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Dziêki pomocy finansowej Politechniki
Wroc³awskiej troje m³odych ludzi mog³o
odbyæ niezwyk³¹ wyprawê do Ameryki Po³udniowej. Przywieli stamt¹d interesuj¹ce
zdjêcia, które s¹ prezentowane na wystawie
w Gmachu G³ównym PWr. Poni¿ej zamieszczamy ich wra¿enia z podró¿y, obok  kilka
zdjêæ z wystawy.
Redakcja

Po bezdro¿ach Peru
Jestemy zwi¹zani z Politechnik¹ Wroc³awsk¹. Dwoje z nas: Dorota Smoter i Sebastian Grendziak studiuje na Wydziale Architektury, trzeci to doktorant Instytutu Matematyki Dariusz Kowalek. Chêæ poznania, poszukiwanie wiedzy, której nie mo¿na znaleæ w
ksi¹¿kach, pcha nas w miejsca niedostêpne dla
zwyk³ych turystów i stwarzaj¹ce bardzo trudne warunki bytowania zamieszkuj¹cym je ludziom. W tym roku postanowilimy przejæ
pieszo przez dzikie bezdro¿a Peru.
Wyruszylimy 4 lipca i spêdzilimy w tym
kraju 3 miesi¹ce. Celem wyprawy by³o poznanie ¿ycia ludzi mieszkaj¹cych z dala od
cywilizacji, jak równie¿ wyjanienie istnienia
i dzia³ania tajemniczej roliny zwanej vilcacor¹, bêd¹cej naturalnym lekiem przeciw nowotworowym znanym w Peru i stosowanym
z powodzeniem od stuleci przez Indian. Realizacja tych zamierzeñ wymaga³a przejcia
pieszo oko³o tysi¹ca kilometrów przez Andy.
Pierwszy tydzieñ wyprawy to wêdrówka przez
pustyniê ci¹gn¹c¹ siê pasem szerokoci oko³o
70 km wzd³u¿ wybrze¿a. Pustynia kryje w
sobie wiele tajemnic. Trafialimy na stare
cmentarzyska, ruiny i inne obiekty z odleg³ej
przesz³oci, o które nikt nie dba  przez rodek unikalnego P³askowy¿u Nazca, na którym
pradawni Indianie umiecili niezwyk³e olbrzymie figury-rysunki widoczne jedynie z samolotu. Niestety dwie z oko³o 30 z nich zosta³y
bezpowrotnie zniszczone podczas budowy
asfaltowej drogi. W miarê naszej wêdrówki
pustynia zamienia³a siê w poroniête kaktusami góry. Potem by³y ju¿ tylko wysokie Andy
 czêsto przekraczaj¹ce 5 tysiêcy metrów rzeby krajobrazu, ze niegiem i lodem, bajecznymi jeziorami i szerokimi ³¹kami górskimi,
na których pas³y siê lamy, alpaki i czasem vikunie. W górach i na pustyni spêdzilimy dwa
miesi¹ce.
Ostatni miesi¹c postanowilimy prze¿yæ w
d¿ungli amazoñskiej. Tu s³owo bezdro¿a
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pasuje najbardziej, gdy¿ ca³a komunikacja
tego rejonu zwi¹zana jest z rzek¹. Podmok³a
d¿ungla jest w³aciwie niedostêpna. Wioski
usytuowane s¹ na brzegach Amazonki, a domki czêsto unosz¹ siê na wodzie. S¹siad do s¹siada p³ynie ³odzi¹ na wieczorn¹ pogawêdkê.
Z rzek¹ zwi¹zane jest ca³e ¿ycie spo³ecznoci
lokalnych. Jest ona ród³em po¿ywienia, wody
do picia, prania, do mycia. Jest równie¿ jedyn¹ drog¹ transportu. Spokój leniwie przep³ywaj¹cej wody udziela siê mieszkañcom nadbrze¿nych wiosek. Mieszkañcy innych rejonów. Peru nazywaj¹ ludzi z nad Amazonki
czarapas  czyli ¿ó³wie, gdy¿ ¿ycie p³ynie tu
powoli i leniwie. Upa³ i insekty nie sprzyjaj¹
popiechowi. Domki czêsto nie maj¹ cian,
mieszkañcy w dzieñ ko³ysz¹ siê w hamakach,
a w nocy pi¹ pod bia³ymi moskitierami wygl¹daj¹c w wietle oliwnych kaganków jak
duchy. Codzienne realia ¿ycia mieszaj¹ siê z
wierzeniami i magi¹, a istnienie czarowników
i uzdrowicieli jest normalnoci¹  nikogo tu
nie staæ na lekarza. Na polowania w g³¹b d¿ungli chodz¹ tylko nieliczni, gdy¿ zdarza siê, ¿e
myliwy nie wraca. Ich broñ to stare strzelby
 jednostrza³owe, rozpadaj¹ce siê i czêsto pookrêcane drutem. Po ka¿dym strzale trzeba
czyciæ lufê i nabijaæ. Jeli tylko myliwy rani
jaguara, ogromnego wê¿a lub tapira, to niestety nie ma szansy na drugi strza³.
W górach ¿ycie jest inne. W dzieñ gor¹co
do 25 stopni, ostre s³oñce pali skórê nie tylko
nam, ale i indiañskim dzieciom. W nocy mróz
do 20 C. W namiocie zamarza³a nam ca³kowicie woda w plastykowej butelce. Górale
pocz¹tkowo pe³ni rezerwy, po kilku s³owach
stawali siê naszymi przyjació³mi. Nieraz bylimy pierwszymi bia³ymi, którzy dotarli do
górskich wiosek. Tamtejsze kobiety nie mówi¹ po hiszpañsku, gdy¿ tylko mê¿czyni, od
czasu do czasu, schodz¹ sprzedaæ suszone
miêso lam do wiêkszych wsi i ze wzglêdów
handlowych oprócz jêzyka keczua znaj¹ równie¿ hiszpañski.
Zebralimy w czasie wyprawy moc wra¿eñ, które nie mieszcz¹ siê w tej krótkiej formie artyku³u oraz obszern¹ dokumentacjê fotograficzn¹, któr¹ chcielibymy zainteresowanym pokazaæ. Serdecznie zapraszamy na wystawê fotografii do holu gmachu g³ównego
(A-1) PWr w dniach od 11 do 23 listopada.
Uroczyste otwarcie wystawy 10 listopada
o godzinie 16.00.
Dorota Smoter,
Sebastian Grendziak,
Dariusz Kowalek
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Szanowni
Pañstwo,
Bogactwo tematów sprawi³o, ¿e w
obecnym, obszernym numerze nie zmieci³o siê wiele materia³ów. Wrócimy do
nich w przysz³oci. Odnotujmy wiêc
krótko, ¿e w dniach 3 do 5 listopada
odby³o siê w Krzy¿owej Forum Polityczno-Gospodarcze, które powiêci³o wiele uwagi edukacji w regionie oraz
dzia³alnoci proinnowacyjnej. Dwaj
prorektorzy oraz rzecznik rektora ds.
promocji uczelni przebywali we Francji na seminarium, którego jednym z
celów by³o wzmocnienie wspó³pracy z
krajami Europy Centralnej i Wschodniej. Wiele wydarzeñ wi¹¿e siê z obchodami wiêta Nauki. W tym numerze nie moglimy zamieciæ jeszcze
zdjêæ, ale przedstawimy je w wydaniu
grudniowym. Wtedy te¿ postaramy siê
zaprezentowaæ sylwetki osób odznaczonych medalem Politechniki Wroc³awskiej. Opowiemy te¿ o nagrodzie,
któr¹ otrzyma³ pan Andrzej Stafiniak
 uczestnik miêdzynarodowego konkursu fotograficznego w Lyonie.
Tym razem piszemy tak¿e o obchodach 15 listopada, o licznych nagrodach, medalach i wyró¿nieniach przyznanych z tej okazji. Zachêcamy do
zapoznania siê z wyst¹pieniem min.
Andrzeja Wiszniewskiego na otwarciu
Wroc³awskiego Centrum Transferu
Technologii (vide: ok³adka). Przedstawia on nietypowe spojrzenie na potrzeby finansowe naukowców.
Przedstawiamy te¿ kolejny (2) odcinek wypowiedzi dr J.Janyszka o
zmianach zachodz¹cych w WCSS.
Jak zwykle donosimy o konferencjach, seminariach i zjazdach. A ponadto zapraszamy na XXVII Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich,
który odbêdzie siê w tym roku od 1 do
3 grudnia. Ostatni w tym tysi¹cleciu,
o czym przypomina
Redakcja
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DYPLOM ZA 50 Z£OTYCH?

Uczelnia uregulowa³a (zarz¹dzeniem
wewnêtrznym) wysokoæ op³at pobieranych
za wydawanie legitymacji studenckich, dyplomów ukoñczenia studiów i wiadectw
ukoñczenia studiów podyplomowych.
Na podstawie §15 ust.4 Rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
wrzenia 2000 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (na podstawie art.149
ust 3 ustawy o szkolnictwie wy¿szym  Dz.
U. 65, poz. 385 z 1992 r.) ustalono ni¿ej
wymienione stawki.
 Wydanie legitymacji studenckiej bêdzie kosztowaæ 5 z³, a jej duplikatu  7,5 z³,
 wydanie dyplomu ukoñczenia studiów
 50 z³, a jego duplikatu  75 z³,
 wydanie dokumentu stwierdzaj¹cego
ukoñczenie studiów podyplomowych  20
z³, a jego duplikatu  30 z³,
 wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w t³umaczeniu na jêzyk obcy  20 z³,
a jego duplikatu  30 z³.
Miejscem dokonywania ww. wp³at jest
Kasa G³ówna PWr.
Dowód wp³aty, do³¹czony do teczki osobowej studenta, bêdzie podstaw¹ do wydania studentowi lub absolwentowi odpowiedniego dokumentu.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA NA
IV FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE

Ju¿ po raz czwarty odby³ siê w Warszawie Festiwal Nauki. Uczestniczy³o w nim
ponad 100 placówek, wród których by³y
instytuty i wydzia³y Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina,
Akademii Medycznej, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego oraz placówki
Polskiej Akademii Nauk, towarzystwa naukowe i muzea.
Z myl¹ o organizatorach i realizatorach
wroc³awskiego Festiwalu Nauki odnotowujemy, ¿e w warszawski festiwal w³¹czy³o siê
dziewiêæ wydzia³ów Politechniki Warszawskiej: Mechatroniki, Elektryczny, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, In¿ynierii
Produkcji, In¿ynierii rodowiska, Fizyki,
In¿ynierii Chemicznej i Procesowej, In¿ynierii Materia³owej oraz Transportu. Politechnika Warszawska zaoferowa³a odwiedzaj¹cym niemal 30 wyk³adów i pokazów.
Ponadto w ramach Festiwalu Nauki Wydzia³
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechniki Warszawskiej w P³ocku zorganizowa³ prezentacjê stanowisk badawczych.
Bra³y w niej udzia³: Zak³ad Tworzyw
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Sztucznych, Zak³ad Instalacji Budowlanych
i Fizyki Budowli, Laboratorium Materia³oznawstwa z Instytutu Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych, Pracownia Komputerowo
Wspomaganego Podejmowania Decyzji
oraz Zespó³ Elektrotechniki i Elektroniki.
Wród oko³o 500 osób, które przysz³y na
pokaz, najliczniejsz¹ grupê stanowi³a m³odzie¿ szkolna, która na imprezê przysz³a z
nauczycielami.
LABORATORIUM NA STADIONIE

Senat AWF we Wroc³awiu podj¹³ decyzjê o powo³aniu Samodzielnego Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas.
Bêdzie ono s³u¿y³o do precyzyjnych oznaczeñ stê¿eñ substancji zawartych w p³ynach
ustrojowych i fizjologicznych organizmu,
tak¿e pochodz¹cych z zewn¹trz, zatem pozwoli na prowadzenie badañ antydopingowych sportowców. Oczekuje siê, ¿e bêdzie
ono równie¿ przydatne w walce z narkomani¹, w kryminalistyce, ekspertyzach s¹dowych i badaniach ¿ywnoci.
Idea powo³ania laboratorium znalaz³a
poparcie wród kadry naukowej Uniwersytetu Wroc³awskiego i Akademii Medycznej.
Siedzib¹ placówki bêd¹ pomieszczenia Dolnol¹skiej Poradni Sportowo-Lekarskiej,
która znajduje siê na nale¿¹cym do AWF
Stadionie Olimpijskim. Kadrê chemików ma
zapewniæ UWr.
Laboratorium ma powstaæ w ci¹gu kilku
miesiêcy. Poparcie dla tej inicjatywy zadeklarowa³ minister nauki prof. Andrzej Wiszniewski, gdy¿ walka z dopingiem i narkomani¹ nale¿y do priorytetów 5.PR Unii
Europejskiej.
(¯ycie Akademickie 10/2000)
PROGRAMY
UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI

Przez najbli¿sze szeæ lat Polska bêdzie
nadal korzystaæ ze specjalnych programów
Unii Europejskiej na edukacjê i naukê. Po
podpisaniu 26 padziernika br. przez polski
rz¹d memorandum finansowego ju¿ w tym
roku otrzymamy ponad 30 mln EURO na
kontynuacjê programów Sokrates i Leonardo da Vinci, w których uczestniczymy od
dwóch lat, oraz na nowy program M³odzie¿
2000. Podpisanie memorandum umo¿liwi
tak¿e dalsze uczestnictwo Polski w 5. Programie Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezencji UE.
Programy edukacyjne Unii Europejskiej s¹
przeznaczone nie tylko dla uczniów i studentów, ale tak¿e dla pracowników pragn¹cych
doskonaliæ swe kwalifikacje zawodowe.
W 5. Programie Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE Polska
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uczestniczy od zesz³ego roku. Jednym z
wa¿niejszych elementów tego programu jest
pomoc ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom,
które stanowi¹ podstawowe ród³o nowych
miejsc pracy w Europie. Program u³atwia
im wdra¿anie nowoczesnych rozwi¹zañ i
technologii. Stymuluje tak¿e miêdzynarodow¹ wspó³pracê przedsiêbiorstw.
OFERTA STUDIÓW WE FRANCJI

Jeli studiowaæ za granic¹  to na dobrej
uczelni.
Tak¹ w³anie mo¿liwoæ oferuj¹ renomowane uczelnie typu politechnicznego  Ecoles des Mines w Nancy i St. Etienne znajduj¹ce siê w pierwszej dziesi¹tce francuskich szkó³ wy¿szych. Absolwenci tych
uczelni uzyskuj¹ francuski dyplom Ingénieur Civil des Mines.
Dla obywateli polskich s¹ to studia p³atne, ale daj¹ im presti¿ow¹ pozycjê na rynku
pracy Unii Europejskiej.
Oferta dotyczy osób, które ukoñczy³y ju¿
trzeci lub czwarty rok studiów w Polsce, co
pozwoli im w ci¹gu nastêpnych dwóch lat
osi¹gn¹æ francuski dyplom. Warunkiem jest
zdecydowanie dobra (najlepiej bardzo dobra) rednia uzyskanych dot¹d na studiach
ocen i kwalifikacje jêzykowe.
W przypadku studentów trzeciego roku,
którzy chcieliby podj¹æ starania o przyjêcie
na studia w Nancy lub w St. Etienne chodzi
o wyci¹g ocen z I i II roku oraz wykaz
przedmiotów, na które zapisali siê w roku
bie¿¹cym. Po¿¹dana jest dobra znajomoæ
jêzyka francuskiego i angielskiego. Ponadto nale¿y przedstawiæ ¿yciorys i list motywacyjny.
Szczegó³owe informacje s¹ dostêpne pod
adresem prof. André Kobylanskiego:
kobylanski@wanadoo.fr
ZNOWELIZOWANA USTAWA O KBN

Z dat¹ 28 padziernika 2000 r. ukaza³ siê
Dziennik Ustaw RP Nr 91. Pod pozycja
1008 zamieszczono tekst ustawy z dnia 15
wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badañ Naukowych.
Ustawa wejdzie w ¿ycie 1 stycznia 2001
roku. Marsza³ek Sejmu og³osi w Dzienniku
Ustaw RP jednolity tekst ustawy.
KONKURS GIER
MATEMATYCZNYCH I LOGICZNYCH

Jak informuje dr Rocis³aw Rabczuk,
wszyscy zainteresowani kolejn¹ edycj¹ Konkursu Gier Matematycznych i Logicznych
mog¹ znaleæ odpowiednie informacje wraz
z zestawem zadañ eliminacyjnych na stronie:
www.im.pwr.wroc.pl/~rabczuk/gry.html
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XIII POSIEDZENIE SENATU
(19.10.2000)

Senat uczci³ pamiêæ zmar³ych: prof. dra
hab.in¿. Eugeniusza Brzuchowskiego i
prof. dra hab.in¿. Czes³awa Basztury.
 JM Rektor wrêczy³ dyplomy Nagrody
Senatu przyznane uchwa³¹ z 29 czerwca br.
Odebrali je: prof. dr hab. in¿. arch. Olgierd
Czerner, prof. zw. (W-1), dr in¿. Krystyna
Szczeniak (W-2), prof. dr hab. Barbara
Lejczak, prof. nzw. (W-3), prof. dr hab. in¿.
Jan Kazimierczak, prof.zw. (W-4), prof. dr
hab. in¿. Tadeusz £obos, prof. zw. (W-5),
dr hab. in¿. Jan Drzyma³a, prof. nzw. (W6), prof. dr hab. in¿. Jerzy Zwodziak, prof.
zw. (W-7), dr in¿. Iwona Dubielewicz (W8), dr in¿. Janusz Zabokrzycki (W-9), prof.
dr in¿. Henryk ¯ebrowski, prof.zw. (W10), dr hab. Jerzy Nowak, prof. nzw. (W11) i mgr Marian Issel (SWFiS).
Nagrody nie zd¹¿y³ odebraæ zmar³y niedawno dr hab. in¿. Marceli Uruski, prof.
nzw. (W-4).
 JM Rektor wraz z Prorektorem ds. Nauczania wrêczyli 9 studentom PWr dyplomy stypendiów Ministra Edukacji Narodowej na rok akademicki 2000/2001. Otrzymali je studenci W-3 (Ewelina Bogdan,
Ma³gorzata Zakrzewska, Waldemar Goldeman), W-8 (Przemys³aw Biecek, £ukasz Neuman) i W-11
(Bart³omiej Dyda, Jacek Olszewski,
Bart³omiej Siudeja, Janusz Tadla). Stypendia po 650 z³ przyznawane s¹ na okres
10 miesiêcy roku akademickiego.
 Prorektor ds. Nauki prof. J.Zdanowski omówi³ tryb postêpowania przy opracowywaniu bud¿etu na rok 2001 wraz z proponowanymi zmianami. Wyrazi³ te¿ pogl¹d,
¿e nale¿y oczekiwaæ niekorzystnych wieci
o przysz³ej dotacji bud¿etowej. Mówi siê o
0,416% PKB. Zaleci³ w zwi¹zku z tym starann¹ kontrolê wydatków. Proponowane
zmiany dotycz¹ zastosowanego wskanika
70% lub 75% stawki adiunkta przy rozliczaniu ceny godziny w przep³ywach miêdzywydzia³owych, wskanika zaspokojenia
potrzeb wydzia³u i ogólnych zasad konstruowania bud¿etu. JM Rektor stwierdzi³, ¿e
realia finansowe nie zostawiaj¹ du¿ej swobody w dysponowaniu rodkami.
Prof. E.Kalinowski (wiceprz. Komisji
ds. Ekonomiczno-Finansowych) poinformowa³, ¿e w sprawie wsp. 70 % lub 75% zdania w komisji by³y podzielone. Komisja
opowiedzia³a siê za wariantem B (opcja
zerowa) wskanika zaspokojenia potrzeb
wydzia³u oraz za utrzymaniem dotychcza-
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sowych zasad konstruowania bud¿etu.
gatywnego wyniku procedur akredytacyjProf. Z.Wilimowska (równie¿ wice- nych. Na pocz¹tek bêdzie to jednak proceprzew. Komisji E-F) popar³a warianty70% dura wewn¹trzrodowiskowa, maj¹ca tylko
i B oraz proponowa³a rozpoczêcie prac od znaczenie presti¿owe. Istnieje te¿ jednak
podzia³u dotacji MEN na wydzia³y. Przyto- mo¿liwoæ poddania siê procedurze akredyczy³a te¿ zg³oszon¹ w komisji koncepcjê tacji zewnêtrznej.
odrêbnego okrelania ceny za zajêcia z maOdpowiadaj¹c na pytanie dziekana W-5
tematyki i fizyki.
prof. J.Szafrana o konkurs na informatyczProf. K.Wójs podkreli³, ¿e bud¿et po- n¹ obs³ugê dziekanatów Prorektor wyjani³,
winien wymuszaæ na jednostkach organiza- ¿e do koñca roku zostanie rozpisany koncyjnych i poszczególnych ludziach oszczêd- kurs na komputeryzacjê.
noæ. Skoro istnieje koniecznoæ wspoma JM Rektor omówi³ skutki nowej magania niektórych jednostek, nale¿y to robiæ tury dla systemu rekrutacji na studia. Rady
z koñcem roku.
wydzia³ów musz¹ w zwi¹zku z tym rozwaProf. J.Biernat zauwa¿y³, ¿e dotacja ¿yæ, czy nie powinny og³osiæ listy przedMEN by³a obliczana wg zmiennego algo- miotów, wiedz¹ z których powinni siê wyrytmu z malej¹cym wsp. przeniesienia, a na kazaæ kandydaci na studia w ramach egzaszczeblu uczelni proponuje siê jego podnie- minu maturalnego, albo te¿ czy bêd¹ sprawsienie. Zaleca³, by bud¿et uwzglêdnia³ ra- dzaæ jakie specjalne uzdolnienia kandydaczej mo¿liwoci ni¿ ¿yczenia i przyzwycza- tów (np. z rysunku). Nale¿y te¿ pamiêtaæ o
jenia jednostek.
osobach, które bêd¹ siê ubiega³y o wstêp na
Prof. R.Grz¹lewicz by³ zdania, ¿e wo- studia po wczeniej zdanej (starej) matubec ma³ego pola manewru w sprawie bie¿¹- rze. Ca³a procedura wejdzie jednak w ¿ycie
cych finansów nale¿y dzia³aæ z myl¹ o po ratyfikowaniu przez senaty uczelni poroprzysz³oci. Zaproponowa³ odrêbne zumienia miêdzy ministrem EN i KRASPem.
uwzglêdnianie w rozliczaniach miêdzywy JM Rektor poinformowa³ o przyznadzia³owych zajêæ z matematyki i fizyki. nych nagrodach Premiera, programie wiêBêdzie to przeciwdzia³a³o zlecaniu tych za- ta Nauki i wynikach III Festiwalu Nauki (rejêæ przez wydzia³ w³asnym, mniej kompe- kordowa liczba zainteresowanych, zw³asztentnym pracownikom.
cza na PWr; zapewne w przysz³ym roku
Dr J.Górniak zg³osi³ wniosek, by Rek- znowu odbêdzie siê, choæ w innej formie
tor, który jest odpowiedzialny za ca³oæ bu- organizacyjnej). Zawiadomi³ te¿, ¿e rysuj¹
d¿etu, sam zdecydowa³ o wysokoci stoso- siê mo¿liwoci pozyskania terenów pod
wanej stawki.
nowy campus uczelni w jednej z podwroSenat w g³osowaniu opowiedzia³ siê za c³awskich gmin.
wariantami 75% (20:14:1), B (6:31:0) i przeNastêpne posiedzenie Senatu 23 listopaciwko wyodrêbnieniu rozliczeñ z matema- da, godz. 14.00. (mk)
tyki i fizyki (14:16:5).
 Prorektor ds. Nauczania prof. (od lewej) Panowie Jacek Olszewski (W-11),
J.wi¹tek omówi³ uchwa³ê Konferen- Przemys³aw Biecek (W-8) i Bart³omiej Siudeja (W-11) 
cji Rektorów Polskich Uczelni Tech- trzej sporód dziewiêciu stypendystów Ministra EN.
nicznych Porozumienie w sprawie
zapewnienia jakoci kszta³cenia wraz
z za³¹czonymi zasadami postêpowania akredytacyjnego. Poinformowa³
te¿ o uchwale RGSzW zmieniaj¹cej
kryteria kadrowe dla tworzonych (i
utrzymywanych) kierunków studiów.
Ze wzglêdu na wymogi przepisów
emerytalnych dopuszczono zaliczanie
do grona kadry samodzielnych pracowników tak¿e tych, którzy zrezygnowali z mianowania, by przejæ na
emeryturê podejmuj¹c jednoczenie
pe³noetatowe zatrudnienie w formie
umowy o pracê. Osoba taka nie mo¿e
jednak przekroczyæ 70. roku ¿ycia i
dotyczy to tylko 1 etatu.
Prof. J.Biernat zapyta³ o skutki ne-
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Wspomnienie

CZES£AW BASZTURA
W dniu 14 padziernika 2000
roku zmar³ prof. dr hab. in¿. Czes³aw Basztura, profesor nadzwyczajny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej, pracownik
naukowo-dydaktyczny Instytutu Telekomunikacji i Akustyki, specjalista z zakresu technologii mowy i
diagnostyki akustycznej.
Czes³aw Basztura urodzi³ siê dnia 31 maja 1946 r. w Glinach Wielkich. Po ukoñczeniu Technikum Mechanicznego w
Mielcu rozpocz¹³ w 1965 r. studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej, które ukoñczy³ w 1970 r. uzyskuj¹c
stopieñ magistra in¿yniera. W tym¿e roku rozpocz¹³ pracê naukowo-dydaktyczn¹ w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki
Politechniki Wroc³awskiej, pracuj¹c w nim do koñca. Najpierw
by³ zatrudniony jako asystent sta¿ysta, nastêpnie jako asystent
i starszy asystent, od 1978 r. jako adiunkt, a od 1994 roku jako
profesor nadzwyczajny.
Stopieñ naukowy doktora nauk technicznych nada³a mu w
1978 r. Rada Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej na podstawie pracy
doktorskiej pt. Analiza przejæ przez zero sygna³u mowy w
automatycznym rozpoznawaniu g³osów, a stopieñ doktora habilitowanego nada³a mu w 1990 r. Rada Wydzia³u Elektroniki
Politechniki Wroc³awskiej na podstawie monografii pt. Analizy i procedury w komputerowym rozpoznawaniu g³osów. W
lutym 1997 roku otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk technicznych nadany mu przez Prezydenta RP.
Zainteresowania naukowe profesora Basztury koncentrowa³y
siê na zagadnieniach telekomunikacyjnych, akustycznych i informatycznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem problemów
zwi¹zanych z sygna³em mowy, wród których wymieniæ nale¿y: metody oceny jakoci transmisji mowy w ³añcuchach telekomunikacyjnych, komunikacjê cz³owiek  komputer i komputer  cz³owiek za porednictwem sygna³u mowy (do tej grupy problemów mo¿na zaliczyæ automatyczne rozpoznawanie
mowy i mówców oraz syntezê mowy) oraz diagnostykê akustyczn¹ (techniczn¹ i medyczn¹). Prof. Basztura by³ uznanym
autorytetem naukowym w zakresie wymienionej problematyki,
o czym m.in. wiadczyæ mo¿e opublikowanie nastêpuj¹cych
ksi¹¿ek: ród³a, sygna³y i obrazy akustyczne (1988), Rozmawiaæ z komputerem (1992) oraz Komputerowe systemy
diagnostyki akustycznej (1996). Oprócz wymienionych ksi¹¿ek dorobek naukowy prof. Basztury obejmuje kilkadziesi¹t
publikacji i referatów przedstawionych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (International Congresses
of Acoustics, International Congresses of Phonetic Sciences,
Otwarte Seminaria z Akustyki oraz KK KOWBAN), a tak¿e
trzy monografie, dwa skrypty i jeden patent. Wyrazem uznania
dla jego dorobku naukowego by³y zaproszenia do odwiedzenia
orodków naukowych w Niemczech. Wspó³pracowa³ te¿ z naukowcami z Francji, Szwajcarii i Holandii. By³ kierownikiem
kilku grantów KBN, przy czym w ramach jednego z grantów
uzyska³ patent RP nr 283974 pt. Sposób i uk³ad do przesy³ania
sygna³u mowy. W 1995 roku zainicjowa³ i zorganizowa³, jako

przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego, I Krajow¹ Konferencjê pt. G³osowa Komunikacja Cz³owiek-Komputer.
Profesor Basztura prowadzi³ równie¿ tak potrzebn¹, a czêsto
niedocenian¹ dzia³alnoæ popularyzatorsk¹, publikuj¹c artyku³y w Problemach i M³odym Techniku oraz seriê ponad dwudziestu artyku³ów w Magazynie Komputerowym Enter.
Prof. Czes³aw Basztura bra³ udzia³ w pracach wdro¿eniowych,
np. w opracowaniu miernika skutecznoci s³uchawek telefonicznych i miernika skutecznoci laryngofonów dla RWT w Radomiu. Czêæ jego prac projektowo-konstrukcyjnych zaowocowa³a
przyrz¹dami i urz¹dzeniami przydatnymi w pracach prowadzonych w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki. S¹ to m. in. model kana³u telefonicznego oraz akustyczne wejcia i wyjcia do
komputerów pocz¹wszy od historycznego mikrokomputera ZX
SPECTRUM do aktualnych modeli IBM 586 (Pentium). W latach 1978-1981 by³ kierownikiem tematu badawczego dotycz¹cego obiektywnej oceny jakoci transmisji mowy (zlecenie dla
Instytutu £¹cznoci). Efektem tych prac by³o opracowanie systemu pomiarowego do oceny jakoci transmisji mowy metod¹
funkcji przeniesienia modulacji (MTF), za co zespó³ pod jego
kierownictwem otrzyma³ w 1981 r. nagrodê Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki II stopnia.
Od 1994 r. wykonywa³ ekspertyzy fonoskopijne, dotycz¹ce
identyfikacji i weryfikacji g³osów przestêpców. By³ twórc¹ jedynego w Polsce uczelnianego orodka badañ fonoskopijnych.
Wyniki prac naukowych z tego zakresu by³y m.in. referowane
na Dorocznych Miêdzynarodowych Konferencjach Fonoskopii
( Annual Conferences of International Association for Forensic
Phonetics).
Prof. Basztura by³ aktywnie zaanga¿owany w proces kszta³cenia kadr naukowych. By³ promotorem dwóch zakoñczonych
prac doktorskich oraz czterech prac w toku, których niestety nie
zd¹¿y³ doprowadziæ do koñca. By³ recenzentem jednej rozprawy habilitacyjnej, dwóch rozpraw doktorskich oraz wielu wniosków i raportów koñcowych z grantów KBN oraz artyku³ów do
czasopism naukowych (m.in. do Archives of Acoustics).
W ramach dzia³alnoci dydaktycznej prof. Basztura prowadzi³ na Politechnice Wroc³awskiej zajêcia z kilkunastu przedmiotów, pocz¹wszy od podstawowych, jak Teoria obwodów i
uk³adów elektronicznych, do specjalistycznych, jak Akustyka
cybernetyczna, Akustyka telekomunikacyjna, Analiza i przetwarzanie sygna³ów akustycznych, Diagnostyka akustyczna oraz
Automatyczne rozpoznawanie mowy. W ostatnich kilku latach
opracowa³ i prowadzi³ nowe przedmioty z³o¿one z 11 ró¿nych
kursów. By³ doradc¹ toku studiów na Wydziale Elektroniki PWr.
By³ promotorem prawie 50 magisterskich prac dyplomowych, z
których wiele zosta³o wykorzystanych w pracach naukowych i
dydaktycznych. Prowadzone przez niego zajêcia i prace dyplomowe odznacza³y siê wysokim poziomem merytorycznym i cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem studentów.
Profesor Basztura bra³ czynny udzia³ w dzia³alnoci organizacyjnej, dotycz¹cej g³ównie spraw nauki, na szczeblu uczelnianym i krajowym. Od 1985 roku bra³ aktywny udzia³ w pracach Sekcji Akustyki Mowy Komitetu Akustyki PAN, a od 1993
do 1996 r. by³ cz³onkiem Komitetu Akustyki PAN. W latach
1981-1988 by³ cz³onkiem Komisji Naukowej do Spraw Miêdzynarodowego Komitetu Telegraficznego i Telefonicznego
(CCITT). Przez wiele lat (19701976 i 19781985) by³ zaanga¿owany w pracach Uczelnianej Komisji ds. Praktyk Studenckich. Wielokrotnie by³ cz³onkiem Wydzia³owej Komisji Rekru-

