.
Powo³ano recenzentów pracy doktorskiej mgr in¿. W. Sawickiego i komisjê do
przeprowadzenia jego przewodu doktorskiego.
Otwarto konkurs na stanowisko starszego wyk³adowcy w Zak³adzie Górnictwa
Podziemnego I-11.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek o
przyznanie nagrody Senatu PWr dr hab.in¿.
Janowi Drzymale, prof. PWr.
Zatwierdzono sprawozdanie dziekana z
dzia³alnoci Wydzia³u Górniczego za 1999
Dokoñczenie na stronie 49

Doktoraty
honoris causa
na Uniwersytecie
Wroc³awskim
24 maja Uniwersytet Wroc³awski nada³
doktoraty honoris causa dwóm wybitnym naukowcom z krajów, które maj¹ wiele wspólnego z histori¹ tej uczelni: prof. Ulrichowi Englowi (Niemcy) i prof. Herbertowi Schambeckowi (Austria). Natomiast 14 czerwca nadano doktorat honoris causa prof.dr hab. Mieczys³awowi Klimowiczowi (UWr).
Prof. Ulrich Engel
urodzi³ siê w 1928 r. w Stuttgarcie. Studiowa³
jêzyki: niemiecki, francuski i ³acinê, historiê,
historiê sztuki i filozofiê na uniwersytetach w
Getyndze i Tybindze. Bada³ szwabskie dialekty
lokalne, a póniej tak¿e jêzyk przesiedleñców
i ich problemy integracyjne. Jest jednym z
pierwszych socjolingwistów w Niemczech.
Pracowa³ w Instytucie Jêzyka Niemieckiego w Mannheim, który rozwin¹³ siê w najwiêksze w skali miêdzynarodowej centrum badawcze w tej specjalnoci. Od 1974 roku jest te¿
profesorem Uniwersytetu w Bonn.
Ma wielki dorobek w dziedzinie prac nad
gramatykami kontrastywnymi. w tym i niemiecko-polsk¹. Ta ostatnia jest dzie³em wieñcz¹cym wieloletni¹ wspó³pracê profesora Ulricha
Engla z jêzykoznawcami polskimi.
Prof. Ulrich Engel wielokrotnie recenzowa³
prace doktorskie i habilitacyjne polskich germanistów, opiniowa³ polskie wnioski na zlecenie Fundacji im. Aleksandra Humboldta,
DAAD i innych fundacji niemieckich. Dziêki
niemu w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych wielu germanistów i slawistów polskich
mog³o wyjechaæ na stypendia naukowe do
Niemiec.
Szczególnie bliskie kontakty ³¹cz¹ prof.
Ulricha Engla z Wroc³awiem. W 1989 i 1990
r. przyje¿d¿a³ do Instytutu Filologii Germañskiej UWr jako visiting professor. To zapocz¹tkowa³o wspó³pracê z polskimi germanistami i slawistami.
Prof. Herbert Schambeck
urodzi³ siê w 1934 r. w Baden pod Wiedniem.
Ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Wiedeñskim. By³ asystentem wiatowej s³awy administratywisty prof. Adolfa Merkla.. Pracowa³
te¿ w dziale naukowym Federalnej Izby Gospodarczej i na Uniwersytecie w Innsbrucku.
Obecnie pracuje na Uniwersytecie w Linzu,
gdzie kieruje katedr¹ prawa publicznego, nauk
politycznych i filozofii prawa. Jest autorem
ponad 400 publikacji z zakresu prawa publicznego, nauk politycznych i filozofii prawa, a tak¿e katolickiej nauki spo³ecznej.

