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Pod pomnikiem
4 lipca jest dniem powiêconym pamiêci
o zbrodni, która wraz z szeregiem innych
dzia³añ mia³a doprowadziæ do zniszczenia
polskiej inteligencji. Tego dnia 59 lat temu
rozpoczê³y siê egzekucje naukowców lwowskich uczelni. Aresztowano ich czêsto wraz
z rodzinami lub przypadkowymi goæmi
bawi¹cymi w ich domach i rozstrzeliwano
na Wzgórzach Wóleckich. Dla lwowskiej
inteligencji  czêsto dobrze znaj¹cej jêzyk
niemiecki i wychowanej w liberalnej aurze
cesarstwa austriackiego  wprowadzone represje by³y szokiem. Okupant okaza³ siê tu
jeszcze brutalniejszy ni¿ w przypadku wiêzionych i
zsy³anych do obozów koncentracyjnych naukowców
krakowskich.
Uroczystoæ,
której g³ównym
organizatorem jest
Zarz¹d G³ówny
Towarzystwa Mi³oników Lwowa i
Kresów Po³udniowowschodnich, zgromadzi³a przedstawicieli
uczelni wroc³awskich i grono lwowiaków,
którzy pamiêtaj¹ ¿ywo te tragiczne czasy.
Reprezentowali ich panowie Emil Teluk
(ZG TMLiKPW) i Tadeusz Osmêda (by³y
student Akademii Handlu Zagranicznego we
Lwowie).
Kapelan rodowiska lwowskiej AK ks.
Edward Mazur odprawi³ modlitwê za tych,
którzy choæ w ludzkim rozumieniu doznali
kani, Bóg wezwa³ Ich do swego Królestwa.
Delegacja PWr, w sk³ad której wchodzili
prorektor L.Jankowski, prorektor Jerzy
wi¹tek, z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem.
Prorektor PWr dr Ludomir Jankowski wyg³osi³ przemówienie:
Szanowni Pañstwo!
Mija dzisiaj kolejna, 59. rocznica mordu
dokonanego na profesorach lwowskich
uczelni przez hitlerowskich oprawców.
Zgromadzilimy siê tu, aby uczciæ ofiarê
¿ycia z³o¿on¹ rankiem 4 lipca 1941 r. na
lwowskich Wzgórzach Wóleckich. Zbrodnia
dokonana tego dnia stanowi³a kolejne ogni-
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wo w strasznym ³añcuchu obu, brunatnego
i czerwonego, totalitaryzmów. Profesorowie
zginêli nie dlatego, ¿e walczyli z broni¹ w
rêku, nie zginêli przez przypadek, zgarniêci
w ulicznej ³apance Zostali zamordowani,
zgodnie z okrutnym planem, bo nale¿eli do
polskiej elity intelektualnej. Podzielili los
ofiar Katynia, Charkowa, Tweru, hitlerowskich obozów koncentracyjnych i ³agrów na
Nieludzkiej Ziemi.
Na cokole tego pomnika widnieje napis:
Nasz los  przestrog¹. Niech przypomina on, do czego prowadz¹ jedynie s³uszne idee, dyktatura i skrajny nacjonalizm.
Jeszcze nie mo¿emy cieszyæ siê zakoñczeniem odbudowy Cmentarza Orl¹t Lwowskich czy upamiêtnieniem profesorów w miejscu ich
stracenia, ale imperatyw pojednania miêdzy narodami jest coraz
szerzej dostrzegany. Nie kroczmy
jednak drog¹ pojednania za wszelk¹ cenê, zapominania o poniesionych ofiarach. To w³anie pamiêæ o nich pozwala doceniæ wartoæ osi¹ganych porozumieñ, przeprosin, nawi¹zywanych kontaktów.
Wierzê, ¿e profesorowie lwowskich uczelni zamordowani w dniu 4 lipca 1941 r. pragn¹, aby ich ofiara ¿ycia owocowa³a w nastêpnych pokoleniach umiejêtnoci¹ wyci¹gania wniosków i podejmowania dzia³añ
zapobiegaj¹cych odradzaniu siê z³a.
Szanowni Pañstwo! Uczcijmy pamiêæ o
lwowskich profesorach zamordowanych na
Wzgórzach Wóleckich chwil¹ ciszy! Niech
Ich los bêdzie przestrog¹!
Deklarowano, ¿e nastêpna, 60. ju¿ rocznica zbrodni bêdzie okazj¹ do szerszego
przedstawienia zajêtego doczesnymi problemami spo³eczeñstwu losu jego wybitnych
przedstawicieli. Bowiem wci¹¿ przerzedzane przez up³yw czasu grono wiadków wojny chcia³oby utrwaliæ w wiadomoci m³odego pokolenia najistotniejsze fakty i podstawowe wartoci, przy których wytrwa³o
mimo tylu ofiar. (mk)
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Zdarzy³o siê 4 lipca 1941 we Lwowie

Szanowni Pañstwo,
Podwójny wakacyjny numer zawiera bilans wielu prac prowadzonych w ci¹gu wielu miesiêcy. Podsumowujemy rekrutacjê na studia,
zjazd pierwszych absolwentów i dwa
posiedzenia Senatu. Obszerny materia³ z KBN jest wynikiem konferencji NAUKA 2000, ale i bilansem
przed wejciem w ¿ycie zmodyfikowanej ustawy o Komitecie Badañ
Naukowych.
Interesuj¹cym i inspiruj¹cym wydarzeniem by³a konferencja na temat
nauczania fizyki w wy¿szych szko³ach technicznych. Zainspirowa³a
ona pracowników Instytutu Fizyki
PWr do ciekawych przemyleñ.
Uda³o nam siê uzyskaæ przy tej okazji skrót interesuj¹cego wyst¹pienia
prof. Andrzeja Olesia z AGH na temat magnetyzmu ziemskiego. Zachêcamy do lektury!
Ju¿ we wrzeniu, po milenijnym
Festiwalu Nauki zacznie siê rok akademicki, który ponownie bêdzie rekordowy pod wzglêdem kszta³conych
studentów. Politechnika przyjê³a na
same studia dzienne ponad 7 tysiêcy osób. To wiadczy o skali zadañ
dydaktycznych, z którymi wchodzimy w nastêpny rok akademicki.
Mamy wiêc nadziejê, ¿e ostatnie
w tym tysi¹cleciu wakacje bêd¹ interesuj¹ce i niezbyt deszczowe, ¿e
przywioz¹ z nich Pañstwo wiele wra¿eñ i zdjêæ, które pozwol¹ z optymizmem wkroczyæ w rok 200/2001,
czego ¿yczy
Redakcja
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MINISTRANT ZDROWIA

Centralnym Duszpasterzem Akademickim w miejsce ks. dr Tadeusza Reronia, dekretem JE ks. Kardyna³a Henryka Gulbinowicza powo³any zosta³ ks. Miros³aw Maliñski. Nowy duszpasterz wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ w roku 1998, w latach 1998-2000
by³ wikariuszem w rodzie l¹skiej. Ks.
Miros³aw Maliñski jest absolwentem Akademii Rolniczej (studia na kierunku geodezji i kartografii ukoñczy³ w 1989 roku). Jest
zwi¹zany ze wspólnota w Taizé prawie rocznym tam pobytem i wiêzami przyjani z
braæmi. Jest wychowankiem Duszpasterstwa
Akademickiego Wawrzyny. W zesz³ym roku
by³ rzecznikiem prasowym wroc³awskiej
pielgrzymki na Jasn¹ Górê, a tak¿e pomys³odawc¹ i realizatorem (zdoby³ fundusze i
doprowadzi³ do koñca realizacjê) umieszczenia w lipcu promocji pielgrzymki poprzez 100 billboardów rozmieszczonych na
terenie Wroc³awia z has³em Pielgrzymowanie s³u¿y zdrowiu  ministrant zdrowia i
opieki duchowej. (mwj)
TARGI INNOWACJE 2000

W dniach 11-13 padziernika br. w Gdañsku pod patronatem Ministra Nauki,
Przewodnicz¹cego KBN Andrzeja Wiszniewskiego i Ministra Gospodarki Janusza
Steinhoffa
odbêd¹ siê III Miêdzynarodowe Targi
Wynalazków i Salon Wzornictwa Przemys³owego.
Wspó³organizatorami targów s¹: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,
Agencja Techniki i Technologii, Centrum
Transferu Technologii oraz Przegl¹d Techniczny.
Formularz zg³oszeniowy znajduje siê pod
adresem http://www.mtgsa.com.pl/polska/
formularz_zgloszeniowy.shtml
Wiêcej informacji o targach na stronie
http://www.mtgsa.com.pl/polska/inowacje.shtml
POCZTÓWKA Z KAR£OWA

Zak³ad Us³ug Socjalnych informuje, ¿e
od dnia 1 lipca 2000 r. orodek wypoczynkowy w Kar³owie zosta³ oddany w dzier¿awê by³ej kierowniczce orodka. Jednoczenie informujemy, ¿e pracownicy Politechniki Wroc³awskiej mog¹ korzystaæ z orodka na dotychczasowych zasadach, tj. korzystaæ z dofinanowania z ZFS do noclegów.
Cena noclegu z podatkiem VAT wynosi
20,33 z³. Rezerwacji noclegów dokonuje siê
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bezporednio w orodku (tel. 0-7487 122
28), natomiast pobyt op³aca siê w Zak³adzie
Us³ug Socjalnych (budynek C-9, pok. 422).
TRWAJ¥ PRACE
LEGISLACYJNE NAD USTAW¥

29 czerwca br. odby³o siê w Sejmie drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badañ Naukowych wraz z wyst¹pieniami klubów poselskich i zapytaniami. Szczegó³y (w tym dostêp do stenogramu wypowiedzi) dostêpne
s¹ na stronie http://www.kbn.gov.pl/pub/
kbn/docs/projekt/0629.html
GDZIE CO MO¯NA ZJEÆ?

Zak³ad Us³ug Socjalnych uprzejmie informuje, ¿e w okresie wakacyjnym pracowaæ bêd¹ nw. kluby:
W lipcu:
 sto³ówka pracownicza  do 14 lipca,
 klub pracowniczy A-1,
 klub studencki A-1/S,
 klub w bud. C-3,
 bar Orient w bud. C-7,
 bar Top Orient przy pl. Grunwaldzkim,
 bar Readys w bud. A-1,
 bar Readys przy ul. Curie-Sk³odowskiej,
W sierpniu:
 klub studencki A-1/S,
 bar Top Orient przy pl. Grunwaldzkim,
 bar Readys przy ul. Curie-Sk³odowskiej.
Sto³ówka pracownicza po przerwie wakacyjnej wznowi dzia³alnoæ po 15 wrzenia.
ZAK£ÓCENIA KOMUNIKACYJNE

W zwi¹zku z rozpoczêciem z pocz¹tkiem
lipca br. remontu sieci ciep³owniczej w rejonie kompleksu budynków C i D PWr
uprzejmie zawiadamiamy, ¿e w nastêpstwie
tych prac mog¹ pojawiæ siê utrudnienia i
ograniczenia w ruchu pieszym i komunikacyjnym.
Prace wykonuje Zak³ad ProjektowoWykonawczy Inwestycji Ciep³owniczych
INWEST TERMA s.c. na zlecenie Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. Wykonawca zosta³ zobowi¹zany do
zabezpieczenia terenu dzia³ania, a po wykonaniu prac  do przywrócenia stanu
sprzed rozpoczêcia robót.
Termin zakoñczenia prac remontowych
przewidywany jest na 29 wrzenia br
Szczegó³owych informacji w tej sprawie
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udziela Kierownik Dzia³u AdministracyjnoGospodarczego.
Anna Binkiewicz
Biuro Dyrektora Administracyjnego

ZAPROSZENIE NA WYSTAWÊ

W galerii DESIGN przy ul. widnickiej
2/4 od 20 lipca do 20 sierpnia br. czynna
jest wystawa Jak szk³o kruche przygotowana przez mgr Dorotê Schoeder-Szufê i asystenta Stanis³awa Sobotê. Zaprezentowano
na niej powsta³e w ci¹gu ostatnich 13 lat
najlepsze prace dyplomowe i kursowe studentów jedynego w Polsce Wydzia³u Ceramiki i Szk³a. Ciekawa ekspozycja pozwala
zauwa¿yæ ró¿norodnoæ form i technik, poszukiwanie coraz to nowych rozwi¹zañ
twórczych. Pokazane tu szk³o artystyczne
stanowi jedynie czêæ zbiorów Katedry
Szk³a i Muzeum Akademii Sztuk Piêknych
we Wroc³awiu. Zachêcamy do zapoznania
siê z dorobkiem dydaktycznym tej wroc³awskiej artystycznej uczelni.
NA ODLEW

Jak informuje sekretarz generalny Stowarzyszenia Technicznego Odlewników
Polskich Tadeusz Franaszek, 17 lipca 2000
r. zainaugurowa³o dzia³alnoæ Centrum Polskiego Odlewnictwa, orodek zlokalizowany w Krakowie przy ul. Zakopiañskiej 73.
Skupia ono Instytut Odlewnictwa, Odlewnicz¹ Izbê Gospodarcz¹, Stowarzyszenie
Techniczne Odlewników Polskich i inne instytucje zwi¹zane z bran¿¹ odlewnicz¹ i pracuj¹ce na jej rzecz.
W spotkaniu otwieraj¹cym centrum
wziêli udzia³: wicemarsza³ek Senatu Andrzej Chronowski, pos³owie, wród których
by³ przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u Odlewników Józef Górny, wiceminister gospodarki oraz kierownicy instytucji i
firm z bran¿y odlewniczej, a tak¿e instytucji powo³anych do budowy nowoczesnych
systemów transferu technologii.
Gospodarze spotkania: prezes STOP i
OIG  Józef Suchy i dyrektor Instytutu Odlewnictwa  Jerzy Tybulczuk d¹¿yli przede
wszystkim do przedstawienia celów i zasad
dzia³ania orodka, zw³aszcza w zakresie statystyki, marketingu, wdra¿ania nowych
technologii oraz doradztwa i szkolenia.
PODZIÊKOWANIE

Wszystkim osobom, które okaza³y mnie
i mojej rodzinie pomoc i zrozumienie w
naszych k³opotach sk³adam serdeczne podziêkowanie.
Anna Kuczwara
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X POSIEDZENIE SENATU
(29.06.2000)

Senat uczci³ pamiêæ zmar³ego prof. Jerzego Schroedera, którego sylwetkê przypomnia³ prof. H.Górecki. Uczczono tak¿e
pamiêæ ks.prof. J.Tischnera, który w roku
1997 wyg³osi³ na PWr wyk³ad inauguracyjny.
 Senat wyrazi³ zgodê na mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr
hab. in¿. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas i prof. dr hab. Miros³awa Kuty³owskiego (WPPT).
 Zaaprobowano te¿ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. in¿. arch. Janusza Rêbielaka (Wydz.Arch.), dr hab. in¿. Adama Soko³owskiego (Wydz.Chem.) i dr hab. in¿.
Mariana Hopeja (Wydz.IZ).
 Senat wyrazi³ zgodê na ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. in¿. Krystyny Je¿owieckiej-Kabsch, dr hab. in¿. Zbigniewa Królickiego (Wydz. M.-E), dr hab. in¿. Piotra
Dudziñskiego, dr hab. in¿. Edwarda Dzidowskiego i dr hab. in¿. Piotra E.Wrzecioniarza (Wydz. Mechaniczny).
 Jednog³onie zatwierdzono wniosek o
nadanie prof. zw. dr hab. in¿. Janowi
Kmicie tytu³u doktora h.c. PWr. W imieniu
nieobecnego promotora postêpowania prof.
Ottona D¹browskiego sylwetkê kandydata przedstawi³ prof. E.Kubica.
 Zatwierdzono wnioski o nadanie prof.
zw. dr hab. in¿. Marianowi Cegielskiemu
(Wydz. El-ny) i prof. zw. dr hab. in¿. Wies³awowi Barwiczowi (Wydz. El-ki) Medalu PWr. Uzasadnienie pierwszego wniosku
przedstawi³ prof. J.Szafran, drugiego 
prof. J.Biernat, a poparli go prof. A.Mulak i prof. J.Zdanowski. Podkrelono du¿e
osi¹gniêcia organizacyjne prof. Barwicza
mimo ¿e nigdy nie nale¿a³ do partii.
 Pani Kwestor mgr A.Maniak przedstawi³a wniosek o przyjêcie bilansu uczelni
za 1999 rok zatwierdzonego przez bieg³ych
rewidentów(Eliks, Audytorska Sp. z o.o.).
Suma bilansowa na 31.12.99 wynios³a
250.887.672,82 z³, co oznacza wzrost 13%.
Osi¹gniêto zysk netto 13 mln z³. Przyrost
rodków w roku 1999 wynosi 20,5 mln z³.
Pasywa wzros³y o 21%, w tym: fundusz zasadniczy o 14 mln (9%), zobowi¹zania o
20%. koszty dzia³alnoci operacyjnej o 5%.
Odsetki uzyskiwane z lokat zmala³y do 65%
kwoty osi¹gniêtej rok wczeniej.
Prof. J.Zwodziak w imieniu Senackiej
komisji Ekonomiczno-Finansowej pozytywnie zaopiniowa³ wniosek.
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Prorektor J.Zdanowski podkreli³, ¿e
znaczna czêæ rodków jest w dyspozycji
jednostek organizacyjnych. Ze rodków centralnych na import czasopism przeznaczono 1,968 mln z³, za 2,861 mln z³ zablokowano ze wzglêdu na przewidywany udzia³
w³asny uczelni w inwestycjach i mo¿liwe
straty.
JM Rektor zauwa¿y³, ¿e podany zysk
13 mln nale¿y rozumieæ jedynie formalnie.
W rzeczywistoci osi¹ga siê nie wiêcej ni¿
2,8 mln.
Prof. J.Biernat oceni³, ¿e cytowane liczby wymagaj¹ dodatkowego komentarza.
Mgr A.Maniak zapowiedzia³a przedstawienie szczegó³owej analizy gospodarki finansowej na kolejnym posiedzeniu. Dr
M.Michalewska podkreli³a, ¿e niektóre
zmiany s¹ wynikiem zmiany sposobu rejestrowania sk³adek ZUS.
Senat przyj¹³ bilans (43:0:1).
 Nastêpnie Senat zatwierdzi³ (43:0:1)
propozycjê podzia³u wypracowanego zysku.
Na uczelniany fundusz nagród (finansowanie wyp³at z tyt. nagród za wdro¿enia) przeznaczono 5.495,73 z³, za pozosta³e
13.091.330,35 z³ na fundusz zasadniczy
uczelni.
 Zatwierdzono (45:0:0) bieg³ych rewidentów, którzy bêd¹ badaæ bilans za rok
2000. Bêd¹ to ponownie panie mgr J.Walnik-Fiema i mgr M.Krudowska (Eliks Sp.
z o.o.).
 Przedstawiono Senatowi do zatwierdzenia plan rzeczowo-finansowy na rok 2000.
(przyjmowany kwalifikowan¹ wiêkszoci¹
g³osów). Zaplanowano wzrost kosztów dzia³alnoci operacyjnej o 10,7%, co przede
wszystkim uwzglêdnia rzeczywist¹ inflacjê
(9,8%). Zak³ada siê wzrost wydatków na
materia³y i energiê o 10%, na us³ugi obce 
o 19%, na wynagrodzenia o 7,5%. Wzrost
wydatków na aparaturê specjaln¹ o 40%
wynika z iloci rodków uzyskiwanych z
KBN. Du¿¹ pozycjê w kosztach operacyjnych stanowi wartoæ sprzedanego maj¹tku
trwa³ego (1,2 mln), gdy¿ wynika ze sprzeda¿y mieszkañ zak³adowych. Znacznie
(dwukrotnie) wzros³y koszty finansowe
(koszty obs³ugi bankowej i ujemne ró¿nice
kursowe). Planowany zysk netto wynosi 400
tys. z³.
Planowane przychody z dzia³alnoci
operacyjnej (257,5 mln z³) wzrosn¹ o 5%,
gdy¿ przepisy nakazuj¹ uwzglêdnianie
wp³ywów z MEN i KBN. Z tego 64% wynios¹ przychody z dzia³alnoci dydaktycznej. G³ówna czêæ tej dzia³alnoci (84,3%)
zostanie sfinansowana z bud¿etu pañstwa,
8% wynios¹ przychody za p³atne zajêcia
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dydaktyczne. Wynajem sal dyd., wp³ywy z
programów miêdzynarodowych to 7,2%.
Przychody z dzia³alnoci badawczej to 78,4
mln z³. Fundusz zasadniczy na koniec br.
powinien wynieæ 167 mln. Uczelniany fundusz nagród spadnie w tym roku z 40,4 tys.
do 30,5 tys. z³.
Komisja Ekonomiczno-Finansowa zaopiniowa³a pozytywnie przedstawione dokumenty.
Prof. J.Biernat zapyta³ o interpretacjê
poszczególnych danych (planowane przychody i zyski, spadek rodków na stypendia socjalne i liczby miejsc w DS-ach w
aspekcie planowanego wzrostu liczby studentów). Prof. J.Zdanowski odpowiedzia³,
¿e mo¿liwoci kwaterowania studentów zale¿¹ od skali remontów. Uczelnia rozwa¿a
mo¿liwoæ oddania DS-ów w ajencjê. Podkreli³ te¿, ¿e choæ wzrost liczby studentów
jest du¿y (20%), z punktu widzenia interesów finansowych uczelni powinien byæ jeszcze wiêkszy.
Na pytanie in¿. A.Tarczewskiego JM
Rektor wyjani³, ¿e redni koszt kszta³cenia studenta wynosi w skali kraju 6000 z³.
Prorektor L.Jankowski podkreli³, ¿e
liczne uczelnie pañstwowe (tak¿e UWr)
przekraczaj¹ dopuszczalny limit studentów
zaocznych wynosz¹cy 1 st. dziennych. Prawie wszystkie uczelnie twierdz¹, ¿e musz¹
dofinansowywaæ dydaktykê kosztem badañ.
Senat przyj¹³ plan rzeczowo-finansowy
(41:2:1).
 Wród przedstawionych Senatowi propozycji zg³oszonych przez wydzia³y i studia kandydatur do Nagrody Senatu znalaz³y siê dwa nazwiska osób z W-4  obie
poparte przez RW. Senat postanowi³ zaakceptowaæ to rozwi¹zanie ze wzglêdu na skalê Wydzia³u Elektroniki. Jak podkreli³ prof.
E.Kubica, generalne zasady przyznawania
nagród wymagaj¹ dyskusji. Tym razem zatwierdzono wszystkie kandydatury. Nagrody otrzymaj¹:
W-1 prof. dr hab. in¿. arch. Olgierd Czerner, prof. zw..
W-2 dr in¿. Krystyna Szczeniak,
W-3 prof. dr hab. Barbara Lejczak,
prof. nzw.,
W-4 prof. dr hab. in¿. Jan Kazimierczak,
prof.zw.,
dr hab. in¿. Marceli Uruski,
prof. nzw.,
W-5 prof. dr hab. in¿. Tadeusz £obos,
prof. zw.,
W-6 dr hab. in¿. Jan Drzyma³a,
prof. nzw.,
Dokoñczenie na stronie 6

Dokoñczenie ze strony 5
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W-7 prof. dr hab. in¿. Jerzy Zwodziak,
prof. zw.,
W-8 dr in¿. Iwona Dubielewicz,
W-9 dr in¿. Janusz Zabokrzycki,
W-10 prof. dr in¿. Henryk ¯ebrowski,
prof.zw.,
W-11 dr hab. Jerzy Nowak, prof. nzw.,
SWFiS mgr Marian Issel.
 Prorektor ds. Nauczania prof. J.wi¹tek przedstawi³ propozycjê wprowadzenia
ogólnouczelnianego systemu zapewnienia
jakoci kszta³cenia. Ma on s³u¿yæ doskonaleniu dydaktyki, podnoszeniu kwalifikacji
kadr, a przez to wzmocniæ pozycjê PWr na
mapie kraju i odpowiedzieæ na wymogi
przysz³ego systemu akredytacji. Spraw¹ jakoci zajmowa³yby siê specjalne komisje
wydzia³owe, za co roku powinien siê odbyæ przegl¹d uczelniany.
Propozycja ta zosta³a poparta przez Senackie Komisje ds. Dydaktyki i ds. Statutu
i Regulaminów. Przewodnicz¹cy Senackiej
Komisji ds. Ocen równie¿ opowiedzia³ siê
za tym rozwi¹zaniem.
JM Rektor przytoczy³ stanowiska KRUP
i KRPUT popieraj¹ce wprowadzanie systemów akredytacji.
Prof. J.Koch wyra¿aj¹c aprobatê dla
tych koncepcji zauwa¿y³, ¿e dot¹d nie okrelono kryteriów, które nale¿y stosowaæ.
Prof. P.niady dostrzeg³ sprzecznoæ
miêdzy zalecanym przez w³adze uczelni
zwiêkszaniem rekrutacji a popraw¹ jakoci
kszta³cenia.
Dr J.Górniak by³ zdania, ¿e odpowiedzi¹ na ten problem jest prowadzenie wspól-

XI POSIEDZENIE SENATU
(7.07.2000)

JM Rektor poinformowa³ o mierci zaginionego od kilku miesiêcy dr Ryszarda
Presza. Jego sylwetkê przypomnia³ dyrektor I-24 dr Z.Smalec.
 Senat zatwierdzi³ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr hab.in¿.Janusza M.Pawlikowskiego (Wydz. PPT) i prof. dr in¿. Jerzego Jêdrzejewskiego (Wydz. Mech.).
 Udzielono równie¿ poparcia wnioskom
o mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego dra hab. in¿. Jerzego
Walendziewskiego (Wydz. Chem.), dr
hab. in¿. Zofii Wilimowskiej (Wydz. IZ)
i dra hab. Wac³awa Urbañczyka (Wydz.
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nych, masowych zajêæ dla I roku i zdecydowana selekcja po nim.
Propozycja zosta³a zaaprobowana przez
Senat.
 W³adze uczelni zwróci³y siê do Senatu
o podjêcie dzia³añ zwi¹zanych z mo¿liwoci¹ sprzeda¿y gruntu PWr. Chodzi o dzia³kê przy ul. Wroñskiego (dzia³ka 3000 m.kw.,
wartoæ ok. 200 z³/m.kw.), na której obcy
podmiot gospodarczy chcia³by zbudowaæ
komercyjny dom studencki. Proponuje siê,
¿e uczelnia przekaza³aby mu prawo do wieczystego u¿ytkowania gruntu (termin p³atnoci  po oddaniu budynku), zawarta zosta³aby te¿ umowa przyrzeczenia oddania
PWr równowa¿noci jej aportu. Pokoje
studenckie uzyskane przez PWr by³yby w
jej dyspozycji. Nabycie prawa do gruntu
potrzebne jest inwestorom dla uzyskania
kredytu bankowego.
Prof. J.Zwodziak (Kom. Ek.-Fin.) zaakceptowa³ propozycjê zastrzegaj¹c prawo
do opiniowania dokumentów formalnoprawnych.
Prof. M.Piekarski wyrazi³ w¹tpliwoæ,
czy dany teren, jako przylegaj¹cy do g³ównego kampusu, nie powinien znaleæ siê w
perspektywicznych planach rozbudowy
PWr.
Senat wyrazi³ zgodê na podjêcie dalszych
dzia³añ (18:6:10).
 Wyra¿ono zgodê na powo³anie 4 zak³adów w Studium Nauk Humanistycznych
(30:2:2). Wniosek przedstawi³ p.o. kierownika SNH dr S.Balicki.
 Zaaprobowano te¿ umowê o wspó³pracy naukowej miêdzy Wydzia³em Elektrycznym PWr a Wydzia³em Energetycznym Pry-

azowskiego Pañstwowego Uniwersytetu
Technicznego w Mariupolu na Ukrainie
(34:0:0).
 Prorektor J.Zdanowski odpowiedzia³
na interpelacjê prof. J.Biernata nt. kszta³tu bud¿etu wydzia³ów. Stwierdzi³, ¿e podzia³
dotacji opiera siê na algorytmie MEN. Przy
podziale uwzglêdnia siê wspó³czynnik korekcyjny dla filii (1,5), wykorzystanie dochodów w³asnych, minimalne potrzeby na
dany rok oraz okrela siê minimalne i maksymalne wydatki na badania w³asne i dzia³alnoæ statutow¹. rodki dwóch wydzia³ów
tworz¹ce ich bilans dodatni rozdzielono
miêdzy pozosta³e. W przysz³oci skala interwencji powinna zmaleæ.
Rzeczywicie, nie wszystkie obliczenia
by³y prawid³owe. Zostan¹ one skorygowane.
Nie przyjêto w rozliczeniach opcji 0
ze wzglêdu na gro¿¹ce skutki.
 Prof. J.Misiewicz z³o¿y³ interpelacjê:
jakie mo¿na podj¹æ dzia³ania i decyzje, by
w przysz³ym roku nie by³o potrzeby przekazywania rodków na badania na fundusz
p³ac.
 JM Rektor omówi³ ostatnie wydarzenia: prace nad ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym, posiedzenie KRPUT w Zielonej
Górze, KRUWiO oraz sesjê CRE w Trondheim.
 Prof. J.Biernat poprosi³ o okrelenie,
jak bêdzie d³ugoæ semestru w nowym roku
akademickim (uchwa³a o 14-tygodniowym
semestrze dotyczy³a tylko bie¿¹cego roku)
i przedstawi³ niezbêdne zmiany w systemie
rozliczania dydaktyki.
JM Rektor zapowiedzia³ dyskusjê na te
tematy na posiedzeniu lipcowym.

PPT).
 Senat postanowi³ nadaæ Medal PWr
prof. zw. dr hab. in¿. arch. Edmundowi
Ma³achowiczowi (Wydz. Arch.) i prof. zw.
dr hab. in¿. Edwardowi W.Mielcarzewiczowi (Wydz. In¿.r.)
Prof. J.Koch, jako przewodnicz¹cy Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej stwierdzi³, ¿e mimo aprobaty komisji
dla wszystkich wniosków osobowych rozpatrywanych na tym posiedzeniu, nale¿y
zastanowiæ siê, czy  generalnie  przedstawiane przez rady wydzia³ów opinie o
kandydatach do mianowañ nie s¹ przesadnie entuzjastyczne. Opracowania sygnowane przez dziekanów sugeruj¹, ¿e mamy ju¿
kilka nagród Nobla. Za publikacjê uwa¿a
siê wszystko, nawet publikacyjki na kon-