7

listopad 2000

tacyjnej na Wydziale Elektroniki PWr oraz cz³onkiem komisji
ds. badañ naukowych Rady Naukowej Instytutu Telekomunikacji i Akustyki.
By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA),
Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Fonetycznego (PTF), gdzie przez kilka ostatnich lat pe³ni³
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego oraz cz³onkiem Miêdzynarodowego Towarzystwa Nauk Fonetycznych (ICPhS). W 1996 roku zosta³ przyjêty do amerykañskiej organizacji naukowej IEEE (the Institute of Electrical and Electronics
Engeneering) z USA, a w 1997 roku zosta³ przyjêty w sk³ad
presti¿owej Nowojorskiej Akademii Nauk (New York Academy of Sciences). By³ równie¿ wspó³za³o¿ycielem powsta³ej w
1997 r. miêdzynarodowej grupy roboczej Forensic Speech and
Audio organizacji ENFI (European Network of Forensic Science Institutes).
Za dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ by³
wielokrotnie nagrodzony nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki (1973, 1981), Ministerstwa Edukacji

Nowe w³adze PPPWr
Podczas zebrania plenarnego w dniu 17 padziernika wybrano w³adze Przedstawicielstwa Pracowniczego PWr. Przewodnicz¹cym zosta³
pan Mariusz Wojtyszyn (PRO/AT), za wiceprzewodnicz¹cymi panowie: Czes³aw Czury³o (I-19) i Bogdan Ginter (I-24).
Poni¿ej zamieszczamy sk³ad poszczególnych zespo³ów problemowych PPPWr dzia³aj¹cych w IV kadencji:
Zespó³ ds. Wczasów
Przewodnicz¹ca:
Barbara Kisilewicz
Wiceprzewodnicz¹cy:
Andrzej Wo³czowski
Sekretarz:
Wojciech Uchman
Lp. Nazwisko i imiê
Jed.Org.
Nr telef.
1. Domaradzka Jadwiga
ACA/ZO
37-27
2. Kaczmarzyk El¿bieta
BG³.
35-27
3. Kisilewicz Barbara
I-6
24-80
4. Uchman Wojciech
SWF
348-50-59
5. Sadowski Jerzy
I - 28
26 - 91
6. Wendorf Alicja
F03
847-80-24
7. Wo³czowski Andrzej
I-6
27-26
Zespó³ ds. Kultury, Rekreacji i Zdrowia
Przewodnicz¹cy:
Adam Misiñski
Wiceprzewodnicz¹cy: Miros³aw £uczak
Lp. Nazwisko i imiê
Jed.Org.
Nr telef.
1. Andruszko Danuta
I - 23
33 - 87
2. Bartosiewicz Antoni
I - 20
31 - 13
3. Berkowska Zofia
ANDN
29 - 33
4. Grotowska Monika
I-5
36 - 46
5. Janku³owska Maria
I-2
32 - 36
6. Jasiulewicz Helena
I - 18
20 - 08
7. Kaczmarek El¿bieta
WCSS
23 - 55
8. £uczak Miros³aw
I - 30
39 - 27
9. Mackiewicz Beata
W4/K1
64 - 29
10. Misiñski Adam
I-14
36 - 37
11. Nawrocki Ryszard
ZKR
12. Rogut-Siemieniak Bo¿ena
I-10
32 - 28 36 - 22
13. Strach Jan
SJO
36 - 71
14. Szymañska Gra¿yna
ZDS
344 - 23 - 74
15. liwka Ewa
DOW
36 - 86
16. Wójcik Kazimierz
I-7
35 - 94
Zespó³ ds. Dzieci i M³odzie¿y
Przewodnicz¹ca:
Ewa Rysiakiewicz-Pasek
Wiceprzewodnicz¹ca:
Krystyna Lewandowska

Narodowej (1989), Rektora Politechniki Wroc³awskiej, Dziekana Wydzia³u Elektroniki i Dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. Zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
(1996) oraz Z³ot¹ Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej (1993).
W konkursach im. M. Kwieka organizowanych w ramach Otwartych Seminariów z Akustyki uzyska³ wyró¿nienie (1976) i III
nagrodê (1978). Zosta³ równie¿ wyró¿niony przez Amerykañski Instytut Biograficzny (1992).
Zmar³ po d³ugiej chorobie w dniu 14 padziernika 2000 r.
Pogrzeb odby³ siê 20 padziernika 2000 r. na Cmentarzu Grabiszyñskim.
Odszed³ od nas zbyt wczenie, nie zd¹¿ywszy zrealizowaæ
swoich wszystkich planów. By³ bardzo twórczy oraz niezwykle
pracowity i konsekwentny w osi¹ganiu stawianych sobie celów
naukowych i dydaktycznych. Nie uchyla³ siê przy tym od dzia³alnoci organizacyjnej i spo³ecznej.
Pozostawi³ w g³êbokim smutku ¯onê i dwie Córki.
¯egnaj Czesiu. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamiêci.
Wojciech Majewski

Sekretarz:
Lp. Nazwisko i imiê
1. Biernacka Bo¿ena
2. Filipowska Jolanta
3. Lewandowska Krystyna
4. Mazur Barbara
5. Mendyk-Krajewska Teresa
6. Paszkiewicz Regina
7. Rysiakiewicz-Pasek Ewa
8. Sapiñski Andrzej
Zespó³ ds. Pomocy Finansowej
Przewodnicz¹ca:
Wiceprzewodnicz¹ca:
Sekretarz:
Lp. Nazwisko i imiê
1. Brzy Jan
2. Bucki Ma³gorzata
3. Holcman Jadwiga
4. Jasiura Danuta
5. Malicha Henryka
6. Milcarek Wies³awa
7. Modecki Krzysztof
8. Niekraszewicz Maria
9. Okurza³y Maria
10. Pêdziwol Ewa
11. Ptaszyñska El¿bieta
12. Sokalska Gra¿yna
13. ¯ytniewski Zbigniew
Zespó³ ds. Mieszkaniowych
Przewodnicz¹ca:
Wiceprzewodnicz¹ca:
Sekretarz:
Lp. Nazwisko i imiê
1. Bulbiak Kazimiera
2. Frej Paulina
3. Gajzler - W¹czek Józefa
4. Górska Lucyna
5. Kamiñski Krzysztof
6. Kowal Krystyna
7. Latuszek Krystyna
8. Misiewicz Arkadiusz
9. Ostropolski Wies³aw
10. Nawrocki Zbigniew
11. witalska Anna

Bo¿ena Biernacka
Jed.Org.
Nr telef.
BG³.
28 - 93
I-2
22 - 62
DOW
I - 28
26 - 03
Z0802
39 - 69
I - 25
25 - 84
I-9
36 - 14
ACA/AG
39 - 66
Jadwiga Holcman
Maria Okurza³y
Henryka Malicha
Jed.Org.
Nr telef.
W7/K1
39 - 43
ACA/ZO
37 - 27
W-1
64 - 48
ACA/ZDS
37 - 27
I - 16
27 - 15
F02
075/755-10-48
I-8
26 - 01
I - 23
28 - 00; 35 - 02
ACA/AG
22 - 12
I - 11
343 - 86 - 84
I-4
26 - 23
I - 15
33 - 50
I - 16
27 - 15
Lucyna Górska
Anna witalska
Paulina Frej
Jed.Org.
Nr telef.
ACO
39 - 13
I - 18
21 - 04
I-9 2
3 - 95
I - 13
39 - 08
ACA/AG
22 - 61
I - 15
29 - 32
I-8
33 - 72
W-4
20 - 88
I - 20
36 - 91
AC
33 - 41
W-1
62 - 52
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Z prac Kolegium
Prorektorów Uczelni
Wroc³awia i Opola
1. Posiedzenie czerwcowe
13 czerwca w auli Akademii Sztuk Piêknych odby³o siê posiedzenie Kolegium Prorektorów Wy¿szych Uczelni Wroc³awia.
Rektor ASP prof. Zbigniew Horbowy zaprezentowa³ dotychczasowy dorobek artystyczny i dydaktyczny uczelni, jej mo¿liwoci
rozwoju i plany rozbudowy.
 W zwi¹zku z realizowanym planem opracowania miêdzyuczelnianego katalogu kursów dla doktorantów przewodnicz¹cy Kolegium prof. J. wi¹tek przedstawi³ zebranym wzór zg³oszenia kursu do katalogu. Uczelnie powinny nadsy³aæ propozycje do 5
wrzenia 2000 r.
 Prof. J. wi¹tek omówi³ strategiê rozwoju edukacji wy¿szej
w województwie dolnol¹skim. Poruszy³ problemy:
 systemu edukacji w kraju po zreformowaniu owiaty,
 zale¿noci pomiêdzy kierunkiem studiów a mo¿liwoci¹ zatrudnienia absolwenta,
 rozwijania w czasie studiów po¿¹danych lub oczekiwanych
przez pracodawcê cech studenta (przysz³ego pracownika),
 kszta³cenia w regionie.
Zebrani byli zgodni, ¿e podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy
sprzyja rozwojowi ucz¹cego siê spo³eczeñstwa, a analiza rynku
pracy, przeprowadzona w oparciu o strategiê rozwoju regionu, pozwoli na wspó³dzia³anie uczelni w celu stworzenia nowych kierunków kszta³cenia.
 Prorektor Akademii Medycznej prof. Z. Grzebieniak omówi³
przyczyny zaistnia³ych po wprowadzeniu reformy s³u¿by zdrowia
k³opotów ubezpieczeniowych studentów. Wynikaj¹ one z faktu,
¿e ksi¹¿eczka zdrowia studenta nie stanowi dokumentu w rozliczeniach z Kas¹ Chorych, jest tylko rejestrem jego zwolnieñ lekarskich.
 Zaproponowano, by ze wzglêdu na planowane wroc³awskie
juwenalia og³osiæ 17 maja 2001 dniem rektorskim.
 Poruszono sprawê trybu rozpowszechniania informacji o
wydarzeniach towarzysz¹cych ¿yciu studenckiemu np. o obozach adaptacyjnych. Informacje te, które mog¹ byæ rozsy³ane kandydatom wraz z zawiadomieniem o przyjêciu na pierwszy rok studiów, powinny byæ firmowane przez Samorz¹d Studencki i w³adze
danej uczelni.
 Dyskutowano na temat utworzenia w regionie Uniwersytetu
Dolnol¹skiego.
 Prof. G. Kurzyñski przedstawi³ zebranym ofertê przedmiotów fakultatywnych Akademii Muzycznej dostêpnych dla studentów innych uczelni.

2. Posiedzenie padziernikowe
Posiedzenie w dniu 10 padziernika otworzy³ Rektor Akademii Muzycznej, prof. dr hab. Jerzy Mrozik, który zaprezentowa³
swoj¹ uczelniê. Kszta³ci ona 500 studentów na 4 wydzia³ach. W³adze planuj¹ rozwój jej pomieszczeñ, m.in. budowê du¿ej sali kon-
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 Prof. Jerzy wi¹tek zaprezentowa³ przeznaczone specjalnie dla
studentów I roku PWr wydanie Pryzmatu, zawieraj¹ce szereg
informacji niezbêdnych dla nowych studentów, potrzebne adresy i
nowy Regulamin studiów obowi¹zuj¹cy od 1 padziernika 2000 r.
 W wyniku rekrutacji na rok akademicki 2000/2001 wroc³awskie pañstwowe uczelnie kszta³c¹ ju¿ ponad 100 tys. studentów, nie
wliczaj¹c w to s³uchaczy studiów podyplomowych Prorektorzy
poszczególnych uczelni przedstawili wyniki rekrutacji na swoich
uczelniach, mówili te¿ o preferencjach edukacyjnych m³odzie¿y i
mo¿liwociach zwiêkszania przez uczelnie limitów przyjêæ. Analizowano mo¿liwoci znalezienia pracy po studiach licencjackich,
które traktowane s¹ jako wykszta³cenie wy¿sze zawodowe.
 Potrzebny jest informator o wroc³awskich uczelniach pañstwowych  wspólne wydawnictwo promocyjne bêd¹ce odpowiedzi¹ na coraz liczniejsze opracowania tego typu o uczelniach niepañstwowych. Poszczególne uczelnie maj¹ przygotowaæ niezbêdne zestawy informacji. Prof. Jerzy wi¹tek zaprezentowa³ wstêpn¹
koncepcjê takiej publikacji, a prof. Wojciech Kaniowski (ASP)
wyrazi³ zgodê, by pracownicy jego uczelni opracowali projekt graficzny informatora.
 Prof. Jerzy wi¹tek przedstawi³ projekt zasad wspó³pracy miêdzy uczelniami polegaj¹cej na wzajemnym udostêpnianiu studiów
lub kursów doktoranckich. Ustalono zasady finansowania udzia³u doktorantów w tego typu kszta³ceniu miêdzyuczelnianym.
 Kszta³cenie w regionie wymaga opracowania strategii w skali
Dolnego l¹ska. Omówiono aktualne problemy (m.in. akredytacjê
kierunków studiów, kszta³cenie ustawiczne, zbli¿anie szko³y i przedsiêbiorstwa, równouprawnienie inwestycji materialnych i nak³adów
na kszta³cenie, analizê rynku pracy w regionie itp.). Postanowiono
wyst¹piæ do Marsza³ka Województwa z propozycj¹ zaproszenia na
najbli¿sze Forum Polityczno-Gospodarcze w Krzy¿owej prorektorów wszystkich uczelni pañstwowych z Dolnego l¹ska. Stwierdzono, ¿e jestemy wiadkami tworzenia siê nowego regionu.
 Opieka zdrowotna dla studentów by³a przedmiotem wyst¹pienia prof.. Ludwika Komorowskiego (PWr). Omówi³ on skierowan¹ do w³adz uczelni wroc³awskich probê Dolnol¹skiej Regionalnej Kasy Chorych, by przekazaæ jej w formie elektronicznej dane
osobowe studentów nale¿¹cych do tej kasy. Zebrani ocenili, ¿e
DRKCh przerzuca na uczelnie pracoch³onne zadanie opracowania
danych. Pad³a propozycja, by obci¹¿yæ DRKCh kwot¹ 3-5 groszy
za ka¿dego studenta, co i tak nie pokry³oby kosztów przeprowadzenia ca³ej operacji. Postanowiono przygotowaæ projekt pisma do
DRKCh w tej sprawie.
Zdecydowano, ¿e nale¿y za¿¹daæ od ZOZu przekazania dok³adnej informacji, kiedy i gdzie studenci mog¹ korzystaæ z poszczególnych form pomocy lekarskiej.
Prof. Stefan Wrzosek poinformowa³ o projekcie utworzenia w
Akademii Ekonomicznej niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej dla studentów i pracowników uczelni. Omawiano równie¿ problem utrzymania ZOZu dla Szkó³ Wy¿szych na pl. Katedralnym.
Poinformowano, ¿e wiceprezydent Wroc³awia Stanis³aw Huskowski jest zwolennikiem utrzymania tej placówki.
 Prorektorzy Akademii Muzycznej  prof. Grzegorz Kurzyñski
i ad. Krystian Kie³b zaprezentowali wydawnictwa promocyjne
swojej uczelni. Zaprosili zebranych na zwiedzenie pomieszczeñ
uczelni, zarówno reprezentacyjnych jak i dydaktycznych, ³¹cznie z
salami koncertowymi.
Nastêpne posiedzenie kolegium odbêdzie siê w listopadzie w
PWST.
(na podstawie protoko³u mgr in¿. H.Helman)
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NOWO MIANOWANI PROFESOROWIE
Z POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ
LECH ZBIGNIEW LIWOWSKI

Urodzi³ siê w roku 1934 nad Niemnem w Grodnie.
Nad Odrê do Wroc³awia przyby³ wraz z Rodzicami w lipcu 1946 roku.
Tu w roku 1951 ukoñczy³ III Liceum Ogólnokszta³c¹ce imienia
Adama Mickiewicza i maj¹c 17 lat podj¹³ studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Wroc³awskiej.
Po drugim roku studiów Józef Ko¿uchowski zaproponowa³ mu
stanowisko zastêpcy asystenta w Katedrze Geodezji. Pracowa³ w
tej katedrze przez 4 lata.
W roku 1956 uzyska³ dyplom magistra in¿yniera komunikacji.
Od roku 1957 przez 4 lata pracowa³ w przedsiêbiorstwie budowlanym, gdzie uczestniczy³ w wykonaniu kilka obiektów budowlanych, w tym jednego znacz¹cego: ponad pó³kilometrowego mostu-wiaduktu kolejowego przez Odrê we Wroc³awiu zaprojektowanego przez Dobros³awa Stro¿eckiego, ówczesnego kierownika Katedry Mostów. Jednoczenie by³ projektantem w spó³dzielni projektowej. W tym czasie uzyska³ uprawnienia zawodowe do budownictwa powszechnego i specjalnego w specjalnoci linii, stacji,
wêz³ów i mostów kolejowych.
Na Politechnikê wróci³ w roku 1961 zaproszony przez Wac³awa
Szarejkê, kierownika Katedry Budownictwa Ogólnego. Z dwóch
uprawianych w Katedrze dziedzin: fizyki budowli i ochrony budowli przed korozj¹, wybra³ fizykê budowli i zaj¹³ siê badaniami
mikroklimatu pomieszczeñ w warunkach rzeczywistych  uwieñczonymi w roku 1967 doktoratem.
Po doktoracie kontynuowa³ badania mikroklimatu pomieszczeñ w kierunku poznawania oddzia³ywania wytwarzanych w
nich mikrorodowisk termicznych na ludzi. W roku 1978 zorganizowa³ wraz z Krzysztofem Cen¹ interdyscyplinarn¹ grupê naukow¹ sk³adaj¹c¹ siê z in¿ynierów, fizyków oraz matematyków
i rozpocz¹³ badania komfortu cieplnego ludzi w warunkach rzeczywistych (field study).
W roku 1979 odby³ sta¿ w Laboratorium P. O. Fangera na Duñ-

skim Uniwersytecie Technicznym w Lyngby pod Kopenhag¹ zapoznaj¹c siê z badaniami w laboratoriach (w tzw. test chamber) komfortu cieplnego ludzi.
W roku 1982 opublikowa³ monografiê Komfort cieplny ludzi
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, która by³a podstaw¹ uzyskania w tym¿e roku stopnia doktora habilitowanego na
Wydziale In¿ynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej.
Równie¿ inne publikacje krajowe i zagraniczne dotycz¹ tej kwestii, a tak¿e zastosowañ termografii podczerwonej do analizy przep³ywów ciep³a oraz promieniowania cieplnego w bilansie cieplnym
budynku.
W latach od 1986 do 1990 kierowa³ dziesiêcioosobow¹ grup¹
fizyków, matematyków, meteorologów in¿ynierów i informatyków z kilku miast w Polsce realizuj¹c temat Budynek a rodowisko fizyczne, które go otacza w ramach Centralnego Programu
Badañ Podstawowych Podstawy i mechanizmy racjonalnej gospodarki energetycznej budownictwa mieszkaniowego koordynowanego przez IPPT PAN w Warszawie. Zespó³ ten opracowa³
model matematyczny wymiany energii pomiêdzy budynkiem a
otaczaj¹cym go rodowiskiem fizycznym oraz dwa programy komputerowe (poznawczy i aplikacyjny). Uwieñczeniem aplikacyjnym pracy mia³o byæ przewidywane w drugim etapie powy¿szego programu opracowanie atlasu odpowiednio przetworzonych
danych klimatycznych dla dowolnej lokalizacji na terenie ca³ego
kraju. Planowano zamieszczenie w nim rachunkowych m.in. procedur interpolacyjnych i ekstrapolacyjnych uwzglêdniaj¹cych
wiele czynników lokalnych jak ukszta³towanie terenu, szata rolinna itp. Jednak etap ten nigdy nie nast¹pi³.
L. Z. liwowski wypromowa³ trzech doktorów i wychowa³ jednego doktora habilitowanego. Ich prace dotyczy³y wy¿ej przedstawionej tematyki.
Obecnie, posi³kuj¹c siê finansowaniem w ramach dzia³alnoci
w³asnej i statutowej kieruje on pracami nad deformacj¹ klimatu przez
aglomeracje miejskie i przemys³owe oraz badaniami nad stresem
zimnym i gor¹cym w pomieszczeniach.
Od roku 1978 jest cz³onkiem Sekcji Fizyki Budowli Komitetu
In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, a od 1993 r. jej wiceprzewodnicz¹cym. Jest tak¿e cz³onkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej Ochrona cieplna budynków PKN, cz³onkiem miêdzynarodowej organizacji International Solar Energy Society oraz Polskiego
Towarzystwa Energetyki S³onecznej. Ponadto jest sta³ym cz³onkiem
rad naukowych 3 cyklicznych konferencji krajowych i jednej miêdzynarodowej.
Wyk³ada Fizykê budowli i Budownictwo ogólne na studiach
dziennych, zaocznych i podyplomowych. Prowadzi te¿ zajêcia z
przedmiotu Klimat, mikroklimat i komfort cieplny ludzi na studium
doktoranckim na Politechnice Wroc³awskiej.
Kontynuowan¹ od lat szeædziesi¹tych dzia³alnoæ badawcz¹
w³asn¹ i kierowanych przez niego grup, a dotycz¹c¹ badañ komfortu cieplnego ludzi w sztucznych mikrorodowiskach fizycznych
podsumowa³ w 2000 roku w monografii Mikroklimat wnêtrz i
komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach wydanej przez Oficynê
Wydawnicz¹ PWr.
Najwiêcej radoci znajduje jednak w pracy ze studentami.
Jest ¿onaty, ma syna architekta i dwóch wnuków.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 31
lipca 2000 roku nada³ Lechowi Zbigniewowi Sliwowskiemu tytu³
naukowy profesora nauk technicznych. 
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Posiedzenie KBN w dniu 19 padziernika
Obradom przewodniczy³ prof. Andrzej Wiszniewski.
 Komitet zaaprobowa³ zmianê uchwa³y nr 1/2000 przyznaj¹cej
rodki na dofinansowanie dzia³alnoci ogólnotechnicznej i wspomagaj¹cej badania (DOT) w roku 2000. Zmniejszono je z 47.119.976
z³ do 46.990.533 z³ w nastêpuj¹cy sposób:
dysponent rodków
zmiana o [z³] do kwoty [z³]
Minister Edukacji Narodowej
150.000
10.053.000
Minister Gospodarki
300.000
4.514.700
Prezes Polskiej Akademii Nauk
480.000
11.400.000
Minister Nauki, Przew. KBN
-1.059.443
6.056.045
RAZEM
-129.443
 Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej
przedstawi³ dane nt. uczestnictwa Polski w 5. PR. Ze rodków KBN
dofinansowano polskie zespo³y badawcze bior¹ce udzia³ w projektach 5. PR na kwotê 8.107.270 z³, w tym 7.555.370 z³ przyznano
jednostkom naukowym, a 551.900 z³ podmiotom dzia³aj¹cym na
rzecz nauki. Dotacje przekazano dotychczas ³¹cznie 59 jednostkom.
Wed³ug informacji z koñca wrzenia nale¿y oczekiwaæ, ¿e do urzêdu KBN wp³ynie kilkakrotnie wiêksza liczba wniosków o dofinansowanie. Kierownicy tych projektów prowadz¹ obecnie koñcowe
negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹ i podpisuj¹ kontrakty.
 Komitet zapozna³ siê z danymi o uczestnictwie polskich zespo³ów naukowo-badawczych w d³ugofalowych programach badawczych Europejskiego Laboratorium Fizyki Cz¹stek (CERN) w Genewie. Wprowadzenia dokona³ dyrektor Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej, referat wyg³osi³ prof. dr
hab. Jan Królikowski z Instytutu Fizyki Dowiadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego, za koreferat prof. dr hab. Andrzej Budzanowski  dyrektor Instytutu Fizyki J¹drowej im. Henryka Niewodniczañskiego w Krakowie, który z³o¿y³ wniosek o powo³anie Narodowego Komitetu ds. CERN. Zdaniem referentów udzia³ polskich
zespo³ów w eksperymentach prowadzonych lub przygotowywanych
w CERN jest wa¿nym czynnikiem miêdzynarodowej wiarygodnoci Polski w dziedzinie nauki.
 Przyjêto projekty uchwa³ powo³uj¹cych na okres czwartej kadencji opiniodawczo-doradcze zespo³y do spraw:
Projektów Badawczych w sk³adzie:
 Marcin Kamiñski (przewodnicz¹cy)
 Andrzej Bia³ynicki-Birula
 Aldona Kamela-Sowiñska
 Jan Machowski
 Wojciech Majewski
 Stefan Malepszy
 Andrzej Szczepañski
Projektów Celowych w sk³adzie:
 Henryk Górecki (przewodnicz¹cy)
 Tadeusz Bo³d
 Piotr Bykowski
 Monika Hardygóra
 Krzysztof Jajuga
 Jan Koch
 Zbigniew mieszek.
 Min. M.Koz³owska przedstawi³a wydatki bud¿etowego dzia³u
77  Nauka wed³ug stanu z 30 wrzenia 2000 r. Cz³onkowie Komitetu otrzymali równie¿ dokument Komisji Europejskiej dotycz¹cy
Europejskiego Obszaru Badañ wraz z apelem o zg³aszanie wszelkich uwag i uzupe³nieñ do 10 listopada br. (treæ dokumentu dostêpna jest pod adresem http://www.kbn.gov.pl/miedzyn/era/
era3.html). (tz)

nr 136

Posiedzenia Komisji KBN
Posiedzenie Komisji Badañ Podstawowych odby³o siê 11 padziernika, za Komisji Badañ Stosowanych  12 padziernika 2000 r.
 Komisje przyjê³y projekty uchwa³ w sprawie podzia³u rodków finansowych na:
 dofinansowanie prac prowadzonych w ramach wielostronnych
programów miêdzynarodowych w latach 2000 - 2002 w wysokoci
4.316.200 z³, w tym dofinansowanie w roku 2000:
4. PR Unii Europejskiej 251 100 z³
DESY
77 400 z³
COST
215 600 z³
CERN
1 006 200 z³
Razem
1 550 300 z³
 ponowienie wniosków do 5. Programu Ramowego Badañ,
Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach
1999-2002, dla 18 jednostek (w tym jeden warunkowo)  270.000
z³
 dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów naukowych
w projektach 5. PR w wysokoci 6.019.800 z³ (w roku bie¿¹cym 
2 259 500 z³).
 Komisje zatwierdzi³y podzia³ rodków na DOT w kwocie
151.743 z³  dla 13 podmiotów oraz o 2 wnioskach odrzuconych.
 Zajmowano siê odwo³aniami od uchwa³ o podziale rodków:
 na dofinansowanie specjalnych programów i urz¹dzeñ badawczych (SPUB) na infrastrukturê informatyczn¹ w 2000 roku oraz
dodatkowymi wyst¹pieniami jednostek o zwiêkszenie rodków na
SPUB  przyjêto 8 wniosków na kwotê 4.598.900 z³
 dotycz¹c¹ odwo³añ od uchwa³ KBS i KBP w sprawie podzia³u
rodków na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy sieci komputerowych w 2000 r.  przyjêto 11 wniosków na
kwotê 699.800 z³.
 Zapoznano siê z danymi o funkcjonowaniu systemu projektów
badawczych. Dotyczy³y one czterech dzia³ów systemu:
 dopuszczenia wniosku do konkursu,
 recenzji,
 umów o wykonanie projektu i wywi¹zania siê z zawartych
zobowi¹zañ,
 rozliczenia wykonania projektów.
Okrelono najczêciej wystêpuj¹ce braki b¹d s³aboci w ka¿dym z dzia³ów i zaproponowano zmiany.
Komisje uzna³y przedstawion¹ informacjê za bardzo istotn¹ dla funkcjonuj¹cego systemu projektów badawczych. Dyskusja zostanie podjêta na nastêpnych posiedzeniach komisji, po uzyskaniu uwag ze strony zespo³ów Komitetu oraz przedstawieniu koreferatów przez ekspertów obu komisji. Wszelkie propozycje zmian systemu projektów badawczych bêd¹ przedstawiane jako wnioski zmian aktów prawnych.
Kolejne posiedzenia Komisji KBN odby³y siê 8 listopada (KBP)
i 9 listopada (KBS).
 Komisje oceni³y wykonania przez podmioty dzia³aj¹ce na rzecz nauki
zadañ dofinansowywanych w latach 1998 i 1999 ze rodków na DOT.
 Min. Ma³gorzata Koz³owska omówi³a rodki okrelone w bud¿ecie (dzia³ Nauka) jako przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów naukowych w miêdzynarodowych programach badawczych, w tym w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej (5. PR), za Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej przed³o¿y³ do rozpatrzenia pakiet uchwa³ w sprawie podzia³u rodków finansowych na:
 dofinansowanie uczestnictwa polskich zespo³ów naukowych
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w projektach 5. PR w latach 2000 - 2002 dla jednostek naukowych
i badawczo-rozwojowych ze rodków na SPUB-M (dla 4. podmiotów 796.000 z³, w tym 220.400 z³ w roku 2000);
 dofinansowanie realizacji zadañ dotycz¹cych uczestnictwa
podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz nauki w projektach 5. PR w latach 2000-2002 ze rodków na DOT (712.600 z³ dla 3 przedsiêbiorstw, w tym 219.400 z³ w 2000 roku);
 dofinansowanie prac prowadzonych w ramach wielostronnych
programów miêdzynarodowych (4. PR, EUREKA, NATO) w latach 2000-2002 (dla 3 jednostek 892.700 z³, z czego 322.500 z³ w
roku bie¿¹cym);
 ponowienie wniosków do 5. PR dla podmiotów dzia³aj¹cych na
rzecz nauki ze rodków na DOT (30.000 z³ dla dwóch wniosków);
 ponowienie wniosków do 5. PR dla jednostek naukowych i
naukowo-badawczych ze rodków na SPUB-M (135.000 z³ dla 9
podmiotów);
 dofinansowanie udzia³u polskich zespo³ów w wielostronnych
programach miêdzynarodowych (25.000 CHF z przeznaczeniem na
pokrycie 5% kosztów zwi¹zanych z napraw¹ zniszczonego na skutek awarii spektrometru NA 48 w CERN).
 Min. Ma³gorzata Koz³owska omówi³a stan wydatków w dziale
77 - Nauka wed³ug stanu z 31 padziernika br., za min. Jan Krzysztof Fr¹ckowiak przedstawi³ projekt zasad przyznawania niewykorzystanych rodków z bud¿etu nauki w roku bie¿¹cym na dofinansowanie dzia³alnoci statutowej (DST) jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Komisje po dyskusji i wniesieniu uwag projekt zasad przyjê³y. Zostanie on skierowany na posiedzenie KBN.
 Pozytywnie rozpatrzono odwo³ania jednostek naukowych i
badawczo-rozwojowych w zakresie:
 dofinansowania bie¿¹cych kosztów utrzymania unikalnych
urz¹dzeñ i miejsc badawczych o ogólnokrajowym znaczeniu SPUBU (1 790 000 z³ dla 6 jednostek),
 dotacji podmiotowej na dzia³alnoæ statutow¹ w bie¿¹cym roku,
co uzasadniono losowymi przypadkami (497.000 z³ dla 5 jednostek) oraz zmiany b³êdnie przyznanej kategorii (dwie jednostki, bez
skutków finansowych).
 Zaaprobowano zmianê zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadañ finansowych ze
rodków ustalonych w bud¿ecie pañstwa na naukê.
 Przedstawiono opinie o proponowanych przez Departament
Badañ zmianach w systemie finansowania projektów badawczych.
 Ponadto Komisja Badañ Stosowanych wystosowa³a protest do
Ministra Finansów w zwi¹zku z odmow¹ zwiêkszenia nak³adów na
inwestycje.
Kolejne - wspólne - posiedzenie komisji zaplanowano na 6 i 7
grudnia br. Poniewa¿ wchodz¹ca w ¿ycie 1 stycznia 2001 r. nowelizacja ustawy o utworzeniu Komitetu Badañ Naukowych nie
przewiduje dalszego istnienia komisji Komitetu, bêd¹ to równoczenie ich ostatnie posiedzenia.
CZY ZMIANA USTAWY O JBR-ACH?