W latach 1969-1997 prof. Herbert Schambeck z ramienia Dolnej Austrii by³ cz³onkiem
drugiej izby parlamentu austriackiego  Rady
Federalnej. Przewodniczy Radzie Fundacji
J.W.Goethego w Bazylei, jest prezesem Austriacko-Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego i wiceprzewodnicz¹cym Austriackiej
Komisji Prawników.
Z du¿¹ uwag¹ obserwowa³ przemiany w
krajach realnego socjalizmu, zw³aszcza w Polsce. Nawi¹za³ kontakty z parlamentarzystami
politykami i naukowcami. We Wroc³awiu wyg³osi³ dwa wyk³ady gocinne i referat na konferencji powiêconej godnoci cz³owieka. Jest
cz³onkiem akademii nauk w Padwie, Madrycie, Düsseldorfie oraz Papieskiej Akademii
Nauk Spo³ecznych w Watykanie.
Prof. Mieczys³aw Klimowicz
urodzi³ siê w 1919 r. w Sokalu. Od 1947 r.
mieszka we Wroc³awiu. Po studiach na Uniwersytecie Wroc³awskim (1947-1951) podj¹³ pracê na tej uczelni. W latach 1987-1990
by³ rektorem UWr. W roku 1990 przeszed³
na emeryturê. Jest polonist¹, historykiem literatury i teatru.
Wród blisko 150 opublikowanych prac
prof. Klimowicza, którego zainteresowania
naukowe skupiaj¹ siê na kluczowych problemach czo³owe miejsce zajmuje synteza polskiego Owiecenia. badanej epoki i jej najwybitniejszych twórcach (Krasicki, Bogus³awski). Najwiêcej uwagi powiêci³ teatrowi i dramatowi XVIII w.
Prof. Mieczys³aw Klimowicz wiele czasu
powiêca dzia³aniom organizacyjnym. Jest
zwi¹zany z Bibliotek¹ Ossolineum, Instytutem
Badañ Literackich PAN (by³ jego dyrektorem
w latach 1975-1981), Towarzystwem Badañ
Literackich im. Adama Mickiewicza i Wroc³awskim Towarzystwem Naukowym. W latach siedemdziesi¹tych by³ pos³em do sejmu
PRL. Od 1986 r. jest cz³onkiem rzeczywistym
PAN.

Doktorat
honoris causa
Uniwersytetu
w Sankt Petersburgu
22 maja prof.dr hab. Józef Julian Zió³kowski, prorektor ds. badañ naukowych i wspó³pracy z zagranic¹ Uniwersytetu Wroc³awskiego, zosta³ wyró¿niony tytu³em doktora honoris causa Uniwersytetu w Sankt Petersburgu*.
Prof. Józef Zió³kowski jest absolwentem
Politechniki Wroc³awskiej, któr¹ ukoñczy³ w
1957 r. Od pocz¹tku swojej kariery naukowej jest zwi¹zany z Uniwersytetem Wroc³awskim.
Zajmuje siê chemi¹ koordynacyjn¹ i kataliz¹ homogeniczn¹ z udzia³em zwi¹zków
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kompleksowych i metaloorganicznych jako
katalizatorów. Badania prowadzone przez
prof. Zió³kowskiego dotycz¹ czêsto procesów
przemys³owych i problemów zwi¹zanych z
ochron¹ rodowiska. Ich wyniki zosta³y przedstawione w ponad 200 publikacjach i 300 konferencjach naukowych.
By³ organizatorem 14 miêdzynarodowych
konferencji, Letnich Szkó³ Chemii Koordynacyjnej, edytorem lub wspó³edytorem 10 wydawnictw monograficznych. Jest redaktorem
naczelnym Wiadomoci Chemicznych, cz³onkiem kolegium redakcyjnego Polish Journal
of Applied Chemistry i Oxidation Communications, cz³onkiem Prezydium Komitetu

Chemii PAN i cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN w Krakowie.
Pasj¹ prof. J.Zió³kowskiego jest równie¿
dzia³alnoæ organizacyjna. Obecnie jest prorektorem ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹
UWr. By³ te¿ prorektorem (1987-1993), zastêpc¹ dyrektora (1969-1979), dyrektorem
Instytutu Chemii UWr (1993-1995) i dziekanem Wydzia³u Chemii. Jest kierownikiem Zespo³u Katalizy i kierownikiem Zak³adu Chemii
Nieorganicznej.
Za swoje osi¹gniêcia naukowe zosta³ wyró¿niony wieloma nagrodami i odznaczeniami. (ml)
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rok, wykonany przez Wydzia³ w 1999 r.
plan wydatków w ramach otrzymanych
dotacji na dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i plan
bud¿etu na 2000 r.
Przyjêto plan, program oraz zakres egzaminu dyplomowego Uzupe³niaj¹cych Studiów Magisterskich.
Zatwierdzono tematy prac dyplomowych dla studentów studiów dziennych i
zaocznych.