ferencyjkach. Zbiory referatów konferencyjnych uchodzi za wspó³autorsk¹ ksi¹¿kê, pojedynczy wyjazd zagraniczny  za
intensywn¹ wspó³pracê. Z namaszczeniem wymienia siê przynale¿noæ do niewiele znacz¹cych stowarzyszeñ, ale zapomina siê o d³ugoletniej przynale¿noci do
organizacji, któr¹ opuci³o siê dopiero po
wyprowadzeniu sztandaru. Takie metody
nie s³u¿¹ presti¿owi uczelni. Prof. J.Koch
zapowiedzia³, ¿e w przysz³ym roku komisja bêdzie ¿¹da³a dokumentów powiadczaj¹cych prawdê. Bo jeli starzy profesorowie nie powiedz¹ prawdy  to kto j¹ powie?
 Prorektor J.Zdanowski przedstawi³
wniosek o powo³anie prof. T.Lutego na
kierownika Centrum Materia³ów Zaawan-
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sowanych i Nanotechnologii. Senat zaaprobowa³ ten wniosek.
 Przewodnictwo obrad Senatu obj¹³
prof. E.Kalinowski. JM Rektor przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoci uczelni w
1999 roku. Przytoczy³ szereg danych ekonomicznych, demograficznych i finansowych. Mo¿na je znaleæ w specjalnie przygotowanym w tym celu dokumencie.
W dyskusji prof. J.Koch podkreli³ potrzebê wyci¹gniêcia wniosków z przytoczonych liczb, np. z danych demograficznych (starzenie siê kadry). Prof. W.Kollek dostrzeg³ koniecznoæ uwolnienia
uczelni od balastu s³u¿b socjalnych i transportowych. Prof. P.Kafarski zaleci³ zajêcie siê problemem iloci i jakoci publikacji. Mgr J.Borowiec zauwa¿y³, ¿e dane z
uzupe³niaj¹cego materia³u nt. dotacji aparaturowych mówi¹ o nierównomiernym
podziale rodków na aparaturê pomiêdzy
ró¿ne uczelnie. Prof. J.Misiewicz podkreli³ niedofinansowanie dzia³alnoci badawczej, a prof. R.Grz¹lewicz  brak zdrowego systemu ocen.
Odpowiadaj¹c na zg³oszone uwagi prorektor L.Jankowski stwierdzi³, ¿e sposób
korzystania z 8% odpisu na ZFS jest okrelony ustaw¹, zatem w³adze uczelni nie
maj¹ pe³nej swobody w podejmowaniu odpowiednich decyzji. Nie³atwo te¿ korzystnie sprzedaæ orodek wczasowy.
Prorektor J.Zdanowski powiedzia³, ¿e
przecenia siê czasem wartoæ maj¹tku
uczelni. Doda³, ¿e sprawy nauki, publikacji i awansów s¹ przedmiotem troski w³adz
PWr. Zysk z dydaktyki jest przede wszystkim dorobkiem wydzia³ów; bierze siê go
pod uwagê przy kszta³towaniu bilansu na
kolejny rok.
Prof. J.Koch wyrazi³ pogl¹d, ¿e strategia
uczelni nie jest sum¹ strategii wydzia³ów.
Senat przyj¹³ sprawozdanie (37:2:3).
 JM Rektor zainicjowa³ dyskusjê o stanie i zadaniach bie¿¹cych PWr. Przypomnia³, ¿e rednio uczelnie czerpi¹ 85%
swoich rodków z dotacji bud¿etowej. S¹
to jednak coraz trudniejsze do zdobycia
rodki wobec znacznych obci¹¿eñ resortu
i licznie powstaj¹cych i tworz¹cych silne
lobby uczelni niepañstwowych. Jednoczenie wiele uczelni dzia³a poza prawem, np.
nielegalnie tworzy filie. Na tym tle PWr
ze swoimi 3 filiami wypada bardzo dobrze.
W regionie powsta³a koncepcja Uniwersytetu Dolnol¹skiego. Czy jest to rozwi¹zanie problemów? Trudno dzi odpowiedzieæ. JM Rektor wezwa³ dziekanów, by
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przygotowali w³asne stanowiska w tej sprawie.
Prof. J.Zdanowski przedstawi³ analizê
rodków bêd¹cych w dyspozycji Rektora
(13,5 mln z³) i omówi³ skutecznoæ pozyskiwania grantów z KBN. Aktywnoæ wydzia³ów i ich uzysk rodków znacznie siê
ró¿ni¹. Najaktywniejszy jest W-3, który
sk³ada³ rednio 13,8 wniosku na 100 nauczycieli akad. na konkurs. Najlepszy
uzysk mia³ W-5 (76%). PWr jest na IX i
X miejscu pod wzgl. przyrostu statutówki
i badañ w³asnych. Lepsze s¹ Pl., P£ i PG.
Pod wzglêdem iloci jednostek I kategorii
w strukturze uczelni mamy dopiero V miejsce (po PKr.).
Prof. J.Koch zauwa¿y³, ¿e kadra wydzia³ów zaanga¿owana w inn¹ dzia³alnoæ
(np. projektow¹, zewnêtrzne zlecenia)
mniej zabiega o granty. Doda³, ¿e obecnie
KBN planuje wsparcie kontaktów miêdzy
placówkami naukowymi i ma³ymi lub rednimi firmami (krajowymi).
Prof. Z.Gnutek stwierdzi³, ¿e du¿e
mo¿liwoci daje wspó³praca z gminami i
powiatami.
 Prof. J.Misiewicz zaprezentowa³ publikacjê podsumowuj¹c¹ wynik realizacji
projektów badawczych CMZiN. Od 1998
roku podjêto realizacjê 16 projektów ze
rodków prorekotora ds. nauki. Uczestniczy³o w nich 12 instytutów.
 Senat zaaprobowa³ (29:5:1) wniosek
prorektora ds. nauczania o przed³u¿enie
na nastêpny rok uchwa³y o skróceniu semestru do 14 tygodni.
 Prorektor J.wi¹tek omówi³ zakoñczon¹ rekrutacjê na studia: liczbê kandydatów, progi punktowe na poszczególne
kierunki i ocenê przeprowadzonych egzaminów wstêpnych (piszemy o tym odrêbnie). Mo¿na oczekiwaæ, ¿e W-3, W-9 i W10 przeprowadz¹ rekrutacjê we wrzeniu.
 Senat zatwierdzi³ (35:0:0) projekt
umowy o wspó³pracy miêdzy Uniwersytetem H.Poincaré w Nancy. Bêdzie to kontynuacja kontaktów podjêtych w 1995
roku.
 Udzielono poparcia (35:0:0) stanowisku Senatu AGH, który krytycznie wypowiedzia³ siê w sprawie p³ac pracowników
szkó³ wy¿szych i nak³adów na szkolnictwo
wy¿sze.
 Prof. J.Zdanowski odpowiedzia³ na
interpelacjê prof. Cz.Dani³owicza, który
prosi³ o wyjanienie ra¿¹cych dysproporcji w finansowaniu poszczególnych jednostek na Wydziale IZ. Sporn¹ kwesti¹ jest
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potr¹cenie Zak³adowi Systemów Informacyjnych kosztów ³¹cza AT, co spowodowa³o k³opoty finansowe jednostki.
Prorektor stwierdzi³, ¿e nie potwierdzi³a siê teza o ra¿¹cej dyskryminacji, choæ
ra¿¹ce jest pogorszenie[sytuacji Zak³adu].
 W odpowiedzi na interpelacjê prof.
J.Misiewicza o dzia³ania, które pozwoli³yby nie finansowaæ p³ac z funduszu badañ naukowych, prorektor J.Zdanowski
stwierdzi³, ¿e musia³oby siê to ³¹czyæ z
ograniczeniem kadry i zarobków oraz innymi krokami zmniejszaj¹cymi wydatki,
poniewa¿ dotacja MEN jest zbyt ma³a.
 Prof. Cz.Dani³owicz powróci³ do sprawy bêd¹cej przedmiotem jego interpelacji
i poprosi³ o ustalenie, czy w³aciwie dokonano rozliczeñ finansowych. Skoro Zak³ad
ex post zosta³ poinformowany o obci¹¿eniu go za pod³¹czenie sieci w laboratorium,
jak rozliczono rodki z KBN?
Prof. J.Misiewicz zapyta³, czy wobec
rosn¹cych rodków kszta³cenia warto rozwijaæ nauki podstawowe. Jakie s¹ za³o¿enia uczelni co do kszta³cenia w kierunkach
podstawowych i interdyscyplinarnych?
 JM Rektor poruszy³ problem zmiennych decyzji ministerstwa co do ponownego mianowania profesorów zwyczajnych
po ich przejciu na emeryturê.
Omówi³ wynik posiedzenia KRASPu w
Bia³owie¿y. Do najtrudniejszych poruszanych tam problemów nale¿y sprawa szpitali klinicznych. minister kultury waha siê
te¿, co zrobiæ z uczelniami artystycznymi.
Uruchomiono fundusz FNP (2% od prywatyzacji, tj. ok. 400 mln z³). Prezes FNP
prof. M.Grabski proponuje, by sk³adaæ
zapotrzebowanie na finansowanie nowych
dziedzin i technologii.
 Prof. J.Zdanowski poinformowa³, ¿e
zgodnie z art.64 ust.4 ustawy o szkolnictwie wy¿szym mo¿liwe jest tworzenie ponaduczelnianych struktur. Taki charakter
ma mieæ Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemu Dolnol¹skiego. List intencyjny w tej sprawie
podpisa³y AR i PWr. Sfederowane w Centrum zespo³y badawcze bêd¹ mia³y zwiêkszone szanse uzyskiwania grantów. Ze strony PWr we wspó³pracy maj¹ braæ udzia³
prof. J.Zwodziak, prof. H.Górecki,
prof. M.Kochman, dr hab. A.O¿yhar i
prof. A.Noworyta.
Nastêpne posiedzenie Senatu 28 wrzenia, godz. 9.15.
opracowa³a Maria Kisza
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DZIA£ WSPÓ£PRACY MIÊDZYNARODOWEJ INFORMUJE
W Biuletynie Informacyjnym Dzia³u
Wspó³pracy Miêdzynarodowej znalelimy
ofertê stypendialn¹ ze Szwajcarii na rok
akademicki 2001/2002. Dziewiêciomiesiêczne stypendia s¹ przeznaczone dla m³odych pracowników naukowych i s³uchaczy
studiów doktoranckich ró¿nych dziedzin.
Kandydaci powinni znaæ jêzyk francuski
lub niemiecki (w wyj¹tkowych przypadkach angielski). Formularze oraz wykaz
uczelni szwajcarskich, do których zainteresowani mog¹ kierowaæ korespondencjê
w celu nawi¹zania kontaktu naukowego,
dostêpne s¹ w Dziale Wspó³pracy Miêdzynarodowej (El¿bieta Mazurek, bud. A-1,
pok. 146, tel. 28-46). Termin sk³adania
dokumentów w DWM mija 15 padziernika 2000 r.

W celu wspierania studiów doktoranckich niemieckie uniwersytety zak³adaj¹ tzw.
Kolegia Doktoranckie, które bêd¹ umo¿liwiaæ m³odej kadrze naukowej uczestnictwo
w badaniach naukowych. Ka¿de Kolegium
Doktoranckie oferuje okrelony temat, nad
którym wspólnie pracuje ok. 15 od 25 doktorantów i ok. 8 do 15 naukowców.
Kolegia Doktoranckie oferuj¹ tak¿e stypendia na studia doktoranckie.Najwiêksze
szanse na otrzymanie takiego stypendium
maj¹ absolwenci kierunków przyrodniczych
i in¿ynierskich.
Osoby zainteresowane doktoratem w
Kolegiach Doktoranckich w Niemczech
znajd¹ niezbêdne informacje oraz wykaz
Kolegiów Doktoranckich pod adresem internetowym: http://www.dfg.de/aufgaben/

Forschungsfoerderung.html.
Osoby zainteresowane ogólnymi informacjami dotycz¹cymi studiów w Niemczech
mog¹ zwróciæ siê do Przedstawicielstwa
DAAD w Warszawie, ul. Czeska 24/2, 03902 Warszawa; tel. (022)617-48-47 lub
(022)616-13-08; fax (022)616-12-96; e-mail
daad@sgh.waw.pl.
Technische Universität Bergakademie
Freiberg oferuje stypendia Freiherr-vonFriesen Stipendium dla m³odych doktorantów z partnerskich uczelni Europy rodkowej i Wschodniej. Kandydaci powinni przes³aæ dokumenty w jêzyku niemieckim najpóniej do 31 sierpnia 2000 r. Bli¿szych informacji o stypendiach udziela Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej (bud. A-1, pok. 147,
mgr Krystyna Galiñska, tel. 35-85).

Zarz¹dzenia,Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹dzenia wewnêtrzne i pisma okólne:
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 38/2000 z
dnia 14.07.2000 r. w sprawie 14-tygodniowego semestru w roku akademickim 2000/
2001;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 39/2000 z dnia
21.07.2000 r. w sprawie ustalania okolicznoci i przyczyn wypadków studentów oraz
sposobu ich dokumentowania;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 40/2000 z dnia

21.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do ZW 20/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r.;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 41/2000 z dnia
26.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany do zarz¹dzenia wewnêtrznego 25/
99 w sprawie powo³ania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na Politechnice
Wroc³awskiej;
 Pismo okólne 19/2000 z dnia 17.07.2000
r. w sprawie ustalenia kalendarza akademickiego na rok akademicki 2000/2001;

 Pismo okólne 20/2000 z dnia
26.07.2000 r. w sprawie likwidacji magazynów Dzia³u Zaopatrzenia wchodz¹cych w
sk³ad obiektów przy ul. D³ugiej 61 i nowej
organizacji pracy Zespo³u KonserwacyjnoRemontowego przy ul. Gdañskiej 13/15;
 Pismo okólne 21/2000 z dnia
26.07.2000 r. w sprawie zasad ewidencji
wewnêtrznej sk³adników maj¹tkowych zwanych ma³o cennymi o wartoci jednostkowej równej lub ni¿szej ni¿ 350 z³.

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e 13 lipca 2000 r. odszed³ od nas na zawsze

prof. dr hab. in¿. Marceli URUSKI
Zastêpca Dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Akustyki
Politechniki Wroc³awskiej ds. Dydaktykii
Nauczyciel akademicki od 1964 r. Zastêpca Dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Akustyki w 198790, oraz od
1996 do chwili obecnej. Wybitny specjalista obwodów i systemów elektronicznych, autor licznych prac naukowych
z tej dziedziny. Wieloletni wyk³adowca z zakresu teorii obwodów i filtrów cyfrowych. Znakomity dydaktyk, bardzo
lubiany przez m³odzie¿ studenck¹ i wspó³pracowników.
Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³ot¹ Odznak¹ Politechniki.
¯egnamy Cz³owieka Wielkiego Serca i Przyjaciela.
DYREKTOR I RADA NAUKOWA
ORAZ PRACOWNICY
INSTYTUTU TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI
POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ

DZIEKAN I RADA
WYDZIA£U ELEKTRONIKI

REKTOR
POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ
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Wspomnienie
PROF. ZW. JERZY SCHROEDER
(1912  2000)
W dniu 11 czerwca 2000 r. zmar³ prof. Jerzy Schroeder  wybitny chemik
technolog, wychowawca wielu pokoleñ in¿ynierów chemików i pracowników
naukowych, inicjator i koordynator wa¿nych programów badawczych i rozwojowych przemys³u chemicznego, organizator zaplecza badawczego polskiego przemys³u chemicznego, wspó³za³o¿yciel Wydzia³u Chemicznego Politechniki Wroc³awskiej, by³y rektor, dziekan, dyrektor instytutu, kierownik katedry, przewodnicz¹cy rad naukowych szeregu placówek naukowych.
Profesor urodzi³ siê 19 czerwca 1912 roku we Lwowie. W miecie tym
ukoñczy³ Korpus Kadetów Nr 1, a nastêpnie studia na Wydziale Chemicznym
Politechniki Lwowskiej. Bezporednio po studiach, w 1937 r. podj¹³ pracê na
stanowisku asystenta na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej
w Dublanach. Pracowa³ tam do momentu zamkniêcia uczelni przez okupanta
niemieckiego. Uciek³ wtedy do Krakowa, gdzie podj¹³ pracê w Pañstwowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie kierowanej przez wybitnego chemika rolnego prof. T. Lityñskiego. Równoczenie prowadzi³ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ na konspiracyjnym Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1944 r. jako ¿o³nierz batalionu Ska³a Krakowskiej Komendy Dywersji AK pod pseudonimem
Pokorny walczy³ z wojskami niemieckimi w lasach po³udniowej Polski. Po
wojnie zdobywa³ praktykê przemys³ow¹ pracuj¹c jako in¿ynier w oddziale
karbidowni Zak³adów Azotowych w Chorzowie. W 1947 roku zosta³ oddelegowany przez dyrektora Zjednoczenia in¿. W. Bobrownickiego do kierowania
odbudow¹ jednego z budynków Politechniki Wroc³awskiej i utworzenia Katedry Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Uniwersytetu i Politechniki Wroc³awskiej. W dniu 1.05.1947 Profesor rozpocz¹³ pracê w Politechnice Wroc³awskiej jako adiunkt. Zdobywa³ kolejne szczeble kariery naukowej awansuj¹c na stanowisko zastêpcy profesora (1953-1955), docenta
(1955-1964), profesora nadzwyczajnego (1964-1971) i profesora zwyczajnego  w 1971 roku. W czasie pracy na uczelni pe³ni³ szereg wa¿nych funkcji
akademickich. W 1962 roku, po przejciu na emeryturê prof. W. Bobrownickiego  by³ego asystenta Ignacego Mocickiego, obj¹³ Katedrê Technologii
Nieorganicznej, któr¹ rozbudowa³ i przekszta³ci³ w 1969 w Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych.
Profesor kierowa³ instytutem do chwili przejcia na emeryturê w padzierniku 1982. Równolegle pe³ni³ funkcje organizacyjne, poniewa¿ by³ trzykrotnie
wybierany na dziekana Wydzia³u Chemicznego, za dwukrotnie by³ prodziekanem. W roku 1982 obj¹³ funkcjê rektora Politechniki Wroc³awskiej.
Z wielu nowych rozwi¹zañ organizacyjnych, których inicjatorem by³ Profesor, mo¿na wymieniæ uruchomienie w latach szeædziesi¹tych studiów in¿ynierskich na terenie NZPO Rokita w Brzegu Dolnym, zorganizowanie w
1963 roku pierwszego w Polsce Centralnego Laboratorium Analizy Instrumentalnej wiadcz¹cego us³ugi analityczne dla rodowiska wroc³awskiego, a
tak¿e uruchomienie w 1970 roku studium doktoranckiego z udzia³em przemys³u chemicznego.
Profesor spe³ni³ niezwykle wa¿n¹ rolê w integracji rodowiska technologów chemików pracuj¹cych na uczelniach z in¿ynierami zatrudnionymi w przemyle. Na dzia³alnoæ tê sk³ada siê pe³nienie wa¿nych funkcji na zapleczu
naukowo-technicznym przemys³u, w stowarzyszeniach naukowo-technicznych, w gremiach doradczych na szczeblu ministerialnym. Organizowa³ równie¿ cykliczne konferencje z udzia³em pracowników nauki, przemys³u i rolnictwa, uznawane za forum okrelaj¹ce perspektywiczne plany rozwoju przemys³u chemicznego. Profesor w latach 1967-91 przez wszystkie kadencje
pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Pu³awach. Uzyska³ godnoæ honorowego przewodnicz¹cego tej rady.
Wielokrotnie równie¿ pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach (1973-76, 1984-91). W latach 196691 by³ cz³onkiem Komitetu Nauk Chemicznych PAN, a w latach 1981-83 by³
jego wice-przewodnicz¹cym, koordynuj¹c opracowanie wa¿nej dla rozwoju
przemys³u chemicznego ekspertyzy pn. Chemia dla rolnictwa. Zas³ug¹ Profesora jest równie¿ integracja rodowiska chemików technologów i chemików rolnych, co doprowadzi³o do uzgodnionych planów rozwojowych przemys³u nawozowego i nieorganicznego. Z pewnoci¹ w wysokiej pozycji polskiego przemys³u nawozowego jest udzia³ Profesora.
Profesor pe³ni³ rolê integruj¹c¹ rodowisko naukowe technologów oraz
chemików rolnych organizuj¹c cykliczn¹ konferencjê Prace rozwojowe dla

potrzeb przemys³u nawozowego (12 edycji), konferencjê Perspektywy nawozów i nawo¿enia, a tak¿e cykl konferencji Cybernetyzacja chemicznych
procesów technologicznych (4 edycje).
Profesor by³ cz³onkiem komitetów rad redakcyjnych czasopism naukowych, takich jak Wiadomoci chemiczne, Chemik, Przemys³ Chemiczny.
By³ wspó³za³o¿ycielem i redaktorem kwartalnika Komitetu Nauk Chemicznych
PAN, Chemia Stosowana publikuj¹cego prace oryginalne z dziedziny technologii chemicznej.
Profesor prowadzi³ badania w obszarze technologii chemicznej nieorganicznej, w technologii wytwarzania nawozów oraz utylizacji odpadów. Jest
autorem ponad 130 oryginalnych prac badawczych, 40 patentów, z których
wiele jest wdro¿onych. Napisa³ kilka podrêczników, które w okresie odbudowy przemys³u chemicznego by³y du¿¹ pomoc¹ dla in¿ynierów. Posiada³ niezwyk³¹ intuicjê technologiczn¹ w podejmowaniu tematyki i zadañ badawczych,
co przyczyni³o siê do rozwoju przemys³u chemicznego. Profesor posiada³ równie¿ wyj¹tkow¹ umiejêtnoæ realizacji koncepcji technologicznej od badañ
podstawowych do przemys³owego wdro¿enia.
Lista osi¹gniêæ technologicznych Profesora i kierowanych przez niego zespo³ów jest bogata. Na licie tej znajduj¹ siê metody wytwarzania mineralnych dodatków paszowych, soli fosforowych, nawozów fosforowych i wielosk³adnikowych, nowe formy i metody stosowania nawozów, metody utylizacji
fosfogipsu wdro¿one w Indiach, zastosowanie nowego typu katalizatora stopowego do utleniania amoniaku. Profesor swoim dowiadczeniem technologicznym u³atwi³ wdro¿enie nowych technologii w polskim przemyle chemicznym, takich jak metody ekstrakcyjne wytwarzania kwasu fosforowego, metody wytwarzania nawozów granulowanych, a tak¿e szereg metod technologicznych w przemyle azotowym.
Profesor by³ wietnym dydaktykiem, a tak¿e wychowawc¹ kadry naukowej. W przemyle chemicznym pracowa³o, b¹d pracuje, wielu jego wychowanków. Wypromowa³ 22 doktorów, z których 7 uzyska³o habilitacjê, a 4 tytu³y profesorskie. Przez wiele dekad by³ uznawany przez rodowisko technologów nie tylko za twórcê wroc³awskiej szko³y chemików technologów, ale równie¿ za autorytet, którego opinie przekonywa³y kieruj¹cych rozwojem przemys³u do inicjacji programów nie tylko badawczych, ale równie¿ wdro¿eniowych.
Za swoj¹ dzia³alnoæ zawodow¹ Profesor by³ odznaczany wieloma medalami. Najbardziej sobie ceni³ wyró¿nienia za dzia³alnoæ konspiracyjn¹ i partyzanck¹ (Krzy¿ Partyzancki, Odznaka Grunwaldzka, Krzy¿ AK, Medal Komisji Edukacji Narodowej za zas³ugi w tajnym nauczaniu podczas okupacji niemieckiej). By³ równie¿ wyró¿niamy wieloma godnociami za zas³ugi dla rozwoju przemys³u chemicznego nadawane nie tylko przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, ale równie¿ fabryki chemiczne. Nazwisko Profesora na
mocy uchwa³y Senatu Politechniki Wroc³awskiej umieszczono na Tablicy Zas³u¿onych dla Politechniki.
Wielu z nas, znaj¹cych Profesora bêdzie pamiêtaæ Jego niezwyk³¹ ¿yczliwoæ, rozs¹dek i rozwagê w rozstrzyganiu ró¿nych problemów. Profesor nale¿a³ do ludzi odwa¿nych i niewzbraniaj¹cych siê przed odpowiedzialnoci¹
za losy uczelni i jej pracowników. Na pocz¹tku stanu wojennego, z du¿ym
wahaniem podj¹³ siê pe³nienia funkcji rektora. By³o to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane, zw³aszcza dla cz³owieka, który nigdy nie nale¿a³ do organizacji politycznych. Dziêki Jego zabiegom i stanowczoci wielu pracowników uniknê³o represji, a uczelnia przetrwa³a ten trudny okres bez uszczerbku.
Pogrzeb Profesora odby³ siê w dniu Jego 88-urodzin na cmentarzu wiêtej Rodziny we Wroc³awiu. Profesor zosta³ pochowany w pobli¿u Pomnika
Orl¹t Lwowskich, co nawi¹zuje do m³odoci Profesora, któr¹ spêdzi³ we Lwowie. Profesora ¿egna³y nie tylko w³adze Uczelni i Wydzia³u, Jego uczniowie i
bliscy, ale równie¿ liczne delegacje z zak³adów chemicznych, co dowodzi, ¿e
jego wizje i koncepcje technologiczne spe³ni³y siê i bêd¹ realizowane po Jego
mierci.
Odszed³ od nas nie tylko wybitny uczony, wietny technolog, ceniony nauczyciel akademicki ale równie¿ Cz³owiek prawy i uczciwy, niezwykle ¿yczliwy dla wspó³pracowników i ciesz¹cy siê z ich sukcesów. Takim Profesor pozostanie w Pamiêci nie tylko wród swoich uczniów, ale wszystkich, którzy
Go znali.
Uczeñ Profesora
prof. dr hab. in¿. Henryk Górecki
Dziekan Wydzia³u ChemicznegoPolitechniki Wroc³awskiej
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Posiedzenie KBN 29 czerwca
29 czerwca 2000 roku odby³o siê posiedzenie KBN. Obradom
przewodniczy³a prof. Janina Jówiak  zastêpczyni przewodnicz¹cego Komitetu.
 Komitet zaaprobowa³ sposób podzia³u rodków przeznaczonych w 2000 r. na wspieranie uczestnictwa polskich zespo³ów w
projektach 5. PR. Komisja przydzieli³a:
 1.497.300 z³ na dofinansowanie uczestnictwa siedmiu zespo³ów w 5. PR w latach 2000 - 2002 (w tym na rok 2000  551.900
z³),
 45.000 z³ na dofinansowanie trzech zespo³ów, których wnioski zosta³y ocenione jako co najmniej dobre, ale nie zosta³y przyjête do realizacji w 5. PR. Pozwoli im kontynuowaæ wspó³pracê z
partnerami zagranicznymi i ponownie przygotowaæ siê do konkursu.
 Zaakceptowano projekt zmiany kryteriów i trybu przyznawania pieniêdzy na wspieranie uczestnictwa polskich zespo³ów w projektach 5. PR w latach 1999 - 2002. Uzupe³nienie uchwa³y nr 25/99
stworzy mo¿liwoæ dofinansowania tak¿e projektów nazywanych
sieciami. Obejmuj¹ one wspó³pracê wielu jednostek tworz¹cych
sieæ. Wspó³praca mo¿e dotyczyæ wspólnych badañ naukowych i
prac rozwojowych, szkoleñ i innych dzia³añ na rzecz rozwoju kadr,
operowania informacj¹ naukow¹ i naukowo-techniczn¹, promocji i
praktycznego wykorzystania wyników wspólnych prac. Zmiana
wymaga zwiêkszenia odpowiedniego funduszu z 2,5 mln z³ do 4
mln z³.
 Rozdzielono pieni¹dze na finansowanie projektów badawczych
XIX konkursu KBN pomiêdzy komisje i zespo³y Komitetu. Wykorzystanych zostanie 52.394.314 z³, z których wyodrêbniono
13.049.711 z³ na finansowanie projektów badawczych osób rozpoczynaj¹cych pracê naukow¹ oraz projektów badawczych zg³oszonych przez promotorów prac doktorskich (GP).
Podzia³ przedstawiono w tabeli:

KOMISJA / ZESPÓ£

 Zaakceptowano jednomylnie cele i kierunki okrelone w projekcie PIONIER oraz sposób jego realizacji.
 Przeanalizowano sprawozdanie z realizacji zadañ dofinansowywanych ze rodków na DOT przyznanych w 1999 r. naczelnym
i centralnym organom administracji rz¹dowej oraz PAN. Zastrze¿enia Komitetu wzbudzi³ jedynie raport Ministerstwa Skarbu Pañstwa i zostanie on poddany ponownej analizie.
 Komitet  zgodnie z wnioskami zespo³ów  odst¹pi³ od ustanawiania 5 projektów badawczych zamawianych. Na konkursy wp³ywa³y nieliczne oferty krytycznie oceniane przez w³aciwe sekcje.
Równoczenie Komitet postanowi³ ponownie og³osiæ konkurs na
realizacjê projektu celowego zamawianego PCZ-01-20 Krajowy
Program Klimatyczny.
 Przewiduje siê, ¿e 31 grudnia 2000 roku wejd¹ w ¿ycie nowe
przepisy zamieszczone w projekcie zmienionej ustawy o KBN. Dlatego na okres do koñca roku powo³ano nastêpuj¹ce zespo³y opiniodawczo-doradcze:
 Zespó³ ds. Obronnoci i Bezpieczeñstwa Pañstwa,
 Zespó³ ds. Infrastruktury Informatycznej,
 Zespó³ ds. Projektów Celowych Zamawianych,
 Zespó³ ds. Upowszechniania Nauki i Informacji Naukowej,
 Zespó³ ds. Polityki Wydawniczej,
 Zespó³ ds. Rozwoju i Promocji Nauki,
 Zespó³ ds. Wspó³pracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z
Zagranic¹.
 Postanowiono, ¿e:
 Zespó³ ds. Dotowania Podmiotowego i Polityki Inwestycyjnej,
 Zespó³ ds. Programowania Badañ Naukowych,
 Zespó³ ds. Programowania Prac Rozwojowych
zostan¹ powo³ane na czas trwania czwartej kadencji Komitetu w
trakcie wrzeniowego posiedzenia.
Zapoznano siê z danymi o udziale polskich jednostek naukowo-badawczych w projektach 5. PR. Komisja Europejska wezwa³a
Polskê do zap³aty drugiej czêci sk³adki do tegorocznego bud¿etu

GRANTY
[z³]
19 230 580
1 739 770
1 346 000
1 837 810
3 799 000
6 788 000
3 720 000
20 114 023
2 510 972
3 028 890
1 961 000

Komisja Badañ Podstawowych
Zespó³ Nauk Humanistycznych (H-1)
Zespó³ Nauk Spo³ecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
Zespó³ Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
Zespó³ Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony rodowiska (P-4)
Zespó³ Nauk Medycznych (P-5)
Zespó³ Nauk Rolniczych i Lenych (P-6)
Komisja Badañ Stosowanych
Zespó³ Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
Zespó³ In¿ynierii Materia³owej i Technologii Materia³owych (T-8)
finansowanie projektów badawczych z zakresu obronnoci i bezpieczeñstwa
pañstwa
Zespó³ Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz In¿ynierii Procesowej 3 878 970
i Ochrony rodowiska (T-9)
Zespó³ Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
1 863 500
Zespó³ Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
 &"$'
Zespó³ Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
"$$
RAZEM
!'!""$!
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5. PR. Zredukowana o 40% sk³adka na rok 2000  po pomniejszeniu o 893.479 euro z tytu³u niepe³nego wykorzystania bud¿etu 5.
PR w roku 1999  wynosi 15.404.405 euro. Ponad po³owa
(16.149.850 euro) sk³adki rocznej (31.702.293 euro) bêdzie pokryta ze rodków programu Phare2000. Od pocz¹tku roku KBN przyzna³ ³¹cznie 1.095.000 z³ 73 jednostkom na pokrycie kosztów kontynuacji wspó³pracy z partnerami zagranicznymi i ponowne przygotowanie wniosków do 5. PR. KBN przeznaczy³ w sumie 5.757.470
z³ na dofinansowanie udzia³u polskich zespo³ów w zaakceptowanych przez Komisjê Europejsk¹ projektach, a rodki te przyznano
41 jednostkom. Ponadto 166.600 z³ przyznano na zorganizowanie
dwóch konferencji w ramach jednego z programów 5. PR.
Komitet zapozna³ siê równie¿ z listem ambasadora RP przy UE
Jana Truszczyñskiego na temat opinii i propozycji Szwajcarii odnosz¹cych siê do przygotowywanego 6. Programu Ramowego UE.
Ambasador proponuje, by KBN przygotowa³ podobny dokument z
polskimi propozycjami i przekaza³ go Komisji Europejskiej.
 Nastêpne zebranie KBN odbêdzie siê 21 wrzenia 2000 roku. (tz)

Posiedzenia
komisji KBN
19 i 20 czerwca odby³y siê pierwsze posiedzenia Komisji Badañ
Podstawowych i Komisji Badañ Stosowanych czwartej kadencji.
Obradom przewodniczyli przewodnicz¹cy KBP prof. Maciej ¯ylicz i przewodnicz¹c KBS prof. Bogdan Ney.
 Komisje przedyskutowa³y plan prac w roku 2000. Za najwa¿niejsze zadania uznano prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy o KBN oraz przygotowanie do przeprowadzenia kategoryzacji jednostek w roku 2002. Komisje powo³a³y równie¿ szereg zespo³ów roboczych:
* KBP: zespó³ ds. bud¿etu, ds. aktów normatywnych. ds. projektów badawczych (grantów), ds. inwestycji aparaturowych i
budowlanych, ds. publikacji, ds. opiniowania przepisów, ds.
wspó³pracy z zagranic¹,
* KBS: zespó³ ds. kategoryzacji, ds. aktów normatywnych, ds.
bud¿etu.
 Obie komisje postanowi³y zmieniæ sposób rozdzia³u rodków
na DOT. M.in. przydzielono 250.000 z³ na dofinansowanie Skanowania katalogu kartkowego ossoliñskich druków zwartych i ci¹g³ych XIX i XX wieku oraz wprowadzenie go do Internetu realizowanego przez Fundacjê - Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich:
 Komisje przydzieli³y trzynastu instytucjom równowartoæ
$172.581 na sk³adki na rzecz instytucji miêdzynarodowych w 2000
roku w ramach. Po dyskusji zaakceptowano dofinansowanie prac
prowadzonych w ramach miêdzynarodowych projektów badawczych ze rodków przeznaczonych na specjalne programy lub urz¹dzenia badawcze (SPUB-M). Na lata 2000 - 2002 przydzielono
5.363.800 z³ (w tym 2.315.000 z³ na rok 2000). Komisje przydzieli³y rodki w wysokoci 4.261.190 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów naukowych w projektach
5. PR oraz 225.000 z³ na koszty kontynuowania wspó³pracy z partnerami zagranicznymi oraz koszty ponownego przygotowania wniosków w celu uczestnictwa polskich zespo³ów w projektach 5. PR.
 Komisje zapozna³y siê z informacjami na temat oceny wykonania zadañ finansowanych w poprzednich latach ze rodków na
DOT oraz zwi¹zanych z tym odwo³añ. (tz)