W porz¹dku obrad rozpoczynaj¹cego siê 25 padziernika posiedzenia Sejmu RP jest m. in. sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki
i M³odzie¿y o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Sprawozdawc¹ bêdzie
pose³ Andrzej Smirnow.
Senat uchwa³¹ z 5 padziernika br. wprowadzi³ do tekstu uchwa³y
16 poprawek. Tekst dostêpny jest na stronie http://www.senat.gov.pl/
k4/dok/uch/66/477uch.htm

Komisja proponuje przyjêcie 15 z nich.
Sprawozdanie Komisji dostêpne jest ze strony http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/2277
Pe³n¹ informacjê o pracach nad ustaw¹ mo¿na uzyskaæ na stronie http://ks.sejm.gov.pl:8009/proc3/opisy/1451.htm
ZMIANA ROZPORZ¥DZENIA W SPRAWIE NAGRÓD
PREMIERA

W Dzienniku Urzêdowym nr 81 pod poz. 906 ukaza³o siê rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 wrzenia 2000 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów
za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz dzia³alnoæ naukow¹ i
naukowo-techniczn¹ z 10 kwietnia 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 47 poz.
295). Znowelizowany tekst rozporz¹dzenia mo¿na znaleæ na stronie http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/nag_prem.html. (tz)
DLA M£ODYCH BIOLOGÓW MOLEKULARNYCH

Program Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej dla
m³odych badaczy. Europejska Organizacja Biologii Molekularnej
(EMBO) uruchomi³a nowy program skierowany do m³odych badaczy (2-8 lat po doktoracie), którzy prowadz¹ samodzielne prace
badawcze w dziedzinie szeroko rozumianej biologii molekularnej
w instytucjach naukowych w krajach cz³onkowskich Europejskiej
Konferencji Biologii Molekularnej (w tym w Polsce).
Dodatkowe informacje nt. programu mo¿na uzyskaæ w Departamencie Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej KBN pod
nr telefonu (0-22)-628-47-03.
Og³oszenie konkursowe oraz list dyrektora wykonawczego
EMBO dostêpne s¹ na stronie http://www.kbn.gov.pl/miedzyn/embo.html
Aplikacje mo¿na sk³adaæ do 15 grudnia 2000 roku.
NIE DLA REPREZENTANTÓW NAUK CIS£YCH, ALE
MO¯E KOGO ZAINTERESUJ¥..

STYPENDIA im. JÓZEFA CONRADA
(Joseph Conrad Scholarships)
Ambasada Brytyjska zaprasza obecnie do sk³adania wniosków
na stypendia na studia podyplomowe w Wielkiej Brytanii w roku
akademickim 2001  2002.
Stypendia nie s¹ przyznawane w nastêpuj¹cych dziedzinach: medycyna, stomatologia, weterynaria, sztuka, muzyka, nauki cis³e i sport.
Kandydaci musz¹ byæ obywatelami polskimi zamieszka³ymi w
Polsce, w wieku poni¿ej 35 lat, powinni byæ ambitni i biegle w³adaæ jêzykiem angielskim.
Stypendia s¹ przyznawane na okres od 3 miesiêcy do 1 roku i
obejmuj¹ koszty nauczania, utrzymania oraz podró¿y do Wielkiej
Brytanii i z powrotem.
Termin sk³adania wniosków up³ywa 30 listopada 2000 r.
Dalsze szczegó³y na stronach internetowych Ambasady Brytyjskiej:
www.britishembassy.pl
albo pod adresem internetowym The British Council:
www.britishcouncil.pl/education/poljcs.htm
Mo¿na te¿ zwracaæ siê do
Orodka Informacji Instytutu Brytyjskiego
Al. Jerozolimskie 59
00-697 Warszawa
tel: + 22 695 59 83
fax: + 22 621 99 55
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Nagrody Premiera
Corocznie z okazji wiêta Niepodleg³oci rodowisko akademickie otrzymuje prezent w postaci nagród Prezesa Rady Ministrów.
Przyznawane s¹ one za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za
dzia³alnoæ naukow¹ i naukowo-techniczn¹. W tym roku nagrody
Premiera przyznano po raz siódmy. Dotyczy³y osi¹gniêæ z ubieg³ego (1999) roku.
12 padziernika Kancelaria Prezesa RM poinformowa³a, ¿e dzia³aj¹cy przy Prezesie RM Zespó³ ds. Nagród pod przewodnictwem
prof. dr hab. in¿. Kazimierza Thiela rozdzieli³ 5 nagród za wybitny
dorobek naukowy, 5  za wybitne osi¹gniêcia naukowe, 11  za
rozprawy habilitacyjne, 25 za rozprawy doktorskie i 8 za wybitne
krajowe osi¹gniêcia naukowo-techniczne. Uroczystoæ wrêczenia
nagród odby³a siê 8 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Politechnika Wroc³awska mo¿e poszczyciæ siê laureatami tylko
w jednej grupie: prac doktorskich. To wietnie, ¿e mamy utalentowanych m³odych naukowców i wybitnych, a jednoczenie zaanga¿owanych w rozwój m³odej kadry promotorów. Pozostaje jednak
pytanie: czy nie staæ nas na wiêcej? Czy¿ nie mamy wielu naukowców kwalifikuj¹cych siê do nagród za wybitne osi¹gniêcia naukowo-techniczne?
Tu nale¿a³oby zacytowaæ historiê o McGregorze, który usilnie
prosi³ Pana Boga, by pozwoli³ mu wygraæ na loterii. Zdenerwowany pan Bóg wynurzy³ siê wreszcie z chmury i zawo³a³: McGregor,
daj mi szansê! Wype³nij kupon!
Przypomnijmy wiêc, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem Prezesa Rady
Ministrów z 10 kwietnia 1998 roku wnioski o przyznanie ww. nagród powinny do 31 stycznia wp³yn¹æ do instytucji porednicz¹cych (opiniuj¹cych). S¹ to odpowiednie komitety naukowe PAN
(w przypadku wniosków o nagrody za rozprawy doktorskie, habilitacyjne, dorobek naukowy lub wybitne osi¹gniêcia naukowe) lub
KBN (dla wniosków o nagrody za wybitne krajowe osi¹gniêcia
naukowo-techniczne). Wnioski zaopiniowane pod wzglêdem formalnym i merytorycznym przez te instytucje s¹ kierowane wraz z
opiniami do Zespo³u ds. Nagród do 31 marca.
Nale¿y ponadto uwzglêdniæ, ¿e wnioski kierowane przez wydzia³y musz¹ przejæ procedurê zatwierdzenia przez komisjê senack¹ i Senat PWr. W sumie wiêc czas sk³adania wniosków w
Samodzielnej Sekcji Kszta³cenia i Rozwoju Kadry Naukowej
(pok. 153, A-1) o nagrody przyznawane w 2001 roku up³ywa 4
grudnia. Zachêt¹ niech bêdzie fakt, ¿e wielkoæ nagród w tym roku
wzros³a.
A oto tegoroczni laureaci nagród.
1. Laureatami nagród za wybitny dorobek naukowy zostali
w tym roku wy³¹cznie cz³onkowie rzeczywici PAN:
 prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, matematyk z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie,
 prof. dr hab. Jerzy Haber, fizykochemik z Instytutu Katalizy i
Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie,
 prof. dr hab. W³adys³aw Welfe, ekonomista z Uniwersytetu
£ódzkiego,
 prof. dr hab. med. Marek Zembala, immunolog z Collegium
Medicum UJ,
2. Za wybitne osi¹gniêcia naukowe nagrodzeni zostali:
 dr in¿. Bo¿ena Kostek pracuj¹ca w dziedzinie akustyki, Politechnika Gdañska
 prof. dr hab. Wies³aw Litewski, prawnik z UJ,
 prof. dr hab. Ryszard Ochyra, biolog z Inst. Botaniki im. W.Szefera PAN w Krakowie,
 dr Tomasz Placek zajmuj¹cy siê filozofi¹ na UJ,
 prof. dr hab. in¿. Andrzej Sawicki pracuj¹cy w dziedzinie geoin¿ynierii w Inst. Budownictwa Wodnego PAN w Gdañsku.
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3. Wród laureatów nagród za rozprawy habilitacyjne spotykamy znajome nazwiska, tym razem chodzi jednak o przedstawicieli innych uczelni i instytutów PAN:
 dr hab. Miros³aw Baran  Instytut Matematyczny PAN w
Warszawie,
 dr hab. Jaros³aw Burczyk  Akademia Bydgoska im. Kazimierz Wielkiego,
 dr hab. Zdzis³aw Burda  Uniwersytet Jagielloñski,
 dr hab. med. Marek Drodzik  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie,
 dr hab. Miros³awa Stanis³awa Hanusiewicz  Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 dr hab. Anna Kamont  Instytut Matematyczny PAN w Warszawie,
 dr hab. Bernard Korzeniewski  Uniwersytet Jagielloñski,
 dr hab. med. Marcin Krokowski  Akademia Medyczna w
£odzi,
 dr hab. med. Jacek Kubica  Akademia Medyczna w Gdañsku,
 dr hab. Magdalena Miciñska  Instytut Historii PAN w Warszawie,
 dr hab. Przemys³aw Wojtaszek  Inst. Chemii Bioorganicznej
PAN w Poznaniu.
4. Za rozprawy doktorskie przyznano 25 nagród, z których piêæ
przypad³o uczelniom technicznym, wród nich trzy  Politechnice
Wroc³awskiej. Jednym z laureatów jest przedstawiciel wroc³awskiej
Akademii Medycznej. Nagrody otrzymali:
 dr in¿. Tomasz Atamañczuk Politechnika Wroc³awska
(promotor: dr hab. in¿. Zdzis³aw Kawala, prof. nzw., I-13)
 dr med. Marcin Barczyñski  Collegium Medicum UJ
 dr Andrzej Betlej  Uniwersytet Jagielloñski,
 dr Micha³ Bohun  Uniwersytet Jagielloñski,
 dr S³awomir Cielak  Uniwersytet £ódzki,
 dr Mariusz Ciorga  Politechnika Wroc³awska
(promotor: prof. dr hab. in¿. Jan Misiewicz, I-9)
 dr Jakub Gburek  Akademia Medyczna we Wroc³awiu,
 dr Pawe³ Golik  Uniwersytet Warszawski,
 dr med. Bohdan Górski  Pomorska Akademia Medyczna w
Szczecinie,
 dr Joanna Wójcik  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu,
 dr in¿. Marta Kasprzak  Politechnika Poznañska,
 dr in¿. Janusz Ryszard Krawczyk  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 dr med. Robert Krysiak  l¹ska Akademia Medyczna w Katowicach,
 dr Tadeusz Lemek  Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie,
 dr Jêdrzej Ma³ecki  Uniwersytet Jagielloñski,
 dr med. Wojciech Marlicz  Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie.
 dr Henryk Pawo³ka  Politechnika Wroc³awska
(promotor: dr hab. in¿. Krzysztof Abramski, prof. nzw., I28),
 dr Damian Pociecha  Uniwersytet Warszawski,
 dr Krzysztof Ptak  Uniwersytet Jagielloñski,
 dr Micha³ Rams  Instytut Matematyczny PAN w Warszawie,
 dr S³awomir Rams  Uniwersytet Jagielloñski,
 dr med. Krzysztof Safranow  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie,
 dr S³awomir Skrzyniarz  Uniwersytet Jagielloñski,
 dr Piotr Wierzchoñ  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
 dr in¿. Mariusz Zubert  Politechnika £ódzka.
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5. Wród nagrodzonych za wybitne krajowe osi¹gniêcia naukowo-techniczne jest przedstawiciel AR we Wroc³awiu. Najlepiej w
konkurencji wypad³ orodek poznañski.
(kolejnoæ wg kategorii nagród)
1. prof. dr hab. in¿. Andrzej Czy¿ewski  Politechnika Gdañska
i prof. dr hab. med. Henryk Skar¿yñski  Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie,
2. dr hab. in¿. Marian Witalis Dobry  Politechnika Poznañska,
3. zespó³ Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w sk³adzie:
mgr Marek Rembi, dr in¿. Witold Brylicki, dr in¿. Artur £agosz, pod kierownictwem dr in¿. Anny Smoleñskiej,
4. dr hab. in¿. Wies³aw Kopeæ  Akademia Rolnicza we Wroc³awiu,
5. zespó³ z Politechniki Poznañskiej i firmy Hipolit Cegielski
Poznañ S.A. w sk³adzie:
mgr in¿. Leszek Cichoñ, mgr in¿. Andrzej Ogórkiewicz, mgr
in¿. Witold Trzeciak, pod kierownictwem prof. dr hab. in¿. Janusza Walczaka.
6. zespó³ uczelniano-przemys³owy z Politechniki l¹skiej w Gliwicach w sk³adzie:
prof. dr hab. in¿. Aleksander Lutyñski, mgr in¿. Waldemar
Wójcicki, mgr W³adys³aw Bany, pod kierownictwem prof. dr hab.
in¿. Jerzego Antoniaka,
7. zespó³ z Politechniki Warszawskiej w sk³adzie:
dr in¿. Piotr Warda, prof. dr hab. Wies³aw Woliñski, pod kierownictwem dr in¿. Jerzego Kêsika,
8. prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleñska  Akademia Medyczna w Poznaniu.

Wywiad z prof. J.Misiewiczem,
dyrektorem Instytutu Fizyki PWr

W atmosferze wspó³pracy
 Panie Profesorze, ucieszy³a nas wszystkich wiadomoæ, ¿e Politechnika Wroc³awska ma w swoim gronie kolejnych trzech laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów za pracê doktorsk¹. Jednym z nich jest Pañski doktorant, obecnie ju¿ doktor Mariusz Ciorga. Okaza³o siê jednak, ¿e nie
mo¿emy z nim porozmawiaæ, gdy¿
wyjecha³ w zwi¹zku ze swoj¹ dzia³alnoci¹ naukow¹ do Kanady.
 Rzeczywicie, pan dr Mariusz Ciorga nie tylko wykona³
bardzo ciekaw¹ pracê powiêcon¹ fotoluminescencyjnym badaniom struktur pó³przewodnikowych GaAs-AlGaAs, ale wygra³
te¿ konkurs na stypendium podoktorskie NATO i obecnie prowadzi pracê badawcz¹ w znajduj¹cym siê w Ottawie Institute for
Microstructural Science kanadyjMariusz Ciorga
skiego National Research Council.
 Czy utrzymywali ju¿ Pañstwo kontakty z t¹ instytucj¹ badawcz¹?
 Instytut mia³ kontakty w dziedzinie badañ teoretycznych. Teraz wyjazd dra Ciorgi otwiera nowy etap wspó³pracy zwi¹zany z
badaniami eksperymentalnymi nad niskowymiarowymi strukturami pó³przewodnikowymi. To bardzo obiecuj¹ca dziedzina...
 ...dziedzina, w której nadaje siê ostatnio Noble.
 Rzeczywicie, badania naszego zespo³u s¹ zwi¹zane z t¹ tematyk¹ i dotycz¹ przede wszystkim niskowymiarowych struktur pó³przewodnikowych, tak zwanych studni i kropek kwantowych. Mog¹
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one mieæ zastosowanie w przyrz¹dach pó³przewodnikowych nowej
generacji, tzw. niebieskiej optoelektronice, elektronice wysokotemperaturowej, a w przysz³oci  tak¿e w nowych metodach obliczeniowych, jakie powinien umo¿liwiæ tzw. komputer kwantowy.
 Wród Pañskich wychowanków jest podobno wielu utalentowanych m³odych ludzi.
 Ostatnie dwa lata mogê uwa¿aæ za udane. W tym czasie odby³y siê obrony szeciu moich doktorantów, których prace zosta³y w
wiêkszoci uznane za wyró¿niaj¹ce.
 Wród absolwentów otrzymuj¹cych podczas inauguracji
roku akademickiego nagrody
Rektora znalaz³o siê tak¿e dwoje Pañskich dyplomantów: pani
mgr Magdalena Nowaczyk i
pan mgr Dariusz Hreniak.
 Dwóch innych tegorocznych dyplomantów: mgr Robert
Kudrawiec i mgr Pawe³ Utko
równie¿ otrzymali wyró¿nienia
za wynik studiów. Praca magisterska pana Hreniaka wygra³a
równie¿ presti¿owy konkurs im.
W³odzimierza Trzebiatowskiego na najlepsz¹ pracê dyplomoDariusz Hreniak
w¹ w dziedzinie fizyki i chemii.
Praca ta powsta³a we wspó³pracy z grup¹ prof. Wies³awa Strêka z
Instytutu Niskich Temperatur i Badañ Strukturalnych PAN we Wroc³awiu. Warto dodaæ, ¿e praca dra Ciorgi wygra³a w konkurencji z
pracami pochodz¹cymi ze znacznie lepiej finansowanych wydzia³ów fizyki uniwersytetów i instytutów PAN.
 Tak liczne osi¹gniêcia nie mog¹ byæ dzie³em przypadku. Co,
Pañskim zdaniem, pozwala na owocne kszta³cenie kadry?
 S¹dzê, ¿e musi tu nast¹piæ sprzê¿enie interesuj¹cej tematyki
badawczej z konsekwentnym w³¹czaniem studentów i doktorantów
w prace naukowe. Staramy siê, by studenci wykazuj¹cy siê ambitnym podejciem do studiów mieli okazjê uczestniczenia w pracach
zespo³u. Umo¿liwiamy im na przyk³ad odbycie w czasie wakacji
miesiêcznej praktyki w naszym laboratorium. Dysponuje ono kilkoma interesuj¹cymi stanowiskami pomiarowymi. Jedno z nich to unikalne urz¹dzenie do spektroskopii fotoodbiciowej struktur pó³przewodnikowych. Mamy te¿ mo¿liwoæ prowadzenia badañ optycznych
struktur pó³przewodnikowych w szerokim zakresie spektralnym w
temperaturach 1,5 K do 400 K w silnym zewnêtrznym polu magnetycznym. Pozwala nam to badaæ struktury wykorzystywane np. w
laserach pó³przewodnikowych na studniach i kropkach kwantowych.
A studenci mog¹ uczestniczyæ w prowadzonych badaniach. Zak³adamy, ¿e ka¿da praca magisterska powinna zakoñczyæ siê publikacj¹
w czasopimie naukowym. Oczywicie nie jest to stuprocentowa zasada, ale wa¿ne kryterium przy kwalifikowaniu na studia doktoranckie. Studenci maj¹ w laboratorium okazjê do kontaktów z doktorantami, którzy dysponuj¹ ju¿ pewn¹ wiedz¹ w okrelonej tematyce badawczej. Ci z kolei ucz¹ siê od bardziej dowiadczonych pracowników. Mamy wiêc do czynienia z naturaln¹ transmisj¹ wiedzy i umiejêtnoci. Bardzo dbamy te¿ o dobr¹ atmosferê wspó³pracy w zespole.
W ka¿dy wtorek spotykamy siê: pracownicy, doktoranci i studenci,
na otwartym seminarium naukowym.
W sferze badawczej podstaw¹ sukcesów jest szeroka wspó³praca z laboratoriami, które zajmuj¹ siê wytwarzaniem struktur pó³przewodnikowych. Przede wszystkim prowadzimy wspólne prace
z istniej¹cym na Politechnice Wroc³awskiej Laboratorium Przyrz¹Dokoñczenie na stronie 11
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W laboratorium  prof. J.Misiewicz w gronie wychowanków

dów Pó³przewodnikowych, którym kieruje dr Marek T³acza³a (Instytut Techniki Mikrosystemów). Wspó³pracujemy tak¿e z dwoma
Laboratoriami Struktur Niskowymiarowych w Warszawie. Jedno z
nich mieci siê w Instytucie Fizyki PAN (kieruje nim prof. J.Kossut), a drugie  w Instytucie Technologii Elektronowej (kierownikiem jest prof. M.Bugajski).
 Wspó³pracuj¹ Pañstwo równie¿ z orodkami zagranicznymi.
 Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa wspó³praca z Instytutem Nielsa
Bohra na Uniwersytecie w Kopenhadze oraz z Laboratorium Nanostruktur Uniwersytetu w Würzburgu. Przynosi nam ona wielki
zaszczyt, poniewa¿ s¹ to uczelnie europejskie, których pozycja w
dziedzinie fizyki niskowymiarowych struktur pó³przewodnikowych
i optoelektroniki jest niekwestionowana. Wspó³pracujemy te¿ z
Instytutem Fizyki na Uniwersytecie w Nottingham. W wyniku tej
wspó³pracy powsta³ szereg prac magisterskich i kilka prac doktorskich. Jedn¹ z nich jest w³anie praca dra Ciorgi. Wyniki uzyskane
podczas przygotowywania tej rozprawy zosta³y opublikowane 
wraz z partnerami z Kopenhagi  w postaci kilkunastu prac zamieszczonych w czasopismach naukowych o najwy¿szej randze. Tam
równie¿ by³a realizowana praca magisterska pana Paw³a Utki, który bêdzie kontynuowa³ j¹ w ramach pracy doktorskiej prowadzonej
jednoczenie przez obie uczelnie.
 Jakiej problematyki dotyczy ta wspó³praca?
 Mieci siê ona w ramach badañ nad kwantowym transportem
pojedynczych elektronów w obecnoci powierzchniowych fal akustycznych. S¹ to prace interesuj¹ce nie tylko ze wzglêdów poznawczych, poniewa¿ mog¹ prowadziæ do bardzo praktycznego celu:
opracowania kwantowego wzorca natê¿enia pr¹du. Stanowi³by on
analogiê do istniej¹cych ju¿ innych kwantowych wzorców. S¹ to:
kwantowy wzorzec napiêcia wykorzystuj¹cy z³¹cze Josephsona i
kwantowy wzorzec oporu oparty na kwantowym efekcie Halla.

 Czy m³odzi pracownicy uczestnicz¹ równie¿ w kontaktach z
Uniwersytetem w Würzburgu?
 Oczywicie. Obecnie na ukoñczeniu jest realizowany we wspó³pracy z tym orodkiem doktorat mgr Grzegorza Sêka powiêcony
spektroskopii fotoodbiciowej uk³adów studni i kropek kwantowych.
Warto podkreliæ, ¿e praca ta zaowocowa³a ju¿ ponad dwudziestoma publikacjami! Badania z tej dziedziny bêd¹ kontynuowane przez
pani¹ mgr Magdalenê Nowaczyk, która w ramach swojej pracy
doktorskiej zajmie siê wp³ywem pola magnetycznego na procesy
zachodz¹ce w tych strukturach. Z kolei pan mgr Robert Kudrawiec
bêdzie zajmowaæ siê dynamik¹ procesów optycznych wystêpuj¹cych w niskowymiarowych strukturach pó³przewodnikowych.
 Przedstawi³ Pan Profesor bardzo szeroki zakres tematyczny
badañ. Przy tak szerokich zainteresowaniach i takiej kadrze pozostaje ¿yczyæ Instytutowi Fizyki dalszych sukcesów naukowych i
dydaktycznych. Dziêkujê Panu za rozmowê.
Rozmawia³a Maria Kisza

Duszpasterstwo Akademickie
zaprasza
Osoby zainteresowane dzia³alnoci¹ Duszpasterstwa
Nauczycieli Akademickich
zapraszamy na godzinê 17
do kocio³a w. Macieja
na spotkanie z siostr¹ Ma³gorzat¹ Chmielewsk¹,
która bêdzie mówi³a o Kociele rodków ubogich.

Spotkanie bêdzie poprzedzone Msz¹ w. o godz. 16.
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Redakcja Pryzmatu nawi¹zuj¹c do obchodów milenijnych
Wroc³awia i proklamowania na konferencji UNESCO (w 1992
r.) roku 2000 wiatowym Rokiem Matematyki postanowi³a
przybli¿yæ naszym Czytelnikom postacie czo³owych matematyków wroc³awskich i ich wp³yw na rozwój tej nauki we Wroc³awiu. Dziêki uprzejmoci prof. Romana Dudy (UWr) przedstawimy dzi kolejny artyku³ dotycz¹cy tego tematu.

Matematyka
Wroc³awska po roku 1945
Nim w styczniu 1945 r. wyjecha³a z Wroc³awia profesura i resztki
studentów niemieckiego uniwersytetu i nim samo miasto zosta³o powa¿nie zniszczone w toku kilkumiesiêcznych walk  w tym budynek i
biblioteka instytutu matematycznego  znalaz³ siê w tym miecie cz³owiek, którego ¿yciowym zadaniem sta³o siê stworzenie podstaw dla
nowego okresu wroc³awskiej matematyki. Tym cz³owiekiem by³
Edward Marczewski (Szpilrajn), który zosta³ tu przywieziony z ¿on¹
Zofi¹ jeszcze w padzierniku 1944 r., po upadku warszawskiej Starówki. Jako wiêniowie nosili oni na rêkawie kwadrat
z liter¹ P i byli zatrudniani
do ró¿nych prac w miecie,
m. in. pracowali przy budowie lotniska na pl. Grunwaldzkim. I ju¿ wtedy myleli, ¿e tu zostan¹.
Kiedy w maju 1945 r.
zjecha³a do Wroc³awia ekipa kulturalno-naukowa z
ostatnim rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza
prof. Stanis³awem Kulczyñskim na czele, Edward Marczewski ju¿ tu by³. Po do³¹czeniu do ekipy rozpocz¹³
penetrowanie ocala³ych
Edward Marczewski
ksiêgozbiorów, a ich czêci
matematyczne znosi³ (z pomoc¹ dwóch Niemców, poprzednio jego stra¿ników w obozie) do gimnazjum Marii Magdaleny, obecnie II LO przy ul. Parkowej. Prócz ksi¹¿ek potrzebni byli tak¿e ludzie. Jeszcze w sierpniu 1945 r. ci¹gn¹³ tu
prof. W³adys³aw lebodziñski, rodem z Poznania, który lata wojny
spêdzi³ w obozie koncentracyjnym w Owiêcimiu. Ponadto do wziêcia byli lwowiacy. Kolejnymi matematykami, których uda³o siê ci¹gn¹æ, byli
prof. Hugo Steinhaus, jeden
z twórców lwowskiej szko³y analizy funkcjonalnej i
prof. Bronis³aw Knaster,
przedstawiciel warszawskiej szko³y topologicznej,
który lata wojny spêdzi³ we
Lwowie. I ci czterej 
Edward Marczewski, W³adys³aw lebodziñski, Hugo
Steinhaus, Bronis³aw Knaster  to by³a nasza wielka
czwórka. Matematycy o
du¿ym i znanym w wiecie
W³adys³aw lebodziñski
dorobku, byli gwarancj¹
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dobrego poziomu rodz¹cej
siê we Wroc³awiu matematyki i stanowili o jej atrakcyjnoci dla m³odych adeptów. Zorganizowali Seminarium Matematyczne na
jedynej wówczas uczelni
we Wroc³awiu, tj. Uniwersytecie i Politechnice (mieci³o siê ono na parterze
prawego skrzyd³a gmachu
g³ównego Politechniki) i
og³osili zaci¹g. Pierwszym
i przez parê miesiêcy jedynym studentem by³ Ryszard
Nowakowski, póniej wieHugo Dionizy Steinhaus
loletni nauczyciel matematyki na Politechnice.
Tak zaczyna³a siê nowa matematyka wroc³awska. Pocz¹tki by³y
skromne, ale wola pracy naukowej garstki pionierów ogromna. Póniej zaczê³o przybywaæ tak¿e ludzi, pracowników i studentów. Jeszcze w padzierniku 1945 r. odby³o siê posiedzenie, na którym powo³ano do ¿ycia Oddzia³ Wroc³awski Polskiego Towarzystwa Matematycznego (nawiasem mówi¹c, by³o to pierwsze w
ogóle polskie posiedzenie
naukowe we Wroc³awiu).
W grudniu 1946 r. odby³
siê we Wroc³awiu pierwszy powojenny Zjazd
PTM, który sta³ siê wydarzeniem dla ca³ego rodowiska matematycznego w
Polsce. Nie powiod³y siê
próby ci¹gniêcia prof.
Stanis³awa Mazura (wybra³ £ód), ale w 1947 r.
ju¿ tu byli prof. Jerzy S³upecki, przedstawiciel
lwowsko-warszawskiej
szko³y logistycznej, prof.
Bronis³aw Knaster
Witold Wolibner (funkcje
analityczne), prof. Jan G. Mikusiñski (analiza matematyczna). Nadto
koñczyli studia i do³¹czali nieco m³odsi, jak Stanis³aw Hartman, Czes³aw Ryll-Nardzewski, Jerzy £o, Jan Zamorski, Andrzej Krzywicki, Jerzy Mioduszewski, Adam Rybarski, Stanis³aw G³adysz i inni, a
tak¿e ca³kiem wówczas m³odzi, jak Kazimierz Urbanik, Jan Mycielski, Stanis³aw wierczkowski, Andrzej Hulanicki, Stefan Paszkowski i inni. rodowisko szybko siê rozrasta³o liczebnie i by³o bardzo
aktywne naukowo, zw³aszcza w takich obszarach jak teoria funkcji,
topologia, geometria ró¿niczkowa, zastosowania matematyki, a póniej tak¿e teoria prawdopodobieñstwa, algebra i teoria liczb. Dziêki
temu zyska³o miano wroc³awskiej szko³y matematyki. Istotnym za
elementem s³u¿¹cym jego rozwojowi i szerz¹cym jego wyniki w wiecie, sta³o siê czasopismo Colloquium Mathematicum za³o¿one w 1947
r. z inicjatywy Edwarda Marczewskiego i redagowane przez ca³¹
wielk¹ czwórkê.
Z biegiem lat nastêpowa³y nieuchronne zmiany, których historia
rozci¹ga siê na ca³¹ drug¹ po³owê koñcz¹cego siê wieku. Pionierzy
ju¿ nie ¿yj¹, ale pamiêæ o nich i ich osi¹gniêciach trwa. I co wa¿niejsze, trwa ich dzie³o. Wychodzi nadal Colloquium Mathematicum, a wroc³awski orodek matematyczny nale¿y do najaktywniejszych w kraju i liczy siê na wiecie.
Roman Duda
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 Jak mi wiadomo, wspó³pracuje Pan od dawna z prof. Janem
Kochem.
 Wspó³pracujemy ju¿ od ponad 14 lat. Zetknêlimy siê w 1986
roku, gdy przyby³em do Polski w towarzystwie innego niemieckiego profesora. Od samego pocz¹tku nawi¹za³a siê miêdzy profesorem Kochem i mn¹ niæ porozumienia i zdecydowalimy siê na wspó³pracê w dziedzinie automatyzacji. Postanowilimy te¿ utworzyæ we
Wroc³awiu nowe laboratorium, które by³oby porównywalne z naszym laboratorium w Stuttgarcie. Chcielimy te¿ siê ubiegaæ o rodki
z Unii Europejskiej (TEMPUS). Uda³o nam siê zrealizowaæ te zamierzenia. W koñcu doszlimy do sytuacji, w której powsta³ ten
piêkny budynek WCTT, w którym teraz rozmawiamy.
 Jakie s¹ Pañskie oczekiwania w odniesieniu do instytucji, która tu powsta³a?
 Skuteczna wspó³praca uczelni z przemys³em jest niezbêdna,
by gospodarka kraju by³a konkurencyjna wobec innych krajów zjednoczonej Europy. Jeli szuka siê partnerów w UE, jest to konieczne. Na podstawie dowiadczeñ z w³asnego kraju mogê powiedzieæ,
¿e nie ma lepszej drogi ni¿ tworzenie silnych powi¹zañ miêdzy
uczelniami i przemys³em. To sprawdza siê bardzo dobrze, zw³aszcza w odniesieniu do ma³ych i rednich firm, czyli tych, które nie
dysponuj¹ w³asnymi orodkami badawczymi. Nie staæ ich na w³asne prace badawcze, a tu maj¹ dostêp do wartociowych wyników
naukowych.
 Zapewne prace Pañskiego instytutu tak¿e maj¹ zwi¹zek z przemys³em.
 Mój instytut to du¿a jednostka, zatrudnia 50 pracowników z
doktoratem i stanowimy czo³ówkê specjalistów zajmuj¹cych siê
sterowaniem maszyn, np. stosowanych w urz¹dzeniach pomiarowych. Jestemy w bardzo bliskich kontaktach z firmami produkcyjnymi, np. w z zak³adami produkuj¹cymi obrabiarki w BadeniiWirtenbergii, a tu produkuje siê oko³o 50% obrabiarek w skali ca³ych Niemiec.
 Chyba Niemcy s¹ pod tym wzglêdem w czo³ówce wiatowej.
 No, mo¿e razem z Japoni¹. Saksonia i Badenia-Wirtembergia
to g³ówne tradycyjne regiony rozwoju tego przemys³u. W wyniku
sytuacji powojennej Saksonia nie mog³a konkurowaæ z Badeni¹.
 A czy wspó³pracuj¹ Pañstwo obecnie z orodkami w nowych
landach?
 Rozwijamy wspó³pracê z instytutami naukowymi, zw³aszcza
z kolegami z Chemnitz (dawne Karl-Marx-Stadt), np. z prof. Neugebauerem. Prowadzi siê tam skuteczne prace nad odtworzeniem
naukowego zaplecza dla przemys³u produkuj¹cego obrabiarki i organizuje siê wielkie laboratoria s³u¿¹ce pracom z dziedziny automatyzacji.
 Mam nadziejê, ¿e bêdziemy Pana jeszcze niejednokrotnie widywaæ w tym budynku.
 Ja równie¿. Bêdê z przyjemnoci¹ towarzyszy³ profesorowi
Kochowi i jego wspó³pracownikom w marszu prowadz¹cym do
osi¹gniêcia w pe³ni partnerskiej pozycji w Unii Europejskiej. To
wielkie wyzwanie.
 Dziêkujê Panu za rozmowê.
Rozmawia³a Maria Kisza