FILIA
WA£BRZYSKA

* dawniej Leningrad

I Akademickie
Mistrzostwa
Wa³brzycha
Bardzo udanym przedsiêwziêciem by³o
wprowadzenie do obchodów ¿akowskiego
wiêta  Juwenaliów 2000 rozgrywek sportowych w ramach I Akademickich Mistrzostw
Wa³brzycha. Zorganizowane w dniach 10 i 11
maja rozgrywki sportowe wplot³y siê w inne 
ju¿ raczej rekreacyjne spotkania m³odzie¿y studenckiej.
Dopiero tu  podczas sportowych zmagañ
 mo¿na by³o obserwowaæ prawdziw¹ integracjê rodowiska akademickiego, umocnion¹ podczas kolejnych spotkañ towarzyskich i
rekreacyjnych.
Sportowcy  studenci Filii zdobyli 11 (!)
pucharów w I Akademickich Mistrzostwach
Wa³brzycha, co da³o im niestety  tylko III
miejsce w klasyfikacji ogólnej. Wystawilimy
do Mistrzostw po jednym zespole w ka¿dej
konkurencji, podczas gdy inne uczelnie po kil-
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ka. Ka¿dy z nich by³ punktowany, zatem powiêksza³ liczbê punktów zdobytych przez swoj¹
uczelniê. Taki system klasyfikacji wywo³a³ wiele kontrowersji. Zwyciê¿y³a Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa przed Akademi¹ Ekonomiczn¹, ale sprawa jest jasna  w przysz³ym
roku zwyciê¿y Filia Politechniki (na zdjêciu: zwyciêzcy I Akademickich Mistrzostw
Wa³brzycha)
W presti¿owej konkurencji koñcz¹cej I
Akademickie Mistrzostwa Wa³brzycha, tzw.
Wieloboju Rektorskim, zwyciê¿y³a Filia! By³a
to ogromna niespodzianka, przede wszystkim
dla sêdziów, gdy¿ w obecnoci Prezydenta Miasta Wa³brzycha i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej oraz licznie zgromadzonej spo³ecznoci
studenckiej i pracowników wszystkich uczelni
sêdziowie upatrzyli sobie inny zespó³
mgr Janusz Bator

Rozpoczê³a siê letnia sesja egzaminacyjna. Studenci Filii pe³ni niepokoju b³¹kaj¹
siê po korytarzach, strasz¹c swoimi minami coraz liczniej przychodz¹cych po informacje kandydatów na studia na Politechnice. Do sesji przyst¹pi ponad 1000 osób.
Mamy nadziejê, ¿e wyniki egzaminów tylko
w niewielkim stopniu zmniejsz¹ ogóln¹ liczbê studentów Filii.
Zostalimy zaproszeni na jubileuszowy koncert z okazji 45-lecia Zespo³u Pieni i Tañca
Wa³brzych. Skorzystalimy z zaproszenia z
tym wiêksz¹ przyjemnoci¹, ¿e w zespole wystêpuje trzech naszych studentów, którzy s¹
w³aciwie jego liderami. Koncert galowy pod
patronatem Ministra Edukacji Narodowej
Miros³awa Handke i Prezydenta Miasta Wa³brzycha Lecha Bukowca by³ du¿ym wydarzeniem kulturalnym. Uczestniczy³a w nim m.in.
spora grupa studentów Filii.
Dyrektor Filii dr in¿. Jan Ka³wak przyj¹³
studentów, którzy najbardziej przyczynili siê
do zdobycia III miejsca w I Akademickich
Mistrzostwach Wa³brzycha oraz studentów
 cz³onków Zespo³u Pieni i Tañca Wa³brzych, wspó³autorów koncertu galowego.
W ciep³ych s³owach podziêkowa³ im za osi¹gniête sukcesy.
Studenci i pracownicy Filii mogli obejrzeæ wystawê wa³brzyskiego fotografika
Andrzeja lusarczyka Wa³brzych  powidoki. Zosta³a ona zorganizowana przez
Wa³brzyskie Muzeum Przemys³u i Techniki.
Wra¿enia by³y niesamowite  refleksyjne
zdjêcia znajdowa³y siê w pomieszczeniu
dawnej ³ani górniczej, wród wisz¹cych
ubrañ górniczych.
Znana pisarka Olga Tokarczuk w komentarzu do wystawy napisa³a: Oto dzie³o przyrody: Wa³brzych po przemys³owej gor¹czce. Jeszcze s³ychaæ chrzêst maszyn, gwizd
syren, stukot poci¹gów za³adowanych wêglem. Jeszcze znajomy, bliski zapach koksowniczych spalin wietrzeje w zau³kach .
Bylimy wiadkami niezwyk³ego wydarzenia.
mgr Janusz Bator
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KSI¥¯KI, które polecamy...
Timothy Garton Ash