PIONIER
 zaproszenie do wspó³pracy
W bie¿¹cym roku Komitet Badañ Naukowych zakoñczy realizacjê Programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich rodowisk naukowych przyjêtego w 1995 r. Program ten
jest elementem szerszych dzia³añ realizowanych przez KBN od
1991 roku. KBN w latach 19911999 przeznaczy³ ³¹cznie prawie 465 mln z³otych na rozwój infrastruktury informatycznej dla
nauki.
Szczególnie widocznym wynikiem tych dzia³añ s¹:
 dwie dzia³aj¹ce sieci rozleg³e  Naukowa i Akademicka Sieæ
Komputerowa (NASK) i sieæ POL34 (jako porozumienie MANów), której operatorem jest Poznañskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe,
 22 sieci miejskie (MAN),
 5 centrów komputerów du¿ej mocy obliczeniowej (KDM) w
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdañsku i Wroc³awiu.
Wiêkszoæ sieci MAN posiada koncesje operatorskie, co oznacza, ¿e mog¹ wiadczyæ us³ugi transmisji danych dla dowolnych
klientów we w³asnym regionie. G³ówne orodki po³¹czone s¹ ³¹czami o przepustowoci 34 Mbit/s. Jednostki nauki mog¹ korzystaæ z ³¹cza zagranicznego sieci POL34 z Poznania do Frankfurtu nad Menem o przepustowoci 45 Mbit/s, z czego 24 Mbit/s to
³¹cze do Stanów Zjednoczonych, a pozosta³e 21 Mbit/s  do europejskiej sieci akademickiej TEN155. Centra KDM udostêpniaj¹
zasoby oprogramowania i naukowe bazy danych, które przez sieæ
dostêpne s¹ nie tylko dla ca³ego rodowiska naukowego w kraju.
Program rozwoju infrastruktury informatycznej na najbli¿sze
5 lat zosta³ zaakceptowany przez KBN w dniu 29 czerwca 2000 r.
G³ówne cele zosta³y sformu³owane jako:
 dalszy rozwój ³¹cznoci komputerowej dla rodowiska naukowego,
 rozwój us³ug sieciowych,
 aplikacje z zakresu zastosowania technologii informatycznych
w wybranych obszarach, takich jak: telekomunikacja, nauki obliczeniowe, wspomaganie nauczania dostêpem do Internetu, nauczanie zdalne, systemy informacji przestrzennej, systemy zarz¹dzania zasobami rodowiska, telemedycynê i systemy pracy grupowej.
Cele te maj¹ byæ realizowane przez konsorcja naukowe z udzia³em podmiotów gospodarczych, organów administracji przy za³o¿eniu wspó³finansowania osi¹gania wymienionych celów.
Komitet Badañ Naukowych bêdzie dofinansowywa³ realizacjê
celów programu korzystaj¹c z istniej¹cych zasad i trybów przydzielania rodków:
 aplikacje (poza aplikacjami w zakresie nauk obliczeniowych)
dofinansowywane bêd¹ w formie projektów celowych, projektów
celowych zamawianych,
 aplikacje w zakresie nauk obliczeniowych dofinansowywane
bêd¹ w formie projektów badawczych w³asnych lub projektów
badawczych zamawianych przez KBN (http://www.kbn.gov.pl/
pub/info/dep/db/badiso.htm),
 us³ugi sieciowe bêd¹ mog³y otrzymaæ dofinansowanie w trybie projektów celowych lub projektów celowych zamawianych,
 infrastruktura sieciowa i specjalizowana dofinansowywana
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bêdzie w formie projektów celowych, projektów celowych zamawianych lub inwestycji realizowanych jako przedsiêwziêcia wspólne,
 po³¹czenia miêdzynarodowe z sieciami naukowymi (z sieci¹
TEN155 lub z projektowan¹ sieci¹ GÉANT, czyli przeznaczone
wy³¹cznie do wykorzystania na cele naukowe) w formie dotacji
na specjalne projekty lub urz¹dzenia badawcze SPUB (http://
www.kbn.gov.pl/pub/kbn/kryteria/statutowe.html).
Podjêcie decyzji o wyborze wniosku, czyli konkretnych propozycji zakresu, metod realizacji, skutków finansowych oraz wykonawców i realizatorów tych tematów, odbywaæ siê bêdzie na
zasadzie konkursu wniosków. W realizacji powinna byæ przyjêta
w miarê mo¿liwoci zasada równoleg³oci osi¹gania celów przy
zapewnieniu zrównowa¿onego rozwoju regionów.
Program nie naruszy obecnie obowi¹zuj¹cych zasad u¿ytkowania infrastruktury informatycznej przez rodowisko naukowe.
Dla nadzoru realizacji programu powo³ane zostanie odrêbne cia³o, w którego sk³ad wejd¹ wybrani przedstawiciele inwestorów i
podmiotów gospodarczych bêd¹cych wykonawcami projektów
celowych.
Projekty celowe obejmuj¹ wa¿ne ze wzglêdów spo³ecznogospodarczych prace badawczorozwojowe, realizowane na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji rz¹dowej
lub organów samorz¹du terytorialnego. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego mo¿e z³o¿yæ podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w Polsce, spó³ka z udzia³em zagranicznym
wdra¿aj¹ca rozwi¹zania technologiczne i organizacyjne, powsta³e w wyniku krajowych badañ naukowych lub prac badawczo
rozwojowych, jednostka naukowa lub badawczorozwojowa, która
posiada w³asny zak³ad dowiadczalny, naczelny lub centralny organ administracji rz¹dowej, wojewoda lub organ samorz¹du terytorialnego. Zg³aszaj¹cy wniosek o dofinansowanie projektu, zwany
wykonawc¹, jest odpowiedzialny za wykonanie projektu i wykorzystanie uzyskanych wyników. Wykonawca wskazuje realizatora prac badawczorozwojowych, którym mo¿e byæ jednostka
naukowa, jednostka badawczorozwojowa lub inna jednostka organizacyjna prowadz¹ca dzia³alnoæ uznan¹ przez w³aciwy zespó³ komisji KBN za dzia³alnoæ naukow¹, badawczorozwojow¹ albo innowacyjn¹ w zakresie nauki i techniki. W ramach projektu celowego KBN mo¿e dofinansowaæ do 50%, a szczególnie
uzasadnionych przypadkach  do 70% planowanych nak³adów na
prace badawczorozwojowe, które mog¹ obejmowaæ badania stosowane, których wyniki s¹ niezbêdne do rozwi¹zania zadañ praktycznych oraz prace rozwojowe, prowadzone w celu wykorzystania wyników tych badañ (opracowanie nowych lub zmodernizowanych materia³ów, urz¹dzeñ, procesów lub metod technologicznych, sporz¹dzenie dokumentacji konstrukcyjnej lub technologicznej, wykonanie instalacji dowiadczalnej lub prototypu nowo zaprojektowanego wyrobu albo innego urz¹dzenia, przeprowadzenie prób i badañ przy u¿yciu instalacji lub prototypu albo opracowanej nowej technologii wed³ug sporz¹dzonej dokumentacji, dokonanie oceny przydatnoci nowego wyrobu oraz jego charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej). W ramach projektu KBN
nie dofinansowuje prac wdro¿eniowoinwestycyjnych. Kryteria i
tryb przyznawania rodków z bud¿etu pañstwa na dofinansowywanie projektów celowych dostêpne s¹ w sieci Internet pod adre-
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sem: http://www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/db/celiso.htm
Projekty celowe zamawiane obejmuj¹ wa¿ne ze wzglêdów
spo³ecznogospodarczych prace badawczorozwojowe realizowane na zlecenie organów administracji rz¹dowej. Wniosek o ustanowienie projektu celowego zamawianego mo¿e z³o¿yæ naczelny
lub centralny organ administracji rz¹dowej lub wojewoda, po uzyskaniu opinii naczelnego organu administracji rz¹dowej w³aciwego ze wzglêdu na tematykê projektu. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za wykorzystanie wyników projektu. Wykonawca
lub
wspó³wykonawcy projektu, s¹ wy³aniani w drodze otwartego
konkursu ofert, który jest og³aszany w dzienniku Rzeczpospolita. Oferty w konkursie mog¹ sk³adaæ kierownicy jednostek naukowych lub badawczorozwojowych wraz z kierownikami zespo³u badawczego oraz kierownicy podmiotów prowadz¹cych udokumentowan¹ dzia³alnoæ na rzecz badañ naukowych lub prac
badawczo-rozwojowych. Podobnie jak w przypadku projektu celowego, w ramach projektu celowego zamawianego KBN mo¿e
dofinansowaæ badania stosowane, których wyniki s¹ niezbêdne
do rozwi¹zania zadañ praktycznych oraz prace rozwojowe,
prowadzone w celu wykorzystania wyników tych badañ. Przedsiêwziêcia wdro¿eniowoinwestycyjne zwi¹zane z wprowadzeniem do praktyki spo³ecznej lub gospodarczej wyników prac badawczorozwojowych nie mog¹ byæ dofinansowane przez KBN.
Kryteria i tryb przyznawania rodków z bud¿etu pañstwa na dofinansowywanie projektów celowych zamawianych dostêpne s¹ w
sieci Internet pod adresem: http://www.kbn.gov.pl/pub/info/dep/
db/zamiso.htm
Na podstawie zaakceptowanego przez KBN projektu programu PIONIER powstanie dokument programowy zawieraj¹cy cele
rozwoju infrastruktury informatycznej oraz szczegó³owy opis
wskazanych powy¿ej sposobów ich realizacji. Ju¿ teraz jednak
Komitet Badañ Naukowych zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze oraz organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej do
wspó³pracy w realizacji programu PIONIER. Projekt jest dostêpny w sieci Internet pod adresami:
http://www.kbn.gov.pl/analizy/pionier/new/index.html,
http://kbn.icm.edu.pl/analizy/pionier/new/index.html
http://www.man.poznan.pl/pol34/pionier/
Dodatkowych informacji udziela równie¿
Departament Systemów Informatycznych KBN,
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53,
tel.: 022/625-42-25, 625-51-51, 625-72-93,
fax: 022/625-42-65,
email: di@kbn.gov.pl
Ma³gorzata Koz³owska
Podsekretarz Stanu
w Komitecie Badañ Naukowych

NOWA USTAWA O KBN

19 lipca br. Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badañ Naukowych.
Druk nr 1950 A (plik pdf) znajduje siê na stronie http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/druk?openagent&1950-A,
za stenogram debaty i przebieg g³osowania na stronie http://
ks.sejm.gov.pl:8009/kad3/083/30831000.htm#004.
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NAUKA 2000
(W poprzednim numerze zamiecilimy podsumowuj¹ce konferencjê przemówienie ministra nauki przewodnicz¹cego KBN
prof. Andrzeja Wiszniewskiego. Ty razem szerzej o tematach poruszanych podczas konferencji.)
Organizowana co roku w czerwcu konferencja NAUKA wykaza³a umiarkowany optymizm rodowiska i ministra nauki. Byæ
mo¿e wynika to z zahamowania spadku finansowania nauki  bilans wzrós³ nominalnie o oko³o 11%,. Przesadna wydaje siê ocena, ¿e oznacza to 5% powy¿ej inflacji, ale jednak...
Przewodnicz¹cy Komitetu by³ te¿ zadowolony, ¿e uda³o siê
skierowaæ do laski marsza³kowskiej projekt nowelizacji ustawy o
KBN, w³¹czyæ polsk¹ naukê do 5. PR i wprowadziæ tytu³ ministra nauki.
Uczestnicz¹cy w konferencji dyrektorzy placówek PAN, jednostek badawczo-rozwojowych, dziekani wydzia³ów uczelni i prorektorzy ds. nauki zostali zapoznani z nowymi mo¿liwociami dofinansowania nauki dziêki wprowadzeniu 2% odpisu na FNP z przychodów z prywatyzacji jednoosobowych spó³ek skarbu pañstwa.
Szacuje siê ¿e w sumie uzyska siê w ten sposób do 600 mln z³.
Bilans udzia³u polskich naukowców  choæ nie jest osza³amiaj¹cy  pozwala wy³oniæ pierwsze silniejsze orodki. Potencja³ ludzki Polski sprawia, mimo wszystko, przodujemy w liczbach bezwzglêdnych wród krajów rodkowoeuropejskich ubiegaj¹cych siê
o pieni¹dze z UE. To ród³o finansowania jest te¿ istotnym argumentem w dyskusjach o pieni¹dzach na badania. Prof. Wiszniewski jest bowiem przekonany, ¿e im trudniejsze jest zdobycie funduszy na badania w kraju, tym skuteczniej polscy naukowcy bêd¹
zabiegaæ o nie w Brukseli.
Obecnie trwaj¹ prace sejmowe nad nowelizacj¹ ustawy o JBRach. Ustawa dotyczy ponad 230 jednostek badawczych. Jednym z
g³ównych problemów jest rozró¿nienie placówek o istotnych osi¹gniêciach naukowych od pozoruj¹cych tak¹ dzia³alnoæ. Minister
oczekuje, ¿e powstanie prawna mo¿liwoæ przekszta³cania JBRów w spó³ki prawa handlowego oraz tworzenia pañstwowych instytutów badawczych.
IV kadencja Komitetu
Minister przedstawi³ zebranym nowy sk³ad Komitetu IV kadencji. Oczekuje siê, ¿e  dzia³aj¹c w oparciu o znowelizowan¹
ustawê o KBN  grono to dokona wielu istotnych prac: powo³a
specjalistyczne sekcje, przygotuje zasady polityki naukowej pañstwa i zmodernizuje zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych. Wiele jest do zrobienia w dziedzinie zasad oceniania
wniosków o granty. Korzystne by³oby spopularyzowanie zasady
odwo³ywania siê do zagranicznych recenzentów. Obiektywizacji
ocen uzyskanych wyników badawczych s³u¿y³yby te¿ konferencje grantowe. Nale¿y zmodyfikowaæ tryb ustanawiania i oceny
projektów celowych, celowych zamawianych i zamawianych.
Poniewa¿ wielkie firmy wiatowe wchodz¹ce na nas rynek rzadko oczekuj¹ od polskiego przemys³u wsparcia innowacyjnego,
nale¿y skierowaæ dzia³ania na realizacjê projektów celowych adresowanych na przep³yw nowych rozwi¹zañ do ma³ych i rednich
krajowych firm. Nie nale¿y traciæ z oczu zadañ wynikaj¹cych z
realizacji 5. i 6. PR.

Polityka naukowa
Sekretarz KBN Jan K. Fr¹ckowiak przedstawi³ za³o¿enia polityki naukowej i naukowo-technicznej do 2004 roku. Odpowiedzi¹ na trudnoci nauki polskiej jest promowanie wspó³pracy miêdzynarodowej, dopracowanie siê przez niektóre przynajmniej
orodki poziomu europejskiego i racjonalizacja nak³adów na badania, co ma zwi¹zek tak¿e z restrukturyzacj¹ JBR-ów. Trudnoci
w osi¹ganiu tych celów wynikaj¹ z niskich nak³adów na naukê i
braku róde³ finansowania pozabud¿etowego, s³abych powi¹zañ
z naturalnymi odbiorcami wyników badañ (przemys³, instytucje),
niewielkiego popytu na krajowe wyniki badañ ze strony podmiotów gospodarczych, wysoki stopieñ zu¿ycia aparatury (70% amortyzacji), a tak¿e problemy etyczne. Polska kadra naukowa starzeje siê, pracuje nie doæ efektywnie i ma za ma³o publikacji.
Ustawa o KBN
Nowelizacja ustawy o KBN dostosuje mechanizmy finansowania nauki do nowej konstytucji i ustaw (o dzia³ach administracji rz¹dowej, o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów, o zakresie dzia³ania ministrów i o finansach publicznych). Nak³ada
na przewodnicz¹cego KBN nowe zadania (np. bêdzie przedstawia³ on na forum rz¹du za³o¿enia polityki naukowej i naukowotechnicznej i innowacyjnej pañstwa), ale i nowe uprawnienia.
Bêdzie on nadzorowa³ i koordynowa³ realizacjê za³o¿eñ przyjêtych przez Radê Ministrów. On te¿ okrela zasady wydatkowania
rodków z bud¿etu nauki (na drodze rozporz¹dzeñ) i nadzoruje
finansowanie zadañ. Do jego kompetencji nale¿y podzia³ pierwotny rodków bud¿etu nauki pomiêdzy zespo³y Komitetu i strumienie finansowania. Przewodnicz¹cy KBN na wniosek zespo³ów powo³uje sekcje specjalistyczne. Raz na dwa lata bêdzie zobowi¹zany przedstawiaæ Sejmowi informacjê o stanie nauki w
Polsce. W nowej ustawienie zrezygnowano z komisji KBN. Zapewniono równoprawny dostêp wszelkich podmiotów do bud¿etu
nauki (w tym dotacji podmiotowych i dotacji celowych). Przed³u¿ono kadencjê z trzech do czterech lat. Do ka¿dego z zespo³ów
wprowadzony zostanie jako cz³onek reprezentant rodowiska gospodarczego wyznaczony przez Premiera. Przewodnicz¹cy KBN
powo³a zespo³y decyzyjne do spraw dzia³alnoci wspomagaj¹cej
badania oraz do spraw badañ na rzecz obronnoci i bezpieczeñstwa. Ustawa pozwala na powo³ywanie decyzyjnych zespo³ów
interdyscyplinarnych oraz przekazywanie zadañ zwi¹zanych z
systemem finansowania projektów badawczych, projektów celowych oraz dzia³alnoci wspomagaj¹cej badania podmiotom zewnêtrznym w stosunku do Komitetu. Wprowadza jednolit¹ zasadê podejmowania przez Komitet i jego zespo³y uchwa³ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu, a tak¿e przenosi do bud¿etu PAN rodki na wspó³pracê naukow¹ i naukowo-techniczn¹ z zagranic¹ okrelon¹ w
umowach i porozumieniach zawartych przez Akademiê z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzêdnymi.
Bud¿et
Uczestnicy konferencji zostali zapoznani ze szczegó³owym
sprawozdaniem z wykonania bud¿etu w 1999 roku (czêæ 48 
KBN). Plan wydatków przewidywa³ kwotê ogó³em wynosz¹c¹
2,761 mld z³. Zosta³ on zrealizowany w 98,79%. Udzia³ nak³adów pozabud¿etowych wynosi 0,3% PKB, tzn. nie zmienia siê.
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roku, który wynosi 3,1 mld z³. Zosta³ on ju¿ praktycznie rozdysponowany. Szczegó³owe dane zale¿¹ od decyzji ministerstwa finansów, które w poprzednich latach chêtnie przycina³o bud¿et
nauki. KBN redukowa³ braki rodków ograniczaj¹c wyp³aty tym
jednostkom, które nie wywi¹za³y siê z zadañ (opónia³y dostarczenie dokumentacji itp.). Min. Koz³owska ostrzeg³a, ¿e w tym
roku sytuacja mo¿e byæ podobna.
Nast¹pi³ wzrost wydatków na dotacje bud¿etu KBN: obecnie
poch³onê³y one ok. 55%, gdy w 1991 roku  48%. Na granty
wydatkuje siê 14% rodków. Szczególnie preferowane s¹ granty
dla m³odych badaczy i granty promocyjne. Do 6% spad³ udzia³
wydatków na DOT, zmniejszy³ siê te¿ finansowanie dzia³alnoci ogólnotechnicznej. Wspó³praca zagraniczna to zaledwie 2%
bud¿etu nauki. W wyniku uczestnictwa polskich naukowców w
konkursach badawczych UE okazuje siê, ¿e w wyniku realizacji
oko³o 300 projektów, Polska uzyska³a trzykrotnie wiêcej ni¿
wynios³a ubieg³oroczna sk³adka, któr¹ wnieæ musia³a Polska
do bud¿etu 5.PR.
Perspektywy finansowania w nastêpnym roku zosta³y przedstawione w dwóch wariantach. Bardziej optymistyczny mówi o
wzrocie nak³adów na naukê o 54% (odpowiada to 4,7 mld z³),
drugi  o wzrocie o 35% (4,1 mld z³).
System ocen jednostek, który od 1999 roku ma charakter parametryczny sprawia³, ¿e wzrost dotacji nastêpowa³ w oparciu o uzyskan¹ pozycjê kwalifikacyjn¹. Ocenia siê obecnie, ¿e system ten
powinien ulec zmianie. Gdyby zespo³y KBN do koñca roku nie
zdo³a³y wypracowaæ systemu ocen  uruchomiony zostanie sys-

tem finansowania zaliczkowego (bo i tak zespó³ trac¹cy kategoriê
dostaje 80% dotacji podmiotowej z poprzedniego roku).
Ka¿da jednostka musi okrelaæ swój plan finansowy, jednak¿e
nie po to, by informowaæ o nim KBN, ale na potrzeby kontroli
finansowej. Sankcj¹ za z³e u¿ytkowanie przyznanych rodków jest
(zgodnie z ustaw¹) zakaz korzystania z nich przez 3 lata! NIK
zw³aszcza wskazuje, ¿e niektóre jednostki po¿yczaj¹ sobie rodki
inwestycyjne na dzia³alnoæ bie¿¹c¹. Jest to niedopuszczalne.
OPI
Koñcz¹cym referatem by³o wyst¹pienie dyrektora Orodka
Przetwarzania Informacji dr Paw³a Gierycza, który podkreli³ rolê
gromadzenia danych, poniewa¿ bez realizacji tego zadania nie jest
mo¿liwe ¿adne ich przetwarzanie.
Orodek Przetwarzania Informacji zosta³ utworzony w roku
1990 jako jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez
Komitet Badañ Naukowych.
Zajmuje siê m.in. gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem informacji naukowej i technicznej o stanie nauki
polskiej i wynikach badañ naukowych prowadzonych w kraju i za
granic¹; przygotowywaniem i udostêpnianiem informacji niezbêdnej do technicznego wspomagania procesów organizacji i finansowania badañ naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych.
Orodek dysponuje komputerow¹ zintegrowan¹ baz¹ danych.
Przyk³adem mo¿e byæ zbiór: Badania Naukowe - SYNABA,
który zawiera ponad 140 000 sprawozdañ z prac naukowo-badawczych, rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz
ekspertyz naukowych wykonywanych przez jednostki naukowe i
badawczo-rozwojowe oraz szko³y wy¿sze. (mk)

Rektorzy
u ministra edukacji narodowej

które okrelaj¹, ¿e pañstwowe uczelnie powinny mieæ ponad 50%
studentów na studiach dziennych (bezp³atnych). Tymczasem s¹
uczelnie, które kszta³c¹ odp³atnie nawet 60% studentów i wiêcej.
Do tej grupy nale¿y tak¿e Uniwersytet Wroc³awski. Minister zasygnalizowa³, ¿e resort podejmie dzia³ania porz¹dkuj¹ce sytuacjê.
Podobnie jak wczeniej na posiedzeniu KRASP-u, min. M.Handke podkrela³ te¿, ¿e nie mo¿e dochodziæ do nieformalnych powi¹zañ uczelni pañstwowych z niepublicznymi. Chodzi tu np. o prowadzenie przez uczelnie niepubliczne zajêæ na zlecenie uczelni pañstwowych (i odwrotnie). To te¿ narusza zapisy ustawy.
Mówiono te¿ o inwestycjach: pad³o stwierdzenie, ¿e wzrost
inwestycji ju¿ by³. Nie nale¿y siê spodziewaæ szczególnych zmian
poziomu inwestowania, ale szczegó³y bêd¹ zapewne zale¿a³y od
ogólnej sytuacji bud¿etu pañstwa. Ponadto ostrze protestów rodowiska zosta³o stêpione przez powszechn¹ pracê na kilku etatach.
Minister odniós³ siê te¿ do problemu p³acy nauczycieli akademickich. Wspomnia³ o próbach ustalenia p³acy asystenta poprzez
zapis ustawowy i wtórne okrelenie proporcji miêdzy tymi zarobkami a stawkami innych nauczycieli akademickich. Nawi¹za³ przy
tym do sprawy pensum. Zaproponowa³, by  podobnie jak w owiacie  pracownik mia³ wybór: móg³ realizowaæ pewne minimum zadañ dydaktycznych, lub przyj¹æ wiêksze obci¹¿enia za dodatkow¹
gratyfikacj¹. Przedstawiona koncepcja zosta³a przedstawiona jako
wstêpna propozycja, która wymaga poddania jej pod dyskusjê w
rodowisku uczelni. Do tej sprawy odniós³ siê jeden z wroc³awskich rektorów pytaj¹c, czy chodzi tu o zwiêkszenie pensum z 210
do 270 godzin. Minister wyjani³, ¿e nie chodzi o konkretne stawki
godzinowe, ale o generalny problem uelastycznienia pensum.
Wicemin. J.Zdrada omówi³ kredyty i po¿yczki studenckie. (mk)

13 czerwca w Warszawie odby³o siê spotkanie ministra edukacji
narodowej z rektorami uczelni pañstwowych. Politechnikê Wroc³awsk¹ reprezentowa³ prorektor ds. ogólnych dr Ludomir Jankowski.
Tematem obrad by³a sytuacja w publicznym szkolnictwie wy¿szym z uwzglêdnieniem wyników finansowych roku ubieg³ego.
Ze szczegó³owych danych przedstawionych przez wicemin. A.Karwackiego okazuje siê, ¿e z wyj¹tkiem 4 uczelni pañstwowych
wszystkie wykaza³y zysk, który nale¿y jednak rozumieæ przede
wszystkim formalnie. Wynika on z faktu, ¿e na koniec roku MEN
rozdziela rezerwowe rodki, którymi obdarowuje uczelnie. (Inna
rzecz, ¿e uzyskane w ten sposób rodki s¹ bardzo potrzebne po nowym roku, gdy oczekuje siê na sp³yniêcie kolejnej porcji rodków
z bud¿etu.)
Na wszystkich uczelniach pañstwowych  z wyj¹tkiem czterech,
wród których jest te¿ AGH  ze rodków na naukê dofinansowuje
siê dzia³alnoæ uczelni ró¿nego typu. Chodzi zw³aszcza o p³ace
dydaktyków. Natomiast wspomniane 4 uczelnie maj¹ sytuacjê odwrotn¹: dofinansowuj¹ badania z dydaktyki. Min. Handke przyznawa³, ¿e zjawisko to wyst¹pi³o ju¿ za jego kadencji jako rektora
AGH, ale nie móg³ zanalizowaæ jego przyczyn. Przypuszczalnie
chodzi tu o ród³o finansowania poszczególnych etatów  przypuszcza prorektor L.Jankowski.
Minister bardzo zdecydowanie skrytykowa³ fakt ³amania przez
niektóre uczelnie tych przepisów ustawy o szkolnictwie wy¿szym,
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Prof.dr hab.in¿.
Edmund Wittbrodt
 nowy minister
edukacji narodowej
Prof.dr hab.in¿. Edmund Wittbrodt urodzi³ siê 16.11.1947 r.
W 1972 r. ukoñczy³
studia na Wydziale
Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdañskiej. W
1974 r. obroni³ pracê
doktorsk¹, a w 1983 r.
 habilitacyjn¹. W
1991 r. otrzyma³ tytu³
naukowy profesora.
Zainteresowania
naukowe prof. Edmunda Wittbrodta koncentruj¹ siê na budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, zastosowaniach metod
komputerowych w mechanice, metodzie elementów skoñczonych
oraz automatyce i robotyce. Jest autorem ponad stu prac naukowych oraz szeædziesiêciu opracowañ dla przemys³u. Opracowany
przez niego program obliczeñ drgañ skrêtnych okrêtowych uk³adów napêdowych nale¿y do najnowoczeniejszych. Za prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzyma³ 8 nagród ministra i
35 nagród rektora. Wypromowa³ kilku doktorów. Nale¿y do grona
recenzentów Applied Mechanics Reviews (USA). Od 1991 r. jest
cz³onkiem Advisory Board European Master of Science in Mechanical Engineering.
W latach 1984-1987 pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. kszta³cenia
Wydzia³u Budowy Maszyn. W nastêpnej kadencji (1987-1990 r.)
by³ dziekanem tego wydzia³u. W latach 1990-1996 by³ rektorem
Politechniki Gdañskiej. W 1990 r. zosta³ przewodnicz¹cym Rady
Rektorów Pomorza Gdañskiego, przekszta³conej w 1993 r. w Radê
Rektorów Pomorza Nadwilañskiego. Zainicjowa³ równie¿ dzia³alnoæ Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Uczestniczy³ w pracach nad reform¹ systemu edukacji i nauki w Polsce. W
latach 1994-1996 by³ przewodnicz¹cym Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych, a nastêpnie wiceprzewodnicz¹cym
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. By³ cz³onkiem Rady Agencji Techniki i Technologii. Przewodniczy³ stronie polskiej Konferencji Polskich i Amerykañskich Uczelni Technicznych. W 1996 r.
zosta³ wybrany do Senatu RP. Uzyska³ wtedy najwiêksz¹ liczbê
g³osów w skali ogólnopolskiej. Przewodniczy senackiej Komisji
Nauki i Edukacji Narodowej. Reprezentuje Senat RP w Radzie Europy. Pe³ni w niej funkcjê przewodnicz¹cego Podkomitetu Polityki
Technologii i Energetyki.
18 lipca przej¹³ po prof. Miros³awie Handke Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest wiêc kolejnym ex-rektorem uczelni technicznej na ministerialnym urzêdzie. Deklaruje, ¿e bêdzie kontynuowa³
wdra¿anie rozwi¹zañ opracowanych przez poprzednika.
Miejmy nadziejê, ¿e uda mu siê (jako specjalicie od drgañ skrêtnych okrêtowych uk³adów napêdowych) omin¹æ Scyllê i Harybdê
szkolnictwa powszechnego i udowodniæ, ¿e rektor potrafi. 

Sk³ad osobowy Przedstawicielstwa Pracowniczego
Politechniki Wroc³awskiej IV kadencji (20002003)
Lp.

Nazwisko i imiê

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Andruszko Danuta
Bartosiewicz Antoni
Berkowska Zofia
Biernacka Bo¿ena
Brzy Jan
Bucki Ma³gorzata
Bulbiak Kazimiera
Czury³o Czes³aw
Domaradzka Jadwiga
Filipowska Jolanta
Frej Paulina
Gajzler Józefa
Ginter Bogdan
Górska Lucyna
Grotowska Monika
Holcman Jadwiga
Jankulowska Maria
Jasiulewicz Helena
Jasiura Danuta
Kaczmarek El¿bieta
Kaczmarzyk El¿bieta
Kamiñski Krzysztof
Kisilewicz Barbara
Kowal Krystyna
Latuszek Krystyna
Lewandowska Krystyna
£uczak Miros³aw
Mackiewicz Beata
Malicha Henryka
Mazur Barbara
Mendyk-Krajewska Teresa
Milcarek Wies³awa
Misiewicz Arkadiusz
Misiñski Adam
Modecki Krzysztof
Nawrocki Ryszard
Nawrocki Zbigniew
Niekraszewicz Maria
Okurza³y Maria
Ostropolski Wies³aw
Paszkiewicz Regina
Pêdziwol Ewa
Ptaszyñska El¿bieta
Rogut-Siemieniak Bo¿ena
Romañczuk Urszula
Rysiakiewicz Ewa
Sadowski Jerzy
Sapiñski Andrzej
Sokalska Gra¿yna
Strach Jan
Szymañska Gra¿yna
liwka Ewa
witalska Anna
Uchman Wojciech
Wendorf Alicja
Wojtyszyn Mariusz
Wo³czowski Andrzej
Wójcik Kazimierz
¯ytniewski Zbigniew

Jednostka organizacyjna
I-23
I-20
PRN/DN
Biblioteka G³.
W7/K1
ACA/ZO
AC
I-19
ACA/ZO
I-2
I-18
I-9
I-24
I-13
I-5
W-1
I-2
I-18
ZDS
W8/Z2
BG³.
ACA/AG
I-6
I-15
I-8
DOW
I-30
K1
I-16
I-28
W8/Z2
F.J.G
W-4
I-14
I-8
ZKR
ACT/IT
I-23
ACA/AG
I-20
I-25
I-11
I-4
I-10
SJO
I-9
I-28
ACA/AG
I-15
SJO
ZDS
I-3
W-1
SWF
F.Wa³brzych
PRO/AT
I-6
I-7
I-16
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Rekrutacja
na Politechnice Wroc³awskiej
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Na IZ konkurencja by³a podobna, jak na Architekturze: o 360
miejsc walczy³o 1519 kandydatów.
Pozosta³e wydzia³y, które mia³y nadwy¿kê chêtnych to Budownictwo, Elektronika, In¿ynieria rodowiska.
Sporo emocji budzi tak¿e kierunek Matematyka na WPPT, poZakoñczy³ siê g³ówny etap rekrutacji na studia na Politechnice niewa¿ próg punktowy (17,5 pkt.) ukszta³towa³ siê bardzo wysoko.
Wroc³awskiej. Choæ spónialscy bêd¹ mieli jeszcze szansê dostaæ Mniejsze wymagania punktowe by³y na matematykê in¿yniersk¹
siê na niektóre kierunki studiów podczas rekrutacji wrzeniowej, (12,0). Naj³atwiej by³o siê dostaæ na Wydzia³ Elektryczny, poniewa¿ postanowi³ on przyjmowaæ kandydatów maj¹cych 7,5 pkt. Inzasadnicze prace dobieg³y ju¿ koñca.
Pani dr Irena Frankiewicz, pe³nomocniczka Rektora ds. rekruta- ¿ynieria materia³owa na Wydziale Chemicznym by³a dostêpna od
cji informuje, ¿e Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu 9,5 pkt. Inne wydzia³y zastosowa³y minimalny próg 10 punktów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wymaga zg³oszenia rekruta27-28 lipca rozpatrywa³a wp³ywaj¹ce odwo³ania.
Jak co roku, najwiêcej odwo³añ z³o¿yli zainteresowani studio- cji wrzeniowej do 25 lipca. Z oficjalnych danych og³oszonych przez
waniem na Wydz. Architektury i Wydz. Informatyki i Zarz¹dzania. Prorektora ds. Nauczania wynika, ¿e jesienny nabór zostanie przeNa Architekturze próg punktowy jest trudny do porównania z in- prowadzony przez Wydzia³ Chemiczny, Mechaniczno-Energetycznymi wydzia³ami, poniewa¿ kandydaci zdaj¹ tam egzamin z rysun- ny i Mechaniczny. Jednak¿e ostateczne dane bêd¹ dostêpne 15 sierpku na którym mo¿na dostaæ od 3 do 15 punktów. Stosowana roz- nia, co wi¹¿e siê m.in. z trybem odwo³awczym. Rekrutacja wrzedzielczoæ punktacji wynosi tu a¿ 0,1 punktu. Tu te¿ by³ najwiêk- niowa na studia dzienne zacznie siê 23 sierpnia.
Filie maj¹ raczej niedobory kandydatów, choæ nie jest to regu³¹.
szy t³ok: 934 osoby na 200 miejsc (ok. 5 osób na miejsce). Pozosta³e wydzia³y operuj¹ punktami ze wiadectw i ewentualnie z dobro- Elektronika w Jeleniej Górze przekroczy³a nieco limit przyjêæ. Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny nie uruchomi³ rekrutacji w Lewolnego egzaminu.
gnicy, choæ byliby chêtni, gdy¿ dla
wielu osób koszt utrzymania siê w
Liczba osób przyjêtych na I rok studiów na PWr w roku akademickim 2000/2001
obcym miecie jest zbyt du¿y ProLiczba
Wydzia³
Specjalnoæ
Limit
w tym: we
Próg
Kandydaci Próg pkt.
wadzi to kandydatów do zaskakuj¹listy rezer- kandydatów
miejsc
Wroc³awiu punktowy
na licie
cych decyzji: wol¹ p³aciæ za studia
wowej
rezerwowej
zaoczne, które maj¹ w swoim mieW-1
Architektura
160
110
26,1
26
26,05-25,4 934
Ochrona Zabytków
42
22,65
15
22,5-21,3
cie, ni¿ ponosiæ ciê¿ar wydatków na
Gospodarka Przest. 40
35
19,85
10
19,6-19,17
¿ycie kszta³c¹c siê na studiach bezW-2
Budownictwa
600
644
15
1148
p³atnych.
W-3
Biotechnologia
500
554
12
911
A co mo¿na radziæ osobom, któChemia
200
128
10
re zamierzaj¹ ubiegaæ siê o miejsce
In¿. chem. i proc. 200
94
10
Technologia chem. 200
94
10
na Politechnice Wroc³awskiej za
In¿ynieria
200
12
9,5
rok?
materia³owa
Jeli utrzyma siê system naboru
W-4
Automatyka i
180
217
16
73
15,5
2287
w formie konkursu wiadectw, warRobotyka
to przysz³ym kandydatom doradzaæ
Informatyka
250
285
19
69
18,5
Elektronika i
800
877
16,5
144
16
rozs¹dny wybór przedmiotów zdatelekomunikacja
wanych na maturze, a w razie potrzeW-5
Elektrotechnika
480
316
7,5
690
by podjêcie dobrowolnych egzamiAutomatyka i
150
164
7,5
nów  uwa¿a pani dr Frankiewicz.
Robotyka
W ten sposób osoby dobrze przygoW-6
Górnictwo
180
133
270
W-7
In¿ynieria
180
203
15,5
48
13,5
766
towane mog¹ skutecznie uzupe³niæ
rodowiska
pulê potrzebnych im punktów. DoOchrona
70
93
15
19
13
tyczy to zw³aszcza wydzia³ów o wyrodowiska
sokim pu³apie naboru, np. InformaW-8
Informatyka
180
225
20
1519
tyki i Zarz¹dzania, gdzie trzeba by³o
Zarz¹dzanie i
180
268
18,5
marketing
mieæ a¿ 20 punktów. Nie jest ³atwo
W-9
Mechaniczno450
298
10
359
to osi¹gn¹æ, gdy z 3 przedmiotów
Energetyczny
mo¿na by³o zdobyæ maksymalnie 18
W-10
Automatyka i
165
178
13
916
punktów (3 razy 6).
Robotyka
Jednak¿e dziêki temu, ¿e ocena 6
BM
385
255
11
ZIP
165
219
15
na maturze daje dodatkowe 2,5 pkt.,
W-11
Fizyka
100
116
11
930
za matematykê i fizykê mo¿na uzyFizyka techniczna 180
302
skaæ 5 punktów, nawet jeli uczêszFizyka
65
9
cza³o siê do szko³y i klasy o profilu
komputerowa
ogólnym. Dziêki szkole profilowaFotonika
52
11
In¿ynieria
144
11,5
nej, gdy uczestniczy³o siê w zajêbiomedyczna
ciach fakultatywnych, mo¿na dojæ
In¿ynieria
41
9
do 26 punktów. Tymczasem kandyoptyczna
daci rzadko korzystaj¹ z szansy, jak¹
Matematyka
120
174
17,5
Limit przyjêæ: 6.445
daje podjêcie egzaminu maturalneMatematyka in¿.
60
82
12
In¿ynieria
70
64
11
go i dobrowolnego egzaminu wstêpKandydatów: 10.763
materia³owa
nego z fizyki. Dopiero zaczyna do-
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Osoby przyjête na I rok studiów na filiach PWr