Konferencja Wroc³aw jako europejska metropolia
nauki i regionalne centrum innowacyjne

B¹dmy innowacyjni
W dniach 12 i 13 padziernika odby³a siê konferencja naukowa
Wroc³aw jako europejska metropolia nauki i regionalne centrum
innowacyjne. Jej organizatorami by³y w³adze wojewódzkie i miejskie, a tak¿e Politechnika Wroc³awska i Wroc³awskie Centrum
Transferu Technologii. Uczestnikami obrad byli równie¿ gocie z
zagranicy oraz minister nauki prof. Andrzej Wiszniewski.
Ze strony organizatorów konferencji przybyli: marsza³ek województwa prof. Jan Waszkiewicz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wroc³awia Jaros³aw Obremski, wiceprezydent Wroc³awia Andrzej
£o, rektor AR prof. Tadeusz Szukc i wielu innych znacz¹cych
przedstawicieli nauki, polityki i gospodarki. Konferencja by³a jednoczenie okazj¹ do uroczystego otwarcia WCTT, czego dokonali
JM Rektor PWr prof. Andrzej Mulak wraz z prof. Janem Kochem,
kierownikiem Centrum.
Piêkny nowy budynek zas³uguje na pochwa³ê. Jest starannie
wykoñczony i wyposa¿ony, dysponuje nawet mo¿liwoci¹ symultanicznego t³umaczenia obrad, co mielimy okazjê sprawdziæ podczas posiedzeñ.
Celem konferencji by³o zanalizowanie warunków rozwoju orodka wroc³awskiego jako stymulatora przedsiêbiorczoci na Dolnym
l¹sku. Podjêta dyskusja powinna umo¿liwiæ wytyczenie celów i
opracowanie strategii rozwoju regionalnego systemu innowacyjnego, który ju¿ dzi dysponuje  m³odymi, co prawda, ale obiecuj¹cymi  placówkami podobnego typu: Wroc³awskim Parkiem Technologicznym S.A., Wroc³awskim Zintegrowanym Centrum Logistycznym S.A.
Otwieraj¹c konferencjê prof. Koch owiadczy³, ¿e nie jest zwolennikiem lamentu profesorskiego nad trudn¹ sytuacj¹ kadry naukowej. Widzi natomiast potrzebê skutecznego dzia³ania nad unowoczenieniem polskiego przemys³u. Powstanie w ten sposób rzeczywisty partner dla rodowiska naukowego. takim zmianom s³u¿y
zarówno kszta³cenie in¿ynierów, jak poszukiwanie metod wdra¿ania innowacji w przemyle. W 1995 podjêto program szkoleñ, a
nastêpnie seminariów i konferencji. W sumie z mo¿liwoci dokszta³cania skorzysta³o ju¿ 5 tysiêcy osób z przemys³u. Oko³o 38% szkoleñ zrealizowano na konkretne zamówienie.
Mówca przypomnia³ dowiadczenia swojego zespo³u w realizacji europejskich projektów pomocowych (TEMPUS) i
wspólnotowych. Wa¿n¹ rolê w rozwoju rodzimej przedsiêbiorczoci ma realizowany za pieni¹dze z UE projekt Centrum przekazu informacji nastawiony na poszukiwanie partnerów polskich firm za granic¹.
Centrum pe³ni te¿ regionalnego punktu kontaktowego dla zainteresowanych 5. Programem Ramowym. W sumie WCTT jest dowodem, ¿e w polskich warunkach taka jednostka ma racjê bytu.
Profesor Koch z³o¿y³ podziêkowania wszystkim instytucjom,
które przyczyni³y siê finansowo do powstania nowego obiektu:
Fundacji Polsko-Niemieckiej, Komitetowi Badañ naukowych i w³adzom Politechniki Wroc³awskiej. Wyrazi³ uznanie wykonawcom.
Nie zapomnia³ te¿ o swoich wspó³pracownikach.
W czasie konferencji wyg³oszono wiele referatów analizuj¹cych
rolê innowacyjnoci i plany dalszego rozwoju regionu w oparciu o
proinnowacyjne inicjatywy. Z myl¹ o naszych Czytelnikach przytaczamy wypowied min. Andrzeja Wiszniewskiego, gdy¿ wzbudzi³a szerok¹ dyskusjê i liczne uwagi. Có¿ zreszt¹ mo¿e bardziej
poruszaæ rodowisko ni¿ dyskusja nad skal¹ potrzebnego finansowani badañ naukowych? Zamieszczamy te¿ krótk¹ wypowied prof.
G.Pritschowa ze Stuttgartu.
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Wyst¹pienie prof. A. Wiszniewskiego w WCTT
Proszono mnie o dokonanie otwarcia tego Centrum, tego nowego gmachu Centrum Transferu Technologii. Ja tutaj siê czujê jak w
domu. Dla Pañstwa to nic dziwnego. S¹dzê, ¿e te¿ traktujecie mnie
jak domownika i w zwi¹zku z tym bêdziecie wyrozumiali, bo chcia³bym zacz¹æ od czego, co pozornie nie ma ¿adnego zwi¹zku z tematem.  zacz¹³ swoje wyst¹pienie prof. Wiszniewski.
Ca³e ¿ycie zawodowe spêdza³em jako in¿ynier elektryk zajmuj¹cy siê systemami energetycznymi, dlatego chcia³bym zacz¹æ od
planowania energetycznego. System taki sk³ada siê z trzech podstawowych elementów: generacji, przesy³u i odbioru. Zwykle uk³ad
taki nie jest zamkniêty  mamy wtedy do czynienia z importem i
ewentualnie eksportem energii. Jeli ten system ma dzia³aæ sprawnie, wszystkie trzy jego elementy powinny rozwijaæ siê harmonijnie i w sposób zsynchronizowany. Jeli bêdziemy budowaæ wielki
przemys³, ale nie zapewnimy mu dostaw energii elektrycznej, bêdziemy musieli wprowadzaæ stopnie zasilania, co starsi dobrze pamiêtaj¹ sprzed kilkunastu lat. Z kolei rozbudowa elektrowni przy
ma³ym zapotrzebowaniu na energiê elektryczn¹ jest dzia³aniem
bezsensownym, bo te elektrownie nie bêd¹ mog³y pracowaæ na najbardziej dogodnym poziomie generacji. Podobnie jest absurdem
budowanie wielkich elektrowni, gdy system przesy³owy jest za s³aby i nie umo¿liwia odpowiedniego przesy³u mocy. Ka¿de dziecko
to wie. Jest to zupe³nie oczywista rzecz nie tylko dla specjalisty od
systemów energetycznych, ale i ka¿dego laika, który popatrzy na
rys. 1 i uwiadomi sobie zwi¹zek miêdzy tymi trzema elementami:
generowaniem, przesy³em i odbiorem.

Rys.1 Schemat systemu energetycznego

To, co jest takie zupe³nie jasne w ocenie systemu energetycznego, wcale nie jest oczywiste w innych dziedzinach ¿ycia, m.in. w
tym w³anie obszarze, o którym ja chcê mówiæ: w obszarze wspó³zale¿noci miêdzy nauk¹, edukacj¹ oraz gospodark¹. Wiemy, ¿e ta
wspó³zale¿noæ istnieje. Kiedy siê zaczê³a? W jaki sposób istnia³a
zawsze. S¹dzê, ¿e kamieniem milowym, od którego nabra³a ona
tak cis³ego charakteru, by³a II wojna wiatowa. Wielki wp³yw nauki na sukces militarny spowodowa³, ¿e rz¹dom oraz inwestorom
zaczê³o siê op³acaæ bardzo intensywnie inwestowaæ w naukê. I dzisiaj nauka oraz edukacja sta³y siê elementami wielkiej gospodarki
narodowej oraz wiatowej i tworz¹ wspólnie system nieco zbli¿ony do systemu energetycznego. Na rys. 2 w bardzo uproszczony
sposób przedstawi³em ten system w formie analogicznej do systemu energetycznego. S¹ badania naukowe, których miejscem s¹
uczelnie, instytuty, a tak¿e wyspecjalizowane departamenty przemys³u. Mamy szeroko rozumian¹ gospodarkê: zarówno przemys³,
jak i sektor us³ug i ¿ycie spo³eczne, które stwarzaj¹ zapotrzebowanie na nowe technologie. Mamy te¿ przesy³, który w systemie energetycznym tworzy³y linie, transformatory. Tu widzê dwa elementy: kszta³cenie oraz transfer technologii. Kszta³cenie mo¿na okreliæ jako produkcjê absolwentów wy¿szych uczelni, którzy bêd¹ w
stanie przenieæ wyniki badañ naukowych do gospodarki.

Rys.2 Zastosowanie modelu systemu energetycznego do nauki edukacji i
gospodarki.

Te trzy podstawowe elementy, po³¹czone ze sob¹, s¹ dwustronnie sprzê¿one ze wiatem zewnêtrznym za porednictwem dokumentów, skodyfikowanej wiedzy, tj. przede wszystkim publikacji.
Za porednictwem publikacji nastêpuje te¿ wyp³yw wiedzy na zewn¹trz systemu. (W tym roku zarejestrowano np. 8400 publikacji
naszych uczonych. Mog¹ one mieæ formê patentów, licencji, nowych technologii, know-how.) Opracowania te zasilaj¹ gospodarkê i stanowi¹ sprzê¿enie ze wiatem zewnêtrznym tego naukowego
systemu, który dzi sk³ada siê wyranie z badañ naukowych, kszta³cenia i transferu technologii oraz gospodarki.
Podobnie jak w systemie energetycznym, jeli te trzy elementy
systemu nie rozwijaj¹ siê w sposób zharmonizowany, oznacza to,
¿e gdzie istnieje b³¹d, za który musimy p³aciæ, zazwyczaj kosztami ekonomicznymi  tak czy inaczej rozumianymi.
Te trzy podstawowe elementy musz¹ rozwijaæ siê harmonijnie.
To jest  jak twierdz¹ specjalici od systemów  decyduj¹cy warunek, bowiem w teorii systemów istnieje zasada, ¿e w z³o¿onym systemie, a to jest bardzo z³o¿ony system, optymalizacja tylko jednego podsystemu przynosi wiêcej strat ni¿ korzyci. Musimy optymalizowaæ ca³y system, a nie tylko jaki jego wycinek. Mówiê o
tym dlatego, ¿e bardzo czêsto s³yszy siê dzisiaj wezwania do rozwijania tylko jednej z dziedzin tego po³¹czonego systemu nauki,
kszta³cenia i gospodarki. Uwa¿am, ¿e kluczem do sukcesu jest rozwój SYSTEMU.
Jak mo¿na patrzeæ na to z naszego punktu widzenia? Jak mo¿na
stwierdziæ, gdzie w tym systemie s¹ pewne nieprawid³owoci, w¹skie gard³a?
Gdy gospodarka stwarza za ma³e zapotrzebowanie na innowacyjnoæ, oznacza to, ¿e klucz do sukcesu kryje siê w odpowiednim
nadaniu napêdu gospodarce. To ona powinna wykazywaæ wiêksze
zapotrzebowanie na wyniki badañ naukowych, a wiadomoæ korzystania z takich mo¿liwoci powinna byæ przenoszona przez zatrudnianych tam absolwentów uczelni. Jeli zatem gospodarka nie
zleca nam, uczonym, prac badawczych, to prawdopodobnie dlatego, ¿e s³aboæ (podkrelam: nie wina, ale s³aboæ!) jest po jej stronie. Jeli, z kolei, mamy za ma³o in¿ynierów, za ma³o studentów,
którzy byliby w stanie wprowadziæ innowacje do ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego, oznacza to prawdopodobnie, ¿e ten element
uk³adu jest niedorozwiniêty i nale¿y przede wszystkim finansowaæ
kapita³ ludzki. Jeli mamy za ma³o specjalistów i w zwi¹zku z tym
nie dop³ywa do gospodarki odpowiednia (z punktu widzenia potrzeb gospodarki) liczba innowacji, gospodarka rozwi¹¿e swoje
problemy w ten sposób, ¿e bêdzie importowaæ patenty, licencje,
know-how, a tak¿e specjalistów. Jest wiele krajów europejskich,
tak¿e nale¿¹cych do Unii Europejskiej, które dzi zg³aszaj¹ zapotrzebowanie na specjalistów, np. z Polski. To znaczy, ¿e ten element systemu jest tam  z tych czy innych wzglêdów  gorzej rozwiniêty ni¿ wymaga³oby zapotrzebowanie gospodarki.
Wreszcie jeli mamy za ma³¹ poda¿ innowacyjnych rozwi¹zañ
ze strony placówek badawczych (uczelni, instytutów badawczych...),
to oznacza, ¿e najs³abszym ogniwem, które nale¿y przede wszystDokoñczenie na stronie 14
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kim finansowaæ, s¹ badania. W ten sposób zaspokoi siê potrzeby
gospodarki i wykorzysta mo¿liwoci transferu technologii wynikaj¹ce z istniej¹cej liczby wykszta³conych ludzi i ze zdolnoci systemu do przenoszenia wiedzy z pracowni uczonego do gospodarki.
Naturalnie, gospodarka mo¿e te¿ zaopatrywaæ siê poprzez import
patentów i licencji spoza danego uk³adu gospodarczego.
Pozostaje jednak pytanie, co bêdzie siê dzia³o, gdy sfera badañ
bêdzie bardziej rozwiniêta, ni¿ potrzebuje tego gospodarka. Efektem bêdzie eksport publikacji, zw³aszcza do krajów, które bêd¹ w
stanie zastosowaæ proponowane innowacje.
W celu optymalnego rozwijania ca³oci systemu, co wi¹¿e siê z
pewnymi decyzjami ekonomicznymi i politycznymi, nale¿y znaleæ jakie mierniki, które wskazywa³yby dok³adnie, ilociowo, który z elementów wymaga wsparcia, gdzie nale¿y skierowaæ rodki.
Jak okreliæ niedobory, w¹skie gard³a? Jak w danym kraju, jak konkretnie w Polsce opisaæ sytuacjê? Mo¿emy korzystaæ w pewnej
mierze z dowiadczeñ krajów bogatych i wysoko rozwiniêtych 
naukowych i gospodarczych tygrysów. Pozwala to wyci¹gn¹æ pewne
wnioski.
Przedstawione dane dotycz¹ krajów OECD  uwa¿anych za najbogatsze na wiecie.
Rzecz¹ mo¿e najwa¿niejsz¹ dla nas jest finansowanie badañ naukowych. Zacznijmy od sprawdzenia, czy aby te obszary nie wymagaj¹ bardzo gwa³townej interwencji finansowej. W tym celu
przyjrzyjmy siê danym ilustruj¹cym ca³kowite wydatki na badania
naukowe ponoszone zarówno przez uczelnie, jak przez sektor przedsiêbiorstw (rys.3). Ilustracja pokazuje to w zale¿noci od produktu
krajowego brutto mierzonego na g³owê mieszkañca (z mno¿nikiem
103). Poszczególne punkty pokazuj¹ sytuacjê ró¿nych krajów. Przy
tej okazji nale¿y podkreliæ, ¿e mówi¹c o relacji miêdzy nauk¹ a
gospodark¹ nie mo¿emy abstrahowaæ od aktualnego produktu krajowego brutto. By³oby to absurdem, gdy¿ ten produkt krajowy jest
miernikiem stanu gospodarki! Jeli bêdziemy od tego abstrahowaæ
porównuj¹c nasze nak³ady na naukê z fiñskimi, niemieckimi czy
amerykañskimi, to dojdziemy po prostu do absurdu. W³anie ¿eby
Ca³kowite nak³ady na badania naukowe/mieszk. [USD skoryg.]

(PKB/mieszk) ´ 103 [USD skoryg.]

Rys. 3 Nak³ady na badania naukowe

tego unikn¹æ odnios³em nak³ady do PKB. Punkty na wykresie odpowiadaj¹ sytuacji poszczególnych krajów: Turcji, Polski, Meksyku, Wêgier, Grecji, Czech, Portugalii, Hiszpanii, W³och, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Austrii, Korei, Kanady, Danii, Niemiec, Finlan-

dii, Japonii i Szwecji.
Zapewne zwróc¹ Pañstwo uwagê, ¿e nauka polska jest bardzo
blisko dna tego wykresu, ale proszê zauwa¿yæ jednoczenie, ¿e
wynika to po prostu z naszego bardzo niskiego produkt krajowy
brutto. W dolarach, i to w dolarach najlepiej dla nas interpretowanych, tzn. z uwzglêdnieniem lokalnej si³y nabywczej, wynosi on
oko³o 8.000 dolarów.
Ten wykres mo¿na próbowaæ omówiæ. Tê górê mo¿na próbowaæ zaproksymowaæ. Choæ mo¿na tu stosowaæ bardzo z³o¿one
metody aproksymacji, zastosowa³em bardzo prosty sposób, z którego mo¿na bêdzie wyci¹gn¹æ bardzo konkretne wnioski. Poszczególne punkty uk³adaj¹ siê wzd³u¿ dwóch krzywych. Górna linia to
parabola. Kraje OECD, których nak³ady na finansowanie badañ
naukowych odpowiadaj¹ wielkociom le¿¹cym na tej paraboli,
zwiêkszaj¹ nak³ady na naukê proporcjonalnie do kwadratu PKB.
Zatem Polska, która mieci siê na tej krzywej, powinna zwiêkszaæ
nak³ady na naukê proporcjonalnie do kwadratu naszego PKB. (Ten
produkt przyrasta w tempie 5-7%; jak bêdzie 7%, to bêdzie znakomicie.) Przy ma³ych przyrostach PKB przyrost kwadratowy mo¿na
przybli¿yæ przyrostem podwojonym, (ma³a wartoæ podniesiona do
kwadratu jest pomijalna). Oka¿e siê wtedy, ¿e prawid³owy rozwój
nak³adów na badania naukowe powinien byæ dwukrotnie szybszy
ni¿ przyrost PKB. Jeli mamy przyrost 7%, to na badania naukowe
powinnimy wyk³adaæ o 14% wiêcej, jeli mamy przyrost 5%, to
na badania powinnimy wyk³adaæ co roku o 10% wiêcej itd. Jeli
tak bêdzie siê dzia³o, to bêdziemy siê poruszaæ ze wzrostem naszego PKB po paraboli, która pokazuje tê zale¿noæ. Ta myl przywieca³a nam w KBN, gdy postulowalimy taki w³anie realny przyrost nak³adów na badania naukowe: mniej wiêcej dwukrotnie szybszy ni¿ przyrost PKB.
Uzyskanie zgody na tego typu przyrost jest wyj¹tkowo trudne.
By³bym szczêliwy, gdyby w przysz³ym roku uda³o siê uzyskaæ
przyrost nak³adów na badania w takim tempie, jak to okrela ta
krzywa paraboliczna.
Z tej charakterystyki wynika jeszcze jeden wniosek, który z kolei bêdzie bardzo brutalny. Proszê zauwa¿yæ, gdzie na tym wykresie znajduje siê Polska. Nie jestemy poni¿ej wyznaczonej krzywej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e te kraje, które s¹ poni¿ej krzywej, s¹
niedofinansowane w dziedzinie nauki. Te, które s¹ powy¿ej, s¹ lekko przeinwestowane. My jestemy troszkê powy¿ej tej krzywej, a
wiêc argument, ¿e jestemy w zakresie badañ naukowych niedoinwestowani, jest argumentem co najmniej dyskusyjnym. Sytuacjê
mo¿na opisaæ nastêpuj¹co: wydatkujemy na badania naukowe ma³o,
mniej ni¿ nam potrzeba, ale na poziomie naszego stanu gospodarczego. Znajdowanie siê na tej krzywej wiadczy, ¿e wydatkuje siê
na poziomie aktualnego stanu gospodarki.
Rozwiñmy te rozwa¿ania na inne sfery tego systemu powi¹zañ
wzajemnych miêdzy badaniami, edukacj¹ i gospodark¹.
Chcia³bym pokazaæ zale¿noæ dotycz¹c¹ tego, co nazywamy
kapita³em ludzkim. Czy nasz problem to nie jest zbyt szczup³y kapita³ ludzki? Czy nie powinnimy inwestowaæ przede wszystkim w
rozwój kapita³u ludzkiego? Co jest optymalne? Stoimy pod tym
wzglêdem bardzo dobrze. Pozwoli³em sobie pokazaæ wykres (rys.4)
zale¿noci miêdzy liczb¹ badaczy (liczba ta uwzglêdnieniem wspó³czynnik pe³nego czasu pracy) na tysi¹c zatrudnionych  znów w
zale¿noci od PKB na g³owê mieszkañca. Proszê zauwa¿yæ, ¿e tu
jest Turcja, dalej Wêgry, Polska, Czechy, Grecja, Portugalia, Hiszpania, W³ochy, Austria, Korea, Wielka Brytania  nie wszystkie
kraje OECD, ale wiêkszoæ. Tu w wyniku aproksymacji otrzymujemy zale¿noæ liniow¹, czyli liczba naukowców na tysi¹c mieszkañców na ca³ym wiecie jest mniej wiêcej proporcjonalna do PKB
na g³owê mieszkañca. Okazuje siê, ¿e Polska jest znacznie powy¿ej tej prostej. Jeli przyj¹æ, ¿e ta aproksymacja jest w³aciwa, czyli ¿e ta zale¿noæ liniowa rzeczywicie oddaje prawid³owo zale¿noæ miêdzy PKB a liczb¹ badaczy, to oznacza, ¿e nasz kapita³ ludzki
jest bardzo bogaty, znacznie bogatszy ni¿ wskazywa³by na to stan
naszej gospodarki. Kraje znacznie od nas bogatsze (nawet W³ochy)
s¹ na poziomie naszym, a nawet ni¿szym. Innymi s³owy, mo¿emy
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mo¿na zaproksymowaæ liniowo bardzo dobrze, z wyj¹tkiem pewnej
grupy krajów. Nie s¹ to kraje niedorozwiniête, bo maj¹ 8 razy wiêksze nak³ady ni¿ Polska. Ta grupa krajów podejmuje ogromny wysi³ek intelektualny jeli idzie o naukê w obszarze innowacyjnoci i
dzia³alnoci patentowej. Ten wysi³ek powoduje, ¿e ich wynik innowacyjny jest jak gdyby trochê lepszy. Natomiast w odniesieniu do
krajów mniejszych tê zale¿noæ da siê opisaæ prost¹.
Polska znajduje siê troszkê powy¿ej prostej. St¹d wynika, ¿e
nasz poziom publikacji jest na poziomie wydatkowanych rodków.
Nie jestemy zatem specjalnie produktywni, ale te¿ nie jestemy
nieproduktywni. Jestemy trochê powy¿ej tej krzywej. Natomiast
nie jest to jaki szalony b³ysk intelektualny naszego wiata nauki.
Mo¿na st¹d wyci¹gn¹æ pewne wnioski, które mog¹ wskazywaæ,
gdzie w tym zestawie trzech elementów: nauki, edukacji i gospodarki jest najs³abiej, albo te¿ gdzie nale¿y inwestowaæ najsilniej, rozwój
którego obszaru spowoduje równomierny rozwój pozosta³ych.
Nale¿y jednak dodaæ niezwykle wa¿ny czynnik. Bowiem pierwszy schemat (rys.1) nie uwzglêdnia pewnego ogromnie w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym wa¿nego elementu: sprzê¿enia zwrotnego.
Rzeczywisty schemat powinien wygl¹daæ tak: badania naukowe 
nauczanie  gospodarka i sprzê¿enia zwrotne (rys.6). Innymi s³owy
rozwój gospodarczy napêdza badania naukowe, rozwój nauczania

(PKB/mieszk) ´ 103 [USD skoryg.]

Rys. 4 Liczba badaczy w poszczególnych krajach w funkcji dochodu
narodowego na g³owê mieszkañca.

byæ dumni, bo nasz kapita³ ludzki w zakresie badañ naukowych
jest bardzo du¿y.
Chcia³bym z kolei przedstawiæ inn¹ zale¿noæ, która dotyczy elementu eksportu z naszego obszaru badañ (rys. 5). Spójrzmy na liczRys. 6 Sprzê¿enie nauki, badañ i gospodarki

nak³ady na badaniaê/mieszk [USD skoryg.]

Rys 5 Publikacje w proporcji do nak³adów

bê publikacji, ale w zale¿noci nie od PKB, ale od nak³adów na naukê w danym kraju na g³owê mieszkañca. Tak siê kszta³tuj¹ u nas
publikacje na milion mieszkañców i nak³ady na g³owê. Tê zale¿noæ

tak¿e wp³ywa na badania naukowe. Z kolei badania naukowe tworz¹
podstawy dla nauczania, a nauczanie daje podstawy dla gospodarki.
Mamy tu do czynienia z centrami sprzê¿enia zwrotnego.
Dziêki sprzê¿eniu zwrotnemu mamy wzrost wyk³adniczy pod
warunkiem, ¿e wypadkowe wzmocnienie przekroczy pewien próg.
Jeli zatem chcemy, by nastêpowa³ wyk³adniczy wzrost naszej gospodarki, powinnimy mieæ pewnoæ, ¿e w ca³ym tym ci¹gu bêdziemy mieli przekroczony pewien poziom wzmocnienia, gdy¿ to
zapewni prawid³owy wzrost. Bardzo bym chcia³, by by³ to wzrost
wyk³adniczy. Ten wzrost wyk³adniczy mo¿na osi¹gn¹æ. S¹ na to
przyk³ady wród wielu krajów sporód naszego obszaru  np. Finlandia ma wzrost trzy razy wiêkszy ni¿ Polska, ale dochodzi³a do
niego przez ostatnich 25 czy 30 lat, niezwykle harmonijnie rozwijaj¹c te trzy elementy. Powo³am siê te¿ na Irlandiê, która dzi ma
PKB rzêdu 23.000 dolarów, a wiêc wiêkszy nawet ni¿ Wielka Brytania, a która w ci¹gu ostatnich 30 lat zrobi³a ten wielki skok polegaj¹cy na równomiernym rozwoju wszystkich trzech dziedzin.
Chcia³bym, abymy te wzorce mogli naladowaæ, co zmusza³oby nas do rozwijania nie tylko badañ naukowych, ale i wszystkich
pozosta³ych elementów, tym bardziej, ¿e w moim przekonaniu w¹skie gard³o w Polsce wystêpuje nie w nauce. W¹skim gard³em jest
gospodarka, która nie ujawnia zapotrzebowania na wyniki badañ
naukowych. To jest najwê¿sze gard³o w tym systemie po³¹czenia
wymienionych trzech elementów. I dlatego tego typu sympozjum
jak dzisiejsze, którego celem jest transfer technologii i zwiêkszenie
innowacyjnoci, ma ogromne znaczenie  mo¿e w³anie przyczyniæ siê do tego, aby element tego systemu, jakim jest gospodarka,
rozwija³ siê szybko, by ca³y system móg³ dobrze funkcjonowaæ.
Dziêkujê za uwagê.
(tekst nieautoryzowany)
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Uroczystoci wiêta
Nauki Wroc³awskiej
Godz. 8.30  Msza w. w intencji wroc³awskiego rodowiska
akademickiego  koció³ Najwiêtszego Serca Jezusowego
Obchody wiêta Nauki w tym roku  bêd¹cym wszak Rokiem
wiêtym  eksponowa³y szczególnie rolê duchowieñstwa w ¿yciu
tego rodowiska. Mamy nadziejê, ¿e stalimy siê w wyniku tego
bardziej uduchowieni.
Mszê w. w kociele Najwiêtszego Serca Pana Jezusa odprawi³
JE ks. kard. Henryk Gulbinowicz.
Homiliê wyg³osi³ rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego
we Wroc³awiu ks. prof. dr hab. Ignacy Dec. Stwierdzi³ on, ¿e symptomem obecnych czasów jest sk³onnoæ do narzekania na wszystko
i wszystkich. wiêto nauki powinno byæ jednak radosne. Podkreli³, ¿e istot¹ Kocio³a i chrzecijañstwa jest wdziêcznoæ Bogu.
Polega ona na dobrowolnym i radosnym zaakceptowaniu tego, kim
i czym jestemy. W dziêkowaniu Bogu i ludziom przeszkadza nam
grzech, zw³aszcza pycha. Wdziêcznoæ jest owocem pokory, uznania naszych potrzeb i przyjêcia darów, które otrzymujemy od innych. Przypomnia³ te¿, ¿e mamy wiele powodów do wdziêcznoci
Bogu: to, ¿e ¿yjemy w tym konkretnym miejscu i czasie, ¿e mamy
kogo kochaæ. Nale¿y te¿ dziêkowaæ za wolnoæ Polski, za Koció³,
za wszystkich ludzi, których spotykamy w ¿yciu (w tym za wspó³pracowników!), za tych, którzy k³adli podwaliny pod wroc³awski
orodek naukowy, za powo³anie do g³oszenia prawdy i za wszystkie nasze osobiste sprawy.
Godz. 9.45  z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii
Profesorów Lwowskich
Odby³o siê ono w uroczystej oprawie wojskowej. Szczególnie
podoba³ siê wystêp Orkiestry l¹skiego Okrêgu Wojskowego, która zebra³a rzêsiste brawa za odegrane marsze.
Rektor Akademii Rolniczej we Wroc³awiu prof. Tadeusz Szulc
wyg³osi³ przemówienie przypominaj¹ce martyrologiê polskich naukowców, a delegacje wroc³awskich uczelni, stowarzyszeñ i w³adz
samorz¹dowych z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki.
Godz. 10.30  uroczyste otwarcie Orodka Seniorów Wy¿szych
Uczelni Wroc³awia, ul. Olszewskiego 23
W obecnoci wojewody W.Krochmala, wiceprezydenta Wroc³awia Stanis³awa Huskowskiego, rektorów wroc³awskich uczelni
i licznych zainteresowanych, którzy przyjechali specjalnie podstawionym przez Politechnikê autokarem, dokonano powiêcenia nowego Orodka Seniorów. Dokona³ go JE ks. Kardyna³ Henryk Gulbinowicz w towarzystwie innych duchownych. By³ wród nich tak¿e ks. dziekan Stanis³aw Pikul z parafii w. Rodziny, który nie tak
dawno temu dokona³ powiêcenia kamienia wêgielnego. Wszyscy
obecni byli poruszeni szybkoci¹ i jakoci¹ realizacji 152 mieszkañ oraz czêci rehabilitacyjno-socjalnej o powierzchni 1128 m2,
gdzie ma powstaæ sto³ówka, bar, gabinety lekarski i stomatologiczny, sklep, zak³ad fryzjerski... Czynna jest ju¿ apteka. W imieniu
realizatorów przemówi³ prof. Otton D¹browski, który przedstawi³
skalê zrealizowanych prac i wysi³ki podjête dla ich ukoñczenia.
Fundacja zabiega bowiem o fundusze na uruchomienie centrum
rehabilitacji, które mog³oby s³u¿yæ tak¿e pracownikom uczelni i
mieszkañcom Wroc³awia.
G³os zabra³ równie¿ prof. Andrzej Mulak jako przedstawiciel
Rady Fundatorów. Podkreli³ rolê bezinteresownego zaanga¿owania wielu osób, które uwierzy³y w mo¿liwoæ realizacji ambitnego
zamierzenia. Jako reprezentantów tego grona wymieni³ pani¹ Cecyliê Biegañsk¹ i prof. Ottona D¹browskiego. Zebrani nagrodzili
ich gromkimi brawami. (Nawi¹zaniem do tego stwierdzenia by³a
póniejsza wypowied przewodnicz¹cego KZ NSZZS przy UWr
dra Andrzeja D¹browskiego, który wrêczy³ pani Biegañskiej piêk-
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ny bukiet kwiatów i wyrazi³ skruchê, ¿e nie wierzy³ przez d³ugi
czas w spe³nienie jej zamierzeñ.)
Wszyscy zebrani zostali zaproszeni do zwiedzenia budynku:
poszczególnych mieszkañ, gabinetu dentystycznego i klubu, gdzie
mo¿na by³o wpisaæ siê do pami¹tkowej ksiêgi. Mieszkañcy domu
wyra¿aj¹c zadowolenie z uzyskanych warunków przedstawili JE
Kardyna³owi probê o erygowanie kaplicy. Potrzebna jest ona
zw³aszcza najstarszym i najmniej sprawnym fizycznie mieszkañcom.
Godz. 10.30  z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
Profesorów Krakowskich wiêzionych we Wroc³awiu u zbiegu
ulic S¹dowej i wiebodzkiej
Przedstawiciele wroc³awskich uczelni uczcili pamiêæ wiêzionych
tu w czasie wojny krakowskich naukowców. Jako reprezentant Politechniki Wroc³awskiej wyst¹pi³ prorektor ds. nauczania prof. Jerzy wi¹tek.
Po po³udniu przyby³ tu równie¿ z Krakowa prezes stowarzyszenia Ne cedat Academia prof. Andrzej Ma³ecki. Wyrazi³ wdziêcznoæ wobec wroc³awian, którzy dbaj¹ o utrzymanie otoczenia tablicy.
Godz. 12.00  wiêto Nauki na PWr
Politechnika Wroc³awska wiêci³a uroczystoæ w auli. Zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹ JE ks. Kardyna³ H.Gulbinowicz, minister
nauki prof. Andrzej Wiszniewski, wojewoda wroc³awski Witold
Krochmal, rektorzy uczelni: prof. dr hab. in¿. Wies³aw Tr¹mpczyñski z Politechniki wiêtokrzyskiej, prof. dr hab. in¿. Janusz Sempruch z ATR w Bydgoszczy, prof. dr hab. in¿. Boles³aw Pochopieñ
z Politechniki l¹skiej i prof. T.Winnicki (Kolegium Karkonoskie).
Obecni byli te¿: komandor prof. dr hab. in¿. Adam Charchalis (AMWoj.) i komandor prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Dobrociñski (AMWoj.), prof. Andrzej Niewczas, dziekan Wydz. Mechanicznego
Politechniki Lubelskiej, prof. Stanis³aw Micha³owski dziekan Wydz.
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, prof. Antoni Janusz, prorektor AWF we Wroc³awiu oraz wicekurator owiaty Krzysztof
Lebiedowski.
Liczni gocie przybyli na uroczystoæ ze wzglêdu na cztery osoby odznaczane medalem PWr i nowego doktora honoris causa.
Wyró¿niono bowiem tymi godnociami osoby niepospolite.
Profesora Henryka Hawrylaka nie trzeba przedstawiaæ. By³ i
jest obecny na Politechnice od jej pocz¹tków. W nastêpnym numerze postaramy siê przekazaæ treæ wyk³adu, który wyg³osi³. Dotyczy³ on zarówno historii uczelni, jak dzia³alnoci zawodowej prof.
Hawrylaka. Zebrani s³uchali z uwag¹, a widok prezentowanych na
przeroczach ogromnych zwa³owarek wzbudzi³ entuzjazm wojewody Krochmala  absolwenta Wydzia³u Górniczego PWr.
Równie¿ profesorowie odznaczeni medalem PWr to filary naszej uczelni. Prof. Marian Cegielski z Wydz. Elektrycznego, prof.
Edmund Ma³achowicz z Wydz. Architektury i prof. Edward
Mielcarzewicz z Wydzia³u In¿ynierii rodowiska s¹ szeroko znani
tak¿e poza rodowiskiem wroc³awskim. Czwarty z wyró¿nionych
prof. Wies³aw Barwicz, elektronik, ze wzglêdu na stan zdrowia
nie móg³ przybyæ na uroczystoæ. Medal wrêczono mu 6 listopada
w Warszawie.
JM Rektor wyg³osi³ przemówienie, które zamieszczamy w
ca³oci na dalszych szpaltach.
G³ównym (pod wzglêdem czasowym) elementem uroczystoci
by³o wrêczanie licznych orderów, medali i odznaczeñ. Pan wojewoda z panem ministrem przebiegli nieskoñczon¹ iloæ razy wzd³u¿
podium auli ciskaj¹c d³onie i przypinaj¹c odznaczenia. Zebrani w
tym samym rytmie powstawali i siadali. Obecni na uroczystoci
pierwsi absolwenci mieli okazjê udowodniæ, ¿e ich kondycja fizyczna znacznie przekracza standardowy poziom.
Chwilê radoci mielimy w momencie, gdy wród wyczytanych
do odznaczenia znalaz³a siê prof. Monika Hardygóra. Ze strony
niektórych obecnych rozleg³o siê sensacyjnie brzmi¹ce wo³anie:
Patrzcie, Monika siê rozebra³a! I rzeczywicie, choæ nie do koñ-
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ca. Bowiem Pani Profesor zd¹¿y³a wy³uskaæ siê z dziekañskiej togi
i wyst¹pi³a w górniczym mundurze i przy mieczu.
Uroczystoæ zakoñczy³a siê spotkaniem w klubie, gdzie sk³adano gratulacje i wrêczano kwiaty wyró¿nionym.
Godz. 17.00  otwarte posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola, Aula Leopoldina, UWr
Program posiedzenia KRUWiO przyci¹gn¹³ bardzo licznych
goci.
 Przewodnicz¹cy KRUWiO prof. Romuald Gelles wyg³osi³ przemówienie przypominaj¹ce trudne pocz¹tki wroc³awskiej nauki po
wojnie. Zacytowa³ wspomnienia pierwszego rektora obu po³¹czonych uczelni prof. Stanis³awa Kulczyñskiego, który obrazowo przedstawi³ zrujnowane budynki i ksi¹¿ki gnij¹ce na ulicy. To wszystko
zmieni³o siê bardzo szybko, jeli uwzglêdni siê nadzwyczaj ograniczone mo¿liwoci ówczesnego spo³eczeñstwa.
 Tu ponownie rozpoczê³o siê wrêczanie odznaczeñ, zw³aszcza
licznie reprezentowani byli przedstawiciele Akademii Medycznej,
która obchodzi³a w tym roku swój jubileusz. Rektor AMed prof.
Leszek Paradowski odznaczy³ prof. Gellesa srebrn¹ odznak¹ swojej uczelni. (Niestety, nikt nie chcia³ siê rozebraæ, choæ u lekarza to
nie wstyd. Mimo ¿e ta czêæ uroczystoci trwa³a znacznie krócej
ni¿ politechniczna, jej przewlek³oæ wzbudzi³a oburzenie prof. Józefa Dudka. Có¿, ¿ycie to nie salon.)
 Nadszed³ wreszcie oczekiwany moment wrêczenia nagrody
Kolegium Rektorów za integracjê rodowiska akademickiego. Laureatem zosta³ w tym roku JE Ks. Kardyna³ dr Henryk R. Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wroc³awski, Wielki Kanclerz Papieskiego Wydzia³u Teologicznego, Wyg³oszenie laudacji przypad³o
w udziale gen. bryg. Ryszardowi Lacknerowi, Komendantowi-Rektorowi Wy¿szej Szko³y Oficerskiej. Wyzna³ on, ¿e mimo w³aciwej swemu zawodowi i randze odwagi, z pewnym lêkiem przystêpuje do opisania osi¹gniêæ laureata. Mimo to przedstawi³ jego dorobek  zarówno naukowy, jak i zwi¹zany z powo³aniem. Za najwa¿niejsze osi¹gniêcie Ks. Kardyna³a uzna³ jednak zdolnoæ tworzenia atmosfery wspólnej, zgodnej pracy nad wyznaczonymi celami. To sprawia, ¿e Kolegium Rektorów dzia³a skutecznie dla wspólnego dobra rodowiska. Materialny wymiar nagrody to obraz, który przedstawia fragment Ostrowa Tumskiego.