Historia na gor¹co

Eseje i reporta¿e z Europy lat 90.

Sala pêka³a w szwach- czyli udane seminarium

GROMADZENIE ZBIORÓW
 SZTUKA INTEGRACJI
WYSTAWA
Wszyscy pamiêtamy nieodleg³e jeszcze czasy, gdy na Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki w Warszawie jedzi³o z Politechniki Wroc³awskiej oko³o 100 osób  konsultantów i pracowników bibliotek, a w rezultacie ich
pobytu do Biblioteki G³ównej dociera³o stopniowo ponad 1800 tytu³ów
najnowszych wydawnictw naukowych z importu.
W ostatnich piêciu latach redni roczny przyrost liczby ksi¹¿ek zagranicznych w bibliotece naszej uczelni nie przekracza nawet po³owy tej
wielkoci, a na targi majowe mog³o wyjechaæ do Warszawy w tym roku
tylko 5 osób. Reszta ma do dyspozycji Internet  najwiêkszy zbiór informacji jaki wyda³a ludzkoæ. Wiêc zbêdny ¿al.

Jednak¿e skupiona w jednym miejscu kosztem niema³ych nak³adów
pracy i rodków najnowsza wiatowa produkcja wydawnicza kusi ludzi
zajmuj¹cych siê nauk¹ i dydaktyk¹. Pomys³ przywiezienia do Wroc³awia
i pokazania zainteresowanym fragmentu oferty potargowej, nim odes³ana zostanie na powrót do wydawców, dostawców lub na inne stoiska
targowe wiata, zosta³ zaakceptowany przez wiele osób odwiedzaj¹cych
wystawê na antresoli, którym serdecznie z tego miejsca dziêkujê za wspó³pracê i zapraszam do wspólnego typowania ksi¹¿ek do zakupu.
SEMINARIUM
Wystawa mia³a tak¿e inny cel. Miêdzy innymi, s³u¿y³a do weryfikacji
pewnych tez, wniosków i narzêdzi dotycz¹cych optymalizacji procesu
rozwoju kolekcji w bibliotekach naukowych w Polsce  g³ównego nurtu
tematycznego seminarium pt. Gromadzenie Zbiorów  Sztuka Integracji, które odby³o siê 1 czerwca w Bibliotece.
Szczegó³owy program, zamieszczony w poprzednim numerze Pryzmatu i Internecie, zainteresowa³ wiele osób do tego stopnia, ¿e lokalne
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Na etapie tocz¹cej siê kampanii wyborczej zachêcamy do spojrzenia
na nasz kraj, a tak¿e inne kraje Europy rodkowo-Wschodniej okiem
cz³owieka z zewn¹trz, a przy tym wielkiego znawcy tutejszych problemów politycznych.
Timothy Garton Ash jest cz³onkiem St.Antonys College w Oxfordzie. £¹czy umiejêtnie kwalifikacje dziennikarza i historyka chwytaj¹c
na gor¹co zmiany zachodz¹ce w naszym regionie. W przeciwieñstwie do
wielu innych pos³uguje siê kilkoma jêzykami, tote¿ nie postêpuje jak ci,
którzy zbli¿aj¹c siê do nieznanego sobie t³umu pytaj¹ kto tu mówi po
angielsku i kogo zgwa³cono?.
Autor pisze o Polsce, jednocz¹cych siê Niemczech, Wêgrzech, Czechach i S³owacji, gdzie dostrzega nawet istnienie ma³ej spo³ecznoci Rusinów. Bardzo wnikliwie przygl¹da siê skomplikowanym sprawom krajów by³ej Jugos³awii. Prezentuje te¿ interesuj¹ce pogl¹dy na temat Unii
Europejskiej, której rozbudowane struktury administracyjne budz¹ jego