o ró¿ne zbrodnie.)
Pewn¹ zmian¹ co do
Wydzia³
Filie
Jelenia Góra
Legnica
Wa³brzych
trybu rekrutacji by³o
³¹cznie Limit Przyjêto Próg pkt Limit Przyjêto Próg pkt Limit Przyjêto Próg pkt
przyjêcie w tym roku zaBudownictwa 200
100
108
15
100
67
15
sady, ¿e kandydat musi
Elektroniki
120
120
143
10
zadeklarowaæ, na jaki kieElektryczny
210
70
69
70
69
70
67
runek rezerwowo chcia³Górniczy
200
60
39
140
20
by siê dostaæ. Trzy wyIn¿ynieria
120
75
86
dzia³y (Architektura,
rodowiska
Elektronika, In¿ynieria
Ochrona
45
45
66
rodowiska
rodowiska) zdecydowaZarz¹dzanie i 75
75
79
15,5
³y siê na utworzenie list
Marketing
rezerwowych. Aby siê na
Mech-Energet. 230
60
170
nich znaleæ, trzeba by³o
Mechaniczny 165
55
9
55
23
55
15
osi¹gn¹æ pewne minimum
 BMB
punktów (patrz tabela)
cieraæ do nich wiadomoæ, ¿e nawet ocena dostateczna uzyskana Pozwala to uzupe³niæ listê przyjêtych osób po rezygnacji tych, któna dobrowolnym egzaminie z fizyki to dodatkowy punkt dla osoby, re dosta³y siê gdzie indziej. W ten sposób na licie rezerwowej Elektroniki umieszczono 250 osób (co jest umiarkowan¹ liczb¹ w stoktóra nie zdawa³a tego przedmiotu na maturze.
Trzy wydzia³y (Elektronika, IZ, Mechaniczny) postawi³y swo- sunku do oferowanych 1200 miejsc). Inne wydzia³y postanowi³y
im kandydatom warunek, by wykazali siê co najmniej dostateczn¹ zwiêkszyæ limity rekrutacyjne (IZ musia³ uzyskaæ zgodê UKR na
ocen¹ z fizyki i dostateczn¹ ocen¹ na maturze z matematyki. Na zwy¿kê siêgaj¹c¹ 50%). Nie bez racji oceniono, ¿e czêæ kandydapozosta³e wydzia³y kandydaci mog¹ mieæ tzw. oceny dopuszczaj¹- tów zrezygnuje.
Dowiadczenie wskazuje, ¿e wydzia³y umiej¹ oszacowaæ liczbê
ce (2). Zdarza³o siê niekiedy, ¿e kandydat spe³nia³ minimalne wymogi punktowe, ale nie dosta³ siê, gdy¿ nie mia³ oceny dostatecz- osób, które nie podejm¹ studiów. (mk)
nej z matematyki.
Osoby przyjête z ocen¹ dopuszczaj¹c¹ s¹ kierowane na kursy
wyrównawcze z matematyki i/lub fizyki. Dochodzi przy tym czasem do dziwnych sytuacji, gdy student zaliczy³ Analizê I, ale nie
uzyska³ zaliczenia na kursie wyrównawczym, na skutek czego zostaje skrelony. St¹d kandydaci powinni byæ zainteresowani wykaW marcu 2000 r. Samodzielna Sekcja Kszta³cenia i Rozwoju
zaniem siê podczas rekrutacji ocenami dostatecznymi.
Dlatego dobrowolny egzamin z matematyki by³ prawie ko- Kadry Naukowej poda³a do wiadomoci (poprzez Gazetê Wybornieczny dla osób z ocenami dopuszczaj¹cymi (aby nie znaleæ siê cz¹, wydzia³y, instytuty i zak³ady) informacjê o warunkach rekruna kursie wyrównawczym) lub w przypadku potrzeby zdobycia tacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2000/2001.
Do 31 maja 2000 r., tj. do dnia up³ywu terminu sk³adania dokudodatkowych punktów (poprawy oceny szkolnej). Egzamin ten
mentów
o przyjêcie, wp³ynê³o 195 podañ.
zdawa³o:
Od
27
czerwca do 5 lipca Komisja Kwalifikacyjna, w sk³ad któ 760 osób  na IZ (tu do 30% osób przyjmuje siê na podstawie
rej weszli przedstawiciele poszczególnych wydzia³ów PWr (cz³onzdanego egzaminu z matematyki),
 880 osób  na inne wydzia³y (zapisa³o siê wiêcej, prawie 1200). kowie Rady Studium Doktoranckiego) przeprowadzi³a rozmowy
Sporód kandydatów na IZ a¿ 94 osoby zda³y celuj¹co, zatem kwalifikacyjne z kandydatami na studia doktoranckie.
W wyniku postêpowania kwalifikacyjnego na studia doktorancrekrutacja na ten wydzia³ w oparciu o egzamin z matematyki prakkie
w roku akademickim 2000/2001 przyjêto:
tycznie ograniczy³a siê do tej grupy. W drugiej grupie wyniki by³y
Stypendia
otrzyma³o 86 osób. Pozosta³ym, które równie¿ zostanieporównanie gorsze: 550 prac by³o niedostatecznych, co dowodzi odmiennoci motywów przystêpowania tych kandydatów do
Przyjêto Przyznano
egzaminu.
Wydzia³
osób
stypendia
Ponadto 364 osoby zdawa³y fizykê (kandydaci uzyskali w tym
Architektury
23
4
roku lepsze oceny ni¿ poprzednio), a jêzyk  124 osoby. Tu te¿ nie
Bud.
L¹dow.
i
Wodnego
10
4
wszyscy przyst¹pili do egzaminu, na który siê zapisali. W sumie
Chemiczny
21
12
chêæ przyst¹pienia do dobrowolnego egzaminu zadeklarowa³o ok.
Elektroniki
32
11
2600 osób (blisko 1 kandydatów!), a choæ nie wszystkie zrealizoElektryczny
10
10
wa³y ten zamiar, UKR by³a przygotowana na wykonanie takiego
Górniczy
4
2
zadania.
In¿ynierii
rodowiska
8
4
Techniczna strona egzaminów zosta³a zrealizowana stosunkowo
Informatyki
i
Zarz¹dzania
18
3
niewielkimi si³ami  nieco ponad 200 osób.
Mechaniczno-Energetyczny
11
8
Komisje wydzia³owe anga¿uj¹ 4 do 5 nauczycieli akademickich
Mechaniczny
27
12
na wydzia³. Osoby przygotowuj¹ce tematy z matematyki, fizyki i
PPT
21
16
jêzyków oraz sprawdzaj¹ce wyniki to poni¿ej 30 osób. Komisje

Przyjêto
185 doktorantów

egzaminacyjne sk³adaj¹ siê z minimum 3 pracowników na salê, przy
czym przewodnicz¹cy jest nauczycielem akademickim.
Nale¿y podkreliæ, ¿e ¿aden z kandydatów nie zg³osi³ nieprawid³owoci co do sposobu przeprowadzenia egzaminu. (Nie przeszkodzi³o to prasie rozg³oniom radiowym na sugerowanie przecieków.
Wiadomo, ¿e nie od dzi PWr jest chêtnie pomawiana przez media

³y zakwalifikowane na studia, zaproponowano podjêcie ich bez
wiadczeñ stypendialnych.
Sporód zg³oszonych kandydatów trzech nie zakwalifikowano
na studia doktoranckie, pozostali nie przyst¹pili do rozmów.
Eugenia Wêgrzyñska
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Dzieñ
Dziecka 2000
Podobnie jak w latach poprzednich
KS AZS, Zak³ad Us³ug Socjalnych,
Przedstawicielstwo Pracownicze i
Zwi¹zki Zawodowe z okazji Dnia
Dzieka zorganizowa³y festyn rekreacyjno-sportowy. Odby³ siê on w niedzielê 4 czerwca na Przystani AZS
przy Wybrze¿uWyspiañskiego.
Na imprezê, która rozpoczê³a siê
o godzinie 10, przyby³o ponad 300
dzieci i ka¿de na przywitanie otrzyma³o s³odycze i napoje. Goci, jak co
roku, wita³ i zaprasza³ do udzia³u w
konkursach niezast¹piony speaker 
W³adys³aw Bilski.
W programie festynu znalaz³o siê
wiele atrakcji w postaci konkursów
sprawnociowo-sportowych i artystycznych. Uczestnicy zabaw otrzymywali okolicznociowe upominki.
Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê
konkursy rzutu pi³k¹ do kosza, zabawa z hula hop i rzuty lotkami do tarczy. Wielu
by³o chêtnych do gry
w tenisa sto³owego i æwiczeñ na ergowios³ach oraz
udzia³u w turnieju szachowym.
Najwiêkszym zainteresowaniem,
jak co roku,
cieszy³y siê
zabawy na
wodzie. D³ugie kolejki
chêtnych
ustawia³y siê
do przeja¿d¿ek statkiem spacerowym,
kajakami, motorówkami i ¿aglówkami po Odrze. Nad wszystkimi wodniakami czuwali ratownicy WOPR-u.
Przez ca³y czas pomiêdzy bawi¹cymi siê dzieæmi uwijali siê aktorzy
Teatru Ulicznego wci¹gaj¹c do wspólnej zabawy i rozdaj¹c cukierki. Rodzice, którzy nie brali udzia³u w zabawach w dzieæmi, mogli obserwowaæ siê swoje pociechy z tarasu baru
Marucha posilaj¹c siê i popijaj¹c
ch³odne napoje.
Kierownik ZUS
in¿. Kazimierz Pabisiak
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III Dolnol¹skie Zawody
w Programowaniu Zespo³owym
W dniu 17 czerwca 2000 r. trzydzieci trójosobowych zespo³ów
przyst¹pi³o do rywalizacji w ramach III Dolnol¹skich Zawodów
w Programowaniu Zespo³owym, które odbywa³y siê w budynku
D-2 naszej uczelni. Tak, jak w poprzednich latach, zosta³y one zorganizowane przez Wydzia³owy Zak³ad Informatyki na Wydziale
Informatyki i Zarz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej przy wspó³udziale Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wroc³awskiego. Patronat obj¹³ prorektor PWr prof. Jerzy wi¹tek, a patronat medialny 
Gazeta Wyborcza.
W sk³ad piêtnastu zespo³ów weszli studenci Politechniki Wroc³awskiej (z wydzia³ów: Informatyki i Zarz¹dzania, Elektroniki i
Podstawowych Problemów Techniki), Uniwersytetu Wroc³awskiego (z Instytutu Informatyki) i Akademii Ekonomicznej. Pozostali
zawodnicy to uczniowie szkó³ rednich. Ka¿dy zespó³ maj¹c do
dyspozycji jeden komputer z systemem MS-DOS i rodowiskami
Borland Pascal 7.0 i Borland C++ 3.1 musia³ rozwi¹zaæ w wybranym jêzyku programowania (Pascal lub C/C++) jak najwiêcej sporód omiu zadañ programistycznych w ci¹gu piêciu godzin. Nad
zawodami czuwali: sêdzia g³ówny  dr in¿. Janusz Sp³awski i 10
sêdziów w salach. Ponadto 8 sêdziów sprawdza³o na bie¿¹co przesy³ane rozwi¹zania.
W klasyfikacji koñcowej na pierwszych dziesiêciu miejscach
znalaz³y siê zespo³y:
1. Uniwersytet Wroc³awski

Remigiusz Ró¿ycki
Marcin £ukasiak
Pawe³ Olszta
2. Politechnika Wroc³awska
Przemys³aw Biecek
Bartosz Siudeja
Adam Kostecki
3. Politechnika Wroc³awska
Wojciech ¯urek
Jakub ¯uralski
Pawe³ Peryt
4. Politechnika Wroc³awska
Przemys³aw Gr¹dalski
Adrian Mucha
Przemys³aw Wêgrzyn
5. Uniwersytet Wroc³awski
Marcin Wrzeszcz
Krzysztof Szeruga
Piotr Wieczorek
6. Politechnika Wroc³awska
Grzegorz Dró¿d¿
Mariusz Paradowski
Pawe³ Pabich
7. Politechnika Wroc³awska
Daniel Brulak
Kamila Folta
Wojciech Fa³owski
8. Politechnika Wroc³awska
Micha³ Czerwiñski
Adam Folmert
Sebastian G¹sior
9. II LO Wroc³aw
Bartosz Moczulski
Pawe³ Zubkiewicz
Wojciech Wrona
10. Uniwersytet Wroc³awski
Marcin Bieñkowski
Jacek Suliga
Miros³aw Korzeniowski
Najlepsze zespo³y otrzyma³y nagrody wród których by³y m. in.:
skanery Microtec, pakiety oprogramowania, akcesoria komputerowe, talony na ksi¹¿ki do ksiêgarni wydawnictw zagranicznych, pakiety multimedialne, gry komputerowe i pami¹tkowe koszulki.
Wydawnictwo Helion podarowa³o 120 ksi¹¿ek na temat informatyki. Niezale¿nie wrêczono nagrody trzem najlepszym zespo³om ze

Sêdzia g³ówny dr Z. Sp³awski sk³ada gratulacje zwyciêskiej dru¿ynie

szkó³ rednich (II LO z Wroc³awia, I LO z Legnicy oraz XIV LO z
Wroc³awia) wyra¿aj¹c w ten sposób uznanie dla ich odwagi i dobrego przygotowania w konfrontacji z dru¿ynami akademickimi.
Wszystkie zespo³y szkó³ rednich otrzyma³y upominki ( trzy ksi¹¿ki informatyczne) za uczestnictwo w zawodach, a wszyscy zawodnicy  dyplomy uczestnictwa.
Podczas oficjalnego og³oszenia wyników oprócz organizatorów
i zawodników obecni byli tak¿e prorektor PWr prof. Jerzy wi¹tek,
prodziekan Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania PWr  dr in¿. Urszula Markowska-Kaczmar, prodziekan Wydzia³u Matematyki i
Informatyki UWr  prof. Anna Bartkowiak oraz przedstawiciele
sponsorów. Prof. J. wi¹tek wyrazi³ radoæ z du¿ego zainteresowania m³odych ludzi tymi zawodami. Zwróci³ uwagê na fakt, ¿e pracodawcy obecnie oczekuj¹ od absolwentów chêci doskonalenia
swych umiejêtnoci, ustawicznego kszta³cenia, a przede wszystkim
umiejêtnoci pracy zespo³owej, która jest niezbêdna przy pracach
informatycznych. Prof. A. Bartkowiak doda³a, ¿e informatyka to
umiejêtnoæ dostrzegania, formu³owania i rozwi¹zywania zagadnieñ. Dziêki programowaniu mo¿na znaleæ rozwi¹zanie bardzo
trudnych problemów z wielu dziedzin nauki.
Na koniec kierownik Wydzia³owego Zak³adu Informatyki na
Wydziale Informatyki i Zarz¹dzania PWr  prof. Zbigniew Huzar
podziêkowa³ wszystkim, bez których te zawody nie mog³yby siê
odbyæ: komitetowi programowemu przygotowuj¹cemu zadania (w
jego sk³ad wchodzili przedstawiciele PWr i UWr), którego prac¹
kierowa³ dr Zdzis³aw Sp³awski oraz komitetowi organizacyjnemu
przygotowuj¹cemu zawody, a szczególnie dr Lechowi Tuzinkiewiczowi, który czuwa³ nad ca³oci¹ tej imprezy. Uczestnicy zostali
zaproszeni do udzia³u w nastêpnych zawodach. A wiêc do zobaczenia za rok! (hw)
Dr Lech Tuzinkiewicz podczas wrêczania nagród
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Rozmowa z prof. Januszem Biernatem, dziekanem
Wydzia³u Elektroniki, przewodnicz¹cym Senackiej
Komisji ds. Dydaktyki

O dydaktyce
 prawie wszystko
 Mimo ¿yczliwych przestróg przyjació³ zosta³ Pan dziekanem
najwiêkszego wydzia³u  maj¹cego najwiêcej studentów. A do tego
jest Pan przewodnicz¹cym Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. Czy
by³ to wiadomy wybór?
 Ta ostatnia godnoæ spad³a na mnie niespodziewanie.
 Jak to mo¿liwe?
 Prosi³ mnie o to Pan Rektor, a rektorowi siê nie odmawia.
 Komisja chyba intensywnie pracuje nad reform¹ systemu rozliczania dydaktyki...
 Jest to jeden z tematów, którym komisja siê zajmuje, ale jej
rola jest tylko opiniuj¹ca.
Praktyka jest taka, ¿e prorektor przygotowuje projekt, konsultuje go z ró¿nymi osobami, tak¿e z dziekanami innymi cz³onkami
Senatu. Potem projekt jest przedstawiany senackiej komisji, której
stanowisko powinno byæ pomocne przy podejmowaniu decyzji przez
cz³onków Senatu.
Wród osób, z którymi Prorektor ds. Nauczania konsultowa³ siê
w sprawie nowego systemu rozliczenia dydaktyki, by³ te¿ dziekan
najwiêkszego wydzia³u, czyli ja. Jak s¹dzê, prorektor rozmawia³ na
ten temat tak¿e z innymi dziekanami. W wyniku tego powsta³ pewien materia³, który z niewielkimi korektami zosta³ przedstawiony
Senatowi.
 Jakie by³y propozycje zmiany istniej¹cego dot¹d systemu?
Wiadomo, ¿e za problem uwa¿a siê du¿¹ liczbê nadgodzin. Niektóre z nich, z przyczyn formalnych s¹ dro¿sze od innych.
 O wprowadzeniu zmian zadecydowa³o kilka czynników. Jednym z wa¿niejszych nie by³ wcale czynnik finansowy. Chodzi³o o
dostosowanie obowi¹zuj¹cych zasad do aktów prawnych wy¿szego rzêdu lub przywo³ywanych w ustawie. Mam na myli np. Kodeks Pracy. Tam w³anie jest mowa o godzinach pracy i o wynikaj¹cym st¹d wynagrodzeniu, a nie o przeliczaniu godzin pracy na
inne godziny. Tymczasem w dotychczasowej praktyce liczono (czasami) godzinê pracy jako wiêcej ni¿ godzinê. To stwarza³o sztuczny problem przekraczania limitu czasu pracy, gdy¿ przekroczenie
nastêpowa³o w sferze godzin przeliczeniowych, a nie rzeczywistych.
Ustawa mówi, ¿e mo¿na zleciæ nadgodziny do 50% (gdy chodzi o
pracownika dydaktycznego) lub 25% (pracownik nie bêd¹cy nauczycielem akademickim) pensum. Je¿eli operowalibymy godzinami przeliczeniowymi, 40-procentowe wykonanie pensum mog³o
ju¿ oznaczaæ przekroczenie limitu. Pojawi³a siê te¿ wyk³adnia MEN
stanowi¹ca, ¿e nie wolno zlecaæ pracownikom zajêæ w skali przekraczaj¹cej limity wynikaj¹ce z ustawy o szkolnictwie wy¿szym.
Oczywicie wszyscy doceniaj¹ wagê wysi³ków wk³adanych w
przygotowanie i prowadzenie zajêæ dydaktycznych, w zwi¹zku z
tym trzeba premiowaæ prowadzenie zajêæ na studiach zaocznych
(w soboty i niedziele) lub poza Wroc³awiem. To, zgodnie z kodeksem, powinno byæ dodatkowo op³acane. (Teoretycznie mo¿na to
rekompensowaæ równie¿ wolnym czasem, ale nie znajduje to zastosowania w wypadku osób o nielimitowanym czasie pracy.) Zatem nowy system przywróci w³aciwe znaczenie pojêciu pensum.
Pod wzglêdem finansowym pracownik na tym nie traci  wynik

jest równowa¿ny z uzyskiwanym dotychczas. Mo¿e natomiast pojawiæ siê problem wype³nienia pensum, który w skrajnych przypadkach spowoduje koniecznoæ sfinansowania czêci pensji ze
rodków na badania.
 Czy nie bêdzie to przedmiotem kontrowersji?
Powo³ane do tego osoby  czy to dyrektorzy instytutów, czy
kierownicy jednostek, czy dziekani bêd¹ musieli w jaki sposób
ten problem rozwi¹zaæ. Nie s¹ tu potrzebne jakie specjalne postanowienia, tylko praca przy otwartej kurtynie. Je¿eli dany zespó³
nie jest w stanie zrealizowaæ pensum dydaktycznego, bo z jakich
powodów, choæby przejciowo, brakuje obci¹¿eñ, dyrektor instytutu lub dziekan zgadza siê, ale aresztuje pewn¹ czêæ rodków
na badania. Je¿eli sytuacja nie wraca do normy, pojawia siê wrêcz
koniecznoæ wskazania, czyja pensja bêdzie finansowania z grantu. D³ugotrwa³e niedoci¹¿enia dydaktyczne mog¹ doprowadziæ nauczyciela akademickiego do koniecznoci szukania innej pracy.
 Czy ma to s³u¿yæ ujawnieniu realiów ekonomicznych?
 Raczej czasowych. Ujawni¹ siê istotne ró¿nice w obci¹¿eniach
mierzonych godzinami zajêæ. Nieporównywalna jest sytuacja nauczyciela, który dot¹d wykonywa³ z nadmiarem zajêcia na studiach
dziennych (w dni powszednie), z komfortem osoby, która umiejêtnie korzystaj¹c z przeliczników mog³a zrealizowaæ obci¹¿aj¹ce j¹
zadania w kilkanacie weekendów.
Zdarza³y siê przypadki wykonania rocznego pensum w czasie
jednego semestru dziêki pracy w sobotê w filii. Mo¿na by³o w ten
sposób nawet osi¹gn¹æ nadgodziny! To znaczy, ¿e taki pracownik
mia³ ogromny komfort czasowy. Przez ca³y rok by³ praktycznie nieuchwytny. Za z punktu widzenia uczelni jego praca kalkulowa³a
siê nadzwyczaj drogo.
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê ograniczeniami finansowymi
odezwa³y siê w ubieg³ym roku g³osy, ¿e pracownicy dydaktyczni
nie mog¹ byæ utrzymywani kosztem badañ naukowych. Ale to powinno dzia³aæ równie¿ w drug¹ stronê. Ten nowy system poka¿e
rzeczywiste obci¹¿enia czasowe. Bo pracê naukow¹ mo¿na te¿ prowadziæ realizuj¹c jednoczenie grant KBN i grant statutowy na podobny temat. Mo¿na siê z nich rozliczyæ publikacj¹ o zbli¿onej tematyce. W dydaktyce nie da siê tego zrobiæ.
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 Czy obci¹¿enia finansowe uczelni nie zmieni¹ siê?
 Zasadniczo wydatki na dydaktykê pozostaj¹ te same. Jest drobna ró¿nica wynikaj¹ca ze znikniêcia wspó³czynnika 1,2 za godziny
wyk³adowe. Pewn¹ alternatyw¹, która nie uzyska³a poparcia Komisji Senackiej, a nastêpnie Senatu, by³a propozycja obni¿enia pensum dla profesorów zwyczajnych. (Komisja by³a zdania, ¿e najtrudniejszy intelektualnie sk³adnik dydaktyki, czyli wyk³ady, nie
s¹ ju¿ wy³¹czn¹ domen¹ profesorów; prowadz¹ je czêsto adiunkci.)
Potania³o te¿ prowadzenie prac dyplomowych. Teraz za pracê
magistersk¹ liczy siê 15 godzin, a za in¿yniersk¹ 10. Pogl¹dy na
temat s³usznoci tego kroku s¹ zreszt¹ zró¿nicowane, zapewne zale¿nie od charakteru prowadzonych w danej jednostce prac. Podkrela siê wysi³ek, jaki niektórzy pracownicy wk³adaj¹ w ten etap
kszta³cenia.

oferowanych kierunkach opiera siê na wiadomociach gazetowych
i krótkotrwa³ych modach. Przyk³adem mo¿e byæ specjalnoæ Systemy mikroprocesorowe, która cieszy³a siê popularnoci¹, czy
modna obecnie specjalnoæ Sieci komputerowe, chocia¿ wiedzê
potrzebn¹ do wykonywania zawodu specjalisty sieci komputerowych uzyska siê po ka¿dej z trzech specjalnoci prowadzonych na
wydziale.
Oczywicie trudno jest z urzêdu limitowaæ iloæ osób przyjmowanych na dan¹ specjalizacjê. Jedynym sposobem ustalenia rankingu mo¿e byæ rednia ocen kandydatów. Gdyby specjalnoci by³y
szersze, a decyzja o ich wyborze zapada³a na póniejszym etapie
studiów, mniej by³oby rozczarowañ. Osi¹gnêlibymy te¿ to, ¿e sylwetka absolwenta danej specjalnoci by³aby bardziej wyrazista.
 Czy oferowane specjalizacje nie powielaj¹ siê?

 Czy uczelnia zak³ada, ¿e studenci powinni swoj¹ prac¹ nad
dyplomem wnosiæ co w dorobek badawczy uczelni?

 Zdarza siê, ¿e niewiele siê miêdzy sob¹ ró¿ni¹. Czasem jest to
tylko ró¿nica nazwy.

 Jest to raczej pewien odleg³y cel, który udaje siê w poszczególnych przypadkach realizowaæ, ale statystycznie jestemy dalecy
od tego ze wzglêdu na masowoæ kszta³cenia. Trudno sobie wyobraziæ, by 700 magistrantów mojego wydzia³u mog³o siê w³¹czyæ
w badania. Tego nie jest w stanie zrobiæ ¿adna firma badawcza,
nawet bardzo bogata. Mo¿na oczywicie podaæ przyk³ady uczelni
zagranicznych, ale nigdzie nie robi siê tego tak masowo.

 Czy zatem nie powinno siê prowadziæ wspólnej rekrutacji kandydatów na studia dla ca³ej Politechniki?

 Ale dyplom to jednoczenie etap, na którym zapada decyzja o
podjêciu studiów doktoranckich.
 Tak, tu widzimy du¿e rozwarstwienie poziomu wymagañ w
stosunku do dyplomanta. S¹ tematy dyplomowe magisterskie, które mo¿na uznaæ za bliskie pracom dyplomowym in¿ynierskim, a s¹
te¿ i takie, które maj¹ ewidentnie badawczy charakter. Studenci,
którzy myl¹ o podjêciu pracy naukowej, interesuj¹ siê takimi w³anie tematami. Jeli natomiast kto chce zdobyæ dyplom mo¿liwie
tanim kosztem, nie powinien w ostatniej chwili deklarowaæ, ¿e
wybiera studia doktoranckie. To utrudnia potem dobór tematu pracy doktorskiej i wyd³u¿a przygotowanie warsztatu badawczego.
 Czyli student powinien zawczasu wybieraæ cie¿kê kariery i
szukaæ dodatkowych mo¿liwoci w³¹czenia siê w tematykê badawcz¹ zespo³u naukowego.
 Na przeszkodzie stoj¹ te¿ inne czynniki: przyzwyczajenia, tradycje, troska o tzw. godziny dydaktyczne i ró¿ne obci¹¿enia tkwi¹ce w podwiadomoci. Sprawiaj¹ one, ¿e modele kszta³cenia, które
wielu nauczycieli akademickich uzna³aby za w³aciwe, s¹ realizowane rzadko. A wydaje siê, ¿e uczelnia o pozycji Politechniki Wroc³awskiej mog³aby wyprzedzaæ pewne rozwi¹zania, które zamierza wprowadziæ Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nale¿y s¹dziæ,
¿e resort d¹¿y do wprowadzenia modelu, w którym pierwsze dwa
lata studiów to kszta³cenie o charakterze podstawowym z pewnymi
akcentami kierunkowymi. Póniej powinien byæ okres szerokiej
specjalizacji, poniewa¿  to bana³, ale powtórzmy go  ka¿dy wspó³czesny absolwent bêdzie w swoim ¿yciu kilkukrotnie zmienia³ pracê. Jeli bêdzie wykszta³cony bardzo w¹sko, nie poradzi sobie z
dostosowywaniem siê do zmieniaj¹cego siê otoczenia. Natomiast
my w tej chwili d¹¿ymy do zwiêkszania liczby specjalizacji. Ka¿dy zak³ad chêtnie mia³by swoj¹ specjalnoæ dyplomowania, albo i
kilka. St¹d rozdrobnienie dydaktyki, a jednoczenie brak wspólnej
podstawy kszta³cenia dla absolwentów jednego kierunku.
 Co wiêc uwa¿a Pan za w³aciwy model?
 W modelu, który mi siê marzy, trzeci rok powinien byæ powiêcony kszta³ceniu kierunkowemu. Czwarty rok powinien profilowaæ absolwenta. Kontynuacj¹ kszta³cenia profilowego powinien
byæ odpowiedni dobór pracy dyplomowej. To by sprawia³o, ¿e student nie by³by zmuszany do wyboru specjalnoci po czterech semestrach (jak to ma miejsce dzisiaj), kiedy jeszcze jego wiedza o

 I tak i nie. S¹ pewne argumenty przeciw temu. Rekrutacja w
myl ustawy odbywa siê na kierunek studiów. Kandydat ma prawo
oczekiwaæ, ¿e zostanie przyjêty na konkretny kierunek. Co prawda, uczelnie techniczne maj¹ mniej zró¿nicowany profil ni¿ uniwersytety, ale i tak osoba wybieraj¹ca siê na architekturê mog³aby
byæ rozczarowana, gdyby dosta³a siê na zarz¹dzanie. I odwrotnie.
Kandydat na studia ma ju¿ pewn¹ wizjê swojego zawodu.
Najlepiej by³oby prowadziæ rekrutacjê na kierunki, ale z wiêksz¹ otwartoci¹ ni¿ dot¹d, daæ kandydatom wiêksz¹ mo¿liwoæ korekty, np. po roku studiów. Rozmawialimy z panem Rektorem i
panem prof. Grz¹lewiczem o mo¿liwoci uruchomienia dodatkowej cie¿ki rekrutacyjnej. Osobom, które znalaz³y siê na listach
rezerwowych, mo¿na by zaoferowaæ studia ogólne na PWr przez
rok, z perspektyw¹ póniejszego przejcia na wybrany kierunek
studiów. Kto, kto mia³ wpadkê na maturze lub chodzi³ do szko³y o
wysokich wymaganiach, w wyniku czego ma oceny, które nie wystarczaj¹ w konkursie wiadectw, powinien mieæ mo¿liwoæ dostania siê na studia t¹ drog¹. Mo¿e uda siê eksperymentalnie stworzyæ
tak¹ cie¿kê nawet jeszcze w tym roku. Bêdzie to jednak mo¿liwe,
o ile wydzia³y w znacznym stopniu ujednolic¹ program pierwszego
roku, np. poza jednym przedmiotem kierunkowym, który mo¿na
by potem nadrobiæ, albo wybraæ ju¿ na pierwszym roku jako opcjonalny.
 Czy jednak nie stoi to w sprzecznoci z d¹¿eniem wydzia³ów do
utrzymania tych kandydatów, którzy zostali przyjêci?
 Mylê, ¿e mo¿na zawrzeæ tu porozumienie ponad podzia³ami i
d¹¿yæ do zagospodarowania tych, którzy siê zg³osili. Zawsze bêd¹
kierunki bardziej i mniej popularne, ale nie mo¿emy z roku na rok
skrajnie zmieniaæ profilu kszta³cenia tylko dlatego, ¿e jest moda na
ten czy inny kierunek. Nawet gdybymy chcieli tak zrobiæ, by³oby
to zabójcze dla rynku pracy, który raz dostawa³by samych architektów, raz górników, a raz informatyków.
 Czy oczekuje Pan, ¿e wydzia³y zaakceptuj¹ takie rozwi¹zanie?
 Oczywicie musi to wzbudziæ dyskusjê i g³osy krytyki, ale
s¹dzê, ¿e mo¿na dojæ w tej sprawie do porozumienia. Mo¿na skorygowaæ programy zarówno pod k¹tem treci, jak objêtoci poszczególnych sk³adników. Trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e wiêkszoæ naszych absolwentów bêdzie pracowaæ w zawodach wymagaj¹cych
ci¹g³ego dostosowywania siê do nowych technologii. Nie ma wiêc
sensu kszta³cenie na specjalistów okrelonego procesu produkcyjnego.
 Dziêkujê Panu za rozmowê.
Rozmawia³a Maria Kisza
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ZJAZD PIERWSZYCH
ABSOLWENTÓW PWR
W dniu 8 lipca odby³ siê zjazd pierwszych absolwentów Politechniki Wroc³awskiej  tych, którzy zaczynali studia w roku 1945.
Pierwszym punktem uroczystoci by³a Msza w. w katedrze wroc³awskiej. Odprawi³ j¹ ks. bp Józef Pazdur, który równie¿ w 1945 r.
zapisa³ siê na studia na Uniwersytecie Wroc³awskim. W kazaniu
przypomnia³ o obowi¹zku wdziêcznoci wobec profesorów, którzy
wówczas prowadzili wyk³ady, ale te¿ wobec nauczycieli gimnazjalnych, którzy w latach wojny i okupacji przygotowywali swoich
uczniów do matury. Podkreli³ równie¿ potrzebê wpajania m³odemu pokoleniu wartoci stanowi¹cych o sile narodu.
O godz. 10 prof. Henryk Hawrylak w imieniu wszystkich uczestników zjazdu z³o¿y³ kwiaty pod pomnikiem profesorów lwowskich,
po czym uczestnicy zjazdu udali siê do auli PWr.
Profesor Hawrylak powita³ zebranych, wród których by³ JM
Rektor Politechniki Wroc³awskiej prof. Andrzej Mulak, prorektorzy: prof. Jerzy Zdanowski, prof. Jerzy wi¹tek i prof. Ludwik
Komorowski oraz pose³ Ryszard Czarnecki. Mówca przypomnia³,
¿e uroczystoæ 55-lecia istnienia Politechniki Wroc³awskiej wpisuje siê w bogate obchody tysi¹clecia biskupstwa wroc³awskiego i
milenium Wroc³awia. Podkreli³ dorobek uczelni, która po latach
dzia³alnoci szczyci siê znacz¹cym potencja³em twórczym i intelektualnym, o czym wiadczy jej wspó³praca z najbardziej licz¹cymi siê orodkami naukowymi wiata. Zawdziêczamy to tym, którzy
j¹ w 1945 r. tworzyli i odbudowywali, tzn. tak¿e tym, którzy s¹ dzi
na tej sali. To ci, którzy uwa¿ali Politechnikê Wroc³awsk¹ za co
wiêcej ni¿ tylko miejsce pracy i nauki. To ci, którzy traktowali Politechnikê Wroc³awsk¹ jako swój rodzinny dom i uwa¿ali za czêæ
swego ¿ycia. To, ¿e Politechnika Wroc³awska mog³a powstaæ ju¿ w
1945 r., nale¿y zawdziêczaæ te¿ i temu, ¿e w przedwojennym Wroc³awiu istnia³a Technische Hochschule, której nadw¹tlone wojn¹
budynki i zdekompletowane laboratoria stanowi³y powa¿ny argument za utworzeniem politechniki we Wroc³awiu. Mo¿na przyj¹æ,
jak to wyrazi³ w Ksiêdze jubileuszowej 50-lecia Politechniki Wroc³awskiej dr hab. Ryszard Czoch, ¿e spucizna materialna po Tech-
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nische Hochschule i intelektualny dorobek Politechniki Lwowskiej
u³atwi³y powstanie Politechniki Wroc³awskiej. 
mówi³ prof. Henryk
Hawrylak. Przypomnia³,
¿e Technische Hochschule we Wroc³awiu
powsta³a w listopadzie
1910 r. Równie¿ w listopadzie, choæ 35 lat póniej, odby³ siê pierwszy
polski wyk³ad prof. Kazimierza Idaszewskiego.
Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e
w przysz³oci Politechnika Wroc³awska bêdzie
miejscem spotkania
Wschodu i Zachodu i bêdzie to kolejny znacz¹cy listopad w dziejach
uczelni.
Nastêpny mówca, JM
Rektor PWr prof. Andrzej Mulak, przypomnia³, ¿e momentem
zwrotnym w zabiegach o powo³anie Politechniki Wroc³awskiej by³
przyjazd prof. Kazimierza Idaszewskiego, który zwiedziwszy ocala³e czêciowo laboratoria Technische Hochschule doszed³ do wniosku, ¿e nie jest w stanie bez zniszczenia przewieæ ca³ego ich wyposa¿enia na l¹sk (gdzie tworzono w³anie Politechnikê Gliwick¹), i podj¹³ decyzjê o pozostaniu we Wroc³awiu. Zwróci³ siê do
znanych sobie specjalistów, by i oni tu przybyli. To by³ pocz¹tek
lawiny, dziêki której powsta³a silna uczelnia. JM Rektor podkreli³, ¿e wszystkie wspomnienia trzeba ³¹czyæ z wyrazami wdziêcznoci dla pionierów za to wielkie dzie³o ich ¿ycia. Prof. Mulak przypomnia³, ¿e ¿ycie uczelni odzwierciedla³o do pewnego stopnia skomplikowane losy kraju. Wród rektorów Politechniki Wroc³awskiej
by³ cz³onek Biura Politycznego KC PZPR. Tylko nieliczni rektorzy zostali wybrani na ten urz¹d, a losy ich kadencji by³y równie¿
naznaczone piêtnem czasów. Pierwszego, wybranego w 1980 roku,
pozbawiono funkcji w wyniku wprowadzenia stanu wojennego po
trzech miesi¹cach sprawowania godnoci. Doczekalimy jednak
czasów, gdy wybory odbywaj¹ siê ju¿ w warunkach demokracji.
Rektor poprzedniej kadencji jest obecnie ministrem nauki.
Odczytano listy: ministra nauki prof. Andrzeja Wiszniewskiego
i prezydenta Wroc³awia Bogdana Zdrojewskiego:
Minister Nauki
Przewodnicz¹cy
Komitetu Badañ Naukowych
Andrzej Wiszniewski