Pamiêæ o profesorach lwowskich

Fot. Bartosz Sadowski

W dniu wiêta Zmar³ych z inicjatywy Jaros³awa Obremskiego,
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Wroc³awia radni sk³adali kwiaty na grobach zas³u¿onych mieszkañców naszego miasta i pod pomnikami symbolizuj¹cymi martyrologiê narodu polskiego. Delegacja, w sk³ad której wchodzili radni: Andrzej Siciñski (PWr, I25), Eugeniusz S¹siadek i Gra¿yna Tomaszewska, w Dniu Zadusznym odda³a ho³d pomordowanym profesorom lwowskim. Kwiaty
pod pomnikiem symbolizuj¹cym ich mêczeñsk¹ mieræ z³o¿y³ tak¿e reprezentuj¹cy Politechnikê Wroc³awsk¹ prorektor prof. Jerzy
wi¹tek. 

 JE Ksi¹dz Kardyna³ dziêkuj¹c za nagrodê wyrazi³ wolê odwzajemnienia siê rodowisku, które ostatnio tak go wyró¿nia (by³o
to niew¹tpliwie nawi¹zanie do doktoratu h.c. nadanego przez AR
podczas inauguracji roku akademickiego). Dlatego zadeklarowa³,
¿e o ile w uroczycie otwartym Domu Seniora znajdzie siê pomieszczenie na kaplicê, gotów jest wyposa¿yæ je swoim nak³adem. (Mój
spowiednik poucza³ mnie  doda³  by nie przyjmowaæ prezentów,
bo albo oka¿ê siê niewdziêczny, albo doprowadzê biskupstwo do
ruiny. Ale nie przewidzia³ instytucji sponsorów. Wiêc bardzo na nich
liczê.)
Uroczystoæ uwietni³ wystêp ¯eñskiego Chóru Akademickiego Canto Ardente pod dyr. Barbary Zathey.
Nastêpnie gocie przeszli do Auditorium Marianum, gdzie sk³adano Kardyna³owi gratulacje.
Póniej w kociele uniwersyteckim odby³ siê koncert powiêcony laureatowi. Wród wykonawców muzyki Gabriela Fauré by³ Chór
Politechniki Wroc³awskiej.
W nastêpnym numerze zamiecimy zdjêcia i szersze materia³y
dotycz¹ce obchodów wiêta Nauki Wroc³awskiej.
Maria Kisza

Przemówienie JM Rektora PWr
prof. dr hab. in¿. Andrzeja Mulaka
w dniu wiêta Uczelni w roku 2000
Zebralimy siê dzisiaj w Auli, by obchodziæ wiêto Politechniki
Wroc³awskiej i wiêto Nauki Wroc³awskiej po raz ostatni w tym
stuleciu. W ostatnim roku, semestrze, a nawet w przedostatnim
miesi¹cu XX stulecia.
Dzisiaj przypada 55. rocznica pierwszego wyk³adu akademickiego na naszej Uczelni. Towarzyszy nam, jak co roku, pami¹tkowe zdjêcie uczestników tego wyk³adu, wyg³oszonego przez prof.
Kazimierza Idaszewskiego.
W tym uroczystym dniu zwracamy umys³y i serca w kierunku
naszych pionierów  tych, którzy stanêli w 1945 r. u kolebki naszej
Uczelni. Im te¿ powiêcamy nasz¹ uroczystoæ, im przyznane zosta³o najwy¿sze odznaczenie Politechniki Wroc³awskiej  jej medal. Jednemu z najbardziej czcigodnych profesorów-pionierów
Uczelnia nadaje dzisiaj to, co ma najbardziej cennego  tytu³ doktora honoris causa. W laudacjach zostan¹ przedstawione wielkie
dokonania odznaczonych, ale i tak¿e wyrazy wielkiej wdziêcznoci ca³ej spo³ecznoci naszej Uczelni.
W dniu dzisiejszym zwracamy siê do tych, co odeszli, w czasach
dawniejszych i ostatnio. W ich intencji , jak i pracowników wszystkich szkó³ wy¿szych Wroc³awia odprawiona zosta³a dzisiaj rano Msza
w. Z³o¿ylimy kwiaty pod pomnikiem pomordowanych profesorów
lwowskich oraz pod tablic¹ martyrologii profesorów krakowskich
³¹cz¹c siê duchowo ze wspólnot¹ akademick¹ Krakowa.
rodowisko akademickie Wroc³awia nie ogranicza siê do wyrazów wdziêcznoci i kwiatów. Swoim pionierom i seniorom pomog³o wybudowaæ ca³e osiedle licz¹ce 170 mieszkañ, by wiek zwany
z³otym móg³ byæ dla nich wiekiem naprawdê z³otym, by zaznali
zas³u¿onego odpoczynku. Kierujemy wyrazy podziêkowania w stronê JE ks. kardyna³a za akt powiêcenia Osiedla Seniorów Fundacji
Pro Homine. Uroczystoæ odby³a siê godzinê temu.
Przekraczanie granicy miêdzy wiekami sk³ania do rozwa¿añ
ogólniejszych nad bie¿¹c¹ sytuacj¹ i perspektywami Uczelni, szkolnictwa wy¿szego, a nawet ca³ej edukacji narodowej. Sk³ania do
szukania analogii historycznych. Rozwa¿ania na zderzaku wieków dotycz¹ce pojedynczej uczelni wydaj¹ siê niezmiernie trudne
wobec p³ynnoci otoczenia, niepewnoci legislacyjnej i kruchoci
podstaw materialnych jej dzia³ania. Jedno jest pewne: wyzwanie
dla naszych czasów stanowi odnowienie ca³ego systemu edukacji
narodowej, którego trzecim, najwy¿szym piêtrem, zwi¹zanym w
sposób nierozerwalny z ca³oci¹, jest szkolnictwo wy¿sze.
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Chcê teraz powiêciæ kilka s³ów czasom Komisji Edukacji Narodowej i nasuwaj¹cym siê analogiom do czasów dzisiejszych. Sama
Komisja Edukacji Narodowej nale¿y do panteonu wiêtoci narodowych, ale szersza wiedza o dokonaniach jej nie jest bardzo powszechna.
Komisja Edukacji Narodowej zosta³a powo³ana do ¿ycia w 1774
r. w celu organizacji od podstaw szkolnictwa na 3 poziomach: elementarnym, rednim i akademickim, zadbania o europejski poziom
kszta³cenia. Reforma wprowadzi³a w pe³ni jêzyk polski, du¿y udzia³
nauk przyrodniczych i wychowanie koedukacyjne.
Nasza, realizowana od 3 lat, reforma ma za g³ówne zadania odejcie od masowego kszta³cenia zawodowego w kierunku szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego, zwiêkszenie dostêpnoci wykszta³cenia dla
m³odzie¿y wiejskiej i z ma³ych miejscowoci, zwiêkszenie liczby
m³odzie¿y studiuj¹cej, a tak¿e podniesienie poziomu owiaty do
wymogów europejskich. To podobnie powa¿ne wyzwanie.
W r. 1775 powo³ano Towarzystwo Ksi¹g Elementarnych, którego sekretarzem by³ jezuita Grzegorz Piramowicz. Towarzystwo to
ma w dorobku wspania³e podrêczniki szkolne, w tym zamawiane
za granicê: podrêcznik z matematyki Simina LHuiller z Genewy,
podrêcznik z logiki Etiennea Conditlaca. By³y te¿ bardzo dobre
podrêczniki polskie, jak np. podrêcznik botaniki ks. Jana Kluka z
Ciechanowca.
W okresie rozkwitu Komisja Edukacji Narodowej patronowa³a
1600 szko³om elementarnym, 74 szko³om rednim (szecio-, a potem siedmioletnim) z 15.000 uczniów i dwóm Akademiom: Krakowskiej i Wileñskiej. Nie zapomniano o starannym wykszta³ceniu
nauczycieli. Na tamte czasy by³a to masowa dzia³alnoæ edukacyjna. Podrêczniki szkolne, kontakty z systemami edukacyjnymi krajów rozwiniêtych, kszta³cenie nauczycieli to tak¿e wa¿ne tematy
dla obecnej reformy edukacyjnej w Polsce.
Komisja Edukacji Narodowej dzia³a³a 21 lat do 1795 r., ale pozosta³y po niej system utrzymywa³ ¿ywotnoæ i autonomiê np. w zaborze rosyjskim do r. 1839, a wiêc przez ponad 40 lat. W tym drugim
okresie powsta³o wspania³e Liceum Krzemienieckie (1805) i Uniwersytet Warszawski (1816). Warto pamiêtaæ o rozpiêtoci tych dat
przy próbie oceny efektów wdro¿enia obecnej reformy po 3 latach.
W czasach Komisji Edukacji Narodowej wprowadzono co
na kszta³t karty nauczyciela  ogólnopañstwowy system wynagrodzeñ. W jednym nasi przodkowie byli od nas o wiele bardziej przezorni reforma nie by³a finansowana z bie¿¹cej dzia³alnoci finansowej pañstwa, a ze sta³ych dochodów pochodz¹cych z dóbr pojezuickich. Przypomina to zreszt¹ jedn¹ z aktualnych inicjatyw.
Zwróæmy jeszcze na chwilê uwagê na szko³y wy¿sze. W tym czasie by³y w Polsce 2 Akademie: Krakowska i Wileñska, przekszta³cona w Szko³ê G³ówn¹ Koronn¹ i Litewsk¹. Reformie Akademii Krakowskiej patronowa³ sam Hugo Ko³³¹taj. Program naprawczy szkó³
uj¹³ w rozprawie O wprowadzeniu dobrych nauk do Akademii Krakowskiej. Wkrótce te¿ zosta³ rektorem tej uczelni.
Akademia Wileñska sw¹ reformê zawdziêcza PoczobuttowiOdlanickiemu. Ka¿da z Akademii sk³ada³a siê z 2 Collegiów: Collegium Physicum z matematyk¹, fizyk¹ i medycyn¹ oraz Collegium
Moralium z teologi¹, prawem i literatur¹. Wspaniale rozwinê³y siê
na obydwu Akademiach nauki przyrodnicze. Poziom Akademii móg³
byæ porównywany z poziomem europejskim. Akademie dzia³a³y w
cis³ym po³¹czeniu ze szko³ami rednimi. Zasada ta jest wa¿nym
postulatem obecnej reformy edukacji.
Skupmy jeszcze uwagê na wynikach realizacji tej reformy. Wprowadzanie reformy to proces krocz¹cy. Za 1,5 roku reforma dojdzie
do poziomu matury. Funkcjonuj¹ ju¿ nowe szko³y podstawowe i
gimnazja z za³o¿onym jednolitym poziomem w ca³ym kraju, z pra-
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cowniami komputerowymi, tam, gdzie trzeba, wspomagane przez
gimbusy. 80% m³odzie¿y koñcz¹cej gimnazjum ma przejæ do liceum. 50% absolwentów liceum przejdzie, po ukoñczeniu szko³y
policealnej, do pracy zawodowej, 50% na studia. Liceum jest silnie
sprofilowane. 5 profili i 30 nachyleñ profilowych pozwalaj¹ na lepsze przygotowanie absolwentów tak do pracy zawodowej, jak i do
podjêcia studiów. Liceum koñczy nowa matura, której spodziewamy siê od roku 2002. Matura jednolita w ca³ym kraju, sprawdzana
przez specjalnie przeszkolonych egzaminatorów. Trzy przedmioty
(jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy) s¹ obowi¹zkowe. Zdawaæ
mo¿na tak¿e dodatkowe przedmioty na poziomie standardowym lub
rozszerzonym. Na mocy porozumienia krakowskiego zawartego
miêdzy KRASP i MEN  wyniki nowej matury, po uzyskaniu zgody senatu uczelni, maj¹ byæ (z pewnymi wyj¹tkami) podstaw¹ przyjêcia na studia.
Reforma edukacji dosz³a do bram szkó³ wy¿szych, czy je przekroczy? Kiedy to siê stanie? Reforma szkolnictwa wy¿szego powinna domkn¹æ ca³¹ reformê edukacji narodowej. Polskie szkolnictwo wy¿sze stanowi skomplikowan¹ i nieuporz¹dkowan¹ mozaikê szkó³ pañstwowych, pañstwowych zawodowych i niepañstwowych, podzielonych czêsto sprzecznymi interesami i nie zawsze
zdrow¹ konkurencj¹.
Jedn¹ z najwiêkszych trudnoci, przed któr¹ sta³o pañstwowe
szkolnictwo wy¿sze  problem pogodzenia czêciowej odp³atnoci
za studia z zasad¹ konstytucyjn¹  Trybuna³ Konstytucyjny rozwi¹za³ przed kilku dniami. Trybuna³ Konstytucyjny stan¹³ na stanowisku, ¿e z ducha Konstytucji wynika, ¿e dostêpnoæ studiów
jest nadrzêdna w stosunku do bezp³atnoci studiów. To brzmi jak
paradoks. Proszê jednak zwróciæ uwagê, ¿e przy cile przestrzeganej bezp³atnoci studiów mielibymy co prawda bardzo du¿o
kandydatów na studia, ale na placu boju zosta³yby tylko nieliczne
uczelnie mog¹ce ich kszta³ciæ. Trzeciej drogi  ¿eby wszyscy studiowali i za darmo  po prostu nie ma.
Do najwa¿niejszych zagadnieñ czekaj¹cych na rozwi¹zania nale¿¹:
 akredytacja czyli powszechny obiektywny pomiar jakoci
kszta³cenia,
 karta nauczyciela akademickiego czyli ustawowe umocowanie wynagrodzeñ pracowników szkolnictwa wy¿szego, byæ mo¿e z
pominiêciem trudnego dla bud¿etu roku 2001,
 umocnienie autonomii szkolnictwa wy¿szego jako ca³oci poprzez ustawowe zapisanie pewnych kompetencji dla KRASP,
 ustalenie ram prawnych dla wspó³pracy szkó³ ró¿nych typów
(np. przy wspólnym korzystaniu z kadry naukowej) oraz mo¿liwoci zawi¹zywania federacji uczelni.
Konieczne jest uchwalenie nowego prawa o szkolnictwie wy¿szym, którego projekt opracowywany od lat nie ma, jak siê wydaje, zbyt du¿ych szans na uchwalenie. Byæ mo¿e jeszcze przez d³u¿szy czas bêdziemy musieli siê godziæ na rozstrój szkolnictwa wy¿szego i dysharmoniê w systemie edukacji narodowej.
Upadaj¹c¹ pod koniec XVIII w. Polskê by³o staæ na wielki wysi³ek legislacyjny i organizacyjny, nas dzisiaj, w ca³kiem odmiennych okolicznociach, na taki wysi³ek jakby nie staæ.
W r. 1783 król Stanis³aw August przemawiaj¹c do cz³onków
Komisji Edukacji Narodowej powiedzia³: Wiele¿ ju¿ prac moich,
wiele moich zamys³ów, do polepszenia losu naszego wymierzonych,
by³o nadaremnych, Ale to nie wygasi we mnie usilnej ¿¹dzy starania siê, ile bêdê móg³, o dobro narodu. Póki tylko ¿yæ bêdê, póty
nie przestanê ³o¿yæ wszystkiego mego czasu i prac podejmowaæ,
i kosztu w³asnego ³o¿yæ dla Ojczyzny.
¯yczmy sobie w ostatnich dniach odchodz¹cego roku, by w Polsce znaleli siê tacy ludzie, takie si³y, które dokoñcz¹ wielkie dzie³o naprawy edukacji narodowej. ¯e znajd¹ siê tacy ludzie, którzy
s³owa ostatniego króla polskiego uznaj¹ za swoje. 
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Katedra Planowania Przestrzennego
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego
1. Prof. dr hab. in¿. Juliusz MROZOWICZ
Instytut Budownictwa
Wydzia³ In¿ynierii rodowiska
1. Dr hab. in¿. Krzysztof BARTOSZEWSKI, prof. nzw.
Instytut In¿ynierii Ochrony rodowiska
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki
1. Prof. dr hab. in¿. Lucjan JACAK
Instytut Fizyki
Studium Nauki Jêzyków Obcych
1. Dr Mieczys³aw MENDYCHOWSKI
NAGRODY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Nagrody Indywidualne
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego
Prof. dr hab. in¿. Antoni BIEGUS
Instytut Budownictwa
Wydzia³ Elektroniki
Prof. dr hab. in¿. Adam JANIAK
Instytut Cybernetyki Technicznej
Wydzia³ Elektryczny
Prof. dr hab. in¿. Henryk MARKIEWICZ
Instytut Energoelektryki
N a g ro d y Z e s p o ³ o w e
Wydzia³ Chemiczny
1. Prof. dr hab. in¿. Juliusz SWORAKOWSKI
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej
2. Prof. dr hab. Stanis³aw NESPUREK
Instytut Chemii Makromolekularnej
Czeska Akademia Nauk
3. Dr hab. in¿. Józef LIPIÑSKI, prof.nzw.
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej
4. Dr in¿. Aleksandra LEWANOWICZ
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej
5. Dr hab.in¿. Andrzej OLSZOWSKI, prof.nzw.
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej

6. Mgr in¿. Ewa LIWIÑSKA
doktorantka Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej
WYKAZ OSÓB, KTÓRE UZYSKA£Y
STOPIEÑ DOKTORA HABILITOWANEGO
Wydzia³ Architektury
1. Dr hab. in¿. arch. Romana CIEL¥TKOWSKA
Wydzia³ Architektury Politechniki Gdañskiej
2. Dr hab. in¿. arch. Alina DRAPELLA- HERMANSDORFER
Zak³ad Kszta³towania rodowiska Wydzia³u Architektury
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego I Wodnego
1. Dr hab.in¿. Jerzy Piotr HO£A, Instytut In¿ynierii L¹dowej
2. Dr hab. in¿. Jakub MARCINOWSKI, Instytut In¿ynierii L¹dowej
3. Dr hab. in¿. W³adys³aw MIRONOWICZ, Instytut In¿ynierii
L¹dowej
4. Dr hab. in¿. Henryk NOWAK, Instytut Budownictwa
Wydzia³ Chemiczny
1. Dr hab.inz. Piotr SYNOWIEC
Instytut In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki l¹skiej
2. Dr hab. in¿.Bogdan SZCZYGIE£, Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych
Wydzia³ Elektroniki
1. Dr hab. in¿. Maria D¥BROWSKA-SZATA, Instytut Techniki
Mikrosystemów
2. Dr hab. in¿. Danuta KACZMAREK, Instytut Techniki Mikrosystemów
3. Dr hab. in¿. Halina KWANICKA, Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania
4. Dr hab. in¿. Karol NITSCH, Instytut Techniki Mikrosystemów
5. Dr hab. in¿. Eugeniusz NOWICKI, Instytut Cybernetyki Technicznej
6. Dr hab. in¿. Zenon ULMAN, Wydzia³ Elektroniki i Automatyzacji Politechniki
Gdañskiej
7. Dr hab.in¿. Marian URBAÑCZYK, Instytut Fizyki, Politechnika l¹ska
Wydzia³ In¿ynierii rodowiska
1. Dr hab. in¿. Jerzy BARTNICKI
Norweski Instytut Meteorologiczny
Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny
1. Dr hab.in¿. Maciej Chorowski, Instytut Techniki Cieplnej i
Mechaniki P³ynów
Wydzia³ Mechaniczny
1. Dr hab. in¿. Tomasz NOWAKOWSKI, Instytut Konstrukcji i
Eksploatacji Maszyn
2. Dr hab. in¿. Franciszek PRZYSTUPA, Instytut Konstrukcji i
Eksploatacji Maszyn
3. Dr hab. in¿. Edmund WEISS, Orodek Badawczo-Rozwojowy
Obrabiarek i Urz¹dzeñ Specjalnych w Poznaniu
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki
1. Dr hab. in¿. Jacek GOC, Instytut Fizyki Politechniki Poznañskiej
2. Dr hab. in¿. Stefan KRUSZEWSKI, Instytut Matematyki i Fizyki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
3. Dr hab. in¿. Antoni MITU, Instytut Fizyki
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Fot. Bartosz Sadowski

powsta³ym w 1963 r. Instytucie
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
PWr utworzy³ w 1965 r. Zak³ad
Maszyn i Urz¹dzeñ Górnictwa Odkrywkowego, którym kierowa³
przez 25 lat.
Pe³ni³ wiele odpowiedzialnych
funkcji na uczelni. By³ prodziekanem (w latach 1956-58 i 1965-67),
a potem dziekanem (w latach 196775 oraz 1990-93) Wydzia³u Mechanicznego PWr, a tak¿e dyrektorem
(w latach 1975-88) Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W
latach 1969-73 by³ zastêpc¹, a w latach 1973-80 przewodnicz¹cym
Prezydium Senatu PWr. W latach
1990-99 przewodzi³ Komisji Senatu PWr ds. Rozwoju Kadr Naukowych. Obecnie  ju¿ trzeci¹ kadencjê  jest Pe³nomocnikiem Rektora
ds. Rozwoju Kadry Naukowej.
Dzia³alnoæ naukowa prof.
Henryka Hawrylaka koncentrowa³a siê na zagadnieniach analizy i
matematycznego modelowania
procesów urabiania przestrzennej
struktury rzeczywistych gruntów
i ska³ oraz procesów oddzia³ywania narzêdzi roboczych na materia³y ziarniste, stanowi¹ce efekt
rozdrabniania orodków ci¹g³ych.
Badania nad problematyk¹ kinetyki procesów mechanicznego
urabiania i ³adowania procesów
mineralnych da³y podstawê do
stworzenia w tej dziedzinie szko³y naukowej. Wspó³praca z licznymi orodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i przemys³owymi w kraju i za granic¹ doprowadzi³a do stworzenia podstaw
budowy zunifikowanych zestawów krajowych maszyn górnictwa odkrywkowego, a zw³aszcza
serii koparek wielonaczyniowych
oraz wielonaczyniowych ³adowarko-zwa³owarek.
Dorobek publikacyjny prof. H. Hawrylaka obejmuje ponad 120
pozycji, w tym 8 ksi¹¿ek, monografii i podrêczników oraz artyku³y
i referaty krajowe i zagraniczne. Prof. H. Hawrylak przygotowa³
te¿ dla przemys³u ponad 90 prac niepublikowanych. Bra³ te¿ udzia³
w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granic¹.
Prof. Henryk Hawrylak wypromowa³ 16 doktorów. W gronie
jego wspó³pracowników 4 osoby uzyska³y stopieñ doktora habilitowanego, a 5 innych  tytu³ naukowy profesora.
O wysokim autorytecie naukowym prof. Henryka Hawrylaka
wiadczy jego obecnoæ jako cz³onka lub przewodnicz¹cego w radach, komitetach lub komisjach naukowych ró¿nych orodków naukowo-badawczych.
Za swoj¹ dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹, organizacyjn¹ i
spo³eczn¹ prof. Henryk Hawrylak otrzyma³ liczne odznaczenia,
wyró¿nienia i tytu³y, w tym dwukrotnie Nagrodê Pañstwow¹ II stopnia Zespo³ow¹, Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i
Medal Politechniki Wroc³awskiej. 