zdecydowany krytycyzm.
Polska jest dla niego ród³em wielu zaskoczeñ, zw³aszcza analizuje
starannie ponowne dojcie do w³adzy komunistów. Po czêci odpowiedzialnoci¹ za ten fakt obci¹¿a swego przyjaciela Adamia Michnika ,
który pierwszy deklarowa³ przyjañ z Kwaniewskim (w 1989 roku),
napisa³ przedmowê do wspomnieñ genera³a Jaruzelskiego i opublikowa³
wraz z W³odzimierzem Cimoszewiczem artyku³ wzywaj¹cy do wykreowania wspólnego spojrzenia na przesz³oæ.
Znaleæ tu mo¿na wiele zabawnych, ale i znacz¹cych anegdot, jak np.
o tym Polaku, który musia³ wypiæ pó³ litra, ¿eby g³osowaæ na Wa³êsê, bo
uwa¿a³ go za mniejsze z³o.
Mimo dostrzeganych wyranie problemów, jest zdecydowanym optymist¹:
Europa rodkowa jawi siê jako najwiêkszy chyba sukces w Europie
lat dziewiêædziesi¹tych, Polska za jest zdecydowanie najwiêkszym sukcesem w Europie rodkowej. Pomimo wszelkich rozczarowañ polityczna i gospodarcza transformacja jest niewiarygodna. W ci¹gu tych dziesiêciu lat Polacy dowiedli, ¿e wiele rozpowszechnionych stereotypów na
temat ich charakteru narodowego mija siê z prawd¹. (...) Polska bardzo
szybko staje siê ponownie potêg¹ regionaln¹. S³ysza³em niedawno, jak
pewien Brytyjczyk, nie przejawiaj¹cy ¿adnej specjalnej sympatii wobec
Polski, owiadczy³ publicznie, i¿ oko³o 2010 r. o problemach Unii Europejskiej bêdzie w zasadzie decydowaæ wielka szóstka sporód najwa¿niejszych krajów unijnych. Wed³ug niego wielk¹ szóstkê stanowiæ bêd¹
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, W³ochy, Hiszpania  oraz Polska.
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 zgodnie z pierwotnym za³o¿eniem  warsztaty, przerodzi³y siê w ogólnopolskie seminarium z udzia³em przedstawicieli Sopotu, Gdañska, Lublina, Bydgoszczy, Warszawy, Wroc³awia i wielu innych orodków. Bez
wyj¹tku wyrazili oni w ankietach koñcowych wolê uczestniczenia za rok
w podobnym seminarium, które powinno mieæ zasiêg ogólnopolski.
Sprawozdanie z seminarium wraz z linkami do poszczególnych wyg³oszonych referatów zamieszczone zostanie w lipcowym numerze czasopisma EBIB, ukazuj¹cego siê wy³¹cznie w wersji elektronicznej, do
przegl¹dania którego i wielu innych tytu³ów czasopism w wersji elektronicznej zapraszam na stronê internetow¹ Biblioteki: http://
www.bg.pwr.wroc.pl
W sprawozdaniu, oprócz referatów, znajd¹ pañstwo tak¿e przepis na
rogaliki z ró¿¹, które podamy równie¿ za rok, zgodnie z wol¹ ankietowanych uczestników seminarium. Zamiecimy najciekawsze g³osy w dyskusji, jeli dotr¹ do nas na czas w postaci plików; miêdzy innymi nagrodzone brawami wyst¹pienie profesora Miros³awa Soroki na temat roli
biblioteki we wspó³czesnym wiecie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujê i zapraszam za rok.
Danuta Dudziak