2000-07-05

Szanowny Pan
Prof. Henryk Hawrylak
Politechnika Wroc³awska
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Drogi Henryku,
Tak bardzo chcia³em byæ obecny na kolejnym, jubileuszowym
spotkaniu pierwszych s³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej. Wszak
55 lat, jakie minê³y od chwili, gdy rozpoczêlicie studia na naszej
Alma Mater, to okres wzbudzaj¹cy najwy¿szy szacunek. Tym bardziej, ¿e pierwsze lata, kiedy to trzeba by³o ³¹czyæ naukê z usuwa-
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niem gruzów, nale¿y chyba liczyæ podwójnie. Prawdziwie heroiczny okres, dziêki któremu Politechnika Wroc³awska jest dzi jedn¹ z
trzech najlepszych uczelni w Kraju.
Niestety, praca w Rz¹dzie przypomina po trosze s³u¿bê wojskow¹ i ministrowie nie s¹ panami swego czasu. Na 8 lipca br. Premier
zwo³a³ posiedzenie Rady Ministrów powiêcone debacie bud¿etowej. Dlatego nie mogê znaleæ siê w Waszym gronie podczas tego
spotkania po latach.
Chcia³bym jednak choæby tylko tym listem zaznaczyæ swoj¹ obecnoæ. Chcia³bym wszystkim uczestnikom Zjazdu z³o¿yæ gratulacje 
bowiem z ich osi¹gniêæ mo¿e byæ dumna Politechnika, mo¿e byæ
dumny Wroc³aw, mo¿e byæ dumna Polska. Chcia³bym Wam wszystkim ¿yczyæ, bycie patrz¹c na piêkno naszej Uczelni, na piêkno naszego miasta, mieli prawdziw¹ satysfakcjê z osi¹gniêæ tych 55 lat
pracy dla Ojczyzny. I chcia³bym ¿yczyæ, by podczas spotkañ kole¿eñskich, podczas spacerów po nadodrzañskich cie¿kach, powróciæ do wspomnieñ trudnej, lecz piêknej m³odoci.
Z wyrazami ogromnego szacunku i nie mniejszej przyjani
Andrzej Wiszniewski
***

Prezydent Wroc³awia

Wroc³aw, 8 lipca 2000 r.
Pan prof. Henryk Hawrylak
Politechnika Wroc³awska

Szanowny Panie Profesorze, Szanowni i Drodzy Gocie,
Ogromnie rad jestem, ¿e po raz kolejny przywitaæ mogê we Wroc³awiu znakomitych goci Zjazdu Pierwszych S³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej  rocznik 1945. Dotychczas mia³em zaszczyt
uczestniczyæ w kilku Pañstwa zjazdach, wszystkie by³y dla mnie
wa¿ne, co podkrelam z nieukrywan¹ satysfakcj¹.
Jestem przekonany, ¿e tegoroczne spotkanie da szczególnie wiele powodów do zadowolenia, jest bowiem spotkaniem jubileuszowym i odbywa siê w roku obchodów Millenium Wroc³awia. Z tym

Profesorowie Jan Kmita i Jerzy Stañda skupieni nad swoimi dyplomami.

wiêkszym ¿alem poinformowaæ muszê, ¿e nie bêdê móg³ byæ razem
z Pañstwem w dniu tego wiêta.
Dlatego t¹ drog¹, raz jeszcze dziêkuj¹c za zaszczyt zaproszenia,
serdecznie pozdrawiam Pana, Panie Profesorze oraz wszystkich znakomitych goci  uczestników tego zjazdu. ¯yczê wspania³ych wra¿eñ i niezapomnianych prze¿yæ.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Zdrojewski

Wród 138 obecnych na zjedzie by³ych studentów PWr
dostrzec mo¿na by³o
te¿ grupê uczestników pierwszego, historycznego wyk³adu
wyg³oszonego dla
studentów starszych
lat przez prof. Kazimierza Idaszewskiego 15 listopada 1945
roku. Na nowym
zdjêciu wykonanym
przez p. K.Mazura
uda³o siê nam
uwieczniæ autora historycznej fotografii
 pana Henryka Poniewierskiego (na
zdjêciu kolorowym,
które ogl¹daæ mo¿na
na III stronie ok³adki
 pierwszy z lewej)
oraz piêciu jego kolegów. Kolejno stoj¹:

24

nr 132/133

Pawe³ Baron, W³adys³aw Go³¹b, Zbigniew Orzeszkowski, Zdzis³aw £osiak i Wojciech Fuliñski.
Najwa¿niejszym momentem uroczystoci by³o wrêczenie jubileuszowych dyplomów ukoñczenia studiów na Wydziale .Architektury (19 osób), Elektrycznym (30 osób, z których 7 zosta³o zapisanych od razu na starsze lata), In¿ynierii (26 osób), Mechanicznym (35 osób) lub Chemii, Matematyki i Fizyki (28
osób).
Spotkanie w auli mia³o wspania³¹ oprawê muzyczn¹. Chór
Akademicki pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Sapiechy-Muzio³ wykona³ Magnificat i kilka innych utworów o dostojnym, uroczystym charakterze. Jednak szczególnie gor¹ce przyjêcie zgotowali zebrani swemu koledze  absolwentowi Wydzia³u Mechanicznego Romanowi Wêgrzynowi, który powiêci³ siê karierze
operowej i do dzisiaj udziela lekcji piewu. Jego wystêp rozpoczynaj¹cy siê od weso³ego Krakowiaczka wzbudzi³ wspomnienia dawnych lat, kiedy to ówczeni studenci nadrabiali z zapa³em nie tylko czas, którego nie mogli powiêciæ nauce, ale te¿
zaleg³oci w ¿yciu towarzyskim.
Po po³udniu odby³y siê spotkania wydzia³owe, a wieczorem,
w sto³ówce Politechniki  kolacja. Uczestnicy zjazdu mieli okazjê do rozmów i wspomnieñ. Prof. Fekecz podkreli³ trwa³¹ wiê
miêdzy kolegami, którzy po tylu latach s¹ znowu razem. Pada³y
propozycje kolejnych spotkañ. Wszak za 10 lat minie 100 lat od
powo³ania Technische Hochschule!
Wyra¿ano te¿ podziêkowania Komitetowi Organizacyjnemu
za wietnie zorganizowany zjazd. Podkrelano, ¿e wspiera³a go
w pracach grupa pracowników uczelni, którym nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania.
¯yczymy Pierwszym Absolwentom wielu kolejnych udanych
spotkañ w gocinnych murach Ich macierzystej uczelni. (ml)
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Wyst¹pienie
prof. Henryka Hawrylaka
na zjedzie absolwentów
rocznika 1945
Witaj¹c serdecznie mi³e Kole¿anki i drogich Kolegów wyra¿am radoæ z naszego spotkania i cieszê siê, ¿e znowu jestemy
razem w niezapomnianej, tak bliskiej nam Uczelni. Niech mi
bêdzie wolno w imieniu nas wszystkich, dziêkuj¹c za przybycie, powitaæ naszych Goci, z JM Rektorem naszej Alma Mater
Profesorem Andrzejem Mulakiem na czele.
Spotkanie dzisiejsze odbywa siê w klimacie podnios³ych uroczystoci millenium Arcybiskupstwa Wroc³awskiego i 1000-lecia Wroc³awia. Chcia³bym do tych niezwyk³ej wagi zdarzeñ dodaæ skromnie, choæ z powag¹ Jubileusz 55-lecia bliskiej naszym
sercom Politechniki Wroc³awskiej. Zrz¹dzeniem losu Uczelnia
nasza formalnie powsta³a po zakoñczeniu II wojny wiatowej,
w sierpniu 1945 r. Polska odzyska³a bowiem nale¿¹ce niegdy
do niej ziemie nad Odr¹ z Wroc³awiem, ale utraci³a Kresy
Wschodnie z uniwersyteckimi miastami Wilnem i Lwowem.
Lwowscy Profesorowie i Wyk³adowcy pozbawieni swojego
uniwersytetu i politechniki w³¹czyli siê w odbudowê polskich
Uczelni w nowych miejscach osiedlenia. To, ¿e Politechnika
Wroc³awska jest dzisiaj uczelni¹ kszta³c¹c¹ oko³o 25 tysiêcy
studentów w obszarze wszystkich dyscyplin objêtych dziedzin¹
nauk technicznych, zajmuj¹cych jedno z trzech pierwszych
miejsc w prowadzonych rankingach, uczelni¹ o znacz¹cym potencjale twórczym i intelektualnym, wspó³pracuj¹c¹ z licz¹cymi siê orodkami naukowymi wiata, zawdziêczamy Tym, którzy j¹ w 1945 roku tworzyli i odbudowywali, to znaczy tak¿e
Tym, którzy s¹ dzisiaj na tej sali. To Ci, którzy uwa¿ali Politechnikê za co wiêcej ni¿ tylko miejsce pracy i nauki, to Ci,
którzy traktowali Uczelniê jak rodzinny dom i uwa¿ali za czêæ
swego ¿ycia. Uczelnia nasza przekszta³ci³a siê z uczelni bêd¹cej we wspólnocie z Uniwersytetem w samodzieln¹ jednostkê
nale¿¹c¹ do czo³ówki polskich uczelni technicznych.
Mo¿na przyj¹æ, jak to wyrazi³ w Ksiêdze jubileuszowej 50lecia Politechniki Wroc³awskiej dr hab. Ryszard Czoch, ¿e spucizna materialna po Technische Hochschule i intelektualny dorobek Politechniki Lwowskiej u³atwi³y powstanie Politechniki
Wroc³awskiej. Dlatego w 55 rocznicê powstania Politechniki
Wroc³awskiej staramy siê pamiêtaæ nie tylko o minionym niedawno 155-leciu Politechniki Lwowskiej, ale chcemy tak¿e
wspomnieæ 35 lat istnienia Technische Hochschule w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê jej powstania. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w listopadzie 1910 r. Cesarz Wilhelm II otwiera³ Königliche Technische
Hochschule Breslau, za 35 lat póniej  15 listopada 1945 roku
 pierwszy polski wyk³ad wyg³oszony przez niezapomnianego
Profesora Kazimierza Idaszewskiego zapocz¹tkowa³ w polskim
Wroc³awiu polsk¹ historiê Politechniki Wroc³awskiej.
Chcia³bym mieæ nadziejê i wyraziæ ¿yczenie, aby w którym
z czekaj¹cych nas listopadów w którym nadchodz¹cym roku
Politechnika Wroc³awska by³a miejscem spotkania uczonych
Wschodu i Zachodu w duchu Wielkiej Karty Uniwersytetów
Europejskich i aby by³ to kolejny znacz¹cy listopad w dziejach
naszej Alma Mater.
Jest nas jeszcze sporo, ale wielu naszych Przyjació³, którzy
nam wiedzê przekazywali i tych, którzy byli tej wiedzy odbiorcami, odesz³o od nas na zawsze. Proszê, abymy chwil¹ zadumy i serdecznego wspomnienia wyrazili nasz¹ o nich pamiêæ.

Doktorat honorowy
prof. Jana Kmity,
rektora Politechniki Wroc³awskiej
w latach 1984-1990

W dniu 28 czerwca w Krakowie w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloñskiego odby³a siê uroczystoæ nadania profesorowi Janowi Kmicie godnoci i tytu³u doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Promotorem przewodu doktorskiego by³ JM
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Flaga, wnioskuj¹c¹ rad¹  Rada Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej tej uczelni z dziekanem prof. Kazimierzem Furtakiem, a poparcie dla tego przewodu
wyrazi³y senaty Politechniki Poznañskiej i Politechniki Warszawskiej.
Doktorant prof. Jan Kmita wyg³osi³ wyk³ad O budowaniu mostów, w którym przedstawi³ rozwój tej dziedziny w kontekcie
historycznym. Podkreli³, ¿e mosty s¹ wa¿ny punktami w systemach s³u¿¹cych transportowi towarów, osób i idei. Scalaj¹ szlaki
stanowi¹ce od zarania dziejów szczególny cywilizacyjny i kulturowy krwiobieg.
W wyk³adzie zosta³y wyeksponowane pozatechniczne aspekty
budowania mostów, np. w sensie mostów porozumienia i przyjani
w stosunkach miêdzyludzkich osobowych, grupowych, narodowych,
wiatopogl¹dowych, politycznych, wyznaniowych Uwzglêdniono
tu dowiadczenia historyczne i bêd¹ce dorobkiem wspó³czesnych
pañstw europejskich, a szczególnie  naszego kraju. W podsumowaniu profesor Kmita podkreli³ z naciskiem, i¿ dostrzega niezbywalny obowi¹zek rodowiska akademickiego, by formowaæ w
tym kierunku osobowoci przysz³ych elit spo³eczno-politycznych.
Powo³a³ siê przy tym na dzia³alnoæ niestrudzonego budowniczego
mostów miêdzy ró¿nymi narodami, pañstwami, rasami i religiami
w skali globalnej, jakim jest papie¿ Jan Pawe³ II, honorowy profesor i senator Politechniki Krakowskiej.
Prof. Jan Kmita urodzi³ siê w 1922 r. w Bobrowcu ko³o Rawy
Mazowieckiej. W roku 1950 ukoñczy³ studia na Wydziale In¿ynierii Politechniki Wroc³awskiej. Od 1955 r. pracuje na Politechnice
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Wroc³awskiej. Stopieñ doktora nauk technicznych uzyska³ w 1960 r.
na Wydziale Budownictwa L¹dowego macierzystej uczelni, za
habilitacjê w roku 1962 na Wydziale In¿ynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Tytu³ profesora nadzwyczajnego nauk technicznych nadano mu w 1969 r., a profesora zwyczajnego  w 1977
r. Pe³ni³ obowi¹zki kierownika Katedry Budowy Mostów, Zak³adu
Mostów Betonowych, póniej Zak³adu Mostów oraz dyrektora Instytutu In¿ynierii L¹dowej (1971-1981). W latach 1968-1971 by³
dziekanem Wydzia³u Budownictwa L¹dowego PWr, a w latach
1984-1990 piastowa³ funkcjê rektora. W latach 1989-1990 pe³ni³ z
wyboru funkcjê przewodnicz¹cego autonomicznej Konferencji
Rektorów Wy¿szych Szkó³ Technicznych w Polsce.
Zainteresowania naukowe profesora dotycz¹ zagadnieñ statyczno-wytrzyma³ociowych konstrukcji in¿ynierskich, zw³aszcza mostów, jako odpowiedzi tych konstrukcji na obci¹¿enia i wp³ywy niemechaniczne. W swoim dorobku ma 120 opublikowanych prac,
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ponad 100 niepublikowanych prac studialnych i
sprawozdañ z prac badawczych, a tak¿e dwa indywidualne i cztery zespo³owe
patenty. Prace naukowe
prof. Jana Kmity s¹ sprzê¿one z praktyk¹ i twórcz¹
prac¹ in¿yniersk¹. Jest to
wynikiem 12-letniej pracy
w przedsiêbiorstwach wykonawczych i projektowych. By³ m.in. projektantem wroc³awskiego Mostu
Pokoju wykonanego z betonu sprê¿onego.
Prof. Jan Kmita stworzy³ szko³ê naukow¹ w
dziedzinie budowy mostów. Wypromowa³ 11 doktorów, by³ recenzentem
wielu prac doktorskich
i habilitacyjnych oraz
wniosków do tytu³u naukowego profesora i na stanowisko docenta.
Ma te¿ wysok¹ pozycjê w nauce polskiej. Od 1991 r. jest cz³onkiem Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych, od 1969 r.  cz³onkiem Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, , od 1974 r.  cz³onkiem Komisji Budownictwa i Mechaniki Wroc³awskiego Oddzia³u PAN. By³ te¿ przewodnicz¹cym
wroc³awskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej(1991-1993) i przewodnicz¹cym Sekcji
G³ównej Techniki Mostowej przy ZG SITK (1969-1976), a tak¿e
cz³onkiem Komitetu Nagród Pañstwowych, rad naukowych wielu instytutów oraz Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Ministrze
Komunikacji. Jest te¿ cz³onkiem honorowym Zwi¹zku Mostowców RP oraz Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Komunikacji. By³ organizatorem presti¿owych miêdzynarodowych konferencji Safety of Bridge Structures w latach 1975, 1982, 1987 i 1992,
delegatem na II Kongres Nauki Polskiej oraz na VII i VIII Kongres
Techników Polskich.
W 1994 r. otrzyma³ doktorat honoris causa Politechniki Poznañskiej.
Zwi¹zki prof. Jana Kmity z Politechnik¹ Krakowsk¹ siêgaj¹ 1958 roku.
Wspó³praca ta przybiera³a
ró¿ne formy, np. wspólnie
organizowane konferencje,
wspó³dzia³anie w realizacji
obiektów mostowych czy
nadzór naukowy nad ich
projektowaniem i budow¹.
Dzia³alnoæ prof. Jana
Kmity przyczyni³a siê w
du¿ym stopniu do przyjaznego zbli¿enia wroc³awskiego i krakowskiego rodowiska naukowego.
Uroczystoæ we wspania³ej
auli Collegium Maius
Uniwersytetu Jagielloñskiego
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Sukces studentów Politechniki Wroc³awskiej na wiêcie Spo³ecznoci Studenckich w Lyonie, miecie kultury w jubileuszowym roku 2000

ECHA PREZENTACJI
STUDENCKICH W LYONIE
Lyon- St-Etienne: Studenci polscy z Wroc³awia w CROUS
W maju 2000 dziesiêciu studentów z Politechniki Wroc³awskiej,
z towarzysz¹cymi im opiekunkami K. Szczeniak i K. Galiñsk¹, zaproponowali mieszkañcom Lyonu z polotem i talentem cztery symultaniczne wystawy:

¿ycie studenckie w ich kraju i na ich uczelni, prace dyplomowe z
zakresu budowy mostów i autostrad oraz nadzwyczajn¹ wystawê
fotografii artystycznej z towarzysz¹c¹ jej piêkn¹ kolekcj¹ rysunków
studentów architektury. Inauguracja tego wydarzenia mia³a miejsce w ENTPE w Vaulx-en-Velin a wystawê otworzyli Konsul Generalny RP, Rektor Akademii Lyonu, Dyrektor CNOUS reprezentowany przez Denisa Lamberta, Dyrektorzy ENTPE i CROUS-u. Wystawy przeniesiono aktualnie w dwa miejsca: do wielkiego hallu sto³ówki uniwersyteckiej Jussieu w Villeurbanne oraz do kafeterii
CROUS-u na terenie ComEt w centrum uniwersyteckim Lyonu.
Miasto umo¿liwi³o zwiedzanie les balmes (tj. osuwisk moreny
czo³owej z prowadzonymi aktualnie zabezpieczeniami bêd¹cymi dzie³em geoin¿ynierii przyp. t³umacza), CROUS poprowadzi³ delegacjê
polsk¹ w najpiêkniejsze dzielnice Lyonu, na dworzec TGV oraz lotnisko Satolas. Zakosztowano przysmaków lyoñskich oraz skorzystano z
gocinnoci rezydencji Cavalier. Nie nale¿y te¿ zapominaæ o polskofrancuskim meczu siatkówki! Podziêkowania nale¿¹ siê pracownikom zespo³u wspó³pracy miêdzynarodowej i obs³udze ds. komunikacji CROUS-u i wszystkim, którzy przyczynili siê do sukcesu tego wiêta
Spo³ecznoci Studenckich w Jubileuszowym Roku 2000. Na inauguracjê roku akademickiego 2000/2001 Monachium, Florencja a nastêpnie Braga i Coimbra wyl¹ swoich studentów z prezentacjami
teatralnymi, muzycznymi i kulturalnymi.
Wra¿enia polskich uczestników
Powitanie naszej delegacji przez organizatorów z dyrektorem
CROUS-u J.P.Coudourem na czele, by³o niezwykle serdeczne, a
kolorów doda³y mu ogromne bukiety kwiatów wrêczone przyby-
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³ym Paniom. Gospodarze i Konsulat RP w Lyonie zadbali nie tylko
o przyjemny pobyt delegacji, ale stworzyli dobre warunki do instalacji i prezentacji prac studenckich oraz dodatkowo zorganizowali
wizyty w interesuj¹cych studentów obiektach i seminaria na ich
temat. Szczególnie wdziêcznie wspominaæ bêdziemy wspólny monta¿ wystawy z Elke, Stephanie i Jeromem (i jestemy wdziêczni za
demonta¿ bez nas!) oraz ich towarzystwo w czasie ca³ego pobytu.
Organizatorzy oraz oficjalni gocie otwieraj¹cy wystawê, jak i liczni zwiedzaj¹cy podkrelali wysoki poziom przedstawianych prac oraz
ich ró¿norodnoæ: od prezentacji miasta i filmu o Politechnice poprzez prace dyplomowe i prace kó³ naukowych do rysunków i fotografii artystycznej.
Zachwyt budzi³y walory artystyczne fotografii studentów SpAF-u, co zaowocowa³o zaproszeniem na konkurs fotograficzny
organizowany przez CROUS.
Zwiedzaj¹cych przyci¹ga³o 1000-lecie
Architektury na Wyspach Odrzañskich w
rysunkach studentów z Ko³a Rysowników
Wydzia³u Architektury i profesjonalizm
piêknie zaaran¿owanych prac wystawionych w hallu uczelni. Towarzysz¹ce ekspozycji rozwi¹zania Strukturalnego Ko³a
Naukowego, przedstawiaj¹ce skomplikowane struktury przestrzenne, ilustrowa³y dotychczasowy dorobek tego ko³a
osi¹gniêty przy u¿yciu programu komputerowego FORMIAN.
Plansze Studenci Wydzia³u Budownictwa z Nadejciem roku 2001 bêd¹ce
dzie³em kó³ naukowych przedstawia³y
elementy budownictwa wodnego, projektów budowy autostrad w Polsce oraz
mosty Wroc³awia (równie¿ te historyczne). By³y one nie tylko przedmiotem artystycznych doznañ, ale i merytorycznych dyskusji.
Gratuluj¹c studentom i ich opiekunom dyrektor CROUS Jean
Pierre Coudour w dowód uznania za przygotowanie wystawy wrêczy³ trzy medale: dla w³adz Politechniki, Dzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Samorz¹du Studenckiego.
Ten pobyt na d³ugo pozostanie w pamiêci studentów i osób im
towarzysz¹cych, bowiem nie by³a to tylko prezentacja przygotowanej wczeniej wystawy, ale równie¿ poznawanie obiektów sztuki in¿ynierskiej wzbogacaj¹cych wiedzê kierunkow¹ i ogóln¹.
Na szczególne ¿yczenie studentów zorganizowano dla nas zwiedzanie uczelnianych laboratoriów, obiektów geoin¿ynierii, zapoznanie siê z badaniami in situ oraz seminarium dotycz¹ce konstrukcji dworca TGV i lotniska SATOLAS. Seminarium po³¹czone
by³o ze zwiedzaniem monumentalnej konstrukcji w formie wznosz¹cego siê do lotu ptaka, która jest dzie³em hiszpañskiego architekta Calatravy.
Dodatkowym akcentem pobytu ³¹cz¹cym obchody jubileuszowe dwóch miast kultury roku 2000  Lyonu i Krakowa, by³o wspólne wys³uchanie koncertu muzyki jidisz zespo³u z krakowskiego
Kazimierza.
Udzia³ naszej delegacji w wiêcie Spo³ecznoci Studenckich w
LYONIE 2000 by³ wyró¿nieniem dla Politechniki Wroc³awskiej oraz
promowa³ nasz¹ Uczelniê i miasto.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê dyrektorowi CROUS LyonSaint Etienne J.P.Coudourowi za zaproszenie naszej uczelni do
udzia³u w tym wiêcie.
Krystyna Galiñska, Krystyna Szczeniak
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Seminarium w Instytucie
Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów

Problemy
naukowo-techniczne energetyki
31 maja w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów
odby³o siê seminarium, którego celem by³o przedstawienie osi¹gniêæ I-20 w dziedzinie energetyki oraz niektórych problemów technicznych Elektrowni Turów. Fakt, i¿ problemy naukowo-techniczne energetyki postanowiono przedyskutowaæ w I-20 na przyk³adzie Elektrowni Turów, nie jest przypadkowy. Obie instytucje zwi¹zane s¹ d³ugoletni¹, owocn¹ i obopólnie korzystn¹ wspó³prac¹.
Reprezentuj¹cy w³adze Uczelni prorektor Ludomir Jankowski pogratulowa³ organizatorom pomys³u zorganizowania seminarium i ¿yczy³ obu stronom dalszych osi¹gniêæ (zdj. po prawej). Zadowolenie z
powodu dobrych kontaktów z Elektrowni¹ Turów wyrazi³ te¿ dziekan
Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego prof. Zbigniew Gnutek.

W czêci referatowej, odbywaj¹cej siê pod przewodnictwem prof.
Henryka Kudeli, przedstawiono i przedyskutowano niektóre problemy. Zastêpca dyrektora I-20 dr W³adys³aw Sikorski przedstawi³
wa¿niejsze wyniki uzyskane w dotychczasowych opracowaniach

wykonywanych na zlecenie Elektrowni Turów. Zwróci³ uwagê na
palniki rozpa³kowe, technologie ograniczaj¹ce emisjê zanieczyszczeñ, program do modernizacji systemu ciep³owniczego, projekty
modernizacji elementów kot³ów itp. Mgr in¿. Janusz Jab³oñski,
G³ówny Specjalista ds. Kot³owych Elektrowni Turów, wyg³osi³ obszerny referat, w którym omówi³ wiele problemów zwi¹zanych z
eksploatacj¹ urz¹dzeñ kot³owych. Mgr in¿. Jacek Gadowski, kierownik Wydzia³u Wdro¿eñ
i Postêpu Technicznego, w sposób interesuj¹cy przedstawi³ znaczenie wynalazku we
wspó³czesnej energetyce. Zwróci³ uwagê na
ogromny wysi³ek, jaki musz¹ ponieæ obie
strony, aby pomys³ twórcy zosta³ wdro¿ony.
Prof. Kazimierz Wójs przedstawi³ ofertê naukowo-badawcz¹ instytutu. Na piêknych kolorowych przeroczach zaprezentowa³ liderów
i ich zespo³y naukowo-badawcze. Omówi³ tematykê badawcz¹ poszczególnych zespo³ów,
wyposa¿enie aparaturowe i oprogramowanie,
którym dysponuj¹.
Druga czêæ seminarium odby³a siê w holu
wystawowym, w nowej czêci budynku A-4.
Urz¹dzono tu interesuj¹c¹ wystawê pt. Elektrownia przyjazna dla rodowiska, której najwa¿niejszym punktem by³ model kot³a fluidalnego. Pierwsze takie
kot³y zainstalowa³a w Elektrowni Turów firma Foster Wheeler.
Otwieraj¹cy wystawê mgr in¿. Edmund Kraska, zastêpca dyrektora technicznego Elektrowni Turów (zdj. z lewej u góry), zwróci³
uwagê na nowoczesne technologie stosowane
w elektrowni. Wystaw¹ interesowali siê nietylko uczesticy seminarium, ale tak¿e studenci. Du¿a, bo ponad stuosobowa grupa studentów obecna na wystawie uzyska³a dziêki temu
wiedzê na temat nowoczesnego kot³a od wybitnego specjalisty od urz¹dzeñ kot³owych.
Spalanie wêgla brunatnego w kot³ach fluidalnych to promowana obecnie na wiecie technologia ze wzglêdu na mniejsze wymagania
w procesie przygotowania paliwa do spalania
i mniejsz¹ emisjê czêci palnych. Efekt ten
uzyskuje siê dziêki procesowi fluidyzacji, polegaj¹cemu na unoszeniu paliwa w strumieniu powietrza oraz ponownym zawracaniu niedopalonej czêci paliwa, po ich wydzieleniu
za pomoc¹ cyklonów, do komory spalania.
Na zakoñczenie seminarium przedstawiciele w³adz Instytutu i Elektrowni omówili zasady dalszej wspó³pracy. 
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Wspó³pracujemy
z wielkimi
elektrowniami
29 maja br. w Elektrowni Be³chatów podpisano porozumienie
pomiêdzy Politechnik¹ Wroc³awsk¹ reprezentowan¹ przez JM Rektora prof. Andrzeja Mulaka, w obecnoci prorektora ds. nauki prof.
Jerzego Zdanowskiego, oraz Elektrowni¹ Be³chatów S.A. reprezentowan¹ przez prezesa Zarz¹du, dyrektora generalnego mgr
Edwarda Najgebauera i pierwszego wiceprezesa Zarz¹du, dyrektora technicznego mgr in¿. Eugeniusza Bilkowskiego (zj. u góry).
Promotorem porozumienia by³ Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony rodowiska mgr in¿. S³awomir Kry-
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stek. W porozumieniu
wyra¿ono wolê wspó³pracy w wielu dziedzinach
energetyki i ochrony rodowiska. Do realizacji porozumienia upowa¿niono
ze strony Politechniki
Wroc³awskiej dziekana
Wydzia³u MechanicznoEnergetycznego prof. Zbigniewa Gnutka i Dyrektora Instytutu Techniki
Cieplnej i Mechaniki P³ynów prof. Kazimierza
Wójsa, a ze strony Elektrowni Be³chatów zastêpcê dyrektora technicznego
mgr in¿. Boles³awa Cirkosa.
Elektrownia Be³chatów jest najwiêksz¹ w kraju i jedn¹ z najwiêkszych
w Europie elektrowni¹ o
mocy 4320 MW, pokrywa
ok. 21% krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. Sta³a
siê miejscem pracy dla ok. szeciu tysiêcy osób. Jest najtañszym
producentem energii elektrycznej. Jako paliwo wykorzystuje wêgiel brunatny wydobywany w pobliskiej kopalni odkrywkowej.
Paliwo jest mielone w m³ynach i podawane do komory spalania
kot³a za pomoc¹ specjalnych palników w postaci mieszanki py³owo-powietrznej. Spaliny po oddaniu ciep³a s¹ oczyszczane z popio³u za pomoc¹ elektrofiltrów, a z dwutlenku siarki za pomoc¹
suchych lub mokrych instalacji odsiarczania i wyrzucane do atmosfery na wysokoci 300 m za pomoc¹ ogromnych kominów.
Elektrownia Be³chatów ze sporym wyprzedzeniem przygotowuje
siê do remontów i modernizacji bloków energetycznych. Jest wiêc
czas i miejsce na opracowanie i wdro¿enie nowych technologii.
Dotyczy to takich problemów, jak odzysk ciep³a odpadowego kondensatu i spalin w celu poprawy sprawnoci bloku, dalsze ograniczanie emisji szkodliwych substancji sta³ych i
gazowych zawartych w
spalinach, eliminacjê zagro¿eñ po¿arowych itp.
Obecnie poszukuje siê
inwestorów do budowy
Elektrowni Be³chatów II
o mocy 800 MW. Zakoñczenie inwestycji o wartoci 1 miliarda dolarów
planowane jest na 2005 r.
Ta inwestycja pozwoli na
pokrycie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w czasie planowanej w
przysz³oci modernizacji
starej elektrowni oraz
zapewni sta³e wydobycie
wêgla brunatnego w tym
czasie. W warunkach
tworz¹cego siê rynku
energii elektrycznej bêd¹
oferowane konkurencyjne
ceny. 
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Podwójny jubileusz

Dziekan prof. W. Kollek sk³ada ¿yczenia Jubilatowi
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dzia³u Mechaniczno-Elektrotechnicznego Politechniki Wroc³awskiej, które ukoñczy³ w 1952 roku. Jeszcze jako student podj¹³ w
1950 r. pracê w Katedrze Elementów Maszyn PWr w charakterze
zastêpcy asystenta. W roku 1962 obroni³ pracê doktorsk¹., a w 1968
r. zosta³ powo³any na stanowisko docenta. Tytu³ profesora nadzwyczajnego uzyska³ w 1989 r., a w roku 1995 awansowa³ na stanowisko profesora zwyczajnego.
W latach 1968  1981 pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora ds. dydaktyki i kszta³cenia kadr w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji
Maszyn. Od 1987 r. do 1997 r. by³ prodziekanem Wydzia³u Mechanicznego. Jako dyrektor filii PWr w Wa³brzychu (1975  1978 r.)
przyczyni³ siê do rozbudowy i modernizacji tej jednostki, tworz¹c
nowe laboratoria dydaktyczne.
Dzia³alnoæ naukowa Profesora skupia³a siê wokó³ problematyki technik smarowania, ³o¿yskowania oraz szeroko rozumianej tribologii i podstaw konstrukcji maszyn. Oryginalne prace to zmodernizowane uk³ady centralnego smarowania maszyn roboczych na
zamówienie CBKM-Bytom, opracowanie podstaw klasyfikacji i
doboru materia³ów ³o¿yskowych, badania nad mechanizmem samosmarowania ³o¿ysk porowatych i okrelenie obszarów ich stosowalnoci oraz opracowanie zasad doboru materia³ów na szybko
zu¿ywaj¹ce siê elementy maszyn.
Prof. Z. Lawrowski prowadzi³ wieloletni¹ wspó³pracê z zagranic¹, miêdzy innymi z THT Twente (Holandia), Technische Universität w Magdeburgu, Bergakademie we Freibergu oraz VUT w
Brnie.
W swoim dorobku ma ponad 100 prac autorskich i wspó³autorskich opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (w tym 2 ksi¹¿ki i 5 skryptów). Wypromowa³ 12 doktorantów, a wielu Jego wychowanków obroni³o prace habilitacyjne.
Pracowa³ te¿ na rzecz rodowiska naukowego pe³ni¹c funkcje
wiceprzewodnicz¹cego polskiego Komitetu Techniki Smarowniczej
(1973  1978) i przewodnicz¹cego Podkomitetu Tribologii NOT
(1978 - 1983). W latach 1978  1983 by³ cz³onkiem korespondentem International Tribology Council. Jest cz³onkiem Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN.
Za swoje osi¹gniêcia by³ wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Posiada m. in.: Krzy¿ Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 9 odznaczeñ wojskowych oraz tytu³ Zas³u¿onego Obywatela Wa³brzycha.

Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Zak³ad Podstaw
Konstrukcji Maszyn i Tribologii zorganizowa³y w dniu 19 czerwca
br. w gmachu g³ównym PWr jubileuszowe spotkanie naukowe powiêcone 50-leciu pracy naukowej oraz 75-leciu urodzin prof. dr
in¿. Zbigniewa Lawrowskiego. W sk³ad komitetu naukowego weszli: prof. dr hab. in¿. Czes³aw Kajdas, prof. dr hab. in¿. Wac³aw
Kollek, prof. dr hab. Wies³aw Przekazanie prezentu od wspó³pracowników. Od lewej: prof. E. Rusiñski, prof. Z. Lawrowski, dr hab. Cz. Koziarski
Leszek, prof. dr hab. in¿. Eugeniusz Rusiñski, dr hab. in¿. Marian Szczerek prof. Instytutu
Technologii Eksploatacji z Radomia, dr hab. in¿. Wies³aw
Zwierzycki prof. PP. Komitet organizacyjny tworzyli: dr in¿.
Dymitry Capanidis, dr hab. in¿.
Ryszard Czarny prof. PWr, dr
Czes³aw Koziarski i dr in¿. Czes³aw Kusiak.
Zbigniew Lawrowski urodzi³ siê 3 stycznia 1925 roku na
kresach wschodnich  w Czortkowie. Tam uczêszcza³ do szko³y powszechnej i gimnazjum. W
II wojnie wiatowej bra³ udzia³
w szeregach Wojska Polskiego.
W 1946 roku osiedli³ siê w Wa³brzychu, gdzie uzyska³ maturê w
I Liceum Ogólnokszta³c¹cym. W
roku 1947 rozpocz¹³ studia na
Oddziale Mechanicznym Wy-
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Jubileuszowe Seminarium Naukowe pod has³em Tribologia
sprzyja (wy)trwa³oci otworzy³ dziekan Wydzia³u Mechanicznego
prof. Wac³aw Kollek. Przywita³ ponad stu zgromadzonych goci,
wród których byli nie tylko pracownicy Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, prorektorzy PWr: prof. Jerzy Zdanowski i dr Ludomir Jankowski, ale tak¿e byli wspó³pracownicy i wychowankowie
Profesora, jedenastu z dwunastu wypromowanych przez niego doktorów, osoby utrzymuj¹ce z Jubilatem sta³e kontakty naukowe. Niektórzy z nich przyjechali z Warszawy, Krakowa, Poznania, £odzi,
Gdañska, Radomia, Lublina, Wa³brzycha, a nawet z USA.
Prof. Jerzy Zdanowski przedstawiaj¹c sylwetkê prof. Z. Lawrowskiego podkreli³, ¿e nale¿y on do pionierów naszej uczelni i
w³anie On stworzy³ wroc³awsk¹ szko³ê tribologii. Zauwa¿y³, ¿e
Jubilat posiada bardzo bogaty zarówno liczebnie, jak i merytorycznie dorobek naukowy. Wspomina³, jak przejmuj¹c po nim stanowisko dyrektora wa³brzyskiej filii PWr mia³ okazjê doceniæ jego zas³ugi dla tej jednostki, przekonaæ siê o sympatii i szacunku, jakimi
darzyli go pracownicy.
By³y student i wspó³pracownik Profesora, a obecnie prorektor
PWr  dr Ludomir Jankowski stwierdzi³, ¿e jest on bardzo dobrym
dydaktykiem. Przypomnia³, ¿e Jubilat kierowa³ przez wiele lat najwiêkszym zespo³em w Instytucie. Potrafi³ on stworzyæ przyjazn¹
atmosferê wród swoich pracowników, zawsze d¹¿y³ do bezkonfliktowego rozwi¹zywania sporów. Jego ¿ycie by³o przez piêædziesi¹t lat zwi¹zane z Politechnik¹ Wroc³awsk¹, z któr¹ siê identyfikowa³.
Prof. Wac³aw Kollek przedstawi³ zebranym historiê i aktualne
dane dotycz¹ce Wydzia³u Mechanicznego PWr. Podkreli³, ¿e istnieje on od 1945 roku, a obecnie w jego sk³ad wchodz¹ trzy instytuty. Studia na tym wydziale obejmuj¹ trzy kierunki kszta³cenia:
mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji. Dzia³a on równie¿ w filiach PWr w:
Wa³brzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. Aktualnie na wszystkich
rodzajach, typach i kierunkach Wydzia³u studiuje 2250 studentów.
Kadra nauczycieli akademickich obejmuje 232 osoby, w tym 21 ze
tytu³em naukowym profesora. Dziekan omówi³ proponowane formy kszta³cenia oraz wspó³pracê z zagranic¹. Na koniec swego wyst¹pienia przytoczy³ wa¿niejsze osi¹gniêcia Wydzia³u.
Referat Porowate ³o¿ysko spiekane  klasyczne ³o¿ysko samosmarowne wyg³oszony przez prof. Z. Lawrowskiego rozpocz¹³ seUczestnicy jubileuszowego seminarium

31
minarium naukowe. Pozosta³e referaty wyg³osili: prof. dr hab. in¿.
Czes³aw Kajdas (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Wies³aw
Leszek (Politechnika Poznañska), prof. dr hab. in¿. Marian Szczerek (wicedyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu),
prof. dr hab. in¿. Wies³aw Zwierzycki (dyrektor Instytutu Maszyn
Roboczych Ciê¿kich i Pojazdów Samochodowych Politechniki
Poznañskiej) oraz prof. dr hab. in¿. Jan Kiciñski (wicedyrektor Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN w Gdañsku).
Uroczystoæ Jubileuszowa odby³a siê w klubie w gmachu g³ównym PWr. Poprowadzi³ j¹ dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn  prof. Eugeniusz Rusiñski. W swoim przemówieniu
zwróci³ on uwagê na znacz¹cy dorobek naukowy i dydaktyczny
Profesora, który bêd¹c twórc¹ znanej nie tylko w Polsce, ale i zagranic¹, wroc³awskiej szko³y tribologii potrafi³ swoj¹ wiedzê przekazaæ studentom i zachêciæ ich do pracy naukowej (czterech z wypromowanych przez niego doktorów posiada stopieñ doktora habilitowanego, a dwóch zajmuje stanowiska profesora). Jest On nie
tylko znakomitym wychowawc¹ i mistrzem dla m³odszych kolegów, ale tak¿e wysokim autorytetem moralnym, cz³owiekiem o du¿ej
kulturze osobistej. Dyrektor podkreli³ du¿e znaczenie pracy prof.
Z. Lawrowskiego dla instytutu, z którym zwi¹za³ swe ¿ycie zawodowe. Odczyta³ te¿ wiersz napisany przez mgr Andrzeja Stêpnia, w
którym z humorem i ¿yczliwoci¹ autor potraktowa³ zainteresowania naukowe Jubilata, zwracaj¹c siê doñ:
...Studiowa³e pilnie, by potem uparcie
Ca³e lat PIÊÆDZIESI¥T zajmowaæ siê tarciem!
Robi³e w nauce, znowu los tak chcia³,
Rozgryzaj¹c tarcie na styku dwóch cia³...
Prof. E. Rusiñski przekaza³ Jubilatowi wraz z ¿yczeniami kosz
piêknych kwiatów. Nastêpnie prorektor prof. J. Zdanowski odczyta³ list gratulacyjny od Rektora PWr prof. Andrzeja Mulaka, który
nie móg³ osobicie uczestniczyæ w uroczystoci. Dziekan prof.
Wac³aw Kollek sk³adaj¹c ¿yczenia i wrêczaj¹c list gratulacyjny od
Wydzia³u Mechanicznego podkreli³, ¿e Profesor by³ i jest nadal
filarem wspieraj¹cym ten wydzia³. Prof. Ryszard Czarny reprezentuj¹cy wychowanków i wspó³pracowników Jubilata przypomnia³,
¿e zawsze mogli oni liczyæ na jego radê, opiniê i wsparcie. W imieniu pracowników Zak³adu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii przekaza³ prof. Z. Lawrowskiemu p³askorzebê z jego wizerunkiem (autorstwa Krzysztofa Lewczaka). Prof. Stanis³aw Pytko wrêczy³ adres gratulacyjny
od: Polskiego Towarzystwa Tribologicznego Jubilatowi, dziêki któremu
zosta³o ono powo³ane i do
dzi siê rozwija. By³o
jeszcze wiele ¿yczeñ, gratulacji, wyrazów uznania
i ucisków. Odpiewano
podwójne Sto lat, a
Profesor otrzyma³ albumy i bukiety kwiatów,
które kocha szczególnie.
Redakcja Pryzmatu
gratuluje Jubilatowi nie
tylko osi¹gniêæ naukowych, ale sympatii oraz
szacunku jakimi darz¹
go jego wychowankowie
i wspó³pracownicy. ¯yczymy wiele zdrowia i
si³ do dalszej pracy
oraz zachowania pogody ducha. (hw)
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Wydzia³ Architektury

Dyplomy 2000
w Muzeum
Architektury
Wydzia³ Architektury Politechniki Wroc³awskiej po prawie dziesiêcioletniej przerwie powróci³ w tym roku do tradycji organizowania obron prac dyplomowych w
Muzeum Architektury. W dniach 14 i 15
czerwca w czasie sesji porannych i popo³udniowych prezentowano prace ponad
czterdziestu studentów kierunku Architektura i Urbanistyka oraz dwudziestu studentów kierunku Gospodarka przestrzenna.

Obrona pracy magisterskiej Szko³a XXI wieku Tomasza Moroza

Ekspozycja prac dyplomowych z planowania przestrzennego

Dyplomanci proponowali rozwi¹zania aktualnych zagadnieñ z zakresu mieszkalnictwa (budownictwo socjalne, zespo³y mieszkaniowo-us³ugowe,
osiedla mieszkaniowe), u¿ytecznoci publicznej
(projekty hoteli, bibliotek, szkó³, biurowców, galerii sztuki, kocio³ów, obiektów handlowych i wystawienniczych, widowiskowych, rozrywkowych
i sportowych), konserwacji i rewaloryzacji zabytków (rewitalizacji zespo³ów przemys³owych bulwarów miejskich, rewaloryzacji zespo³ów pa³acowych, adaptacji budynków do pe³nienia nowych
funkcji), urbanistyki (studia przekszta³ceñ centrum
miast) i planowania przestrzennego. Tematyka
dotyczy³a nie tylko obszaru Dolnego l¹ska i Wroc³awia, ale tak¿e innych polskich miejscowoci (np.
Ostrowca wiêtokrzyskiego, Raciborza, Gdañska,
Cieszyna). Du¿¹ popularnoci¹ cieszy³o siê zagadnienie rozwi¹zania terenów i pawilonów planowanej we Wroc³awiu wystawy EXPO. W trakcie bie¿¹cej prezentacji opracowano projekty architektoniczne dla Atlanty, Horsens (Dania), a tak¿e pawilony na wystawê EXPO w Hannoverze. Wszystkie prace zosta³y wystawione w sali romañskiej i
w korytarzach muzeum. Na zaproszenie w³adz Wydzia³u wystawê tê zwiedzi³ prorektor ds. nauczania prof. Jerzy wi¹tek, który tak¿e przys³uchiwa³
siê obradom komisji dyplomowych.
W tym roku w pracach tych komisji wziêli równie¿ udzia³ zaproszeni gocie: prof. Bernd Huckriede z Niemiec, wiceprezydent Ostrowca wiêtokrzyskiego i przedstawiciele SARP-u. Wroc³awski Oddzia³ Stowarzyszenia Architektów Polskich
ufundowa³ nagrodê (1000 z³) i dwa wyró¿nienia
(po 500 z³) dla autorów najlepszych projektów.
Nagrodzona zosta³a praca Jacka Dobrzañskiego Siedziba Zarz¹du Huty Czêstochowa, której
opiekunem by³ dr Pawe³ Kirsche.
Wyró¿nienia otrzymali: Witold Herzog za projekt obiektu sakralnego p.w. Polskich Braci Mêczenników usytuowanego przy ul. Ksi¹¿êcej w Raciborzu (opiekun dr hab. Waldemar Wawrzyniak)

33

lipiecsierpieñ 2000
oraz Adrian Staszczyszyn za
pracê Zespó³ zabudowy socjalnej w miejskim Porcie
Rzecznym we Wroc³awiu
(opiekun dr Maciej Hawrylak).
Laureatom dyplomy
SARP-u wrêczali (w zastêpstwie prezesa Andrzeja
Wierzchowskiego) cz³onkowie zarz¹du tego stowarzyszenia: Bohdan Kaczmarzyk i Daniela Przy³êcka.
Druga czêæ obron prac
dyplomowych planowana
jest na 18, 19 i 20 wrzenia,
tak¿e w Muzeum Architektury.
dr hab.in¿. arch.
El¿bieta Trocka-Leszczyñska,
prof.nzw.,
dr in¿. arch.Bogus³aw
Wowrzeczka
Przedstawiciele w³adz Wydzia³u i zaproszeni gocie przy wyró¿nionej pracy dyplomowej.
Od lewej: prodziekan dr A Poniewierka, prorektor prof. J. wi¹tek, dziekan prof. E. Trocka-Leszczyñska,
prof. E. Huckriede, dyplomant  Adrian Staszczyszyn (stypendysta Sokratesa), opiekun pracy  dr
Maciej Hawrylak, prodziekan dr R. Pustelnik

Przyznano nagrodê
im. prof. Witolda Kuli
Nagroda im. prof. Witolda Kuli jest
przyznawana w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie powiêcone
inicjatywom spo³eczno-ekonomicznym.
Organizatorem konkursu, który odbywa
siê ju¿ od siedmiu lat
jest Bank Inicjatyw
Spo³eczno-Ekonomicznych SA dzia³aj¹cy w porozumieniu z
Wydzia³em Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
i Wydawnictwem Naukowym PWN.
W VII edycji tego
konkursu absolwentka Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania
PWr Anna Kuma
zdoby³a drug¹ nagro-

Dr in¿. Zofia KrokoszKrynke i mgr in¿. Anna
Ku¿ma

dê za pracê magistersk¹ napisan¹ pod kierunkiem dr in¿. Zofii Krokosz-Krynke. Pra-

ca by³a powiêcona problematyce zarz¹dzania ryzykiem walutowym w przedsiêbiorstwach Dolnego l¹ska. Obecnie Anna Kuma jest doktorantk¹ prof. Jacka Mercika w
Instytucie Organizacji i Zarz¹dzania. Nagrodê odebrano w siedzibie Banku Inicjatyw
Spo³eczno-Ekonomicznych w Warszawie w
dniu 18 maja br.
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Dyrektor instytutu dr in¿. Janusz Markowski i autorka, wicedyrektor instytutu schowani za kompletem dyplomów i dyplomantów.

Dzieñ
dyplomanta w ITM
W dniu 20 czerwca w Instytucie Techniki Mikrosystemów odby³ siê, jak co roku,
Dzieñ Dyplomanta. Studenci V r. studiów
magisterskich (specjalnoci: Mikroelektronika i Urz¹dzenia Elektroniczne oraz Optoelektronika i Technika wiat³owodowa), a
tak¿e IV r. studiów in¿ynierskich (specjalnoæ: Urz¹dzenia Elektroniczne) przedstawili swoje prace dyplomowe na sesji plakatowej i w krótkich wyst¹pieniach.
Komisje oceniaj¹ce podkrela³y wysoki
poziom merytoryczny wszystkich prac i ja-

koæ ich prezentacji.
Autorzy trzech najlepszych prac zostali
nagrodzeni dyplomami i upominkami ksi¹¿kowymi. S¹ to:
 Mariusz Kawa (autor pracy: Zastosowanie transformaty Fouriera do analizy
odpowiedzi czujników chemicznych, której opiekunami byli dr hab. in¿. Karol Nitsch
 na zdj. poni¿ej za plecami autora  i mgr
in¿. Kamil Winiewski).
 Andrzej Marendziak (autor pracy:
Wytwarzanie w³aciwoci polaryzacyjnych
w wiat³owodach jednomodowych za pomoc¹ oddzia³ywañ zewnêtrznych wykonanej
pod kierunkiem dr in¿. Anny Sankowskiej),
 Jaros³aw Niedbalec (autor pracy: Au-

tomatyczne pomiary charakterystyk pr¹dowo napiêciowych struktur pó³przewodnikowych wykonanej pod kierunkiem dr hab.
in¿. Danuty Kaczmarek).
Nagrody zosta³y ufundowane przez dyrekcjê Instytutu Techniki Mikrosystemów.
Nagrodê ksi¹¿kow¹ ufundowan¹ przez
prof. Benedykta Licznerskiego otrzyma³ Tomasz Piotr Baraniecki za najlepsz¹ pracê
wy³anian¹ drog¹ g³osowania przez samych
studentów z EOT (tytu³ pracy wiat³owodowy wzmacniacz erbowy, wybrane zagadnienia badawcze, której opiekunami byli
prof. dr hab. in¿. K. Abramski i dr in¿. E.
Pawlik).
dr Bronis³awa Olszewska-Mateja

Komisje oceniaj¹ce przy pracy. S³uchaj¹: dr E.Murawski, prof. T.Berlicki, prof. Zb.Kowalski, a obok dr S.Patela, dr J.Radojewski i dr M.T³acza³a.
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Bibliotekarze z wizyt¹ w bibliotekach krakowskich
Kto kiedy powiedzia³: Wycieczka i turystyka to pojêcia wykluczaj¹ce siê wzajemnie. Nie potwierdzi³a tego wyprawa zorganizowana w dniach 23-25 maja 2000 r. Grupa bibliotekarzy z Politechniki Wroc³awskiej uda³a siê na wycieczkê szkoleniow¹ do Krakowa. Celem wyjazdu by³o zwiedzenie, poznanie i zaobserwowanie pracy bibliotek trzech krakowskich wy¿szych uczelni: Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagielloñskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, a tak¿e obejrzenie królewskiego miasta.
Z kronikarskiego obowi¹zku przypominamy, ¿e idea tego typu
wyjazdów szkoleniowych zrodzi³a siê w 1996 r., kiedy Biblioteka
G³ówna obchodzi³a 50-lecie powstania. Od tego czasu odwiedzilimy: w 1997 r. biblioteki w Poznaniu i Kórniku, w 1998 r. biblioteki w Budapeszcie i Kecskemet, a w 1999 r. ksi¹¿nice w Katowicach
i Gliwicach.
W pierwszym dniu naszej wyprawy do Krakowa odwiedzilimy
Bibliotekê Politechniki Krakowskiej, która powsta³a wraz z uczelni¹ w 1945 roku jako Biblioteka Wydzia³ów Politechnicznych Akademii Górniczej. Dzia³alnoæ biblioteki zosta³a formalnie zatwierdzona w 1947 r. Jej pierwsz¹ siedzib¹ by³ Dom Technika przy ul.
Straszewskiego 28. Obecnie biblioteka jest rozproszona, zajmuje
oko³o 1800 m2 powierzchni. S¹ w niej: Czytelnia Czasopism, Czytelnie Pracowników Naukowych, Oddzia³ Informacji Naukowej,
Oddzia³ Obs³ugi Wydawnictw Ci¹g³ych oraz magazyn czasopism,
który zorganizowano w dawnym pawilonie wystawowym (mieci³
siê tu niegdy garnizon austriacki). Archiwum ksi¹¿ek umieszczono za w dawnym areszcie austriackim (ok. 1 mln woluminów).
Ksi¹¿ki s¹ tam przechowywane w pojedynczych celach. Biblioteka
obs³uguje ok. 14.000 czytelników w bardzo trudnych warunkach
lokalowych. Nie mo¿na modernizowaæ zajmowanych budynków
s¹ ze wzglêdu na ich zabytkowy charakter. Sytuacjê mo¿e poprawiæ jedynie budowa nowej ksi¹¿nicy. Biblioteka Politechniki Krakowskiej od 1993 r. korzysta z komputerowego systemu TINLIB.
Katalog obejmuje tylko zbiory Biblioteki G³ównej.
Wieczór spêdzilimy w Teatrze im. S³owackiego ogl¹daj¹c komediê ¯o³nierz i bohater.
Miejscem naszego noclegu by³ hotel o ogromnej kubaturze i
bardzo ciekawej, ascetycznej architekturze, który prowadzony jest
przez OO. Zmartwychwstañców.
W drugim dniu wycieczki gocilimy w Bibliotece Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie bardzo serdecznie przyj¹³ nas dyrektor dr
hab. Krzysztof Zamorski. W telegraficznym skrócie  bardzo ciekawie i zajmuj¹co  opowiedzia³ nam o historii biblioteki i o jej
obecnych problemach, m.in. o kradzie¿y cennych ksi¹¿ek. Wspomnia³ równie¿ o nowym gmachu, który ma byæ oddany do u¿ytku
w padzierniku 2000 r. Nastêpnie zwiedzalimy pomieszczenia biblioteki: oddzia³y, które zajmuj¹ siê zbiorami oraz informacj¹ naukow¹, czytelnie, katalogi, magazyny. Biblioteka Jagielloñska jest
bibliotek¹ g³ówn¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego. Razem z 46 bibliotekami instytutowymi i wydzia³owymi tworzy uczelnian¹ sieæ
biblioteczno-informacyjn¹. Pe³ni równie¿ funkcjê biblioteki narodowej gromadz¹cej i archiwizuj¹cej wszystkie druki wydane w kraju
oraz polonika zagraniczne, jak równie¿ zagraniczn¹ literaturê naukow¹ z dyscyplin reprezentowanych na UJ.
Od stycznia 1994 r. Biblioteka UJ korzysta z komputerowego
systemu VTLS. W zamierzeniu katalog komputerowy BJ bêdzie
centralnym katalogiem zbiorów bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagielloñskiego. Obecnie opisy s¹ w³¹czane przez 19 bibliotek, jednak liczba placówek wspó³tworz¹cych katalog sukcesywnie ronie (przypominamy, ¿e w Bibliotece Politechniki Wroc³awskiej katalog Biblioteki G³ównej pe³ni funkcjê katalogu centralne-

go  od samego pocz¹tku jego istnienia  i zawiera opisy zbiorów
Biblioteki G³ównej i 33 bibliotek wydzia³owych, instytutowych i studiów  sic!). Katalog komputerowy BJ rejestruje druki zwarte (ksi¹¿ki) wydane po 1 stycznia 1992 r. Ponadto prowadzona jest przez Bibliotekê retrokonwersja opisów wydawnictw opublikowanych w roku
1992, trwa równie¿ stopniowe w³¹czanie opisów ksi¹¿ek z roku 1991.
Katalog notuje równie¿ wydawnictwa ci¹g³e (czasopisma i serie
wydawnicze) wydane po 1 stycznia 1994 r.  ca³oæ, za wydane do
koñca 1993 r.  w wyborze oraz czasopisma (w wyborze, nie uwzglêdniaj¹c ich pe³nego zasobu  tomów, roczników).
Godn¹ naladowania jest inicjatywa podjêta przez w³adze Uniwersytetu Jagielloñskiego (w formie rozporz¹dzenia) w sprawie
cegie³ek na rzecz rozbudowy Biblioteki UJ. W zale¿noci od wysokoci darowanej kwoty mo¿na otrzymaæ tytu³ honorowego czytelnika biblioteki UJ.
Po zapoznaniu siê z prac¹ i dzia³alnoci¹ BJ dziêki uprzejmoci
i ¿yczliwoci naszych gospodarzy zwiedzilimy Collegium Maius
oraz wystawê Skarby Uniwersytetu Jagielloñskiego. Nastêpnie
spora czêæ niestrudzonych uczestników wycieczki zwiedza³a z
przewodnikiem najciekawsze zabytki Krakowa (m.in. koció³ Mariacki, koció³ OO. Franciszkanów).
Trzeci dzieñ szkoleniowego wyjazdu rozpoczêlimy od zwiedzenia Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierownictwo i
pracownicy przyjêli nas bardzo serdecznie. Uczestnicy wycieczki
byli mile zaskoczeni zmianami, jakie nast¹pi³y po remoncie gmachu Biblioteki. Z zainteresowaniem równie¿ wys³uchali zastêpcy
dyrektora dra Jerzego Krawczyka, który opowiedzia³ o planach
dalszej modernizacji zajmowanego budynku (nadbudowa piêtra i
dobudowa skrzyd³a) oraz historii powstania placówki.
Biblioteka AGH pe³ni funkcjê III Centralnej Biblioteki Technicznej (dla przypomnienia: I CBT jest Biblioteka Politechniki Warszawskiej, za II CBT  Biblioteka Politechniki Wroc³awskiej). Posiada
zatem ksiêgozbiór o profilu technicznym, wzbogacony o zbiory humanistyczne, przy czym k³adzie du¿y nacisk na zbiory elektroniczne
(ok. 100 tytu³ów czasopism elektronicznych, 30 baz danych) i dzia³alnoæ informacyjn¹ (tworzy w³asne bazy danych, np. prac doktorskich, prac habilitacyjnych, historii AGH). Ksi¹¿nica jako jedna z
nielicznych specjalizuje siê w gromadzeniu s³owników.
Jako pierwsza w kraju  z inicjatywy dyr. Ewy DobrzyñskiejLankosz  podjê³a inicjatywê archiwizacji skryptów (autorstwa pracowników AGH) oraz poczytnych podrêczników (wydanych w latach 70-tych) umieszczaj¹c ich pe³ne teksty na serwerze i udostêpniaj¹c je w Internecie (http://victoria.vci.agh.edu.pl/BG/skrypty/
index.html). W ten sposób rozwi¹zano problem z cennymi ksi¹¿kami oraz podstawowymi podrêcznikami i skryptami (wci¹¿ poszukiwanymi, polecanymi przez wyk³adowców), które ulegaj¹ zaczytaniu, zniszczeniu lub s¹ pojedynczymi egzemplarzami (bez szans
na wznowienie)  zapewniaj¹c im niemiertelnoæ, a szerokiej
rzeszy studentów i pracowników nauki  mo¿liwoæ swobodnego
dostêpu do nich. Inicjatywa godna naladownictwa!
Pe³ni wra¿eñ udalimy siê w drogê powrotn¹ do Wroc³awia. W
czasie podró¿y wymienialimy swoje wra¿enia i refleksje. Wyjazd
ten pokaza³ nam, ¿e goszcz¹ce nas uczelnie podejmuj¹ inicjatywê
w kierunku budowy nowych obiektów lub rozbudowy swoich istniej¹cych ju¿ samodzielnie bibliotek, aktywnie zabiegaj¹ o ich rozwój. Jestemy pe³ni nadziei, ¿e Politechnika Wroc³awska równie¿
w najbli¿szym czasie podejmie tak¹ inicjatywê.
Sk³adamy szczególne podziêkowania Pani dyr. Annie Uniejewskiej za perfekcyjne zorganizowanie tego bardzo udanego wyjazdu.
Ewa Zysek, Marek Dubiñski
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XIII Konferencja
Nauczanie Fizyki w Wy¿szych Szko³ach Technicznych,
Instytut Fizyki PWr by³ gospodarzem XIII Konferencji Nauczanie Fizyki w Wy¿szych Szko³ach Technicznych, jaka odby³a siê
26-28 czerwca we Wroc³awiu. Konferencja, której wspó³organizatorem jest równie¿ Polskie Towarzystwo Fizyczne, jest wa¿nym
forum wymiany pogl¹dów na temat kszta³cenia przysz³ych in¿ynierów, o czym wiadczy tak¿e dostojny sk³ad komitetu honorowego. Znaleli siê w nim: minister edukacji narodowej prof. Miros³aw Handke, minister nauki prof. Andrzej Wiszniewski, marsza³ek prof. Jan Waszkiewicz, rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz, rektor PWr prof. Andrzej Mulak oraz prezydent Wroc³awia
Bogdan Zdrojewski.
Obrady konferencji trwa³y trzy dni i obejmowa³y kilka g³ównych bloków tematycznych.
Na wstêpie prezentowano ciekawe, wrêcz modelowe wyk³ady z
ró¿nych dziedzin fizyki. Ukazywa³y one s³uchaczom bogactwo i
niezwyk³oæ zjawisk opisywanych przez tê podstawow¹ naukê.
Us³yszeæ mo¿na by³o prof. A.Rogalskiego mówi¹cego o Detektorach promieniowania elektromagnetycznego i prof. J.Niewodniczañskiego prezentuj¹cego Energetykê j¹drow¹. Prof. J.Baranowski
ukaza³ uroki Laserów niebieskich, za prof. J.Mozrzymas wyjani³,
jak interesuj¹co mówiæ o Pogl¹dowej geometrii równowagi trzech
cia³. Prof. A.Ole przedstawi³ temat Magnetyzm os³on¹ naszej cywilizacji (skrót tego ciekawego wyst¹pienia zamieszczamy na dalszych stronach), dr hab. W. Urbañczyk mówi³ o Wszechobecnych
wiat³owodach, a prof. L.Jacak wzbudzi³ uznanie s³uchaczy wyjaniaj¹c, czym jest Komputer kwantowy.
Kilka wyst¹pieñ dotyczy³o zastosowañ komputerów w badaniach.
Prof. W.Klonecki mówi³ O zastosowaniu technik komputerowych
do analizy wyników pomiarów, dr hab. M.Kozielska stara³a siê odpowiedzieæ na pytanie Czy programy komputerowe pomagaj¹ uczyæ
fizyki?, a prof. M.Kozielski przedstawia³ Pokazowe animacje komputerowe i foliogramy do wyk³adów z fizyki wspó³czesnej. Ponadto
odby³y siê dwie sesje plakatowe, podczas których prezentowano
m.in. programy komputerowe.
W szeregu wyst¹pieñ starano siê przedstawiæ zagadnienia zakresu tematycznego programów dydaktycznych i form ich nauczania. Fundamentalne pytanie Czy warto uczyæ fizyki w szko³ach?
dotycz¹ce reformy nauczania fizyki w szko³ach zada³ dr J.DuninBorkowski, za dyrektor wroc³awskiego III LO mgr M.G³owacki
przedstawi³ Nauczanie fizyki w liceum ogólnokszta³c¹cym. Dr Z.Mazur omówi³ Unifikacjê egzaminów maturalnych z fizyki, a prof.
J.W³asak Studium Talent. Dr W.Salejda (PWr) referowa³ pomoc
dydaktyczn¹ oferowan¹ przez PWr szko³om rednim.
Konkretne rozwi¹zania dydaktyczne wprowadzone przez poszczególne uczelnie prezentowali: prof. F.Krok (PW), dr hab. J.Zieliñski i dr hab. J.Kêdzierski (WAT), prof. H.Sodolski (PG), dr J.Typek (PSz), dr in¿. B.¯ó³towski i dr hab. G.Derfel (P£) oraz prof.
Z.K¹kol (AGH). Swój pogl¹d na Rolê fizyki w wy¿szym wykszta³ceniu technicznym przedstawi³ prorektor ds. nauczania PWr prof.
J.wi¹tek.
Zagraniczny uczestnik konferencji, prof. E.Oehlenschlaeger (z
Duñskiego Uniwersytetu Technicznego w Lynby stworzonego przez
Oersteda) wypowiedzia³ siê na temat potrzeby wzmocnienia kontaktów miêdzy fizykami kszta³c¹cymi in¿ynierów (Demands for
sthrenthened network among phisics teachers in engineering education). D¹¿enia te potwierdzi³y wyst¹pienia prof. A.Radosza, który omówi³ Europejski aspekt nauczania fizyki na PWr oraz prof.
J.Pawlikowskiego prezentuj¹cego Europejskie standardy kszta³ce-

nia w szkolnictwie wy¿szym.
Zainteresowanie wzbudzi³a te¿ krótka wizyta dyrektora Departamentu MEN mgra Tadeusza Pop³onkowskiego. By³a ona wstêpem do kilkuetapowej dyskusji na temat okrelony tytu³em konferencji. Wielu uczestników konferencji podkrela³o zagro¿enia wynikaj¹ce z ograniczania programów nauczania fizyki. Cytowano
pogl¹d prof. Iwona Bia³ynickiego-Biruli, ¿e fizyka przesta³a byæ
czêci¹ wiatopogl¹du nie tylko szerokich rzesz inteligencji, ale
nawet elity intelektualnej, co prowadzi do ograniczania nauczanego kanonu wiedzy fizycznej na rzecz elementów fizyki wprowadzanej do specjalistycznych przedmiotów. Podkrelano, ¿e wkrótce zacznie obowi¹zywaæ rzeczywisty ranking uczelni: dyplomy jednych szkó³ bêd¹ wiêcej warte ni¿ innych. Wtedy oka¿e siê, ¿e wybrane problemy fizyki zajmuj¹ce 4,9% programu dydaktycznego
to za ma³o, by wykszta³ciæ prawdziwego in¿yniera. (Szerzej o wnioskach wynikaj¹cych z dyskusji wypowiadaj¹ siê fizycy z PWr w
odrêbnej wypowiedzi.)
Osobny i wart bli¿szego zapoznania siê temat to omówiona przez
prof. K.Cha³asiñsk¹-Macukow (UW) akredytacja kierunku studiów.
Referentka przedstawi³a wnioski i dowiadczenia p³yn¹ce z przeprowadzenia procedur akredytacyjnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreli³a zalety stosowania systemu,
który choæ na razie dzia³a jako wewn¹trzrodowiskowy (wprowadzony przez 15 uniwersytetów) sposób oceny, przynosi ju¿ dobre
skutki, gdy¿ zachêca do podnoszenia jakoci szeroko rozumianego
nauczania. Licz¹ siê tu bowiem tak¿e np. warunki, w których student spêdza czas miêdzy zajêciami, czy te¿ dostêp do zbiorów bibliotecznych.
Wymienione referaty nie wyczerpywa³y programu konferencji.
Towarzyszy³o je oko³o 30 prezentacji s³u¿¹cych wzbogacaniu wyk³adów lub weryfikowaniu wiedzy studentów.
Organizatorzy zadbali te¿ o strawê duchow¹ zapraszaj¹c uczestników konferencji na koncert w sali Oratorium Marianum UWr.
Nale¿y zatem podkreliæ, ¿e dziêki wysi³kom Komitetu Programowego pod przewodnictwem prof. Jana Misiewicza i Komitetu
Organizacyjnego pod przewodnictwem prof. Ewy DobierzewskiejMozrzymas uda³o siê zrealizowaæ ciekaw¹, atrakcyjn¹, a tak¿e 
miejmy nadziejê  owocn¹ konferencjê.