Doktor honoris causa PWr

Profesor Henryk Hawrylak
Prof. Henryk Hawrylak urodzi³ siê 24.05.1924 r. w Lublinie. W
1945 r. zda³ maturê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Zamociu i
rozpocz¹³ studia na Politechnice Wroc³awskiej. Uczestniczy³ w
pierwszych polskich wyk³adach na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym, który ukoñczy³ w 1950 r. W czasie studiów by³
cz³onkiem Akademickiej Stra¿y Uniwersyteckiej, Stowarzyszenia
Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu i Politechniki. Stopieñ
doktora nauk technicznych uzyska³ w 1961 r., stopieñ doktora habilitowanego  w 1965 r., tytu³ profesora nadzwyczajnego  w 1969
r., a tytu³ profesora zwyczajnego w 1975 r.
Dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i naukowo-techniczn¹ rozpocz¹³ w 1948
r. jako pracownik Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn w Bytomiu. Pracowa³ tak¿e w Instytucie Konstrukcji Mechanicznych. W
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Doktor honoris causa PWT karyna³. Joseph Ratzinger

wielu miêdzynarodowych nagród i wyró¿nieñ.
Ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, rektor PWT we Wroc³awiu, który
by³ promotorem doktoratu honoris causa, stwierdzi³ w laudacji, ¿e
kard. Ratzinger jest najwiêkszym teologiem wród kardyna³ów i
najwybitniejszym kardyna³em wród teologów. Widzi on pracê Kongregacji Nauki Wiary nie jako os¹dzanie i potêpianie, lecz jako
wspólne szukanie odpowiedzi, pomaganie tym, którzy maj¹ w¹tpliwoci, czy s¹ wierni nauce chrzecijañskiej. Podkrelaj¹c wa¿n¹
rolê Kardyna³a w dokonaniach Papie¿a ks. prof. Ignacy Dec stwierdzi³, ¿e bez tego szczególnego zespo³u Wojty³a-Ratzinger Koció³
zapewne inaczej by funkcjonowa³. Jest rzeczywicie Doktorem 
Ksiêciem wspó³czesnego Kocio³a i dzisiejszej teologii  stwierdzi³ Ksi¹dz Rektor.
W okolicznociowym wyk³adzie kard. Joseph Ratzinger poruszy³ zagadnienie wiary i wiedzy. Jego zdaniem kwestia wiary sta³a
u podstaw rozwa¿añ teologów wszystkich czasów. Wiara nie wyrêcza teologii, ale j¹ wspiera, gdy rozum dochodzi do granic swego
poznania. Wiara nigdy nie prowadzi do pe³nej pewnoci, ale te¿ i
wyrzeczenie siê jej nie uwalnia cz³owieka od wszystkich w¹tpliwoci. W tym tkwi pewna si³a, ale i s³aboæ wiary  powiedzia³.
Zauwa¿y³, ¿e kategoria pewnoci w teologii ma zupe³nie inny charakter ni¿ w naukach przyrodniczych. Kardyna³ Ratzinger dostrzega zagro¿enie w sposobie mylenia, w którym za prawdziwe uwa¿a
siê s¹dy mo¿liwe do udowodnienia tylko metodami nauk przyrodniczych. Wtedy z pola widzenia znika wiele prawdziwie ludzkich
zagadnieñ. Wiarê prze¿ywamy nie jako hipotezê, ale jako pewnoæ, która dwiga ca³e nasze ¿ycie t³umaczy³. (ml)

W dniu 27 padziernika 2000 r. podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001 Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu
nada³ godnoæ doktora honoris causa JE kard. Josephowi Ratzingerowi, prefektowi watykañskiej Kongregacji Nauki Wiary.
Kard. Joseph Ratzinger urodzi³ siê 16.04.1927 r. w Bawarii. W latach 1946-51 studiowa³ filozofiê i teologiê w Freising
i Monachium. W 1951 r. przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. W 1953
r. uzyska³ doktorat, a w cztery lata póniej habilitacjê na uniwersytecie monachijskim. W 1958 r. zosta³ profesorem nadzwyczajnym teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Freising, a w 1959 profesorem zwyczajnym w Bonn. W 1963 r.
przeniós³ siê na uniwersytet w Münster, a nastêpnie w 1966 r.
do Tybingi. W 1969 r. zosta³ powo³any do na katedrê teologii
systematycznej Uniwersytetu w Regensburgu.
Arcybiskupem Monachium i Freising zosta³ w 1977 r., a
w rok póniej otrzyma³ godnoæ kardynalsk¹. 25.11.1981 r.
papie¿ Jan Pawe³ II mianowa³ go prefektem Kongregacji
Nauki Wiary oraz przewodnicz¹cym Papieskiej Komisji BiPochód dostojników
blijnej i Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej. Pe³ni³ te¿
wiele funkcji w Kurii Rzymskiej.
Kardyna³ Joseph Ratzinger nale¿y do cis³ej czo³ówki teologów chrzecijañskich XX wieku. W swoich pracach badawczych zajmuje siê teologi¹ dogmatyczn¹ i fundamentaln¹. Wiele dzie³ powiêci³ tajemnicy Kocio³a. Wielkim tematem w dzia³alnoci naukowej kard. Josepha Ratzingera
jest Osoba Jezusa Chrystusa. Jest on zwolennikiem oryginalnej chrystologii sensu. Zawarta jest w niej teza, ¿e Jezus
Chrystus jest wtopiony w ca³¹ historiê wiata i ludzkoci,
nadaj¹c jej nowy sens. Podejmowa³ tak¿e prace z zakresu
ekumenizmu. Opublikowa³ ponad 60 ksi¹¿ek oraz kilkaset
ksi¹¿ek i artyku³ów opublikowanych w miêdzynarodowych
czasopismach teologicznych i dzie³ach zbiorowych.
Kardyna³ Joseph Ratzinger posiada ogromne zas³ugi w
s³u¿bie Stolicy Apostolskiej. Jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary wykazuje niezwyk³y talent w rozwi¹zywaniu trudnych sporów i problemów teologicznych. Jest laureatem

Fot. Bartosz Sadowski

Doktorat
honoris causa na PWT
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Obchody wiêta Niepodleg³oci
Komisja Oddzia³owa NSZZ Solidarnoæ Emerytów i Rencistów PWr przy wspó³udziale Komisji Zak³adowej zorganizowa³a
sesjê wyjazdow¹ dla uczczenia wiêta Niepodleg³oci. Inicjatork¹
tej formy obchodów najwa¿niejszego dla Polski wiêta narodowego by³a przewodnicz¹ca KO NSZZ S Emerytów i Rencistów 
Izabela Hudyma. Ona te¿ powita³a udaj¹cych siê do zamku w Wojnowicach przedstawicieli Komisji Oddzia³owych, delegacjê Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów, przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej Ryszarda Wroczyñskiego oraz pozosta³ych uczestników
tej sesji. Ju¿ w autobusie zadbano o stworzenie klimatu odpowiedniego do charakteru wiêta. S³u¿yæ temu mia³y piewane pieni
legionowe.
W trakcie obiadu specjalnie przygotowanego w szesnastowiecznym zamku Bonerów dla goci pani Maria Czarnecka (by³a przewodnicz¹ca KO Emerytów i Rencistów) przypomnia³a fakty historyczne dotycz¹ce sytuacji, w jakiej Polska odzyska³a niepodleg³oæ.
Stara³a siê tak¿e przybli¿yæ s³uchaczom postaæ Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego cytuj¹c jego wypowiedzi i przytaczaj¹c opinie wspó³czesnych mu osób. O wyg³oszenie wyk³adu okolicznociowego
poproszono artystê plastyka, rzebiarza Andrzeja ¯arnowieckiego.
Podzieli³ siê on refleksjami na temat 82. rocznicy 11 listopada.
Stwierdzi³, ¿e w obecnych czasach wzglêdnoci pojêæ i wszelkich
wartoci powinnimy zadbaæ o jednoznacznoæ takich s³ów, jak:
wolnoæ, niepodleg³oæ, ojczyzna. Mówca rozwa¿a³ zwi¹zek miêdzy pojêciami ojcostwo i ojczyzna. Ró¿ne s¹ obszary znaczeniowe ojcostwa. Przy cofaniu siê w czasie  coraz wiêksze. W przestrzeni ojczystoci mówimy o niepodleg³oci. Zadaj¹c pytanie: Czy
cz³owiek mo¿e byæ wolny od wszystkiego? odpowiedzia³ s³owami
Jana Paw³a II: Wolnoæ zasadza siê na mo¿liwoci wyboru. Prelegent wyrazi³ opiniê, ¿e o losie spo³eczeñstw decyduj¹ czêsto przeciêtni i marni ludzie, ale historiê tworz¹ wspania³e osobowoci.
Nasz¹ historiê wyznaczy³ Józef Pi³sudski z garstk¹ legionistów.
W³anie oni upomnieli siê o pamiêæ narodow¹  ci, którzy tworzyli
szar¹ piechotê.
W dalekiej od pompatycznoci, a wrêcz rodzinnej atmosferze
uczestnicy sesji dzielili siê wspomnieniami dotycz¹cymi dzia³alnoci konspiracyjnej na kresach w czasie II wojny wiatowej, prze¿yæ
z okresu powojennego. Nawi¹zano te¿ do jubileuszu Solidarnoci, a przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej wyrazi³ wdziêcznoæ
osobom, dziêki którym mo¿emy dzi jawnie obchodziæ wiêto
Niepodleg³oci.
Po obiedzie by³ Opowiada pani Maria Czarnecka
czas na spacer po okalaj¹cym zamek parku
przy piêknej jesiennej
pogodzie i na rozmowy w kameralnym
gronie. Spotkali siê tu
ludzie, którzy pozostali wierni swoim idea³om, podtrzymuj¹cy
patriotyczne tradycje.
Wyjazd by³ dobr¹ okazj¹ do nawi¹zania
kontaktów i wymiany
pogl¹dów. Wszyscy
byli zadowoleni z tej
formy wiêtowania,
mimo ¿e sami pokrywali zwi¹zane z tym
koszty.
Hanna Wakowska
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Jubileusz
czasopisma Optica Applicata

Wyst¹pienie prof. Mirona Gaja (pierwszy z lewej). Przy stole siedz¹:
Rektor prof. A. Mulak i dyrektor I-9 prof. J. Misiewicz.

on tak¿e dyskusjê dotycz¹c¹ przysz³oci i rozwi¹zania problemów
finansowych pisma. Prof. F. Kaczmarek wyrazi³ opiniê, ¿e do najwa¿niejszych spraw nale¿¹: dba³oæ o wysoki poziom publikacji
oraz stworzenie takich warunków, aby Optica Applicata mog³a siê
dalej rozwijaæ. Doc. I. Wilk do
Red. nacz. doc. Ireneusz Wilk oraz cz³onkowie Rady Redakcyjnej: prof. Siegfried Boseck, prof. Eugeniusz
trzech najistotniejszych cech piJagoszewski (przewodnicz¹cy), prof. Romuald Jówicki, prof. Franciszek Kaczmarek, prof. Maksymilian
sma zaliczy³: poziom naukowy,
Pluta (pierwszy z prawej) w czasie posiedzenia.
poziom edytorski oraz terminowoæ publikacji. Rozwa¿ano te¿
zwiêkszenie czêstotliwoci wydawania czasopisma, a tak¿e inne
mo¿liwoci jego finansowania.
Rektor PWr zadeklarowa³ wsparcie w razie trudnej sytuacji.
Prof. J. Misiewicz w imieniu
Rady Redakcyjnej oraz dyrekcji
I-9 przekaza³ bukiety kwiatów
oraz s³owa uznania i podziêkowania za wieloletni¹ pracê, zaanga¿owanie i wysoki poziom
dzia³alnoci paniom: Janinie
Gowin, która pe³ni³a obowi¹zki
sekretarza technicznego, oraz
Alicji Szczygie³ odpowiedzialnej za jakoæ ilustracji. Podziêkowa³ te¿ wszystkim wspó³pracownikom i gociom, którzy
swoj¹ obecnoci¹ uwietnili to
uroczyste posiedzenie. 

Fot. Piotr Krasicki/SpAF

W zwi¹zku z obchodzonym w tym roku 30-leciem czasopisma
naukowego Optica Applicata odby³o siê uroczyste wspólne posiedzenie Rady Redakcyjnej tego pisma oraz Rady Naukowej Instytutu Fizyki PWr. Mia³o ono miejsce w gmachu g³ównym naszej uczelni
w dniu 24 padziernika 2000 r. Honory gospodarza pe³ni³ dyrektor
I-9 prof. Janusz Misiewicz. W posiedzeniu uczestniczy³ tak¿e Rektor PWr prof. Andrzej Mulak. W swoim wyst¹pieniu nawi¹za³ on
do czasów, w których powsta³o czasopismo. Na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych na naszej uczelni wprowadzono
zmiany organizacyjne: powsta³a struktura instytutowa. Szczególny
nacisk po³o¿ono na wspó³pracê z przemys³em, z si³ami specjalnymi i wojskowymi. Dotyczy³o to zw³aszcza dziedzin istotnych dla
postêpu technologicznego. Kraj nasz by³ jednak odciêty od osi¹gniêæ naukowych Zachodu. Wyjazdy na zagraniczne konferencje
by³y rzadkoci¹. I w³anie wtedy powsta³a inicjatywa powo³ania
takiego pisma, które mia³oby przekroczyæ te zamkniête granice.
Specjalne podziêkowania za podjêcie tych dalekosiê¿nych strategicznych dzia³añ nale¿¹ siê prof. Mironowi Gajowi i prof. Wac³awowi Kasprzakowi, którzy byli zaanga¿owani w te prace od pocz¹tku. Prof. A. Mulak podziêkowa³ wszystkim, którzy byli przy
narodzinach czasopisma, w trudnym momencie startu, osi¹gania
przez nie miêdzynarodowej pozycji i towarzysz¹ mu w okresie jego
wietnoci. ¯yczy³ redakcji, aby nadal utrzymywa³a jego dotychczasowy poziom.
Redaktor honorowy prof. Miron Gaj przypomnia³, ¿e w roku
1970 nie by³o pisma optycznego i w³anie Optica Applicata mia³a
tê lukê wype³niæ. Pomys³odawcy spotkali siê z ¿yczliwym poparciem tej idei przez ówczesnego szefa wydawnictw politechnicznych prof. Igora Kisiela. Dziêki zaanga¿owaniu wielu pracowników Instytutu Fizyki, a szczególnie obecnego redaktora naczelnego doc. Ireneusza Wilka pismo ma nadal wysok¹ rangê, a wielu
autorów licz¹cych siê w nauce publikuje w nim swoje artyku³y.
Historiê, sk³ad redakcji, wspó³pracowników oraz obecny stan
czasopisma przedstawi³ w swoim referacie (publikowanym we wrzeniowym numerze Pryzmatu) doc. Ireneusz Wilk. Sprowokowa³
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STARA KOT£OWNIA
Na pocz¹tku naszego wieku, za czasów Technische Hochschule
Breslau, w obecnym budynku A-4 mieci³a siê elektrociep³ownia.
Wytwarzano tam parê na cele grzewcze i technologiczne oraz pr¹d
sta³y z napiêciem 110 V, zasilaj¹cy instalacje owietleniowe i silniki elektryczne. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana by³a par¹
wytwarzan¹ w niskocinieniowych kot³ach p³omienicowych. Pod
koniec lat szeædziesi¹tych, gdy instalacje centralnego ogrzewania
Politechniki Wroc³awskiej zosta³y pod³¹czone do sieci miejskiej,
stara kot³ownia przesta³a pracowaæ.

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych dziêki intensywnym staraniom ówczesnych w³adz Instytutu i Wydzia³u, przy wydatnym
wsparciu JM Rektora i pomocy kilku wielkich elektrowni i innych
przedsiêbiorstw z bran¿y energetycznej rozpoczêto modernizacjê
tego obiektu zakoñczon¹ w 1998 r. Powsta³y piêkne, nowoczenie
urz¹dzone sale dydaktyczne, laboratoria i pomieszczenia pracownicze. Obecni u¿ytkownicy tego obiektu  pracownicy Instytutu
Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów  postanowili wyraziæ sw¹
wdziêcznoæ tym wszystkim, którzy znacz¹co przyczynili siê do
odbudowy tego obiektu, poprzez
ufundowanie dwóch tablic pamiêci.
Na zewn¹trz budynku umieszczono tablicê zawieraj¹c¹ wykaz instytucji, które pomog³y przy odbudowie
Starej Kot³owni, a wewn¹trz tablicê
z wykazem osób wybitnie zas³u¿onych
w tym przedsiêwziêciu. Obie tablice
zosta³y zaprojektowane przez mgr Dariusza Godlewskiego i wykonane pod
nadzorem dr Juliusza B³oñskiego.
23 wrzenia nast¹pi³o uroczyste
ods³oniêcie tablic. Tablicê zewnêtrzn¹ ods³oni³ JM Rektor prof. Andrzej
Mulak oraz Dyrektor Generalny Izby
Gospodarczej Energetyki i Ochrony
rodowiska mgr in¿. S³awomir Krystek, natomiast tablicê wewnêtrzn¹
ods³onili: Prezes Zarz¹du, Dyrektor
Generalny Elektrowni Turów S.A.
mgr in¿. Jerzy £askawiec oraz Prezes Zarz¹du Zespo³u Elektrociep³owni Wroc³awskich KOGENERACJI
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S.A. in¿. Józef Pupka. JM Rektor na wniosek dyrekcji I-20 nada³ te¿
nowej czêci budynku A-4 nazwê Stara Kot³ownia.
Uroczystoæ prowadzi³ dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej i
Mechaniki P³ynów prof. Kazimierz Wójs. Dla licznych goci uczestnicz¹cych w tej uroczystoci przygotowano atrakcjê w postaci wyk³adu prof. Jana Miodka pt. Naukowa ojczyzna polszczyzna, w
którym profesor poda³ interesuj¹ce zwi¹zki pomiêdzy cis³ym, ale
bezdusznym jêzykiem naukowo-technicznym oraz bardziej sympatycznym, choæ mniej precyzyjnym jêzykiem potocznym. 
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Krajowa Konferencja Naukowa pt. Surfaktanty i uk³ady zdyspergowane w teorii i praktyce
po³¹czona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej i 70. urodzin
Pana Prof. dr hab. in¿. Bogdana
Burczyka odby³a siê w dniach
19-21 padziernika 2000 r. we
Wroc³awiu. Konferencjê, której
przewodniczy³a prof. dr hab. in¿.
Kazimiera A. Wilk, zorganizowa³ Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych
Politechniki Wroc³awskiej i Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN w Krakowie
pod patronatem dziekana Wydzia³u Chemicznego Politechniki Wroc³awskiej, dyrektora Instytutu Technologii Organicznej
i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wroc³awskiej oraz Zarz¹du
Oddzia³u SITPChem we Wroc³awiu. Pierwsza czêæ konferencji
powiêcona by³a jubileuszowi
45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej na Politechnice Wroc³awskiej i 70. urodzin Pana Profesora Bogdana Burczyka. Wziêli w niej udzia³ rektor Politechniki Wroc³awskiej - prof. dr hab.
in¿. Andrzej Mulak, dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN w Krakowie prof. dr hab. Jerzy Haber, prorektor Politechniki Wroc³awskiej prof. dr in¿. Jerzy Zdanowski,
dziekan Wydzia³u Technologii
Chemicznej Politechniki Poznañskiej - prof. dr hab. in¿.
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Jubileusz 45-lecia pracy naukowej i 70. urodzin
profesora dr hab. in¿. Bogdana Burczyka

Krajowa
Konferencja Naukowa
Surfaktanty
i uk³ady zdyspergowane
w teorii i praktyce

Adam Voelkel, prodziekan Wydzia³u Chemicznego Politechniki Wroc³awskiej - prof. dr
hab. in¿. Pawe³ Kafarski, dyrektor Instytutu Ciê¿kiej Syntezy Organicznej w KêdzierzynieKolu - prof. dr hab. in¿.
Andrzej Gawdzik. Obecni byli
równie¿ redaktorzy czasopisma
Wiadomoci Chemiczne, dyrektorzy instytutów Wydzia³u
Chemicznego oraz profesorowie i inni pracownicy Wydzia³u Chemicznego oraz rodzina i
koledzy Jubilata. W Konferencji uczestniczy³o ponad 90 osób
ze wszystkich uczelni oraz instytutów naukowych i przemys³owych prowadz¹cych badania w dziedzinie surfaktantów
i uk³adów zdyspergowa-nych,
a tak¿e prof. Klaus Haage i
prof. Klaus Lunkenheimer z
Max Planck Institute of Coloids and Interfaces w Golm/Potsdam.
Dorobek naukowo-badawczy Szanownego Jubilata, twórcy szko³y naukowej surfaktantów na Politechnice Wroc³awskiej, przedstawi³a prof. dr hab.
in¿. Kazimiera A. Wilk omawiaj¹c najwa¿niejsze osi¹gniêcia badawcze. Nale¿¹ do nich
badania nad:
 mechanizmem przemian wêglowodorów terpenowych,
 syntez¹ odczynników flotacyjnych do wzbogacania rud
metali nie¿elaznych, w tym
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miedzi,
 syntez¹ i w³aciwociami chemodegradowalnych surfaktantów
z grupy acetali.
Ca³kowity dorobek naukowy Pana Profesora Bogdana Burczyka zawiera ponad 190 opublikowanych pozycji, w tym 110 oryginalnych prac naukowych, 45 patentów, 8 rozpraw i monografie, 33
artyku³y o postêpach wiedzy i kilkadziesi¹t opracowañ nie opublikowanych. Dorobek ten obejmuje w wiêkszoci wyniki badañ zespo³owych. Tematyka badawcza prowadzona w zespole naukowym
Pana Profesora jest bardzo aktualna, o czym wiadcz¹ - niezale¿nie od dorobku ilociowego - ranga renomowanych czasopism o
zasiêgu miêdzy-narodowym, w których zosta³a opublikowana wiêkszoæ uzyskanych wyników, prezentacja wyników na licznych miêdzynarodowych kongresach i krajowych konferencjach naukowych
oraz du¿a liczba cytowañ. Jubilat by³ opiekunem naukowym 5 prac
habilitacyjnych i promotorem 8 prac doktorskich. ¯yciorys naukowy Pana Profesora zosta³ opublikowany w materia³ach konferencyjnych: Prace Nauk. Inst. Tech. Org. Tw. Szt. Nr 48, str. 13-25
(2000).
Gratulacjom, ¿yczeniom i okolicznociowym wspomnieniom nie
by³o koñca, bowiem Profesor by³ cz³onkiem rad naukowych kilku
instytutów oraz wychowawc¹ licznej rzeszy absolwentów Politechniki Wroc³awskiej. W gratulacjach podkrelano du¿¹ ¿yczliwoæ
Profesora, Jego wk³ad w rozwój nauki o surfaktantach oraz inspirowanie nowych kierunków zarówno w badaniach, jak i nauczaniu
studentów.
W dowód podziêkowania za trud, a zw³aszcza za zorganizowanie dziewiêciu krajowych konferencji naukowych integruj¹cych
polskie orodki badaczy surfaktantów, Jubilat otrzyma³ wiele telegramów gratulacyjnych i mnóstwo kwiatów. Na zakoñczenie tej
uroczystoci odby³o siê spotkanie towarzyskie, na którym wzniesiono toast lampk¹ wina.
W drugiej czêci konferencji wyg³oszono 6 referatów plenarnych przygotowanych przez zaproszonych goci:
 prof. A. Pomianowski, Moje k³opoty z powierzchni¹,
 prof. J. Szymanowski, Niekonwencjonalne metody separacji z
udzia³em zwi¹zków powierzchniowo czynnych,
 prof. W. Zwierzykowski, Rola micel w chemii i technologii
tluszczów,
 prof. Z. Adamczyk, Dynamika uk³adów zdyspergowanych,
 prof. J. Myszkowski, W³asnoci, zastosowania i metody
syntezy surfaktantów opartych o fluoropochodne organiczne,
 prof. K. Haage, Amphiphilic alkyl dimethylaminopyridinium
derivatives - a new tool for the measurement o the adsorption
behavior of surfactants at fluid interfaces by two different
independent means.
W programie konferencji by³y tak¿e trzy sesje plakatowe w grupach tematycznych:
A. Surfaktanty i uk³ady zagregowane - 33 plakaty,
B. Surfaktanty i zjawiska powierzchniowe w uk³adach biologicznych - 19 plakatów,
C. W³aciwoci u¿ytkowe surfaktantów - 21 plakatów.
Pe³ne teksty referatów plenarnych i artyku³ów z prac oryginalnych zosta³y opublikowane w Pracach Naukowych Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wroc³awskiej w serii Konferencje.
W ostatnim dniu konferencji, podczas dyskusji podsumowuj¹cej, wszyscy uczestnicy podkrelali jej wzorow¹ organizacjê oraz
wyrazili wolê kontynuowania tej formy kontaktów przez zorganizowanie krajowych konferencji surfaktantów i uk³adów zdyspergowanych odbywaj¹cych siê co dwa lata.
prof. Jan Chlebicki

Jubileusz 40-lecia Ko³a SIMP przy PWr
W dniu 23.11.2000 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej WCTT PWr odbêdzie siê seminarium z okazji jubileuszu 40-lecia Ko³a SIMP
(Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich) przy Politechnice Wroc³awskiej.
W seminarium tym, oprócz cz³onków naszego
Ko³a, wezm¹ równie¿ udzia³ przedstawiciele kó³
zak³adowych SIMP z Dolnego l¹ska oraz zaproszeni gocie. W
programie seminarium, którego gospodarzem jest Przewodnicz¹cy
Ko³a in¿. A. Bielañski, przewidziano m. in. wyst¹pienia JM Rektora PWr, Dziekanów Wydzia³u Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego PWr, Przewodnicz¹cego Oddzia³u Wojewódzkiego
SIMP we Wroc³awiu oraz Kierownika WCTT PWr. Zostan¹ wyg³oszone zamówione referaty dotycz¹ce: strategii rozwoju Dolnego l¹ska, wspó³czesnych problemów energetyki, zastosowañ mikrosterowników w budowie maszyn, niezawodnoci procesów w
strategii produkcji (VW - Polkowice) oraz problemów i perspektyw rozwoju zak³adów VOLVO (Wroc³aw). Na zakoñczenie seminarium odbêdzie siê dyskusja powiêcona dzia³alnoci SIMP. Przewidziano tak¿e mo¿liwoæ zwiedzenia laboratoriów Uczelni.
dr in¿. Zbigniew Smalec

Zarz¹dzenia,Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce pisma okólne i zarz¹dzenie wewnêtrzne:
 Pismo okólne 24/2000 z dnia 31.10.2000 r. w sprawie terminów i trybu sk³adania wniosków o nagrodê Prezesa Rady Ministrów; za³¹cznikami do pisma s¹ formularze zg³oszeñ wniosków.
Termin sk³adania wniosków o przyznanie nagród do Samodzielnej Sekcji Kszta³cenia i Rozwoju Kadry Naukowej (p.153, bud. A1) mija 4 grudnia!
 Pismo okólne 25/2000 z dnia 30.10.2000 r. w sprawie dop³at
do wy¿ywienia studentów;
 Pismo okólne 26/2000 z dnia 2.11.2000 r. w sprawie wiadczeñ na rzecz cudzoziemców przyje¿d¿aj¹cych na zaproszenie jednostek organizacyjnych Uczelni;
 Pismo okólne 27/2000 z dnia 10.11.2000 r. w sprawie uroczystoci wiêta Politechniki Wroc³awskiej;
 Zarz¹dzenie wewnêtrzne 45/2000 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu pomocy materialnej;
Zgodnie z Pismem okólnym 25/2000 studenci Politechniki Wroc³awskiej mog¹ otrzymaæ dop³atê do wy¿ywienia w sto³ówce. Aby
j¹ uzyskaæ, student musi spe³niæ przynajmniej jeden z warunków:
 pobieraæ wiadczenia pomocy materialnej,
 zamieszkiwaæ na sta³e poza granicami Wroc³awia,
 znajdowaæ siê przejciowo w trudnej sytuacji materialnej.
Dop³ata do wy¿ywienia przyznawana jest w formie zni¿ki w
op³acie za posi³ek, z którego student korzysta na zasadzie abonamentu. Zni¿ka przys³uguje studentowi, który oka¿e wa¿n¹ legitymacjê studenck¹ i z³o¿y owiadczenie, ¿e spe³nia przynajmniej jeden z podanych warunków. Uprawniony student mo¿e kupiæ tylko
jeden posi³ek abonamentowy na ka¿dy dzieñ. 

Podziêkowanie
Bardzo dziêkujemy Panu Prezesowi mgr in¿. Jerzemu
£askawcowi i Radzie Pracowniczej Elektrowni TURÓW
za dar w wysokoci 20 tysiêcy z³otych na rozbudowê Laboratorium Optotelekomunikacji w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej.
Zespó³ Elektroniki Laserowej i wiat³owodowej.

!"

Seminarium europejskie

Zastosowanie
klejów w monta¿u
aparatury elektronicznej
W dniach 26-27 padziernika odby³o siê w murach Politechniki
Wroc³awskiej seminarium Zastosowanie klejów w monta¿u aparatury elektronicznej zorganizowane przez Grupê Edukacyjn¹
Europejskiej Sieci Tematycznej Adhesives Joining in Electronics
Manufacturing.
Sieæ ta (http://www.adhesives.de) jest finansowana przez Komisjê Europejsk¹ w ramach programu Brite Euram III. Jej dzia³alnoæ
ma u³atwiæ wprowadzanie do monta¿u elektronicznego klejów jako
alternatywy dla zawieraj¹cych o³ów toksycznych lutów, których
u¿ycie w przemyle elektronicznym krajów Unii Europejskiej bêdzie eliminowane pocz¹wszy od 2004 roku. Ze strony polskiej organizacj¹ seminarium zajêli siê prof. dr hab. in¿. Kazimierz Friedel
i dr hab. in¿. Jan Felba z Instytutu Techniki Mikrosystemów PWr.
Intencj¹ organizatorów by³o przedstawienie zarówno aspektów
teoretycznych jak praktycznych zmian wynikaj¹cych z nowej technologii. W pierwszym dniu uczestnicy seminarium us³yszeli szereg
wyk³adów dotycz¹cych stosowania klejów w elektronice. Jako prelegenci wyst¹pili:
 Helmut Kergel (koordynator Sieci Tematycznej) reprezentuj¹cy VDI/VDE Technologiezentrum Informationstechnik GmbH (Tetlow, Niemcy),
 Jean H. Lepagnol (koordynator Grupy Edukacyjnej) z C.D.S.
(Les Sablons, Francja),
 Dirk Niermann z Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung (Brema, Niemcy),
 Helle Westphal (koordynatorka Grupy Edukacyjnej) z Dansk
Toksikologi Center (Hørsholm, Dania),
 Kazimierz Friedel (Instytut Techniki Mikrosystemów PWr).
W seminarium bra³ tak¿e aktywny udzia³ Helmut Schäfer (koordynator Grupy Materials) z Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (Brema, Niemcy).
Tematem wiêkszoci wyk³adów by³y zagadnienia zwi¹zane z
zast¹pieniem przewodz¹cymi elektrycznie klejami toksycznych lutów cynowo-o³owiowych stosowanych do monta¿u aparatury elektronicznej. Poruszano problemy ska¿enia rodowiska naturalnego
odpadami zawieraj¹cymi metale ciê¿kie (g³ównie o³ów) i zapoznano s³uchaczy z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie. G³ów-
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n¹ uwagê powiêcono zaletom klejów, których wprowadzenie s³u¿y nie tylko ochronie rodowiska, ale i na obni¿eniu kosztów produkcji. Przedstawiono tak¿e typowe procedury technologiczne, w
których stosowane s¹ zarówno izotropowe jak i anizotropowe kleje
przewodz¹ce elektrycznie.
Zebrani kierowali do prelegentów liczne pytania wiadcz¹ce o
¿ywym zainteresowaniu poruszan¹ problematyk¹. Jest to dowód na
proinnowacyjne nastawienie naszych specjalistów  tym wa¿niejszy, ¿e wród s³uchaczy dominowali przedstawiciele niewielkich
firm elektronicznych, których rozwój mo¿e w przysz³oci stanowiæ
podstawê rodzimego przemys³u.
W drugim dniu w laboratorium Zak³adu Technologii Aparatury Elektronicznej ITM (przy ul. Grabiszyñskiej) odby³y siê zajêcia praktyczne. Uczestnicy seminarium mogli aktywnie uczestniczyæ w æwiczeniach prowadzonych z zastosowaniem szeregu zestawów aparaturowych. Pozwala³o to zapoznaæ siê z nowymi technologiami, charakterystycznymi parametrami procesów (np. temperaturowymi) oraz dowiadczalnie przekonaæ siê o ró¿nicy w skali
zanieczyszczeñ wprowadzanych przez dotychczas stosowane i
nowe technologie. Niektóre procesy odbywa³y siê w rzeczywistoci wirtualnej, np. komputerowo modelowano naprê¿enia w
warstwach klejonych.
W seminarium oprócz oko³o 30 zg³oszonych uczestników z kraju i zagranicy wziê³o udzia³ grono szeciu studentów, którzy korzystali z prowadzonych zajêæ nieodp³atnie, w zamian jednak byli
zobowi¹zani do opieki nad stanowiskami laboratoryjnymi. (Mamy
wra¿enie, ¿e by³o to rozwi¹zanie obustronnie korzystne.)
Organizatorzy wyra¿ali uznanie dla sprawnej realizacji seminarium,
która by³a zas³ug¹ prof. Kazimierza Friedla i dra hab. Jana Felby.
Koordynator Sieci Tematycznej pan H.Kergel podkreli³, ¿e decyzja o zorganizowaniu seminarium w Polsce  kraju jeszcze pozaunijnym  wynika z du¿ego zainteresowania dla problemów technologicznych, jakie prezentuj¹ tutejsi in¿ynierowie. Dla organizatorów z UE jest to jednoczenie test mo¿liwoci zorganizowania
takiego szkolenia w kraju oddzielonym od Unii barier¹ jêzykow¹.
Zadbano wiêc o sprawne t³umaczenie i przygotowanie materia³ów
opracowanych po polsku. (Reprezentanci Unii Europejskiej zostali
przy tej okazji korzystnie zaskoczeni prezentowan¹ przez Polaków
znajomoci¹ jêzyków obcych. Okaza³o siê bowiem, ¿e w rozmowach kuluarowych i w trakcie zajêæ praktycznych bez trudu mogli
porozumieæ siê z wiêkszoci¹ uczestników seminarium. Byæ mo¿e
uznaj¹ w oparciu o to dowiadczenie, ¿e podczas kolejnych seminariów nie trzeba bêdzie zapewniaæ symultanicznego t³umaczenia).
Pan Jean H. Lepagnol, koordynator Grupy Edukacyjnej, podkreli³ du¿y zasiêg jej dzia³ania  obejmuje przedstawicieli siedmiu krajów. Dziêki wyasygnowanym przez UE pieni¹dzom opracowany zostanie europejski program kursu. Pomocna w tym bêdzie rozpowszechniana wród obecnych ankieta.
Dla strony polskiej niew¹tpliwie bardzo istotne bêd¹ wnioski,
jakie wyci¹gn¹ organizatorzy seminarium. Bardzo powa¿nie podeszli oni do opinii wyra¿onych w ankietach uczestników. Tym bardziej nale¿y siê cieszyæ, ¿e s¹ to oceny dodatnie. Pan J.H.Lepagnol
stwierdzi³: ...ogólna ocena jest bardzo dobra, co potwierdza moje
odczucie, ¿e wiêkszoæ s³uchaczy by³a usatysfakcjonowana. Czy
jest to wniosek ostateczny, dowiemy siê po przewidzianym na grudzieñ podsumowuj¹cym spotkaniu. Jeli wypadnie ono korzystnie,
bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e polscy naukowcy nie przypadkiem
znaleli siê w tak presti¿owym gronie 52 potêg z dziedziny sprzêtu
elektronicznego, jakimi s¹ Alcatel, Nokia, Loctite, Philips, Bosch,
Texas Instruments, niemieckie instytuty Fraunhofera i znane europejskie uniwersytety. (mk)
Ilustracje z seminarium przedstawiamy na str. 47
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Instytut Fizyki Politechniki Wroc³awskiej

zaprasza uczniów, nauczycieli oraz innych zainteresowanych na

CYKL WYK£ADÓW
POPULARYZUJ¥CYCH FIZYKÊ
Wyk³ady bêd¹ odbywa³y siê w sali 322 gmachu A-1 PWr., Wybrze¿e Wyspiañskiego 27;
pocz¹tek o godz. 17.05
Terminy i tematy wyk³adów:
30 XI 2000 Prof. dr hab. in¿. Florian Ratajczyk, Instytut Fizyki PWr.; pocz¹tek o godz. 13.15.

Czy te oczy mog¹ k³amaæ? Rzecz o z³udzeniach optycznych
6 XII 2000

Dr hab. Jacek W³asak, prof. PWr., Instytut Fizyki PWr.

Rezonansem przez fizykê
13 XII 2000 Dr hab. in¿. Marek Rybaczuk, Instytut Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej PWr.

wiat fraktali
10 I 2001

Dr in¿. Mieczys³aw Pluta, Instytut Fizyki PWr.

17 I 2001

Dr Jan Masajada, Instytut Fizyki PWr.

Ma³e i du¿e w przyrodzie  wp³yw skali na proporcje budowy cia³a
oraz wybrane funkcje i osi¹gi
Pochwa³a p³askiej Ziemi, czyli ma³e co nieco o dok³adnoci w fizyce

24 I 2001

Dr hab. Henryk Kasprzak, prof. PWr., Instytut Fizyki PWr.

Kura w okularach  czyli jak widz¹ zwierzêta
31 I 2001

Dr Andrzej Kolarz, Instytut Fizyki PWr.

Jak p³yn¹æ pod wiatr?
7 II 2001

Dr in¿. Pawe³ Scharoch, Instytut Fizyki PWr.

Fizyka skrzypiec
28 II 2001

Dr in¿. Agnieszka Popio³ek-Masajada, Instytut Fizyki PWr.

Oko  doskona³y zoom
7 III 2001

Dr hab. Antoni C. Mitu, mgr in¿. G. Pawlik, Instytut Fizyki PWr.

Nec Hercules contra plures, czyli o prawie 1/ N

14 III 2001 Dr in¿. Grzegorz Harañ, Instytut Fizyki PWr.

O ¿yciu intymnym elektronów,
czyli wariacje na temat nadprzewodnictwa

Organizator cyklu: dr hab. Antoni C. Mitu, Instytut Fizyki PWr. (e-mail: amitus@if.pwr.wroc.pl)
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: (071)

320 26 63, 320 20 20, 320 20 02
Wroc³aw, 20 listopada 2000 r.
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Co nowego w WCSS ?
(2)

Rok 2000 to szósty rok dzia³alnoci Wroc³awskiego Centrum Sieciowo  Superkomputerowego (WCSS). Niniejszy artyku³ informuje
czytelnika o rozbudowie Wroc³awskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) oraz jej zasobów (sieciowych i obliczeniowych) w
2000 roku.

Sieæ WASK
Rok 2000 jest ostatnim rokiem budowy miejskich komputerowych
sieci ze rodków Komitetu Badañ Naukowych (KBN). W ramach
tego ród³a finansowania zbudowano 22 miejskie akademickiej sieci
komputerowej, w tym sieæ WASK. Szkielet WASK sk³adaj¹cy siê
z 19 wêz³ów zbudowano w latach poprzednich. W 2000 roku doposa¿ono kilka wêz³ów w urz¹dzenia aktywne, g³ównie prze³¹czniki
typu ATM i Ethernet. Zbudowano te¿ nowy wêze³ w rejonie ulicy
Braniborskiej w siedzibie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej
(filia krakowskiej PWST). Do wêz³a tego bêdzie w³¹czona sieæ loKomputer Origin 2000 zainstalowany w WCSS.

kalna tej uczelni, a tak¿e sieci lokalne szkó³ rednich z tego rejonu
miasta. Przewidywana jest równie¿ modernizacja systemu zasilania
awaryjnego (UPS-y) wêz³ów sieci WASK. Ca³y zmodernizowany
system zasilania awaryjnego, kontrolowany ze stacji zarz¹dzania
(komputer HP C3000 wraz z oprogramowaniem PowerNet), bêdzie
oddany do eksploatacji na prze³omie 2000/2001 roku.
W ramach tych samych rodków bêdzie przeprowadzona modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniach WCSS. Obecnie trwa
postêpowanie przetargowe na wybór dostawcy sprzêtu.
Rozwój sieci WASK w 2000 roku by³ równie¿ finansowany z
funduszu zasadniczego WCSS (fundusz pochodz¹cy z odpisów
amortyzacyjnych). W ramach tych rodków zakupiono 3 rutery:
C7507, C3660, C1720.

Zasoby Komputerów Du¿ej Mocy (KDM)
Rozbudowa zasobów KDM obejmuje trzy przedsiêwziêcia.
Pierwsze z nich to rozbudowa najwiêkszego wroc³awskiego komputera o dalszych osiem procesorów. Obecnie komputer Origin 2000
ma 32 procesory. Rozbudowano tak¿e jego pamiêæ operacyjn¹ do
wielkoci 8 GB oraz pamiêæ dyskow¹ do 180 GB.
Drugie przedsiêwziêcie to modernizacja systemu archiwizacji
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wykorzystywanego g³ównie przez u¿ytkowników KDM. W ramach
takiego zadania zostanie zainstalowana nowa biblioteka dysków
magneto-optycznych (HP Jukebox 660) i zostan¹ wymienione napêdy w bibliotece tamowej na nowe umo¿liwiaj¹ce zapis informacji z wiêkszymi gêstociami oraz biblioteka tamowa zostanie uzupe³niona o dodatkowe tamy. Po zmodyfikowaniu system archiwizacji bêdzie mia³ pojemnoæ 7,5 TB (7500 GB). Zakoñczenie modernizacji systemu archiwizacji przewiduje siê na prze³omie listopada i grudnia 2000 roku. Przedsiêwziêcie pierwsze i drugie w oko³o
90% bêdzie sfinansowane z dotacji KBN. Pozosta³e 10% zostanie
pokryte z funduszu zasadniczego.
Trzecie przedsiêwziêcie to zakup najnowszego komputera Origin 3400 firmy SGI. Bêdzie to 12-procesorowy komputer z procesorami R12K lub R14K (najnowszymi). Obecnie trwaj¹ czynnoci
przetargowe i jeli zakoñcz¹ siê w przewidywanym terminie, to
komputer ten mo¿e byæ dostarczony do Wroc³awia pod koniec grudnia 2000 roku. Zakup nowego komputera zostanie ca³kowicie sfinansowany z funduszu zasadniczego.

Zasoby sieciowe

Nowe techniki sieciowe
W kwietniu 2000 roku, w czasie trwania konferencji Isthmus 2000, WCSS uczestniczy³o w eksperymentach z nowymi technikami sieciowymi. Dziêki przychylnoci s³u¿b Teleinformatyki
PKP, które udostêpni³y tzw. ciemne wiat³owody, uda³o siê zbudowaæ ³¹cza o ³¹cznej przepustowoci 12,5 Gb/sek (5 okien po 2,5 Gb/
sek ka¿de). Z tej olbrzymiej przepustowoci uda³o siê zagospodarowaæ 3 okna trzema ró¿nymi protoko³ami (ATM, Gigabit Ethernet
i POS-Packet Over Sonet). Obecnie kontynuowane s¹ próby tylko
z protoko³em Gigabit Ethernet. W padzierniku zbudowano ³¹cze
w relacji Opole  Wroc³aw (po³¹czenie miejskich sieci akademickich Opola i Wroc³awia), które nastêpnie wyd³u¿ono do Poznania
(PCSS) wykorzystuj¹c sprzêt, który zainstalowano w kwietniu tego
roku (system DWDM). Trwaj¹ przygotowania do wyd³u¿enia ³¹cza Gigabitowego do Katowic i Krakowa. Wszystkie te eksperymenty s¹ pracami wyprzedzaj¹cymi w stosunku do programu PIONIER. W latach 2001-2005 przy wsparciu KBN planuje siê wybudowanie nowej infrastruktury informatycznej dla nauki polskiej, w
której informacje bêdzie siê przesy³aæ z szybkoci¹ kilku Gigabitów/sek a mo¿e i dziesiêciokrotnie wiêksz¹.
Czy potrafimy znaleæ zastosowanie dla takich gigantycznych
szybkoci? Mylê, ¿e tak. Przyk³ady takich zastosowañ mogê podaæ w nastêpnych numerach Pryzmatu.

W 2000 roku nie planowano nowych zakupów sprzêtowych dla
realizacji us³ug sieciowych (nowy komputer SUN 4500 Enterprise
zakupiono w 1999 roku). Wykorzystuj¹c posiadane zasoby sprzêtowe znacznie rozwiniêto takie us³ugi jak
Nowoci sieciowe (Netnews), serwer plików (serwer FTP z dostêpem anonimowym), serwer W3cache (optymalizacja ruchu dla us³ugi WWW). Prowadzono te¿
próby z us³ugami multimedialnymi.
3 XII 2000 (Niedziela) godz. 19:00
Wykorzystuj¹c komputer SUN Ultra 30
Koció³ pw w. Maksymiliana Marii Kolbego
ul. Horbaczewskiego 20
i bezp³atne oprogramowanie RealServer proWroc³aw (G¹dów)
wadzono w Internecie transmisje uroczystoci odbywaj¹cych siê w auli Politechniki.
Wielu u¿ytkowników mog³o je ogl¹daæ bez
opuszczania swojego miejsca pracy.
Wielk¹ popularnoci¹, zw³aszcza wród
studentów, cieszy siê us³uga IRC (Internet
Relay Chat) czyli dialog on-line miêdzy wieloma u¿ytkownikami. Dotychczas na Dolnym l¹sku nie by³o serwera tej us³ugi. W
Muzyka: Miros³aw G¹sieniec
listopadzie br. planuje siê uruchomiæ taki
Tekst: Janusz Telejko
serwer w WCSS.

dr Józef Janyszek

Koncert Fina³owy

Kantata
Najwy¿szy Dar  Eucharystia

Wspieranie eksploatacji baz danych
W 2000 roku KBN zmieni³ zasady finansowania eksploatacji baz danych. rodki
na ten cel przekazywane s¹ przez specjalne
programy SPUB/KDM. W wyniku tych
zmian WCSS otrzymuje rodki na eksploatacjê bazy Chemical Abstracts (CA). Sam¹
eksploatacj¹ bazy CA zajmuje siê Biblioteka G³ówna PWr (BG PWr). Dla usprawnienia tej eksploatacji ze rodków WCSS
zostanie zakupione oprogramowanie narzêdziowe umo¿liwiaj¹ce korzystanie z bazy
CA za pomoc¹ przegl¹darki WWW, a tak¿e komputer, na którym ta baza zostanie fizycznie posadowiona. Nowe oprogramowanie narzêdziowe bêdzie równie¿ przydatne
do bardziej efektywnego udostêpniania innych baz danych przez BG PWr.

WYKONAWCY:
Aneta Góral-Marks - sopran

Rafa³ ¯urakowski - tenor
Mariusz Godlewski - baryton

Akademicki Chór Politechniki Wroc³awskiej

przygotowanie - Ma³gorzata Sapiecha-Muzio³
Akademicki Chór Akademii Medycznej w Warszawie

przygotowanie - Beata Herman
Zespó³ Wokalny Akademii Muzycznej im. K. Lipiñskiego we Wroc³awiu

przygotowanie - Jolanta Szybalska-Matczak
Orkiestra Symfoniczna Zespo³u Szkó³ Muzycznych im. Stanis³awa Moniuszki w Wa³brzychu

przygotowanie - Ma³gorzata Sapiecha-Muzio³

Ma³gorzata Sapiecha-Muzio³  dyrygent
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Jak mnie widz¹,
tak mnie ceni¹
Coraz powszechniejsza jest wiadomoæ, ¿e bardzo wiele mo¿na osi¹gn¹æ wiadomym kreowaniem obrazu swojej firmy. S³u¿¹
temu liczne metody, z których najbardziej rozpowszechniona jest
literatura firmowa. Choæ wszyscy zetknêlimy siê z takimi publikacjami, nie zawsze umiemy zanalizowaæ znaczenie zawartych w
nich treci.
Dlatego du¿e zainteresowanie wzbudzi³a myl zorganizowania
przez troje m³odych pracowników Biblioteki G³ównej PWr seminarium Jak mnie widz¹, tak mnie ceni¹. Rola literatury firmowej w kreowaniu firmy: Odby³o siê ono 25 padziernika.
Komitet organizacyjny, czyli pañstwo: Bo¿ena Grocholska, Ewa
Zysek i Marek Jurkowski zdo³ali zgromadziæ wielu interesuj¹cych
prelegentów. Niektórzy z nich, jak prof. Jan Miodek czy prof. Jan
Waszkiewicz s¹ szeroko znani ze swoich wyst¹pieñ publicznych.
Wszyscy jednak okazali siê kompetentnymi i sprawnymi prelegentami umiej¹cymi przedstawiæ zarówno po¿ytki, jakie p³yn¹ z wykorzystania literatury firmowej, jak i zagro¿enia, jeli stosuje siê je
nieumiejêtnie.
Idea zorganizowania seminarium znalaz³a ¿yczliwe poparcie
dyrekcji Biblioteki i w³adz uczelni. Na otwarciu obecny by³ prorektor PWr ds. nauki prof. Jerzy Zdanowski. W spotkaniu uczestniczyli dyr. Henryk Szarski i wicedyr. £ucja Talarczyk-Malcher.
S³uchacze mogli zapoznaæ siê zarówno ze specjalistyczn¹ prezentacj¹ pani dr Joanny Jadach, wspó³pracowniczki firmy Commercial Union Polska, która przedstawi³a szerok¹ gamê produktów
ery foldera  publikacji adresowanych zarówno do wspó³pracowników jak klientów firmy o rozcz³onkowanej strukturze, jak z ofert¹ firmy non-profit, czyli Akademii Rolniczej, której dzia³alnoæ w
tej dziedzinie przedstawi³y panie Ma³gorzata Wanke-Jakubowska i
Maria Wanke-Jerie. (Nie doczekalimy siê niestety konkretyzacji
zawartego w tytule ich wypowiedzi has³a du¿y sukces ma³ym kosztem, ale pani dr Jadach zapewni³a, ¿e pocz¹tkuj¹ca firma wydaje
na reklamê wiêcej, ni¿ wynosz¹ jej dochody i dopiero po uzyskaniu
stabilnej sytuacji na rynku ogranicza
stopniowo nak³ady na ten cel. Na
szczêcie AR ma ju¿ dawno mocn¹
pozycjê w wiecie mediów).
Bardzo po¿yteczne rady z punktu
widzenia specjalisty w dziedzinie mediów elektronicznych przedstawi³ pan
dr Leszek Saryusz Grocholski. Przestrzega³ on przed popadaniem w zbyt
ozdobn¹, prze³adowan¹ formê stron
www. Ogranicza to dostêp osób dysponuj¹cych s³abszym sprzêtem, a czas
³adowania zbiorów zniechêca najcenniejszych klientów, dla których czas to
pieni¹dz. Podkrela³, ¿e nale¿y testowaæ strony przed udostêpnieniem!
Bardzo po¿yteczne uwagi zaprezentowali te¿ pani Anna Grzecznowska z
Instytutu Wzornictwa Przemys³owego
w Warszawie (ABC informacji biznesowej) oraz dr Wojciech Ma³uszyñski
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Fot Anna Ko³odziejczyk

Odp³atnoæ za studia

(Inst. Organizacji i Zarz¹dzania PWr) mówi¹cy Jak uskrzydliæ firmê w tandemie z literatur¹ firmow¹, a tak¿e czego nale¿y unikaæ.
Mo¿na te¿ by³o zapoznaæ siê z aspektami zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ bibliotek (pani mgr Danuta Dudziak radzi³a udaæ siê Z katalogiem na zakupy) i informacji naukowo-technicznej (pani mgr
Bo¿ena Grocholska W teatrze informacji. Obraz, tekst, s³owo  trudny wybór). Wreszcie pojawili siê mówcy, dla których  takie przynajmniej odnielimy wra¿enie  promowanie siebie i innych nie
stanowi ¿adnego problemu. Byli to dr Tomasz Ossowicz z Biura
Rozwoju Miasta (Literatura firmowa  sposób na kreowanie wizerunku miasta) i dwaj przedstawiciele firmy prawniczej zajmuj¹cej
siê doradztwem gospodarczym. Zreferowali oni mo¿liwoci prawne dzia³ania spó³ek ró¿nego typu i zachêcili, by jeszcze w tym roku,
póki nie zmieni³y siê przepisy prawa handlowego, za³o¿yæ sobie
choæby jedn¹. Ta przekonywuj¹ca forma wypowiedzi niemal doprowadzi³a zebranych do takiej decyzji. Oto co znaczy przekonuj¹ca reklama.
Dodatkowym walorem udanego seminarium by³o spotkanie przy
kawie w przerwie obrad. Okaza³o siê to mo¿liwe dziêki zapobiegliwoci organizatorów, którzy zadbali o zdobycie sponsorów.
Mamy nadziejê, ¿e uda siê powróciæ do tej tematyki w przysz³oci.

Pobieranie czesnego na studiach wieczorowych, zaocznych i
eksternistycznych jest zgodne z prawem. Odp³atnoci za naukê w
publicznych szko³ach wy¿szych nie mo¿na jednak ustalaæ dowolnie. Musi ona wynikaæ z kosztów ponoszonych przez sam¹ uczelniê, na które nie ma pokrycia w dotacji ze róde³ publicznych. Uczelnia nie mo¿e bowiem prowadziæ dzia³alnoci nastawionej na zysk,
bo nawet odp³atna czêæ jej dzia³alnoci s³u¿y spe³nieniu wa¿nej
funkcji publicznej.
Taka interpretacja konstytucyjnej normy dotycz¹cej bezp³atnej
nauki wynika z orzeczenia wydanego przez Trybuna³ Konstytucyjny w pe³nym sk³adzie w dniu 8.11.2000 r. po rozpatrzeniu skargi
konstytucyjnej Jacka B¹bki. (Prasa przedstawia go obecnie jako
by³ego zaocznego studenta Wydzia³u Prawa UWr.)
W pewnym momencie Jacek B¹bka postanowi³ przestaæ p³aciæ
za naukê, bo uzna³, ¿e pobieranie czesnego jest niezgodne z zagwarantowanym w konstytucji prawem do równego dostêpu do edukacji. Z³o¿y³ skargê w Trybunale Konstytucyjnym. Stwierdzi³ w niej,
¿e pobieranie op³at na studiach wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych ogranicza prawo do nauki. Rektorzy i ówczesny minister edukacji Miros³aw Handke obawiali siê, ¿e jeli sêdziowie uznaj¹ racje studenta, to za³amie siê ca³y system szkolnictwa wy¿szego.
Obecnie w Polsce studiuje 1,5 mln osób, 2/3 z nich p³aci za naukê.
Zdaniem wiceministra edukacji Jerzego Zdrady blisko piêciokrotny wzrost liczby studentów w ci¹gu ostatnich 10 lat wiadczy o
tym, ¿e wprowadzenie odp³atnoci za niektóre typy studiów nie stanowi przeszkody w nauce. Minister edukacji Edmund Wittbrodt
stwierdzi³, ¿e p³atne studia zaoczne i wieczorowe umo¿liwiaj¹ dostêp do uczelni tym, którym nie uda³o siê spe³niæ kryteriów wymaganych przy podejmowaniu bezp³atnych studiów dziennych. Przypomnia³ te¿ o systemie socjalnym wspieraj¹cym studentów, o stypendiach i kredytach, z których korzysta ju¿ wiele tysiêcy osób.
Natomiast profesorowie poproszeni przez Trybuna³ o opinie eksperckie przekonywali, ¿e nie ma studiów bezp³atnych. Za osoby,
które pozytywnie przesz³y przez sito kwalifikacyjne, p³ac¹ podatnicy, a za inne  one same lub ich rodzice.
Po og³oszeniu orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego minister
Edmund Wittbrodt powiedzia³, ¿e stanowi ono ulgê nie tylko dla
ministerstwa, ale i dla tych, którzy chc¹ studiowaæ, gdy¿ zakaz pobierania op³at zmusi³by uczelnie do zmniejszenia liczby studentów.
Tak¿e rektorzy uczelni pañstwowych podkrelali, ¿e ka¿de inne
orzeczenie Trybuna³u stanowi³oby zagro¿enie dla uczelni, które
ledwo sobie radz¹ finansowo. Mog³oby to spowodowaæ powa¿ne
zad³u¿enia prowadz¹ce nawet do zamykania uczelni. Podkrelali
te¿, ¿e op³aty za samo studiowanie to najmniejsza czêæ wydatków,
jakie ponosi m³ody cz³owiek. Ich zdaniem barier¹ w rozwoju edukacji s¹ wysokie koszty utrzymania w miecie akademickim.
Wyrok Trybuna³u, choæ ostateczny, nie koñczy jednak dyskusji
o odp³atnoci za studia. Ministerstwo Edukacji Narodowej planowa³o, ¿e zreformuje system pobierania op³at w nowej ustawie o
szkolnictwie wy¿szym. Prace nad ni¹ trwaj¹ ju¿ od 1997 r. Projekt
by³ gotowy ju¿ w czasie wakacji i mia³ trafiæ pod obrady rz¹du. W
myl jego zapisów bezp³atne miejsca mia³y byæ limitowane. Osoby, które najlepiej zda³y egzaminy, mog³yby studiowaæ za darmo,
reszta uczy³aby siê odp³atnie. Po zmianie na stanowisku Ministra
Edukacji Narodowej zmieni³a siê równie¿ koncepcja odp³atnoci
za studia. Minister edukacji Edmund Wittbrodt jest zwolennikiem
wspó³p³atnoci za studia. Jego zdaniem ka¿dy powinien p³aciæ niewielk¹ sumê, a najbiedniejsi mogliby liczyæ na stypendia.
Prace nad ustaw¹ opóniaj¹ siê, bo nie wszystkie rozwi¹zania
podobaj¹ siê Ministerstwu Finansów. W najbli¿szym czasie, po spotkaniu ministra edukacji z rektorami podleg³ych mu szkó³ wy¿szych,
ma zapaæ decyzja, jak zmieniaæ prawo dotycz¹ce uczelni. Mówi
siê nawet, ¿e zamiast ca³ociowego nowego prawa o szkolnictwie
wy¿szym zostan¹ wprowadzone tylko poprawki w ju¿ istniej¹cych
ustawach. Tak naprawdê na razie nic nie wiemy  mówi prof.
Andrzej Mulak.
(¯ycie, 9.11.2000 r.; Rzeczpospolita, 9.11.2000 r.)
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Spotkanie
emerytów
Zarz¹d Ko³a Emerytów i Rencistów Politechniki Wroc³awskiej
corocznie organizuje spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej
i Dnia Seniora. Uczestników zebrania, które odby³o siê w auli naszej uczelni w dniu 10 padziernika br., powita³ przewodnicz¹cy
Ko³a doc. dr Bogus³aw Ba³aziñski. Wród zaproszonych goci byli
m.in.: Rektor PWr prof., Andrzej Mulak, dyrektor administracyjny
PWr mgr Andrzej Kaczkowski, prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego dr Ma³gorzata Michalewska, przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ dr Ryszard Wroczyñski oraz przewodnicz¹cy Przedstawicielstwa Pracowniczego mgr Mariusz Wojtyszyn.
JM Rektor w swoim wyst¹pieniu podkreli³, ¿e nasza uczelnia
jest jedn¹ z najwiêkszych w Polsce i cieszy siê powa¿aniem ze
wzglêdu na wysoki poziom kszta³cenia. W tym roku akademickim
studiuje tu prawie do 30 tysiêcy osób, podczas gdy w latach siedemdziesi¹tych, gdy kwit³a wspó³praca z przemys³em, iloæ studentów wzros³a do 14 tysiêcy, by potem spaæ do 7 tysiêcy. Niestety, podobnie jak inne polskie uczelnie, PWr boryka siê z problemami finansowymi. Konieczne jest te¿ nowe prawo o szkolnictwie
wy¿szym.
Prof. A. Mulak przytoczy³ wypowiedziane z okazji wielkiego
jubileuszu najstarszej polskiej uczelni  600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej s³owa Rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego
prof. Franciszka Ziejki, który zaproponowa³, aby edukacja by³a
spraw¹ nadrzêdn¹, narodow¹, woln¹ od sporów politycznych.
Politechnika Wroc³awska w tym roku nawi¹zuje do czasów pionierskich i honoruje wielu swoich nestorów, profesorów doktoratami honorowymi. Otrzymali je ju¿ prof. Jan Kmita i prof. Henryk
Hawrylak. Rektor podziêkowa³ seniorom za wspieranie naszej uczelni i ¿yczy³ im nie tylko zdrowia i radoci ¿ycia, ale tak¿e utrzymywania serdecznych wiêzi z PWr.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Ko³a Emerytów i Rencistów PWr
przedstawi³ jego przewodnicz¹cy  doc. Bogus³aw Ba³aziñski. W
tym roku mija dziewiêæ lat od powo³ania tej struktury, która ³¹cznie
ze zwi¹zkami zawodowymi gospodaruje funduszem socjalnym. W
czasie ostatniej kadencji dzia³alnoci¹ Ko³a kierowa³ sk³adaj¹cy siê
z 12 osób zarz¹d oraz prezydium w sk³adzie:
- przewodnicz¹cy Bogus³aw Ba³aziñski,
- przedstawicielka Komisji EiR NSZZ S Izabela Hudyma,
- przedstawiciel Sekcji EiR ZNP Stefan Jasman,
- cz³onek prezydium Andrzej Idzikowski,
- cz³onek prezydium Tadeusz Wróbel.
Wszyscy cz³onkowie prezydium wchodz¹ w sk³ad Przedstawicielstwa Pracowniczego, a przewodnicz¹cy bierze udzia³ w pracach
jego prezydium.
Od 1991 roku liczba cz³onków Ko³a stale wzrasta. W dniu 1
stycznia 2000 r. liczy³o ono 2179 osób: 1570 emerytów, 524 rencistów, 38 wdów i 47 sierot. Najstarsz¹ osob¹ w tym gronie jest licz¹ca 96 lat Anna Zdêba.
W bie¿¹cym roku dysponowa³o ono funduszem socjalnym w
wysokoci oko³o 2 mln z³, w tym 1 247 055 z³ na wszystkie wiadczenia oraz 730 000 z³ na po¿yczki mieszkaniowe. Znaczna czêæ
tych pieniêdzy wp³ywa sukcesywnie. Do koñca wrzenia na poszczególne wiadczenia wydatkowano:
 zapomogi losowe (bardzo niskie dochody) dla 203 osób
135 310 z³,
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 zapomogi losowe (choroby i inne) dla 389 osób
263 310 z³,
 zasi³ki jubileuszowe dla 220 osób
154 000 z³,
 zasi³ki dla poratowania zdrowia dla 346 osób
161 950 z³.
Stanowi to kwotê 714 570 z³. W porównaniu z rokiem ubieg³ym
znacznie wzros³a liczba i kwota przyznawanych zapomóg z tytu³u
chorób.
Oko³o 10% zrzeszonych emerytów i rencistów ¿yje w bardzo
trudnych warunkach. Podkomisja ds. Pomocy Materialnej dzia³aj¹ca pod kierunkiem Zofii Markowskiej rozpatrzy³a w tym roku
618 wniosków, z czego tylko 10 za³atwiono odmownie. Cz³onkowie Podkomisji Pomocy Kole¿eñskiej prowadzonej przez Aleksandra Ta³aja odwiedzaj¹ osoby chore i starsze, zanosz¹ im upominki i paczki oraz prowadz¹ wywiad pomocny przy weryfikacji
kartoteki. Od pocz¹tku roku odwiedzono 83 osoby, w tym 14 ciê¿ko chorych.
Osoby o dochodach ni¿szych, ni¿ podane w regulaminie wartoci graniczne, mog¹ korzystaæ z pomocy rzeczowej w formie czêciowo p³atnych obiadów. Cz³onkowie Ko³a, którzy ukoñczyli 75
lat (obecnie 481 osób) otrzymuj¹ raz w roku paczkê wi¹teczn¹ lub
bony towarowe. Na te akcje wydano do tej pory 20 tys. z³.
Inn¹ form¹ pomocy, z której mog¹ skorzystaæ wszyscy emeryci
i rencici jest udzielana na okres 2 lat niskooprocentowana po¿yczka w wysokoci 2 tys. z³ na remont mieszkania. Na ten cel przeznaczono oko³o 1 mln z³. Do koñca wrzenia przyznano 135 osobom
³¹czn¹ kwotê 266 tys. z³.
Zosta³y wprowadzone zmiany w przydziale wiadczeñ wczasowych, w wyniku których co dwa lata mo¿na otrzymaæ dofinansowanie do wczasów, niezale¿nie od ich formy. W roku 2000
wydano na:
 wczasy stacjonarne  ponad 39 tys. z³.,
 wczasy turystyczne  ponad 567 tys. z³.,
 obozy i kolonie  ponad 22 tys. z³.
Chêtni mog¹ skorzystaæ z proponowanych wycieczek organizowanych przez Danutê Wiech, Izabelê Hudymê i Agnieszkê Walkowiak. Wziê³o w nich udzia³ 257 osób, a koszt tych eskapad wyniós³
prawie 24 tys. z³.
Du¿¹ popularnoci¹ cieszy siê Klub Seniora, którego opiekunk¹
jest Barbara Rybak. Spotykaj¹ siê tu m.in. .bryd¿yci, szachici, a
we wtorki odbywaj¹ siê prelekcje organizowane przez Izabelê Hudymê, przewodnicz¹c¹ Podkomisji Kulturalnej.
Przewodnicz¹cy B. Ba³aziñski zwróci³ uwagê na fakt, ¿e dzia³alnoæ Ko³a jest prowadzona przez niewielk¹ grupê ludzi. Podziêkowa³ im za wspó³pracê i czas powiêcony dla dobra kole¿anek i
kolegów.
Po tym sprawozdaniu przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej Przedstawicielstwa Pracowniczego dr Piotr Pietraszek przedstawi³ wyniki wyborów przewodnicz¹cego Ko³a Emerytów i Rencistów PWr,
które zosta³y przeprowadzone na prze³omie sierpnia i wrzenia
metod¹ korespondencyjn¹. Wziê³o w nich udzia³ ponad 1400 osób.
Wybrany zosta³ ponownie dotychczasowy przewodnicz¹cy Ko³a,
który otrzyma³ 850 g³osów.
Doc. Bogus³aw Ba³aziñski dziêkuj¹c za zaufanie wyrazi³ nadziejê, ¿e bêdzie pracowa³ z tym samym wypróbowanym zespo³em, gdy¿
¿adna z dotychczas wspó³dzia³aj¹cych osób nie odmówi³a mu dalszej wspó³pracy. Bêdzie to wiêc nowy, ale jednak stary sk³ad.
Po czêci oficjalnej uczestnicy zebrania mieli okazjê obejrzeæ
wystêp zespo³u ludowego z Wi¹zowa oraz wzi¹æ udzia³ w spotkaniu towarzyskim zorganizowanym w klubach pracowniczych w
gmachu g³ównym PWr. 
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Konferencja
prasowa
na Akademii Rolniczej
Akademia Rolnicza  uczelnia dbaj¹ca o
swój image  tradycyjnie w programie przygotowañ do nowego roku akademickiego ma
konferencjê prasow¹. Zorganizowano j¹ tak¿e i w tym roku, który przyniesie tej uczelni jubileusz 50-lecia. Mocnym akcentem
otwieraj¹cym ten rok jest ju¿ doktorat honoris causa nadany Kardyna³owi H.Gulbinowiczowi, metropolicie wroc³awskiemu.
Akademia w roku akademickim 2000/
2001 kszta³ciæ bêdzie ponad 9000 studentów, co oznacza przyrost o 700 osób. Po raz
pierwszy naukê rozpoczn¹ studenci architektury krajobrazu, piêcioletnich dziennych
studiów magisterskich na Wydziale Melioracji i In¿ynierii rodowiska AR. Nowy kierunek powo³any zosta³ w wyniku wspólnej
inicjatywy czterech
wroc³awskich uczelni
(Akademii Rolniczej,
Uniwersytetu, Politechniki i Akademii
Sztuk Piêknych) i
Urzêdu Miejskiego
Wroc³awia.
Od nowego roku
akademickiego studenci bêd¹ mieli
wiêkszy wybór specjalnoci na dotychczasowych kierunkach studiów. Powo³ano nowe specjalnoci: na kierunku Technologia ¿ywnoci i ¿ywienie cz³owieka oferuje siê studentom technologiê fermentacji i mikrobiologiê ¿ywnoci, a na zaocznych magisterskich studiach
uzupe³niaj¹cych na kierunku Zootechnika 
agroturystykê i rolnictwo ekologiczne, drobiarstwo i ochronê rodowiska hodowlanego.
Prowadzone s¹ starania o akredytacjê
dwóch wydzia³ów: Rolniczego i Zootechniki (ju¿ wczeniej akredytacjê uzyska³
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej).
Pomimo ograniczeñ finansowych Akademia Rolnicza w dobrej kondycji rozpoczyna nowy rok akademicki. Rozwija siê kadra
naukowa, do 240 wzros³a liczba doktorantów, a w ostatnich dwóch latach podwoi³a
siê liczba nadawanych doktoratów.
Uczelnia prowadzi zajêcia dla studentów
w czterech województwach: lubuskim, ³ódzkim, opolskim i dolnol¹skim. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej prowadzone
s¹ te¿ studia dla obcokrajowców w jêzyku
angielskim.