Wnioski z dyskusji
podczas XIII Konferencji
Nauczanie Fizyki w Wy¿szych Szko³ach Technicznych
Wroc³aw, 2628 czerwca 2000
Uczestnicy Konferencji stwierdzili, ¿e fizyka i nauczanie fizyki
s¹ istotnymi elementami tworzonej obecnie europejskiej przestrzeni wiedzy i edukacji. Nadrzêdnym celem nauczania fizyki w polskich wy¿szych szko³ach technicznych powinno byæ przygotowanie in¿yniera do ¿ycia i pracy w nowoczesnym spo³eczeñstwie.
W szczególnoci oznacza to, ¿e absolwenci wy¿szej uczelni technicznej powinni posiadaæ wiedzê pozwalaj¹c¹ im rozumieæ podstawowe prawa przyrody. Umo¿liwi im to podejmowanie merytorycznie trafnych decyzji i znajdowanie racjonalnych rozwi¹zañ, jak równie¿ zapewni rozumienie i akceptacjê decyzji podejmowanych przez
innych. Kieruj¹c siê tymi nadrzêdnymi przes³ankami, bior¹cy udzia³
w Konferencji sformu³owali wiele szczegó³owych wniosków dotycz¹cych dydaktyki fizyki na polskich wy¿szych uczelniach tech-
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nicznych oraz w szko³ach rednich. Najistotniejsze sporód nich
przytaczamy poni¿ej.
I. Dydaktyka fizyki w wy¿szych uczelniach technicznych
Si³ami napêdowymi obecnie obserwowanego postêpu cywilizacyjnego s¹ wiedza i technologia. W tym kontekcie szczególnie istotne znaczenie ma wiedza fizyczna, bêd¹c¹ podstaw¹ nowoczesnych
technik i technologii. Dlatego przedmiot fizyka na polskich uczelniach technicznych powinien byæ sta³ym i niezmiennym elementem kszta³cenia podstawowego ka¿dego in¿yniera oraz magistra
in¿yniera.
Istnieje pilna potrzeba sformu³owania standardowego programu
kursu fizyki, tzw. kanonu fizyki w wy¿szych szko³ach technicznych.
Program ten powinien zawieraæ dzia³y i zagadnienia przeznaczone
do obligatoryjnego zrealizowania w ramach 2/3 liczby godzin przeznaczonych na kurs fizyki, obejmuj¹cy wyk³ady i æwiczenia rachunkowe oraz laboratoryjne. Pozosta³¹ liczbê godzin, tj. 1/3, nale¿y przeznaczyæ na omówienie zagadnieñ specjalistycznych wynikaj¹cych ze specyficznych potrzeb kszta³cenia in¿ynierów na
danym kierunku studiów. Kanon fizyki powinien obejmowaæ zajêcia laboratoryjne, na których przyszli in¿ynierowie zdobywaj¹ podstawowe umiejêtnoci przeprowadzania pomiarów i dowiadczeñ.
Ca³kowita liczba godzin przeznaczonych na kurs fizyki nie mo¿e
byæ ni¿sza od minimów okrelonych wytycznymi Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego. Wydaje siê, ¿e najmniejsza liczba godzin
przeznaczonych na dwusemestralny kurs fizyki powinna obejmowaæ: 60 godzin wyk³adów, 30 godzin æwiczeñ rachunkowych oraz
30 godzin zajêæ w pracowni fizycznej.
Kursy fizyki powinny byæ realizowane przez nauczycieli akademickich bêd¹cych fizykami z wykszta³cenia, prowadz¹cych aktywn¹
dzia³alnoæ naukow¹ w dziedzinie fizyki.
W dyskusji podkrelano, ¿e wymienione wy¿ej problemy bêd¹
istotnym elementem procesu akredytacji kierunków studiów na
wy¿szych uczelniach technicznych.
Uczestnicy Konferencji zwracali uwagê na koniecznoæ zapewniania rodków finansowych na utrzymanie i modernizacjê zaple-

cza technicznego dydaktyki fizyki. rodki na ten cel nie mog¹ pochodziæ z funduszy przeznaczonych na dzia³alnoæ naukow¹.
W dyskusji zwracano tak¿e uwagê na koniecznoæ dostosowywania programów kursów fizyki do standardów europejskich (system punktowy oceny, system studiów trójstopniowych: in¿ynierskie, magisterskie, doktoranckie).
II. Fizyka w szko³ach rednich
W czasie Konferencji zwrócono uwagê na potrzebê wspó³pracy
wy¿szych uczelni technicznych ze szko³ami rednimi w celu lepszego przygotowania absolwentów do studiów oraz wspó³udzia³u
w przygotowaniu programów nauczania fizyki w szko³ach rednich oraz nowej formy egzaminu maturalnego.
Podkrelono potrzebê pomocy w realizacji procesu dydaktycznego w szko³ach rednich poprzez udostêpnianie uczniom laboratoriów, prowadzenie wyk³adów popularnonaukowych, pokazów i
demonstracji zjawisk fizycznych, organizowanie konsultacji i zajêæ dla szczególnie uzdolnionej i/lub zainteresowanej m³odzie¿y oraz
konferencji i spotkañ dla nauczycieli fizyki.
III. Promocja fizyki
Z uwagi na rosn¹cy analfabetyzm naukowy spo³eczeñstwa, poddawanego silnym naciskom ze strony przedstawicieli pseudonauki,
konieczne jest popularyzowanie i upowszechnianie osi¹gniêæ fizyki oraz nauk technicznych. Dobrze s³u¿¹ temu celowi Festiwale
Nauki oraz akcje popularyzuj¹ce osi¹gniêcia nauki i nowoczesne
technologie, jak równie¿ dzia³alnoæ Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Szczególn¹ rolê odgrywa Forum Edukacyjne, na którym
powinny byæ dyskutowane zasadnicze cele reformy programów fizyki w szko³ach rednich.
Fizycy powinni staraæ siê docieraæ do spo³eczeñstwa za pomoc¹
rodków masowego przekazu. Ogromn¹ rolê do odegrania maj¹ tutaj
wybitni naukowcy i profesorowie, którzy zrobili b³yskotliwe kariery naukowe.
Wroc³aw, 6 lipca 2000

E. Dobierzewska-Mozrzymas,
J. Misiewicz, R. Poprawski i W. Salejda
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Magnetyzm nas os³ania
W opracowaniach popularnonaukowych, a czêsto i naukowych
prezentowana jest opinia, ¿e zanik ziemskiego pola magnetycznego móg³by byæ grony dla ¿ycia na Ziemi. Wyjanienie tego zagadnienia jest celem niniejszego artyku³u.
Przed omówieniem magnetyzmu ziemskiego pragnê przypomnieæ
strukturê Ziemi. Zewnêtrzny sta³y p³aszcz o gruboci 2.900 km chroni
j¹dro sk³adaj¹ce siê z dwóch czêci. Bezporednio do p³aszcza przylega ciek³a czêæ j¹dra o gruboci 2.200 km. Stanowi j¹ ciek³e ¿elazo.
Dalej mamy sta³y rdzeñ o promieniu 1.220 km, równie¿ zbudowany z
¿elaza. Informacje te uzyskano na podstawie badañ zachowania siê fal
sejsmicznych i czêstoci drgañ w³asnych Ziemi. W j¹drze sta³ym panuje cinienie 330 GPa i temperatura oko³o 5.100 K, co m.in. wynika
ze strumienia ciep³a na powierzchni Ziemi (80 mW/m2).
Wed³ug sond kosmicznych pole magnetyczne Ziemi zbli¿one jest
do pola pochodz¹cego od dipola magnetycznego umieszczonego w
jej rodku (90% pola). Zarówno pole dipolowe, jak niedipolowe
pochodzi od j¹dra ciek³ego. Anomalie pola maj¹ce ród³o w pok³adach materia³ów magnetycznych s¹ niewielkie.
O orientacji i natê¿eniu ziemskiego pola magnetycznego w ró¿nych okresach informuj¹ nas badania paleomagnetyczne. I tak cz¹stki magnetyczne zawarte np. w materia³ach organicznych (magnetyt)
opadaj¹c na dno jezior lub morza orientuj¹ siê w polu magnetycznym Ziemi. Nastêpnie s¹ one wbudowywane w ska³ê osadow¹ (piaskowiec, wapieñ). Ska³a narasta w d³ugim okresie, nawet do tysiêcy
lat. Dane ze ska³ magmowych posiadaj¹ lepsz¹ czasow¹ zdolnoæ
rozdzielcz¹. Ska³y te zestalaj¹ siê szybko, a stygn¹c przechodz¹ przez
temperaturê przemiany magnetycznej zawartych w nich cz¹stek, tym
razem g³ównie hematytu. Cz¹stki zawieraj¹ce materia³y magnetyczne polaryzuj¹ siê w polu Ziemi. Dziêki bardzo du¿ej koercji, zwykle
jednodomenowych cz¹stek magnetycznych zawartych w ska³ach,
zakodowana w nich orientacja pola magnetycznego Ziemi mo¿e przetrwaæ mimo wystêpuj¹cych kolejnych inwersji pola (zmian zwrotu
pola magnetycznego Ziemi). Paleomagnetyzm wymaga informacji o
kierunku pola ziemskiego w danym czasie, jak równie¿ mo¿liwie
dok³adnej oceny okresu, z którego dana ska³a pochodzi. Korzysta siê
tu z praw rozpadu promieniotwórczego (np. wyznacza siê stosunek
mas 40K do 40Ar zawartych w skale). W ostatnich 10 milionach lat
taka zmiana zwrotu pola magnetycznego Ziemi nastêpowa³a rednio
4,5 razy w ci¹gu 106 lat.
Badania wykonane dla ska³ magmowych dostarczy³y danych o
samym procesie inwersji. Jak siê okazuje, nie jest to proste odwracanie dipola magnetycznego Ziemi. Mamy tu do czynienia z przejciami przez kwadrupole i sekstupole a¿ do powstania dipola magnetycznego zorientowanego przeciwnie ni¿ uprzednio. W czasie
inwersji natê¿enie pola magnetycznego Ziemi spada poni¿ej 10%
normalnej wartoci. Sam proces inwersji pola jest d³ugotrwa³y i
trwa on od 2 do 15 tysiêcy lat. Zgodnie z wynikami badañ archeologicznych pole magnetyczne Ziemi zmala³o od 3 tysiêcy lat o
ponad 40%. Inne dane potwierdzaj¹ ten efekt. To znaczy, ¿e inwersja ju¿ siê rozpoczê³a!!!
Od lat istnieje wiele modeli t³umacz¹cych magnetyzm Ziemi.
Zak³ada³y one, ¿e genez¹ pola ziemskiego jest ruch ciek³ego j¹dra
Ziemi. W chwili pocz¹tkowej poruszaj¹cy siê przewodnik (j¹dro
ciek³e) w polu magnetycznym (pole miêdzygwiezdne 10-10T) wytwarza³ pr¹d elektryczny, a zatem pole magnetyczne. Niedawno
pojawi³ siê oryginalny model (Glatzmaiera i Robertsa, Nature
1995, 1999) korzystaj¹cy z symulacji komputerowej. Energi¹ napêdow¹ gigantycznego termohydromechanicznego dynama jest
wydzielaj¹ce siê w j¹drze sta³ym ciep³o z rozpadu j¹der radioaktywnych oraz konwekcja w j¹drze ciek³ym po³¹czona z dzia³aniem
si³ Coriolisa, lepkoci i Loretza. Nie chodzi tu jednak o powolny
ruch obrotowy Ziemi, lecz, jak pisz¹ autorzy, w j¹drze ciek³ym
wystêpuj¹ tornada konwekcji od j¹dra sta³ego do p³aszcza. Oma-
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wiany model przewiduje stabilizacjê natê¿enia pola magnetycznego, a po kilkudziesiêciu tysi¹cach lat inwersjê. Wynikaj¹ te¿ z niego takie efekty, jak przesuniêcie biegunów magnetycznych w stosunku do geograficznych, czy nieco szybszy (stwierdzony eksperymentalnie) obrót j¹dra sta³ego.
Pole magnetyczne wytwarza w pobli¿u Ziemi tzw. pasy Van Allena (obszary o nieco powiêkszonym natê¿eniu pola). W pasach
tych zakrzywiane s¹ tory cz¹stek o niskich energiach i obserwuje
siê tam ich du¿¹ gêstoæ. S¹ to g³ównie cz¹stki wiatru s³onecznego.
Wiatr s³oneczny sk³ada siê w 96% z protonów, a oko³o 4% stanowi¹ j¹dra He (oczywicie lec¹ tam równie¿ elektrony). Nale¿y
podkreliæ niezwyk³¹ liczbê cz¹stek wylatuj¹cych ze S³oñca. Masa
ich emitowana w ci¹gu sekundy wynosi 1,4 miliona ton. Nie uszczupla to jednak zbytnio masy S³oñca (1030 kg). Od pocz¹tku swego
istnienia S³oñce straci³o w tym procesie zaledwie 4,5×10-4 swej masy.
Wiatr s³oneczny jest najbardziej intensywny w okresach aktywnoci S³oñca (co 11 lat).
W pobli¿u pasów Van Allena natê¿enie wiatru s³onecznego wynosi 5×1012 protonów s-1 m-2. Protony te w wiêkszoci maj¹ energiê
oko³o 1 keV. Jednak nieliczne protony z pewnych obszarów korony s³onecznej (tzw. butelek magnetycznych) mog¹ osi¹gaæ du¿e
energie a¿ rzêdu 108 eV.
Jak wygl¹da sprawa os³ony przez pasy Van Allena? Pasy Van Allena le¿¹ce najdalej od Ziemi odrzucaj¹ wszystkie elektrony oraz
protony, których energie nie przekraczaj¹ 10 MeV. Pasy bli¿sze Ziemi odrzucaj¹ protony o energiach oko³o 100 MeV. W okresie aktywnoci S³oñca natê¿enie protonów o energii powy¿ej 108 MeV wynosi
w pobli¿u Ziemi oko³o 20 protonów m-2 s-1. Gdyby pole magnetyczne Ziemi zanika³o (w czasie inwersji), to bardzo du¿e natê¿enie promieniowania dociera³oby w pobli¿e Ziemi. Jednak musimy pamiêtaæ, ¿e jeszcze chroni nas atmosfera ziemska. St¹d protony o energiach oko³o 100 MeV nie bêd¹ dociera³y do Ziemi. Strac¹ one sw¹
energiê na jonizacjê. Mog¹ dotrzeæ jedynie cz¹stki wtórne, a wiêc
elektrony i fotony. Ta sk³adowa jest w atmosferze doæ przenikliwa.
Ostatecznie, konsekwencje inwersji pola magnetycznego Ziemi bêd¹
dla ¿ycia niewielkie. Inna rzecz, ¿e poci¹gnie to zapewne zasadnicze
problemy dla telekomunikacji (gwa³towny wzrost jonizacji górnych
warstw atmosfery). Inwersja, poprzez docieraj¹c¹ do nas zwiêkszon¹ sk³adow¹ elektronowo-fotonow¹, przypieszy byæ mo¿e przemiany genetyczne, ale nie zagrozi ¿yciu.
Rola wiatru s³onecznego nie koñczy siê na opisanych powy¿ej
procesach. W³anie wiatr s³oneczny tworzy tzw. parasol s³oneczny
os³aniaj¹cy nas efektywnie przed nazbyt intensywnym promieniowaniem kosmicznym. Lec¹ce od S³oñca masy plazmy (stanowi¹ce
pr¹d elektryczny) wytwarzaj¹ pola magnetyczne. Pola te, o bardzo
zagmatwanej strukturze, kilkakrotnie przegania³y Marinera IV. S¹
one wprawdzie s³abe (2-7 nT), ale dzia³aj¹ na ogromnych obszarach. Wysy³ane sondy wykaza³y, ¿e w popl¹tanych liniach pól magnetycznych generowanych przez wiatr s³oneczny zostaje odrzucona znaczna czêæ promieniowania kosmicznego. Spowodowane
to jest odcinaniem przez pole magnetyczne wiatru s³onecznego mniej
energetycznej czêci promieniowania kosmicznego (E poni¿ej 1015
eV). Cz¹stki bardzo wysokiej energii nie bêd¹ odchylane. Docieraj¹ce do nas pe³ne widmo by³oby zabójcze!!! Pasy Van Allena nie
uchroni³yby nas. Rola pól magnetycznych tzw. trzepotania plazmy
(wiatru s³onecznego) jest zatem zbawienna.
Reasumuj¹c: ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia nie nale¿y obawiaæ siê inwersji pola magnetycznego Ziemi. Inna rzecz, ¿e nasza
cywilizacja korzystaj¹ca powszechnie z telekomunikacji (m.in.
kontakt z satelitami) zostanie powa¿nie zak³ócona. Natomiast S³oñce, które za porednictwem wiatru s³onecznego generuje w heliosferze (do 1010 km) pola magnetyczne, stwarza dla Ziemi prawdziw¹
tarczê przed mierciononym promieniwaniem.
Prof.dr hab. Andrzej Ole
(AGH)
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Spotkanie Europejskiej Grupy
U¿ytkowników Programu EMTP
W dniach 25-26 wrzenia odbêdzie siê na Politechnice Wroc³awskiej spotkanie Europejskiej Grupy U¿ytkowników Programu
EMTP. Program komputerowy EMTP (ElectroMagnetic Transient
Program) powsta³ jeszcze w latach szeædziesi¹tych z inicjatywy
amerykañskiego
zjednoczenia
energetycznego
BPA jako narzêdzie do symulacji
i analizy elektromagnetycznych
stanów przejciowych. Od tego
czasu program
jest ci¹gle rozwijany i dostosowywany do nowych
generacji komputerów. Z biegiem czasu sta³ siê on standardem w
swojej dziedzinie. Na jego bazie powsta³o wiele komercyjnych
wersji komputerowych narzêdzi do badania elektromagnetycznych
stanów nieustalonych w sieciach i systemach elektroenergetycznych.
Tym niemniej wersja podstawowa jest ci¹gle rozwijana i nadal stanowi u¿yteczne narzêdzie, które jest niezwykle przydatne dla projektantów urz¹dzeñ i automatyki stosowanej w elektroenergetyce,

IV Konferencja
Naukowo-Techniczna
Sieci Elektroenergetyczne
w Przemyle i Energetyce
SIECI 2000
Konferencja zosta³a zorganizowana przez Instytut Energoelektryki. Odbywa³a siê ona dniach 5-7 lipca b.r. Obrady by³y prowadzone w 12 sekcjach, na których 160 uczestników wys³ucha³o 80
nades³anych referatów.
G³ówna problematyka konferencji koncentrowa³a siê na zagadnieniach rynku energii elektrycznej. Tematyka ta jest niezmiernie
aktualna nie tylko ze wzglêdu na przekszta³cenia spo³eczno-ekonomiczne w naszej czêci Europy. Od kilkunastu lat jest to tak¿e temat o¿ywionych dyskusji w krajach rozwiniêtych. Zasada wolnego
handlu energi¹ elektryczn¹ umo¿liwia ka¿demu odbiorcy zawieranie indywidualnych umów z wybranymi przez siebie wytwórcami
energii. Ta zasada rodzi konkurencjê i prowadzi do obni¿enia kosztów wytwarzania i przesy³u energii elektrycznej, ale jednoczenie
³¹czy siê z wieloma nowymi zagadnieniami natury prawnej, ekonomicznej oraz technicznej. W³anie temu ostatniemu aspektowi
zagadnienia by³a powiêcona du¿a czêæ obrad. Podczas sesji plenarnej zaprezentowano dwa bardzo interesuj¹ce referaty na ten temat: Lokalne rynki energii elektrycznej, prezentowany przez prof.
Jana Popczyka z Politechniki l¹skiej oraz Zasady energetyczne w
procesie deregulacji, przygotowany przez prof. Jerzego S. Zieliñskiego z Uniwersytetu £ódzkiego. Tej problematyce by³a równie¿
powiêcona sesja panelowa Problemy tworzenia rynku energii elektrycznej, która by³a przygotowana i prowadzona przez znanego
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a tak¿e do badania zjawisk elektromagnetycznych w z³o¿onych
uk³adach.
Wielk¹ popularnoæ i u¿ytecznoæ program ten zawdziêcza grupie fanatyków, którzy wk³adaj¹ du¿o serca w jego rozwój i upowszechnianie idei wolnego dostêpu do programu. Jest on dostêpny
za darmo, a u¿ytkownicy zobowi¹zani s¹ jedynie do op³acania symbolicznych kwot przeznaczonych na przedsiêwziêcia organizacyjne. Na wiecie dzia³a obecnie kilka regionalnych grup u¿ytkowników programu
EMTP. Instytut
Energoelektryki
nale¿y do Europejskiej Grupy
U¿ytkowników
EMTP i w tym
roku jest gospodarzem kolejnego spotkania.
Nale¿y to uznaæ
za ogromne wyró¿nienie.
Podczas planowanego na wrzesieñ spotkania przewidziana jest
regularna konferencja naukowa, zebranie organizacyjne oraz jednodniowy kurs z wybranej dziedziny zastosowañ programu. Organizatorzy otrzymali zg³oszenia udzia³u w spotkaniu od u¿ytkowników z
USA, Kanady, Japonii i oczywicie z Europy, w tym z Polski.
Bli¿sze informacje na temat spotkania mo¿na uzyskaæ w Internecie: http://www.pwr.wroc.pl./~w5elek. 
znawcê zagadnienia, prof. Jacka Malkê z Instytutu Energoelektryki
Politechniki Wroc³awskiej. W bardzo o¿ywionej dyskusji wziêli
udzia³ czo³owi specjalici z tej dziedziny z krajowych rodowisk
uniwersyteckich i energetyki. Podkrelano m.in. koniecznoæ kompleksowego rozpatrywania w zagadnieniach ekonomicznych i technicznych ró¿nych noników energii. (???)
Zagadnienia rynkowe w dziedzinie wytwarzania, przesy³u i u¿ytkowania energii elektrycznej s¹ bardzo cile zwi¹zane z kwesti¹
jakoci energii elektrycznej i niezawodnoci jej dostaw. Jest to problem obecnie niezmiernie wa¿ny, gdy¿ wspó³czesne technologie s¹
bardzo wra¿liwe na zak³ócenia [procesu] zwi¹zane ze zmian¹ [wynikaj¹ce ze zmian] parametrów dostarczanej energii elektrycznej, a
w szczególnoci na przerwy w zasilaniu. Zak³ócenia i awarie w
systemie elektroenergetycznym kosztuj¹ coraz wiêcej. Zagadnieniom tym by³a powiêcona zasadnicza czêæ konferencji. W czasie
sesji poruszano problemy analizy stanów przejciowych w sieciach
elektroenergetycznych, rozwoju automatyki zabezpieczeniowej,
strat energii podczas jej przesy³u, analizy jakoci energii elektrycznej i inne.
Konferencja by³a przeznaczona g³ównie dla krajowego rodowiska elektroenergetyków, chocia¿ bra³a w niej czynny udzia³ równie¿ spora grupa uczestników z zagranicy. Dziêki wieloletniej wspó³pracy Instytutu Energoeletryki z firm¹ ABB w Szwecji w konferencji bra³ udzia³ znany specjalista w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej, dr Murari Mohan Saha z ABB Automation Products z Västeras, który wyg³osi³ interesuj¹cy referat na temat lokalizacji zwaræ w liniach elektroenergetycznych.
Konferencji patronowa³ Minister Nauki, prof. Andrzej Wiszniewski, który jednak nie móg³ w niej uczestniczyæ, gdy¿ w tym czasie
towarzyszy³ Premierowi Rz¹du RP podczas jego wizyty w Niemczech. W nades³anym licie prof. A.Wiszniewski ¿yczy³ uczestnikom owocnych obrad, a gospodarzom  by kolacja towarzyska sta³a
siê kolejnym dowodem ich gocinnoci. Wierzymy, ¿e tak by³o. 
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12 czerwca Rada Wydzia³u nada³a
stopieñ naukowy doktora nauk technicznych:
 Markowi Progowi w wyniku obrony pracy doktorskiej Balustrada jako
przegroda wielofunkcyjna (promotor: dr
hab.in¿.arch. Zbigniew Bokun, prof.),
 Yusufowi Ibrahimowi w wyniku
obrony pracy doktorskiej Tradycja a
nowoczesnoæ w projektowaniu osiedli
obiektów mieszkalnych w warunkach
pó³nocnej Nigerii (promotor: prof.dr
in¿.arch. Ryszard ¯abiñski).
26 czerwca nadano stopieñ doktora
nauk technicznych:
 Izabeli Mironowicz w wyniku obrony pracy doktorskiej Wzorce rozmieszczenia przestrzennego us³ug sektora obs³ugi biznesu (promotor: prof.dr
hab.in¿.arch. Tadeusz Zipser)  praca jest
wnioskowana do nagrody Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
 Przemys³awowi Nowakowskiemu w
wyniku obrony pracy doktorskiej Ergonomiczne projektowanie strefy wypoczynkowej mieszkania (promotor: dr
hab.in¿.arch. Jerzy Charytonowicz,
prof.).
3 lipca na posiedzeniu Rady Wydzia³u w dniu wszczêto postêpowanie o nadanie dr hab.arch. Gra¿ynie Baliñskiej i dr
hab.in¿.arch. Jackowi Radziewiczowi
tytu³u naukowego profesora i wyznaczono recenzentów ich dorobku naukowego.
Przyjêto prace doktorskie mgr
in¿.arch. Ma³gorzaty B¹kowskiej, mgr
in¿.arch. Tomasza G³owackiego i mgr
in¿.arch. Bogny Krynickiej-Rzechonek.
Wyznaczono terminy obron publicznych.
Wszczêto przewody doktorskie mgr
in¿.arch. Janusza Gubañskiego i mgr
in¿.arch. Ma³gorzaty Leszczyñskiej.
Wyznaczono recenzentów prac doktorskich: mgr in¿.arch. Gra¿yny Hryncewicz, mgr in¿.arch.Nasereldaina Abdalla Mahamouda, mgr in¿.arch. Leszka
wi¹tka i mgr in¿.arch. Ewy AugustynLendzion.
Wyznaczono komisjê ds. postêpowania o nadanie dr hab.in¿.arch. Andrzejowi Grudziñskiemu tytu³u naukowego
profesora nauk technicznych. Powo³ano
dr hab.in¿.arch. Alinê Drapellê-Hermansdorfer na stanowisko kierownika Zak³adu Kszta³towania rodowiska.
Poparto wniosek o nadanie Medalu
PWr prof.dr hab.in¿.arch. Edmundowi
Ma³achowiczowi.
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Polsko-Francuskie
Centrum In¿ynierii Systemów Przemys³owych
na Politechnice Wroc³awskiej
(dawna Szko³a Francuska)
og³asza zapisy na Podyplomowe Studia:
1.
Mastère Spécialisé (X edycja) en Management des Grandes Projets et Programmes prowadzonych wspólnie z École Nationale Supérieure
des Mines de Saint-Etienne (Francja).
 Kandydatami mog¹ byæ absolwenci lub studenci V roku studiów magisterskich uczelni technicznych lub ekonomicznych oraz absolwenci
innych uczelni, jeli maj¹ chocia¿ minimalny sta¿ zawodowy. Wymagana jest podstawowa znajomoæ jêzyka francuskiego;
 Studia zasadnicze trwaj¹ jeden rok i s¹ poprzedzone 7-miesiêcznym
kursem jêzyka francuskiego (300 godz.), pocz¹tek  padziernik 2000 r.;
 W ramach studiów 2-tygodniowy pobyt we Francji oraz 4-miesiêczny
sta¿ przemys³owy w kraju lub za granic¹;
 Program studiów, realizowany przez specjalistów francuskich i polskich (w jêzyku francuskim), jest dostosowany do aktualnych potrzeb
i problemów przemys³u oraz rozwoju regionalnego;
 Absolwenci studiów otrzymuj¹ francuski dyplom Mastère Spécialisé
nadany przez École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne;
 Warunki przyjêcia: spe³nienie wymogów formalnych + rozmowa kwalifikacyjna;
 Koszt studiów: rok I  2.700 z³., rok II  3.500 z³., p³atne w ratach;
 Termin zg³oszeñ: do 22.09.2000 r.;
 Rozmowy kwalifikacyjne: 23.09.2000 r. (sobota).
2.
Studium Polskie (VI edycja)
 Wymagane jest wykszta³cenie wy¿sze;
 Studium trwa 3 semestry;
 Zajêcia s¹ prowadzone w pi¹tki (od 15.00) i soboty (od 9.00);
 Program studiów oraz stosowana pedagogika s¹ przeniesione na grunt
polski z Francuskiego Studium ECOLE FRANÇAISE DE GÉNIE DES
SYSTEMES INDUSTRIELS realizowanego na Politechnice Wroc³awskiej od 9 lat;
 Absolwenci otrzymuj¹ dyplom Politechniki Wroc³awskiej oraz francuski certyfikat École des Mines de Saint-Etienne;
 Koszt ca³ego studium  4.900 z³, roz³o¿one na raty;
 Termin zg³oszeñ do 6.10.2000 r.;
 Rozmowy kwalifikacyjne 6 i 7.10.2000 r.
Szczegó³owe informacje oraz pobieranie formularzy zg³oszeñ:

Polsko-Francuskie Centrum In¿ynierii Systemów Przemys³owych
Politechnika Wroc³awska
50-370 Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 7
budynek D-5 (p. 20)
tel. 320-22-48, 320-25-96, fax 328-02-29;
e-mail: mastere@pwr.wroc.pl;
internet: http://www.pwr.wroc.pl/sf.
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Studenci
z Wolfsburga
znów we Wroc³awiu
W dniach od 8 do 11 maja br. na Wydziale Mechanicznym PWr gocili studenci
Wy¿szej Szko³y Zawodowej Braunschweig-Wolfenbuettel. Prof. Gerhart Rinne wraz
z czternastoma podopiecznymi studiuj¹cymi na III roku w mieszcz¹cym siê w Wolfsburgu Instytucie Budowy Pojazdów tej
uczelni zwiedzili badawcze i dydaktyczne
laboratoria Wydzia³u. Przyj¹³ ich tak¿e prof.
Wac³aw Kollek  dziekan W-10.
Gocie odwiedzili polkowick¹ spó³kê
Volkswagen Motor Polska. Tam, po wys³uchaniu wyk³adu Friedricha Ehrhardta
(cz³onka zarz¹du firmy) o historii powstania zak³adu i problemach technicznych
zwi¹zanych z produkcj¹ silników, zwiedzili liniê produkcyjn¹. Podczas wizyty we
wroc³awskiej firmie Volvo Poland, Industry

Obradowa³o KRUWiO
W dniach1618 czerwca obradowa³o w
Olejnicy Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola. Gospodarzem spotkania by³
rektor AWF, prof. Zdzis³aw Zagrobelny.
 Rektorzy wys³uchali relacji prof. Daniela J.Bema, kierownika Wroc³awskiego
Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
na temat mo¿liwoci i wydajnoci wroc³awskiej akademickiej sieci komputerowej, która wprowadzona ongi by³a pierwsz¹ akademick¹ sieci¹ w kraju. Ostatnio pojawi³a
siê sieæ PIONIER finansowana przez KBN,
która wzbogaci infrastrukturê informatyczn¹ nauki. Prof. Bem zapozna³ rektorów z
programem informatyzacji dziekanatów.
Brak pe³nego zabezpieczenia sieci powoduje
trudnoci w jego wprowadzeniu.
 Rektorzy poparli prof. Jerzego Mrozika, rektora Akademii Muzycznej w staraniach o budowê nowej sali koncertowej.
Przeszkod¹ s¹ trudnoci w pozyskaniu terenu przylegaj¹cego do uczelni.
 Kolegium zdecydowa³o o potrzebie przeszkolenia, przez uniwersyteckich prawników,
rzeczników dyscyplinarnych uczelni.
 Rektorzy wchodz¹cy w sk³ad Zgromadzenia Fundatorów Wroc³awskiej Miêdzyuczelnianej Fundacji PRO HOMINE na
rzecz Emerytów i Osób Niepe³nosprawnych
wysoko ocenili realizacjê Orodka Seniorów wroc³awskich uczelni. Rektorzy wyrazili nadziejê, ¿e Fundacja PRO HOMINE
wraz ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
Wrzos bêd¹ w dalszym ci¹gu wype³niaæ
obowi¹zki wynikaj¹ce z ich obecnych sta-

niemieccy studenci zapoznali siê z procesem produkcji autobusów. Oba zak³ady zrobi³y du¿e wra¿enie na zwiedzaj¹cych.
W programie 3-letnich kontaktów pojawi³ siê nowy element: By³ to krótki pobyt
w siedzibie Fundacji Krzy¿owa dla Porozumienia Europejskiego w Krzy¿owej.
Wycieczkowicze mogli tu nie tylko poznaæ
historiê rodziny von Moltke, ale tak¿e obejrzeæ wystawê ukazuj¹c¹ formy walki z systemami totalitarnymi XX wieku.
W trakcie spotkania wolfsburczyków z
polskimi studentami w Dworze Polskim
umówiono siê na rewizytê, któr¹ zaplanowano na ostatni tydzieñ padziernika br. W
ramach tej wycieczki przewidziano m.in.
zwiedzanie wystawy EXPO 2000.
Organizacj¹ pobytu niemieckich goci
we Wroc³awiu oraz przygotowaniem rewizyty polskich studentów zaj¹³ siê Zak³ad
Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr.
dr in¿. Czes³aw Kolanek

tutów, dbaæ o zachowanie za³o¿onego charakteru wybudowanego orodka, tj. zaspokajaæ potrzeby mieszkaniowe i d¹¿yæ do
zapewnienia opieki obecnym i przysz³ym
emerytom i rencistom wy¿szych uczelni
Wroc³awia.
 Kolegium Rektorów objê³o patronat nad
V Miêdzynarodowym Kongresem Stowarzyszenia by³ych polskich stypendystów
Fundacji Alexandra von Humboldta Societas Humboldtiana Polonorum . Tematem
kongresu jest Nauka i edukacja w spo³eczeñstwie informacyjnym w dobie integracji europejskiej, a odbêdzie siê on w dniach 22
24 czerwca 2001 we Wroc³awiu.
 Prof. Andrzej Mulak poinformowa³ o
tematyce obrad Konferencji Rektorów Wy¿szych Uczelni Technicznych. Rektor powiedzia³ m.in. o maturze 2002, o spotkaniu
CRE (Konferencja Rektorów Europejskich)
w Trondheim, której celem jest zbudowanie jednolitej przestrzeni badawczej w Europie do 2010 roku oraz o elementach krytyki Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej polegaj¹cych w szczególnoci na nieuwzglêdnianiu podczas analizy uczelni ankiet studentów i pracowników oraz dostêpnoci do aparatury naukowej. Prof. Zdzis³aw
Zagrobelny, rektor AWF, poinformowa³, ¿e
MEN przyjmie Akademie Wychowania Fizycznego, lecz zlikwiduje kluby AZS traktuj¹c je jako kluby wyczynowe.
 Postanowiono, ¿e Kolegium Dyrektorów Administracyjnych zajmie siê wymagaj¹cymi uporz¹dkowania sprawami wynikaj¹cymi z zakwaterowania w hotelach asystenta pracowników ró¿nych uczelni. 
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15 maja Rada Wydzia³u w g³osowaniu tajnym postanowi³a przed³u¿yæ zatrudnienie w niepe³nym wymiarze czasu
emerytowanym pracownikom wydzia³u:
prof. M.Cegielskiemu, prof. B.Synalowi,
prof. Z.Teresiakowi, prof. J.Juchniewiczowi, prof. Z.Pohlowi, prof. J.Pytlowi i
dr Cz.Stecowi.
Upowa¿niono dziekana do podjêcia
decyzji o zawieszeniu 1-semestralnych
praktyk zawodowych na studiach in¿ynierskich w roku akademickim 2000/
2001.
Poparto wniosek, by w ramach promocji wydzia³u jego pracownicy przeprowadzili kilkadziesi¹t godzin zajêæ dydaktycznych w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym.
Wszczêto przewód habilitacyjny dr
in¿. Edmunda Motyla i wybrano recenzentów rozprawy habilitacyjnej.
Nadano stopieñ doktora nauk technicznych mgr in¿. Barbarze Górnickiej.
Przed³u¿ono stypendium habilitacyjne dr in¿. Leszkowi Pawlaczykowi.
Otwarto przewód doktorski mgr in¿.
Mariusza Trojnara z Politechniki Rzeszowskiej i powo³ano promotora.
Powo³ano Wydzia³owe Komisje Dyplomowe dla poszczególnych specjalnoci.
Dziekan przedstawi³ informacje z posiedzenia Senatu z dnia 27.04.2000 r. Dotyczy³y one uchwa³y Senatu w sprawie
rozliczania badañ naukowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych
PWr w 2000 r. oraz projektów uchwa³ dotycz¹cych mo¿liwoci rozliczania wy¿szych kosztów uzyskania za czynnoci
bêd¹ce przedmiotem prawa autorskiego
w przypadku nauczycieli akademickich
oraz innych pracowników uczelni.
Poparto kandydaturê prof. Mariana
Cegielskiego do nadania Medalu Politechniki Wroc³awskiej oraz kandydaturê
prof. Tadeusza £obosa do Nagrody Senatu.
Postanowiono przed³u¿yæ zatrudnienie
w niepe³nym wymiarze czasu pracy Janowi Gawlikowi i in¿. Jerzemu Oleksiñskiemu.
29 maja Rada Wydzia³u dopuci³a dr
in¿. Ludwika Antala do kolokwium habilitacyjnego. Wybrano temat wyk³adu
habilitacyjnego i wyznaczono termin kolokwium habilitacyjnego.
Zatwierdzono przedstawione przez
dziekana sprawozdanie finansowe z wykorzystania rodków bud¿etowych za rok
1999 oraz plan bud¿etu na 2000 r.
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10 maja Rada Wydzia³u dopuci³a do
kolokwium habilitacyjnego dr in¿. Mariê D¹browsk¹-Szatê.
Otwarto przewód habilitacyjny i wyznaczono recenzentów rozprawy habilitacyjnej dr in¿. Dariusza Uciñskiego.
Zatwierdzono plany i programy studiów dziennych na rok akademicki 2000/
2001.
Przyjêto Zasady tworzenia bud¿etu
Wydzia³u Elektroniki i podzia³u rodków
na dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i naukow¹.
31 maja odby³o siê kolokwium habilitacyjne i wyk³ad habilitacyjny dr in¿.
Marii D¹browskiej-Szaty. Kandydatce
nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu dyscypliny elektronika.
Powo³ano specjalnoci In¿ynieria systemów informatycznych i In¿ynieria internetowa na kierunku informatyka oraz
zatwierdzono ich plany i programy studiów.
Zatwierdzono tematy prac dyplomowych dla studiów zaocznych.
Zatwierdzono równie¿ plany i programy:
 studiów zaocznych (in¿ynierskich i
uzupe³niaj¹cych magisterskich),
 studiów podyplomowych pod nazw¹:
 Telekomunikacja cyfrowa,
 Informatyka dla nauczycieli,
 Aparatura, pomiary, informacja medyczna.
Poparto wniosek o nadanie prof. Wies³awowi Barwiczowi Medalu PWr.
8 czerwca Rada Wydzia³u postanowi³a wyst¹piæ o nagrody Senatu dla prof.
Jana Kazimierczaka i prof. Marcelego
Uruskiego.
Uzupe³niono listê tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2000/
2001.
Dziekan przedstawi³ sprawozdanie z
pracy kierownictwa wydzia³u za rok
1999.
5 lipca na posiedzeniu Rady Wydzia³u dziekan poinformowa³, ¿e Centralna
Komisja zatwierdzi³a przeprowadzone
na wydziale habilitacje: dr Zenona Ulmana z Politechniki Gdañskiej, dr Haliny
Kwanickiej z Wydzia³u Informatyki i
Zarz¹dzania oraz dr Eugeniusza Nowickiego.
Postanowiono nostryfikowaæ stopieñ
naukowy doktora uzyskany za granic¹
dokoñczenie na str 35

Prezent
od Volkswagena
W ubieg³ym roku w lipcu zosta³a podpisana umowa o wspó³pracy pomiêdzy Wydzia³em Mechanicznym Politechniki Wroc³awskiej, a Wydzia³em Technik Produkcji i Wytwarzania Wy¿szej Szko³y Zawodowej Braunschweig/Wolfenbuettel w
Wolfsburgu, która wspó³pracuje z koncernem Volkswagena. Ju¿ wtedy przewidywano nawi¹zanie kontaktów z powstaj¹c¹ w
Polkowicach fabryk¹ silników Volkswagena, co wkrótce sta³o siê faktem. W wyniku
trwaj¹cej prawie rok wspó³pracy dwoje studentów Wydzia³u Mechanicznego odby³o
praktyki, a kilku absolwentów podjê³o pracê w tym zak³adzie.
W dniu14 czerwca br. dyrektor produkcji polkowickiej firmy Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.  mgr in¿. Wolfgang
Meyer przekaza³ Zak³adowi Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
nale¿¹cemu do Instytutu Konstrukcji i
Eksploatacji Maszyn PWr nowoczesny
silnik  model 1,9 TDI PDE. Jest to czterocylindrowy silnik o zap³onie samoczynnym, o pojemnoci skokowej 1,9 dm 3 ,
mocy 85 kW (115 KM), turbodo³adowany, z pompowtryskiwaczami. Charakteryzuje siê on bardzo du¿¹ dynamik¹ i niskim
zu¿yciem paliwa  spala rednio 5,3 l/ oleju napêdowego na 100 km (co ma du¿e
znaczenie przy czêstych podwy¿kach cen
paliwa). Firma planuje, ¿e te produkowane przez polkowicki zak³ad silniki bêd¹
wysy³ane do 19 zak³adów koncernu i znajd¹ zastosowanie w samochodach marek:

volkswagen, audi, seat, skoda oraz samochodach dostawczych volkswagena, np.
transporterze T-4.
Dyrektor Wolfgang Meyer przypomnia³,
¿e: wkrótce po nawi¹zaniu wspó³pracy
miêdzy spó³k¹ Volkswagen Motor Polska i
Instytutem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr, któr¹ zapocz¹tkowa³ dr Czes³aw
Kolanek, zwrócono siê do firmy z prob¹ o
udostêpnienie produkowanego obecnie silnika. Jest on zbudowany wed³ug za³o¿eñ i
z zastosowaniem najnowoczeniejszej technologii. W³anie takie silniki s¹ w tej chwili
produkowane i u¿ywane w przemyle samochodowym. Poniewa¿ polkowicki zak³ad
jest stuprocentow¹ spó³k¹-córk¹ koncernu
Volkswagen AG, potrzebne jest zezwolenie
od koncernu na udostêpnienie takiego modelu. Podjêto niezbêdne dzia³ania i mimo
¿e trwa³y one doæ d³ugo, po dziesiêciu miesi¹cach uzyskano zgodê na przekazanie silnika Instytutowi Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr, co czyniê dzisiaj z przyjemnoci¹. Jest to wymiana korzystna dla
obu stron. My co dajemy, ale w zamian
oczekujemy lepiej wykszta³conych absolwentów. Liczymy na to, ¿e kolejni studenci
trafi¹ na praktyki do naszego zak³adu, a
nasza wspó³praca nadal bêdzie siê uk³adaæ tak pomylnie.
Dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn prof. Eugeniusz Rusiñski
dziêkuj¹c za przekazanie silnika poinformowa³, ¿e bêdzie on zamontowany na stanowisku badawczym w laboratorium Za-

Prof. Eugeniusz Rusiñski (z prawej) dziêkuje dyrektorowi Wolfgangowi Meyerowi za przekazanie silnika.

43

lipiecsierpieñ 2000
k³adu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych.
Dziêki temu w istotny sposób
zostanie unowoczeniona baza
sprzêtowa, s³u¿¹ca kszta³ceniu
studentów oraz rozwojowi badañ. W najbli¿szym czasie przewidywana jest rozbudowa Zak³adu (jest ju¿ zatwierdzony
projekt wstêpny modernizacji
budynku P-14), jak i unowoczenienie sprzêtu pomiarowego.
Dyrektor wyrazi³ nadziejê na
dalsze rozszerzanie wspó³pracy
pomiêdzy firm¹ Volkswagen
Motor Polska i Instytutem, który staje siê wa¿nym partnerem
kszta³c¹cym przysz³e kadry dla
polkowickiego zak³adu. (hw)

Pracownicy Instytutu : (od lewej) dr
Czes³aw Kolanek, prof. Eugeniusz
Rusiñski, dr Marek Reksa, dr Andrzej
Kazimierczak oraz dyrektor Wolfgang
Meyer przy silniku Volkswagena.

IV Ogólnopolska
Konferencja
Naukowa
KONSSPAL 2000
W Wy¿szej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kociuszki we Wroc³awiu zorganizowano ju¿ po raz czwarty w dniach 16-17
maja 2000 r. ogólnopolsk¹ Konferencjê
Naukow¹ Silników Spalinowych KONSSPAL. Problematyka tegorocznej konferencji obejmowa³a dwa obszary tematyczne: Alternatywne paliwa pochodzenia rolinnego do silników wozów bojowych
oraz  Problemy eksploatacji zespo³ów napêdowych pojazdów wojskowych.
Konferencjê zorganizowa³ Zak³ad Techniki Bojowej Wydzia³u Wojsk Zmechanizowanych przy wspó³udziale m.in. Zak³adu
Pojazdów i Silników Spalinowych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wroc³awskiej.
Celem tegorocznej konferencji by³o
skonsolidowanie i rozszerzenie forum wymiany wiedzy i dowiadczeñ w zakresie
badañ i eksploatacji silników spalinowych
zasilanych paliwami alternatywnymi pochodzenia rolinnego, prezentacja najnowszych
osi¹gniêæ naukowo-badawczych i stosowanych tu rozwi¹zañ konstrukcyjnych oraz
próba odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
 Jakie s¹ perspektywy wykorzystania

stacjonarnych i mobilnych urz¹dzeñ do produkcji paliw pochodzenia rzepakowego w
Polsce oraz ich efektywnoæ· wykorzystania, zw³aszcza w odniesieniu do silników
pojazdów bojowych?
 Jakimi sposobami i w jakim zakresie
mo¿liwa jest poprawa parametrów efektywnych i trwa³oci t³okowych silników spalinowych oraz zmniejszenie emisji sk³adników toksycznych spalin?
Komitetowi naukowemu konferencji
przewodniczy³ Komendant-Rektor WSO
im. T.Kociuszki gen. bryg. Ryszard Lackner. W uroczystoci otwarcia uczestniczy³
prof. Wac³aw Kollek  dziekan Wydzia³u
Mechanicznego PWr.
W ramach dwudniowych obrad wyg³oszono 35 referatów, które zosta³y zrecenzowane i wydane w formie ksi¹¿kowej przez
sekcjê wydawnicz¹ WSO im. T. Kociuszki, a komitet organizacyjny odnotowa³, ¿e
w konferencji wziê³o udzia³ ponad 200 osób.
Integracja rodowisk zajmuj¹cych siê
problematyk¹ paliw pochodzenia rolinnego odbywa³a siê nie tylko na sali obrad, ale
równie¿ podczas spotkañ i rozmów kuluarowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³o siê tradycyjne ognisko zorganizowane w Orodku Szkolenia Jedzieckiego
WSO na Rakowie, które pozwoli³o podtrzymaæ i nawi¹zaæ wiele kontaktów sprzyjaj¹cych zacienieniu wspó³pracy i wymianie
informacji oraz dowiadczeñ z zakresu eksploatacji pojazdów i silników spalinowych.
dr in¿. Wojciech Walkowiak
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przez Bartosza Wasilewskiego.
Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr in¿. Krzysztofa Walkowiaka,
mgr in¿. Mariusza Goli, mgr in¿. Krzysztofa Wiaderka, mgr in¿. Tomasza Babczyñskiego i mgr in¿. Dariusza Banasiaka.
Otwarto przewody doktorskie mgr in¿.
Grzegorza Wróblewskiego i mgr in¿. Dariusza ¯uka.
Postanowiono otworzyæ konkursy na
stanowiska:
 profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie elektronika, w specjalnoci technologia elektronowa,
 5 adiunktów naukowo-dydaktycznych (po jednym w I-6, I-25 oraz I-28 i 2
w Z02),
 2 asystentów naukowo-dydaktycznych,
 2 starszych wyk³adowców.
MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

10 maja Rada Wydzia³u powo³a³a recenzentów dorobku naukowo-dydaktycznego prof.dr hab.in¿. Jerzego Zabrzeskiego i prof.dr hab.in¿. Mieczys³awa Gostomczyka, którzy zg³osili siê w
konkursie na dwa stanowiska profesorów
zwyczajnych.
Postanowiono przed³u¿yæ zatrudnienie na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych dr hab.in¿. Krystyny Je¿owieckiej-Kabsch i dr hab.in¿. Zbigniewa Królickiego.
Jednomylnie przyjêto wniosek o
przyznanie Nagrody Senatu dr in¿. Januszowi Zabokrzyckiemu.
Dr hab.in¿. Krystyna Je¿owieckaKabsch przedstawi³a projekt regulaminu wydzia³u.
30 maja Rada Wydzia³u zatwierdzi³a
tematy prac dyplomowych.
Postanowiono og³osiæ konkursy na
stanowiska:
 adiunkta w Zak³adzie Automatyki,
 2 profesorów nadzwyczajnych (w
specjalnociach: Maszyny przep³ywowe
oraz Technologie elektrostatyczne w
energetyce cieplnej).
Dziekan przekaza³ bie¿¹ce informacje z posiedzenia Senatu. Poinformowa³
te¿ o wizycie dotycz¹cej podpisania
umowy o wspó³pracy z Elektrowni¹ Be³chatów.
Dr hab.in¿. Kazimierz Wójs, prof. zaprosi³ zebranych na seminarium zwi¹zane z kontynuacj¹ wspó³pracy z Elektrowni¹ Turów. 
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26 kwietnia na posiedzeniu Rady Wydzia³u odby³o siê kolokwium habilitacyjne dr in¿. Jakuba Marcinowskiego (adiunkta z I-14). Podjêto uchwa³ê o nadaniu kandydatowi stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, w specjalnoci mechanika budowli.
10 maja przeprowadzono kolokwium
habilitacyjne dr in¿. Andrzeja Ubysza
(adiunkta z I-2) i podjêto uchwa³ê o nadaniu mu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, w specjalnoci
konstrukcje betonowe.
17 maja powo³ano zespó³ do nostryfikacji stopnia naukowego doktora habilitowanego uzyskanego za granic¹ przez
doc.dr in¿. Lechos³awa Grabowskiego.
Wyst¹piono z wnioskiem o przyznanie dr in¿. Krystynie Szczeniak Nagrody Senatu.
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wydzia³u za rok 1999.
Dokonano podzia³u dotacji bud¿etowych na rok 2000.
Zatwierdzono plan wydawnictw dydaktycznych wydzia³u.
24 maja odby³a siê publiczna obrona
pracy doktorskiej mgr in¿. Nguyena
Hung Sona (Wietnam), doktoranta w I10. Kandydatowi nadano stopieñ naukowy doktora nauk technicznych.
7 czerwca powo³ano zespó³ do otwarcia przewodu habilitacyjnego dr in¿.
Zdzis³awa Hejduckiego (adiunkta z I-2).
W wyniku rozstrzygniêcia konkursu
postanowiono zatrudniæ dr in¿. Mariana
Kowalczyka na stanowisku adiunkta w
I-10.
Zatrudniono mgr in¿. Jaros³awa Rybaka na stanowisku wyk³adowcy w I-10
na 1 etatu.
Odnowiono mianowanie mgr in¿. Miros³awa Jakiewicza na stanowisku asystenta w I-10.
Przyjêto korektê algorytmu podzia³u
rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹.
Zatwierdzono podzia³ rodków finansowych na dzia³alnoæ statutow¹ i badania w³asne.
Zatwierdzono plany studiów magisterskich, zaocznych in¿ynierskich i uzupe³niaj¹cych magisterskich na rok akademicki 2000/2001.
Uruchomiono grupowe warsztaty z
zakresu szacowania nieruchomoci. StaDokoñczenie na stronie 37

Rozdano dyplomy
Mija ju¿ niemal dziesiêæ lat od nawi¹zania przez nasz¹ uczelniê wspó³pracy z Central Connecticut State University. Przedstawiciele strony amerykañskiej niejednokrotnie mówili z uznaniem o osi¹gniêciach bêd¹cych efektem podjêtej inicjatywy. Oprócz
powsta³ego Centrum Kszta³cenia Ustawicznego mo¿emy siê poszczyciæ trwale dzia³aj¹cymi na polskim rynku edukacyjnym dwoma szko³ami: Polsko-Amerykañsk¹ Szko³¹
Biznesu kierowan¹ przez pani¹ dr Zofiê Krokosz-Krynke i Polsko-Amerykañskim Studium Komunikacji Spo³ecznej kierowan¹
przez pana dr Wojciecha Ma³uszyñskiego.
Ostatnio po raz kolejny zakoñczy³y siê
zajêcia w obu szko³ach, a 23 czerwca odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów ab-

solwentom VIII edycji Studium Komunikacji oraz XIV i XV edycji Szko³y Biznesu.
Tradycyjnie ju¿ w rozdaniu dyplomów
uczestnicz¹ przedstawiciele CCSU. Tym
razem reprezentowali j¹ prezydent CCSU dr
Richard Judd i dziekan tamtejszej School of
Technology prof. Zdzis³aw Kremens  by³y
prorektor PWr. Na uroczystoæ przyby³ te¿
JM Rektor PWr prof. Andrzej Mulak. Obecnoæ prof. Jana Waszkiewicza za sto³em prezydialnym przypomina³a, ¿e by³ on jednym
z organizatorów Szko³y Komunikacji. Mimo
licznych obowi¹zków zwi¹zanych z pe³nion¹ funkcj¹ marsza³ka województwa dolnol¹skiego nie zapomina on o dziedzinie, której powiêci³ ju¿ ksi¹¿kê.
Przybyli gocie wyra¿ali nadziejê, ¿e
dalsze inicjatywy poszerz¹ zakres prowadzonej wspó³pracy, za prez. Richard Judd
(na zdjêciach po prawej) wyg³osi³ do zebra-
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nych przemówienie, które podkrela znaczenie zdobywanej wiedzy w kreacji jednostki
i wiata.
Jego tekst zamieszczamy poni¿ej.
Nowe tysi¹clecie: obietnica i zagro¿enie
Dostrzegamy obietnicê rewolucyjnych
postêpów w biomedycynie, komunikacji,
technologii informacyjnej, alternatywnych
ród³ach energii, nowych materia³ach, automatyzacji i globalizacji. Z drugiej strony
jestemy wiadkami pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ takich jak: ba³kanizacja, nacjonalizm, terroryzm, rozwój sekt, nierównoci
miêdzy pó³noc¹ i po³udniem, g³ód, zachwianie równowagi miêdzy populacj¹, zasobami naturalnymi i rodowiskiem, walka o
zrównowa¿ony rozwój oraz wzajemne relacje miêdzy tymi zagro¿eniami w stosunku do
przysz³oci tradycyjnych pañstw-stanów.
Jeli równowaga miêdzy obietnic¹ a zagro¿eniem jest niezbyt jasna, to na pewno jasnym jest fakt, ¿e zasadniczym kluczem do
dobrobytu ludzkiego w tym przera¿aj¹cym
wiecie jest wiedza.
Wiedza nie jest dobrem darowanym, nie
jest rzecz¹ wystêpuj¹c¹ naturalnie. Jest to
osobiste odkrycie, indywidualna kreacja.
Przychodzi ona tylko do umys³ów przygotowanych, zdolnych do osobistej refleksji i
poszukiwañ, indywidualnych odkryæ, wysublimowanych badañ i kosztownych eksploNa udanym Zjedzie Elektroników,
jaki odby³ siê we wrzeniu ubieg³ego roku
(donosilimy o nim w numerze 124), zaplanowano ponowne spotkanie po 5 latach, czyli w 2004 roku. Jednak najbardziej spragnieni kontaktów towarzyskoturystycznych zainicjowali uzupe³niaj¹c¹
imprezê:

Z³az ELEKTRONIK 2000
Ostatnie wieci od Naczelnego Piechura
Tomka Wilkoñskiego s¹ nastêpuj¹ce :
Miejsce: Boles³awów k/Stronia l¹skiego
Orodek Wypoczynkowy Drzewiarz
tel. ++ (74) 814 1188

racji. Wiedzê mo¿e posi¹æ, zrozumieæ i zastosowaæ tylko jednostka wyedukowana i
poinformowana.
Przysz³oæ ludzkoci zale¿y g³ównie od
edukacji, zdolnoci osobistych, naturalnych
predyspozycji i zdolnoci, zrównowa¿onych
wspólnot oraz od m¹drego przywództwa,
m¹drego wyboru, narodowej dyscypliny,
rozs¹dnie planowanych dzia³añ, umów miêdzynarodowych, humanitarnego wykorzystania technologii i od rozumnego i nale¿ytego wykorzystania zasobów. Wszystko to
zale¿y coraz bardziej od wiedzy: wiedzy odkrytej, wiedzy zdobytej, wiedzy sprawdzonej, wiedzy wspólnie dzielonej i stosowanej.
To, co musimy zrobiæ, to:
 przyznaæ, ¿e stypendia s¹ publicznym
maj¹tkiem, dobrem,
 stworzyæ nowe intelektualne powi¹zania wewn¹trz uniwersytetu oraz z partnerami spoza uniwersytetu,
 zastosowaæ nowe technologie informacyjne,
 uznaæ dzia³alnoæ dla spo³eczeñstwa za
g³ówne zadanie stawiane zarówno jednostce, jak i instytucji,
 utworzyæ w collegeach i na uniwersytetach nowe struktury, elastyczne cie¿ki
karier oraz poparcie dla nowych wzorów
kreatywnych dzia³añ, efektywnego uczenia
siê i dzia³alnoci dla spo³eczeñstwa.

nowi¹ one kontynuacjê prowadzonych
przez Instytut Budownictwa studiów podyplomowych Gospodarka nieruchomociami. Zarz¹dzanie. Wycena.
Wyra¿ono zgodê na kontynuacjê III
cyklu dwusemestralnego Studium Podyplomowego Gospodarka nieruchomociami. Zarz¹dzanie. Wycena. Kierownikiem warsztatów i studium zosta³ prof.dr
hab.in¿. Juliusz Mrozowicz.
Powo³ano komisjê do postêpowania o
nadanie dr hab.in¿. Piotrowi Konderli,
prof. (I-14) tytu³u naukowego profesora.
Og³oszono konkurs na stanowisko
profesora zwyczajnego w dyscyplinie budownictwo, w specjalnoci budowa mostów i powo³ano komisjê konkursow¹.
3 lipca wszczêto postêpowanie o
nadanie tytu³u naukowego profesora dr
hab.in¿. Piotrowi Konderli, prof., oraz
wybrano recenzentów dorobku naukowego kandydata.
Dopuszczono do kolokwium habilitacyjnego dr in¿. Mariusza Szechiñskiego
(adiunkt z I-2) i wybrano temat wyk³adu
habilitacyjnego.
Otworzono przewód habilitacyjny dr
in¿. Zdzis³awowi Hejduckiemu (adiunkt
z I-2) oraz wybrano recenzentów jego
dorobku naukowego.
Og³oszono wynik konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w specjalnoci budowa mostów. Wszczêto postêpowanie dla kandydata na to stanowisko
 prof. Jana Biliszczuka i wybrano recenzentów jego dorobku naukowego.
Udzielono urlopu naukowego na semestr zimowy 2000/2001 dr in¿. Danucie Bryi (I-14).
Zaopiniowano wnioski o nagrody
Rektora i Dziekana.

Termin: 1517 wrzesieñ 2000 r. czyli od
pi¹tku po po³udniu do niedzieli (obiad).
Planowane s¹ 2 trasy: normalna i ³atwiejsza (dla kutyków i kanapowców).
Byæ mo¿e utworzy siê grupa olimpijska
maszeruj¹ca ju¿ od rody lub czwartku.
Szczegó³y proszê ustalaæ z Tomaszem
Wilkoñskim [wiltom@friko5.onet.pl]
Przedp³aty z tytu³u uczestnictwa jak
zwykle na konto ksiegowej Ewy Bieñkowskiej  100 z³ jako zaliczka.
Organizatorzy za³o¿yli, ¿e zlezie siê
oko³o 50 osób.
Do tych, którzy nie s¹ dostêpni internetowo, Krzysztof Lisiecki wyle tradycyjnie informacje droga pocztow¹.
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KSI¥¯KI, które polecamy...
Steven Shapin

Rewolucja naukowa
t³um. Stefan Amsterdamski
Wyd. Prószyñski i S-ka, Warszawa 2000
Ksi¹¿ka obrazuje wspó³czesny stan wiedzy o XVII-wiecznej rewolucji naukowej, jednak¿e adresowana jest do szerokiego krêgu
odbiorców. Steven Shapin analizuje ówczesny wiat nauki pod k¹tem sposobu mylenia badaczy i tworzonych przez nich teorii.
Z pierwszej czêci ksi¹¿ki mo¿emy dowiedzieæ siê o stanie wiedzy XVII-wiecznego europejskiego spo³eczeñstwa. Dalsze rozdzia³y
mówi¹ o metodach poznawania wiata i o sposobach jej wykorzystania.
Autor jest zdania (chyba s³usznie), ¿e nasze pogl¹dy na temat
epoki, któr¹ kojarzymy z Newtonem, Boylem i Galileuszem, s¹ raczej zlepkiem potocznych opinii ni¿ rzeczywistej wiedzy. Z zaskoczeniem mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e Shapin kwestionuje pojêcie
rewolucji naukowej. Wielu historyków w¹tpi mianowicie, by mo¿liwe by³o wskazanie jakiegokolwiek odrêbnego, zlokalizowanego w
czasie i przestrzeni zdarzenia, które uchodzi³oby za desygnat tego
pojêcia.
Zmiany, jakie wtedy nastêpowa³y, nie przebiega³y a¿ tak intensywnie, by mo¿na je by³o wspó³czenie odbieraæ jako rewolucyjne.
Jednak¿e tworzy³y siê ju¿ rodowiska d¹¿¹ce wiadomie do tworzenia modeli badawczych. To ta epoka, choæ nie zerwa³a w pe³ni
ze redniowieczn¹ tradycj¹, zrodzi³a mechaniczne modele natury
tak dobrze znajduj¹ce odniesienie w prawach Newtona.
Jednoczenie autor podkrela ówczesn¹ wiarê, ¿e poznanie ma
s³u¿yæ doskonaleniu wiata i ludzi oraz przekonanie, ¿e interpretacja prawdziwej wiedzy nie mo¿e byæ oddana na us³ugi bie¿¹cych
interesów. (Ach, czy tamci ludzie zrozumieliby dzisiejsze spory o
wy¿szoci mas³a nad margaryn¹ i vice versa?)
Mamy nadziejê, ¿e ksi¹¿ka ta bêdzie dobr¹ lektur¹ wakacyjn¹
dla m³odszych i starszych czytelników na deszczowy urlop. 

Akredytacja
dla Laboratorium
Techniki Uszczelniania
Maszyn i Urz¹dzeñ
4 lipca odby³o siê w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki
P³ynów (I-20) seminarium prezentuj¹ce odniesiony przez Laboratorium Techniki Uszczelniania Maszyn i Urz¹dzeñ sukces, jakim
jest uzyskanie akredytacji.
Dokumentuje to przyznane mu wiadectwo uznania II stopnia
G³ównego Urzêdu Dozoru Technicznego stwierdzaj¹ce zgodnoc
prowadzonych tu pomiarów z amerykañsk¹ norm¹ ASTM.
W seminarium wziêli udzia³ prorektor ds. nauki prof. Jerzy Zdanowski, dziekan Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego prof.
Zbigniew Gnutek i dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów prof. Kazimierz Wójs.

Wród goci byli przedstawiciele firm wspó³pracuj¹cych z instytutem w dziedzinie uszczelnieñ.
Prof. Zdanowski gratuluj¹c pracownikom instytutu podkreli³, ¿e
potrzeba zdobywania zewnêtrznej akredytacji czasem umyka uwadze naukowców. Jest to jednak wa¿ny warunek rozwoju kontaktów z
przemys³em, gdy¿ pozwala oferowaæ us³ugi badawcze i pomiarowe.
Dziekan Z.Gnutek zauwa¿y³, ¿e uzyskanie takiego wiadectwa
nast¹pi³o na wydziale po raz pierwszy.
Dyrektor I-20 przedstawi³ zarys dzia³alnoci dziesiêciu zak³adów naukowo-dydaktycznych instytutu i tematykê badawcz¹ prowadzon¹ przez pracowników. Zajmuj¹ siê oni szerok¹ gam¹ zagadnieñ naukowych: bezinwazyjnym monitorowaniem przep³ywów
dwufazowych, uszczelnieniami, maszynami i urz¹dzeniami cieplnymi, ochron¹ atmosfery, turbinami cieplnymi i sprê¿arkami, przep³ywami w z³o¿onych systemach hydraulicznych, niskoemisyjnymi technikami spalania, modelowaniem numerycznym przep³ywów,
ch³odnictwem i kriogenik¹, miernictwem w technice cieplnej i energetyce j¹drowej, utylizacj¹ odpadów, spalaniem sta³ych paliw i
odpadów, kot³ami i paleniskami, automatyzacj¹ procesów energetycznych i systemami cieplno-przep³ywowymi.
Dr Marek Gawliñski prezentuj¹c dorobek badawczy Zespo³u
Podstaw Konstrukcji i Urz¹dzeñ Energetycznych powiedzia³, ¿e
badania nad uszczelnieniami s¹ tu prowadzone ju¿ od 35 lat. Wspó³praca z przemys³em obejmuje kontakty z 23 polskimi firmami od
Gdañska do Lubawki.
Od kilku lat utrzymywane s¹ te¿ kontakty badawcze z niemieck¹ firm¹ Bruss Dichtungtechnik GmbH i amerykañsk¹ Chicago
Rawhide Industries, za od niedawna  równie¿ z firm¹ Trostel
(USA). Zespó³ zajmowa³ siê ju¿ wieloma typami uszczelnieñ. We
wspó³pracy z Zak³adem Produkcji Urz¹dzeñ Technicznych INCO
zajmowa³ siê uszczelnieniami gumowymi do motoryzacji (np.
uszczelki do wa³ów korbowych), za ostatnio na zamówienie firmy
GAMBIT z Lubawki opracowuje siê uszczelnienia sznurowe i spoczynkowe.
Uszczelnienia to problem interdyscyplinarny, inspiruj¹cy ró¿norodn¹ tematykê badawcz¹. Wród zagadnieñ naukowych rozwa¿a siê czêsto problemy adhezji, czy stany energetyczne elastomerów.
Instytut dysponuje wieloma unikalnymi stanowiskami badawczymi, jak np. stanowisko do badania uszczelnieñ zespo³ów obrotowych maszyn. Prowadzi siê badania chropowatoci wspó³pracuj¹cych powierzchni, optymalizuje kszta³t wargi uszczelki. Bada siê
warstwy fosforanowe i nawêglane oraz minimalizuje siê opory tarcia i obci¹¿enia cieplne powierzchni uszczelnieñ (w celu minimalizacji ich zu¿ycia).
Przedstawiciel G³ównego Urzêdu Dozoru Technicznego mgr in¿.
Piotr Nowaczyk wrêczaj¹c dyrektorowi I-20 wiadectwo uznania
dla laboratorium ¿yczy³ kadrze naukowej instytutu dalszej owocnej dzia³alnoci. Dyrektor Kazimierz Partyka (firma GAMBIT) z³o¿y³ na rêce dr Gawliñskiego kwiaty jako wyraz uznania dla osi¹gniêæ zespo³u. Wykonano pami¹tkowe zdjêcia, na których in¿.
Krzysztof Podkomorzy (kierownik laboratorium) i dr Marek Gawliñski trzymaj¹ uzyskane wiadectwa akredytacyjne.
Uczestnicy seminarium zwiedzili interesuj¹c¹ ekspozycjê ró¿norodnych osi¹gniêæ zespo³u: publikacje, kolekcjê ró¿norodnych
uszczelnieñ oraz dokumentacjê organizowanych tu konferencji na
temat uszczelnieñ. Kolejna, Miêdzynarodowa VIII Konferencja
Uszczelnianie i techniki uszczelniania zgromadzi³a ju¿ 200 uczestników, w tym 40 osób z 9 krajów.
Seminarium zakoñczy³o siê spotkaniem towarzyskim, które niew¹tpliwie przyczyni siê do wzmocnienia wiêzi miêdzy nauk¹ a przemys³em. (mk)
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