Unowoczeniana jest baza dydaktyczna.
W ubieg³ym roku utworzono piêæ nowych
pracowni komputerowych dla studentów, w
tym najnowoczeniejsz¹ na Wydziale Melioracji i In¿ynierii rodowiska, wyposa¿on¹ w 32 stanowiska robocze z procesorami
Pentium III pracuj¹ce w systemie Windows
NT. Zakoñczono modernizacjê sal wyk³adowych, a tak¿e oddano do u¿ytku piêæ sal
dydaktycznych w nowych obiektach Wydzia³u Biologii i Hodowli Zwierz¹t. Utworzono Biblioteczn¹ Pracowniê Komputerow¹ dla studentów i pracowników z pe³nym
dostêpem do zasobów Internetu i mo¿liwoci¹ korzystania z filmów dydaktycznych
oraz z Centrum Obs³ugi U¿ytkowników.
Wydatki na aparaturê naukow¹ wzros³y o
ponad 5 mln z³ (tj. blisko 60%). Obecnie
Akademia Rolnicza chce stworzyæ Centrum
Edukacyjno-Naukowe przy pl. Grunwaldzkim i scaliæ swoje obiekty mieszcz¹ce siê w
8 punktach Wroc³awia. Zwiêkszy³a siê liczba studentów korzystaj¹cych z wyjazdów na
uniwersytety europejskie w ramach
programu SOCRATES. Wzros³a te¿
liczba pracowników,
doktorantów i studentów delegowanych za granicê (razem 347) oraz pracowników naukowych odwiedzaj¹cych uczelniê (oko³o 250 osób).
Ogó³em sporód
5191 kandydatów na
13 kierunków studiów dziennych przyjêto 1718 studentów i
280 wolnych s³uchaczy. Na ka¿dym kierunku utworzono listê oczekuj¹cych na miejsca wolnych s³uchaczy. Podobnie jak w latach ubieg³ych, najwiêksz¹ popularnoci¹
cieszy³a siê Ochrona rodowiska, gdzie
zg³osi³o siê oko³o 7,5 osób na jedno miejsce, a tak¿e: Geodezja i kartografia (5,02),
Architektura krajobrazu (5,45) oraz Weterynaria (4,56). Zmniejszy³o siê natomiast
zainteresowanie kierunkiem Zarz¹dzanie i
marketing  liczba kandydatów spad³a z
oko³o 10 osób na miejsce do 4,9. O przyjêcie na dziewiêæ kierunków studiów zaocznych ubiega³o siê w tym roku oko³o 1600
kandydatów. Przyjêto 1280 osób. Niestety
wród osób przyjêtych na studia dzienne
tylko 7,9% stanowi¹ dzieci rolników. Na
studiach zaocznych jest niewiele lepiej.
Ten niew¹tpliwie optymistyczny obraz
przyciemnia nieco obawa przed trudnociami finansowymi, które mog¹ byæ rezultatem
wprowadzenia podatku VAT i sk³adek na
ZUS od prac zleconych. (ml)

FILIA
LEGNICKA
 W okresie wakacji odnowiono kilka sal dydaktycznych, czytelniê, pomieszczenie z serwerami, sekretariat i
gabinet dyrektora. Ponadto odnowiono
niemal ca³e wnêtrze domu studenta.
 27 i 30 wrzenia przeprowadzono
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
na zaoczne studium doktoranckie prowadzone przez wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania. W rezultacie na pierwszy rok
studiów przyjêto 39 osób, rekrutuj¹cych
siê z Legnicy i jej najbli¿szych okolic.
 2 padziernika - w ramach dnia
wstêpnego - odby³y siê spotkania z pracownikami filii i szkolenia nowo przyjêtych studentów poszczególnych wydzia³ów. Nowy rok akademicki rozpoczê³o ponad 800 studentów, w tym oko³o 250 - nowych.
 Inauguracja w Filii Legnickiej odby³a siê 10 padziernika. Piszemy o niej
odrêbnie.
 4 listopada rozpoczê³y siê zajêcia na
studiach doktoranckich. Kierownikiem
Studium jest prof. Jacek Mercik a sprawy organizacyjne prowadzi mgr Janusz
Matuszewski. Pierwszy rok studiów roz-

poczê³o 39 osób, a na roku III  24; z tej
grupy 8 osób ma ju¿ otwarty przewód
doktorski.
 6 listopada, nasz¹ filiê wizytowali:
mgr in¿. Andrzej Kaczkowski  dyrektor administracyjny, mgr in¿. Alicja Maniak  kwestor i mgr in¿. Leonard Gawêcki  zastêpca dyrektora administracyjnego. Podczas tej wizyty omówiono
sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem filii i jej potrzebami oraz sprawy wzajemnych kontaktów miedzy administracj¹
centraln¹ i pracownikami filii. Ponadto
Gocie zapoznali siê ze stanem technicznym i wyposa¿eniem budynku dydaktycznego oraz domu studenta.
 Z inicjatywy mgr Olgi Kraseckiej,
7 listopada odby³o siê spotkanie z aktorem Teatru Legnickiego im. Heleny Modrzejewskiej  Januszem Chabiorem.
Kilku studentów wyrazi³o zainteresowanie utworzeniem grupy teatralnej.
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ELEKTRYCZNY

25 wrzenia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u wszczêto przewód habilitacyjny dr in¿. Krzysztofa Makowskiego.
 Wybrano recenzentów rozprawy doktorskiej mgr in¿. Zbigniewa Leonowicza i
cz³onków komisji egzaminacyjnej.
 Dziekan prof. Janusz Szafran podziêkowa³ za d³ugoletni¹ pracê odchodz¹cemu na emeryturê prof. Janowi Pytlowi i wyrazi³ nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê. Dziekan podziêkowa³ te¿ prof.
Marianowi Sobierajskiemu za wieloletnie kierowanie i opiekê nad Wydzia³owym Laboratorium Komputerowym.
 Prodziekan dr Zbigniew K³os przekaza³ informacje o systemie stypendialnym obowi¹zuj¹cym w roku akademickim 2000/2001.
 Poparto wniosek o zatrudnienie dr
in¿. Marka Jaworskiego na stanowisku
adiunkta w I-8.
 Przed³u¿ono zatrudnienie dr in¿.
Wojciecha Rottenberga na stanowisku
asystenta.
 Postanowiono otworzyæ konkurs na
stanowisko wyk³adowcy.
23 padziernika Rada Wydzia³u popar³a zasady rekrutacji na rok akademicki 2001/2001.
 Dopuszczono dr in¿. Edmunda Motyla i dr in¿. Jerzego Przybysza do kolokwiów habilitacyjnych i wybrano tematy wyk³adów habilitacyjnych.
 Zatwierdzono tematy prac dyplomowych na studiach dziennych i zaocznych.
 Prodziekan dr Zbigniew K³os przedstawi³ g³ówne za³o¿enia programu komputeryzacji oraz rozwi¹zania organizacyjne, które sprawiaj¹, ¿e nawet du¿e
wydzia³y mog¹ funkcjonowaæ sprawnie.
 Postanowiono otworzyæ przewody
habilitacyjne dr in¿. Barbary Kaszowskiej i dr in¿. Krzysztofa Makowskiego.
Powo³ano te¿ recenzentów rozpraw habilitacyjnych.
 Dr in¿. Zenon Okraszewski poinformowa³, ¿e od pocz¹tku roku akademickiego trwa ogólnopolska akcja dotycz¹ca akredytacji wy¿szych uczelni. Dotyczy ona oceny jakoci procesu dydaktycznego. W celu przeprowadzenia procedur akredytacyjnych konieczne jest
powo³anie wydzia³owej komisji. Ma ona
m.in. dokonaæ wstêpnego przyporz¹dkowania punktów kredytowych dotycz¹cych poszczególnych kursów. W g³osowaniu jawnym jednog³onie wybrano
szecioosobow¹ Komisjê Akredytacyjn¹.
 W wyniku rozstrzygniêcia konkursu postanowiono zatrudniæ dr in¿. KaDokoñczenie na stronie 43

Inauguracja
w Legnicy
Inauguracja XXXIII roku akademickiego odby³a siê 10 padziernika. W³adze
uczelni reprezentowali: prof. Ludwik Komorowski  prorektor ds. studenckich, prof.
Bronis³aw Gosowski - prodziekan wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego, dr
Bo¿ena £owkis  prodziekan wydzia³u
Elektrycznego, dr Stanis³aw lusarczyk 
prodziekan wydzia³u Górniczego i dr Tomasz Nowakowski  prodziekan wydzia³u
Mechanicznego. Wród goci reprezentuj¹cych szko³y wy¿sze i rednie, przemys³
i w³adze lokalne, miedzy innymi, by³ obecny prezydent Legnicy - Ryszard Kurek. Prof.
Komorowski wyst¹pi³ z niezwykle interesuj¹cym wyk³adem pod tytu³em Samoorganizacja, bogato ilustrowanym animacj¹
komputerow¹. Uroczystoæ uwietni³ Chór

Dyrektor filii dr Henryk Bartoszewicz

Akademicki przy Filii w Legnicy, pod dyrekcj¹ Jaros³awa Lewkowa. 
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Inauguracja
w Jeleniej Górze
W roku akademickim 2000/2001 w Filii
Politechniki Wroc³awskiej w Jeleniej Górze studiuje 700 studentów na wydzia³ach:
Elektroniki, Elektrycznym ,In¿ynierii rodowiska oraz Mechanicznym. Na pierwszy
roku studiów przyjêto 230 osób.
6 padziernika 2000 r. w Teatrze Zdrojowym odby³a siê uroczystoæ inauguracji
roku akademickiego 2000/2001.
Poprzedzi³a j¹ Msza w. koncelebrowana przez biskupa diecezji legnickiej, Jego
Ekscelencjê Stefana Regmunta. W³adze
Politechniki Wroc³awskiej by³y reprezentowane przez Prorektora ds. Ogólnych dr Ludomira Jankowskiego.
Przybyli te¿ dziekani lub prodziekani
wydzia³ów: prof. Janusz Biernat (Wydzia³
Elektroniki), dr in¿. Zenon Okraszewski
(Wydzia³u Elektryczny), prodziekan, dr in¿.
Jan Stasieñko (Wydzia³ Mechaniczny) i dr
in¿. Aleksander Pa³ech (Wydzia³ In¿ynierii
rodowiska).
Ponadto, uroczystoæ zaszczycili swoj¹
obecnoci¹: biskup diecezji legnickiej ks.
Stefan Regmunt, pos³owie Wies³aw Kie³bowicz, Ryszard Matusiak i Marcin Zawi³a,
starosta jeleniogórski Ryszard Brol, prze-

wodnicz¹cy Rady Powiatu Jacek W³odyga,
wiceprezydent miasta Jeleniej Góry Józef
Sarzyñski , przewodnicz¹ca Rady Miasta
Zofia Czernow oraz przedstawiciele wy¿szych uczelni, przemys³u, kultury i owiaty powiatu jeleniogórskiego.
Dyrektor Filii dr in¿. Maciej Paw³owski
przywita³ zaproszonych goci, studentów
i pracowników. Wyg³osi³ krótkie przemówienie, w którym omówi³ oferowane warunki kszta³cenia.
Prorektor Ludomir Jankowski w krótkim
wyst¹pieniu przywita³ studentów pierwszego roku. Immatrykulacji dokona³ prodziekan Wydzia³u Elektrycznego  dr in¿. Zenon Okraszewski.
Profesor Romuald Bêdziñski z Instytutu
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr
wyg³osi³. interesuj¹cy wyk³ad pt. Mechanika w medycynie.
Nastêpnie absolwenci Wydzia³ów Elektroniki i Mechanicznego otrzymali dyplomy ukoñczenia studiów.
Uroczystoæ mia³a bogat¹ oprawê muzyczn¹ dziêki uczestnictwu orkiestry wojskowej Centrum Kszta³cenia Radiotechnicznego w Jeleniej Górze.
Po inauguracji gocie zostali zaproszeni
do znajduj¹cej siê w budynku filii piêknej,
zabytkowej auli, gdzie wys³uchali krótkiego
koncertu ¿ywej muzyki skrzypcowej. 
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rola Nowaka na stanowisku starszego
wyk³adowcy w I-29.
 Dr in¿. Zbigniew K³os poinformowa³, ¿e w jubileuszowym X Jesiennym
Rajdzie Elektryka wziê³o udzia³ 250 studentów, prorektor ds. nauczania prof.
Jerzy wi¹tek, kierownictwo wydzia³u
oraz pracownicy innych wydzia³ów
PWr. Zaprosi³ te¿ zebranych na XI Rajd
Elektryka, który odbêdzie siê w dniach
1-3 maja 2001 r.
INFORMATYKA I ZARZ¥DZANIE

26 wrzenia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u og³oszono konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie informatyka w I-17.
 Poparto wniosek o przed³u¿enie zatrudnienia w Wydzia³owym Zak³adzie
Systemów Informacyjnych na 1 etatu
asystenta mgr in¿. Damiana Dudka na
czas odbywania studiów doktoranckich.
 Postanowiono przed³u¿yæ zatrudnienie:
 mgr in¿. Moniki Zoubek-Gwi¿d¿,
mgra in¿. Wies³awa Dobrowolskiego
i mgra in¿. Adama widy na stanowiskach wyk³adowców w I-23 na rok akademicki 2000/2001,
 dr hab. Swiet³any Lebiediewy na
1/2 etatu adiunkta w I-17 na rok akademicki 2000/2001,
 prof. dra hab. Ryszarda £ubniewskiego i prof. dra hab. Les³awa Martana
 po 1/4 etatu profesora zwyczajnego w
I-23.
 W wyniku rozstrzygniêcia konkursu postanowiono zatrudniæ mgr in¿.
Agnieszkê Or³owsk¹ na stanowisku asystenta w I-17 na rok akademicki 2000/
2001.
 Wszczêto przewód doktorski mgra in¿.
Krzysztofa Juszczyszyna. Jego promotorem
zosta³ prof. Adam Grzech. Wybrano te¿ komisjê ds. przeprowadzenia przewodu i recenzentów pracy doktorskiej.
 Przyjêto rozprawê doktorsk¹ mgr
in¿. Bo¿eny Mielczarek i wyznaczono
termin jej publicznej obrony.
 Zaakceptowano wniosek, by osoby
studiuj¹ce na Wydziale Informatyki i Zarz¹dzania jako na drugim fakultecie rozpoczyna³y studia od drugiego semestru.
BUDOWNICTWO
L¥DOWE I WODNE

13 wrzenia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u:
 og³oszono konkurs na stanowisko
Dokoñczenie na stronie 44
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profesora nadzwyczajnego PWr w specjalnoci budownictwo, w specjalnoci
budowa kolei oraz powo³ano komisjê
konkursow¹;
 wyra¿ono zgodê na zatrudnienie na
stanowisku wyk³adowcy na okres semestru zimowego 2000/2001 mgr in¿. Przemys³awa Siwca (I-2);
 przed³u¿ono okres zatrudnienia na
stanowisku asystenta na semestr zimowy 2000/2001 mgr in¿. Rados³awowi
Mazurkiewiczowi (I-14);
 negatywnie zaopiniowano dalsze
przed³u¿enie dr in¿. Przemys³awowi Maliszkiewiczowi (I-14) urlopu bezp³atnego na okres od 1.10.2000 r. do
30.09.2002 r.
2 padziernika na posiedzeniu Rady
Wydzia³u:
 og³oszono konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego PWr w dyscyplinie budownictwo, specjalnoci mechanika budowli oraz powo³ano komisjê konkursow¹;
 w wyniku konkursów zatrudniono
na stanowiskach asystentów na okres 1
roku dr in¿. Jacka Barañskiego (I-2), dr
in¿. Jacka Dutkiewicza (I-2) i mgr in¿.
Magdalenê Napiórkowsk¹ (I-14);
 postanowiono zatrudniæ dr in¿. Adama Klimka na stanowisku adiunkta;
 wyra¿ono zgodê na udzielenie dr
hab. in¿. Zbigniewowi Mañko, prof. PWr
(I-14) urlopu bezp³atnego od
1.10.2000 r. do 30.09.2002 r.
PPT

21 czerwca na posiedzeniu Rady Wydzia³u prof. dr hab. Ryszard Grz¹lewicz
poinformowa³, ¿e po wyborach uzupe³niaj¹cych dyrektorem Instytutu Matematyki zosta³ dr hab. Krzysztof Szajowski.
W sk³ad dyrekcji instytutu wszed³ ponadto dr hab. Tomasz Downarowicz.
 Poparto wniosek o przed³u¿enie stypendium habilitacyjnego dra Mariana
Hotlosia z I-18.
 W g³osowaniu jawnym zatwierdzono sprawozdanie dziekana za rok 1999.
 Poparto wniosek o powtórne zatrudnienie osób, które uzyska³y uprawnienia emerytalne, a nie osi¹gnê³y wieku
emerytalnego.
 Postanowiono zatrudniæ prof. dra
hab. Witolda Rotera w Instytucie Matematyki na pe³nym etacie profesora zwyczajnego na okres 3 lat.
 Dr in¿. Ireneusz Wilk przypomnia³
historiê czasopisma Optica Applicata,
które w bie¿¹cym roku obchodzi 30-lecie istnienia.
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Gaudeamus igitur
w Wa³brzychu
12 padziernika w Szczawnie Zdroju Filia PWr w Wa³brzychu uroczycie rozpoczê³a 33. rok akademicki. W Mszy wiêtej koncelebrowanej w kociele Wniebowziêcia
N.M.P. przez ordynariusza Diecezji Legnickiej JE ks. bp dr Tadeusza Rybaka wraz
z duszpasterzem akademickim ks. mgr Markiem Babuk¹ oraz innymi ksiê¿mi uczestniczyli zarówno studenci i pracownicy
uczelni, jak i w³adze miasta oraz mieszkañcy Szczawna Zdroju.
Inauguracja roku akademickiego 2000/
2001 odby³a siê w piêknej sali Teatru Zdrojowego im. H. Wieniawskiego z opraw¹ muzyczn¹ w wykonaniu chóru Te Deum
z Czarnego Boru pod dyrekcj¹ Jaros³awa Janika. W³adze PWr reprezentowa³ prorektor
ds. nauczania prof. Jerzy wi¹tek. Przybyli
przedstawiciele siedmiu wydzia³ów: Górniczego, Budownictwa L¹dowego i Wodnego,
Elektrycznego, In¿ynierii rodowiska, Informatyki i Zarz¹dzania, Mechaniczno-Energetycznego, Mechanicznego. Na uroczystoci
obecny by³ dyrektor Filii PWr w Legnicy dr
in¿. Henryk Bartoszewicz.
Wród licznie zgromadzonych studentów
byli równie¿ zaproszeni gocie: duchowni
z bp Tadeuszem Rybakiem na czele, starosta Powiatu Ziemskiego w Wa³brzychu Leszek Orpel, wiceprezydenci Wa³brzycha 
W³odzimierz Gawroñski i Stanis³aw Kuzniar oraz burmistrz Szczawna Zdroju Tadeusz Wlazlak. W uroczystoci wziêli udzia³
reprezentanci wa³brzyskich wy¿szych szkó³:
Rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej prof. Czes³aw Dutka i Prorektor Wa³brzyskiej Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania
i Przedsiêbiorczoci dr Jerzy Tutaj. Gor¹co
powitano poprzednich d³ugoletnich dyrektorów filii: Henryka Moñkê, Jerzego Or³owskiego i Ryszarda Kabata oraz emerytowanych pracowników filii.

Piêkn¹ oprawê inauguracji tworzy³a jesienna sceneria parku zdrojowego. Po rozpoczynaj¹cym uroczystoæ wykonaniu hymnu pañstwowego przez chór Te D e u m
przemówienie powitalne wyg³osi³ dyrektor
Filii w Wa³brzychu dr in¿. Jan Ka³wak. Zauwa¿y³ on, ¿e dzieñ inauguracji roku akademickiego to zarówno wiêto radoci wyra¿ane s³owami Gaudeamus igitur, jak i okazja do refleksji zwi¹zanej z podejmowanym
wysi³kiem pokonywania kolejnego progu na
drodze do ¿yciowej kariery. Wiele spraw
dotycz¹cych edukacji i tworzenia w XXI
wieku spo³eczeñstwa wiedzy budzi kontrowersje i wywo³uje dyskusje.
Warto jednak przypomnieæ, ¿e w bie¿¹cym roku na 7 wydzia³ach Filii studiuje ponad 1000 studentów, a prawie 80% z nich
pochodzi z regionu wa³brzysko-widnickiego. Na niektórych wydzia³ach zauwa¿alny
jest spadek liczby nowych studentów spowodowany zarówno podwy¿szonymi w tym
roku wymaganiami, jak i ogólnoeuropejsk¹
mod¹ na studiowanie kierunków humanistycznych, ekonomicznych i menad¿erskich
(to zjawisko wystêpuje szczególnie ostro w
Niemczech, gdzie notuje siê odp³yw m³odzie¿y z by³ych terenów NRD do landów
zachodnich).
Dyrektor pogratulowa³ wszystkim ambitnym m³odym ludziom, którzy wybrali trudne studia techniczne na Politechnice Wroc³awskiej, jednej z najwiêkszych uczelni
w kraju, nadaj¹cej ceniony na ca³ym wiecie tytu³ in¿yniera, uczelni kszta³c¹cej wed³ug wymogów UE.
Filia wa³brzyska posiadaj¹ca pe³ne zaplecze dydaktyczne gwarantuje uzyskanie rzetelnej wiedzy i warunki rozwoju kulturalnego. Dlatego nie zaniedbuj¹c systematycznej nauki nale¿y tak¿e zwracaæ uwagê na
pe³niejszy rozwój intelektualny.
Jednostka ta ma wprawdzie ró¿ne trudnoci przy realizacji powierzonych zadañ,
które wynikaj¹ g³ównie z ¿enuj¹co niskich
rodków finansowych (dla porównania 
renomowana francuska in¿ynierska szko³a
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dobrego wyboru i gor¹cej chêci bycia ludmi wykszta³conymi, a spo³ecznoci profesorskiej podziêkowa³ za odpowiedzialn¹
pracê.
W imieniu studiuj¹cej m³odzie¿y wyst¹pi³a przewodnicz¹ca Samorz¹du Studenckiego Aneta Baran, która powita³a nowych
kolegów i zachêca³a ich do studiowania kierunków technicznych oraz udzia³u w dzia³alnoci kulturalnej.
Po immatrykulacji prof. Miros³aw Soroka wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny pt.
Etyczne problemy w nauce. To niekonwencjonalne, ubarwione przyk³adami z ¿ycia codziennego i prowadzone z niezwyk³a
swad¹ wyst¹pienie by³o przerywane burzliwymi oklaskami przy pe³nej frekwencji a¿
do jego zakoñczenia.
Na zakoñczenie dyrektor dr J. Ka³wak
podziêkowa³:
 prorektorowi J. wi¹tkowi za przybycie i za wyra¿enie przekonania, ¿e trud pracowników Filii jest doceniany i sensowny
dla dalszego jej rozwoju,
 ksiê¿om za pomoc w organizowaniu
uroczystoci i wsparcie duchowe,
 dyrektorowi J. Janikowi i ca³emu zespo³owi z Czarnego Boru za oprawê artystyczn¹ uroczystoci,
 prof. M. Soroce za niezmiernie ciekawy wyk³ad inauguracyjny z nadziej¹, ¿e nie
przewróci³ w g³owach studentów ustalonego porz¹dku, ale przybli¿y³ do rzeczywistoci obraz uczonego-mêdrca,
 przedstawicielom w³adz za przybycie
i uwietnienie inauguracji,
 przyjacio³om Filii za okazan¹ pomoc,
 pracownikom za zorganizowanie tej
donios³ej uroczystoci.
Na koniec wyst¹pi³ chór Te Deum.
Na zdjêciach:
1. Uroczysta inauguracja w sali Teatru
Zdrojowego
2. Prof. J.wi¹tek, dr A. Grzegorczyk i dr
J. Stasieñko wrêczaj¹ dyplomy absolwentom

Fot. Ryszard Wyszyñski

Ecole de Mines de Douai z zaledwie 1000
studentów ma taki sam bud¿et jak ca³a Politechnika Wroc³awska kszta³c¹ca prawie 30
tysiêcy studentów). Jednak dziêki uporowi
wielu ludzi ta placówka szkolnictwa wy¿szego, przynosi dobre owoce  in¿ynierów,
którzy sprawdzaj¹ siê na eksponowanych
stanowiskach. Jest ich ju¿ prawie 3000. Stanowi¹ sól tej ziemi. Filia Politechniki
Wroc³awskiej identyfikuje siê ca³kowicie z
regionem wa³brzysko-widnickim i dla niego g³ównie przygotowuje wy¿sz¹ kadrê
techniczn¹. Kszta³ci j¹ coraz lepszej i liczniejszej. Bo takie bêd¹ Rzeczypospolite,
jakie ich m³odzie¿y chowanie.
Dr J. Ka³wak podziêkowa³ licznym przyjacio³om Filii za udzielan¹ pomoc. Wyrazi³
nadziejê, ¿e kolejna grupa odchodz¹cych
absolwentów bêdzie godnie reprezentowaæ
Uczelniê i nie straci z ni¹ kontaktu.
Przypomnia³ myl ministra nauki i przewodnicz¹cego KBN prof. Andrzeja Wiszniewskiego wypowiedziane na inauguracji
centralnej, ¿e choæ w ¿yciu cz³owiek mo¿e
osi¹gn¹æ wiele zaszczytów i tytu³ów, to najwa¿niejszy jest tytu³ porz¹dnego cz³owieka.
W przemówieniu inauguracyjnym prorektor PWr prof. Jerzy wi¹tek gratulowa³
ambitnym, którzy wybrali studia na naszej
uczelni. Podkreli³, ¿e uzyskanie tytu³u in¿yniera jest powodem do dumy. Orodki
politechniczne w terenie s¹ szans¹ dla m³odzie¿y, której nie staæ na pobyt poza domem,
czy dojazdy do odleg³ej metropolii. Kszta³c¹cy siê m³ody cz³owiek inwestuje nie tylko w siebie, ale i w region. Europa potrzebuje nas jako atrakcyjnego partnera.
W przemówieniach zarówno wiceprezydenta Wa³brzycha W. Gawroñskiego jak
i starosty L. Orpla zaakcentowano dalsz¹
potrzebê kszta³cenia in¿ynierów i gotowoæ
w³adz lokalnych do wspierania wa³brzyskiej
filii.
Szczególnie ciep³e s³owa powitania skierowa³ do zgromadzonej m³odzie¿y J.E. Biskup Tadeusz Rybak, który pogratulowa³ jej

NA WYDZIA£ACH
ELEKTRONIKA

27 wrzenia odby³o siê posiedzenie
Rady Wydzia³u.
 Dziekan prof. Janusz Biernat wyg³osi³ wspomnienie o prof. Marcelim Uruskim, który zmar³ 13.07.2000 r.
 Dopuszczono dr in¿. Dariusza Uciñskiego z Instytutu Sterowania i Systemów
Informatycznych Politechniki Zielonogórskiej do kolokwium habilitacyjnego i
wybrano temat wyk³adu habilitacyjnego.
Termin kolokwium wyznaczono na
25.10.2000 r.
 Nadano mgr in¿. Jackowi Cichoszowi stopieñ doktora nauk technicznych w
dyscyplinie informatyka.
 Prof. Janusz Biernat przedstawi³ propozycjê ufundowania przez Wydzia³ stypendiów dla zdolnych absolwentów szkó³
rednich z obszarów dotkniêtych strukturalnym bezrobociem. Dla wielu osób
by³aby to jedyna szansa na podjêcie studiów. Propozycja zosta³a pozytywnie
przyjêta przez Radê Wydzia³u.

FILIA
WA£BRZYSKA
10 padziernika odby³o siê pierwsze
posiedzenie Samorz¹du Studenckiego
poprzedzone wyborami Starostów grup
studenckich. Tematem spotkania by³a inauguracja roku akademickiego 2000/
2001. Inauguracja zosta³a zorganizowana w sposób bardzo uroczysty, w bogatej oprawie  jak zwykle ze studenck¹
Msz¹ wiêt¹ i licznym udzia³em Przyjació³ Uczelni.
 Odby³o siê zebranie kierowników sekcji sportowych Klubu Sportowego AZS Filia Wa³brzych. Na spotkaniu postanowiono poszerzyæ Klub o dwie nowe sekcje:
pi³ki siatkowej kobiet i turystyki. Zw³aszcza ta druga ma na swym koncie du¿e osi¹gniêcia. Na 27-30 padziernika zaplanowano kolejny rajd  Pieniny2000.
Samorz¹d Studencki Filii rozpocz¹³
sw¹ dzia³alnoæ kulturalno-rozrywkow¹
od dyskoteki, która odby³a siê 25 padziernika w klubie studenckim ¯ak.
Ostatnio takie dyskoteki cieszy³y siê bardzo du¿¹ frekwencj¹ i przebiega³y w mi³ej, przyjacielskiej atmosferze. By³y one
prowadzone przez modnych diskd¿okejów. Nie brakowa³o niespodzianek
w postaci konkursów z nagrodami.
 Wa³brzyska Filia przyjê³a w tym
roku oko³o 400 nowych studentów. Studiowaæ oni bêd¹ na 7 wydzia³ach. W ramach skromnych rodków na remonty 
unowoczeniono czêciowo bazê dydaktyczn¹ poprzez utworzenie dwóch nowych, du¿ych sal wyk³adowych. Sta³o
siê to mo¿liwe dziêki przedzieleniu sali
geodezyjnej. Poprawi to warunki nauki
i komfort prowadz¹cych zajêcia.
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KSI¥¯KI, które polecamy...
A.WERON, R.WERON
Gie³da energii.
Strategie zarz¹dzania ryzykiem
Wydawnictwo: CIRE Wroc³aw 2000
mo¿liwoæ zamówieniadrog¹ elektroniczn¹ pod adresem:
www.cire.pl
Cena: 95 z³, ale wydawnictwo oferuje
studentom i doktorantom 40% rabatu!
Jest to pierwsza ksi¹¿ka nowej serii CIRE  Rynek Energii.
Ma zapoznaæ Czytelnika z nowym podmiotem rynku energii, jakim
jest gie³da energii oraz wprowadzeiæ go w problematykê narzêdzi i
metod zarz¹dzania ryzykiem na tym rynku. W ksi¹¿ce omówiono
miêdzy innymi:
 Rynek finansowy: krótka historia rynków finansowych, pojêcie in¿ynierii finansowej, struktura i uczestnicy rynku, rynki regulowane, indeksy;
 Rynek energii elektrycznej: wyj¹tkowoæ rynku energii elektrycznej, rozwój konkurencyjnych rynków a ryzyko, struktura rynku;
 Gie³dy energii elektrycznej: najwa¿niejsze gie³dy energii elektrycznej, rynek natychmiastowy, rynek us³ug;
 Kontrakty terminowe: kontrakty forward, kontrakty wymiany, kontrakty futures, opcje. Zarz¹dzanie ryzykiem: ryzyko finansowe, wartoæ nara¿ona na ryzyko (VaR), przyk³adowe strategie
zabezpieczaj¹ce, in¿ynieria finansowa;
 Narzêdzia komputerowe: Financial Engineer, EPRI Electricity Book, FSD Contango, OM POMAX Analyzer;
 Dodatki: elementy rachunku finansowego, papiery wartociowe, s³owniczek. Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana praktycznymi przyk³adami i zawiera ponad 100 rysunków, symulacji komputerowych
oraz tabel. Poni¿ej przedstawiamy dwie opinie o ksi¹¿ce.
Ksi¹¿ka Gie³da energii. Strategie zarz¹dzania ryzykiem jest
udan¹ prób¹ wprowadzenia w zagadnienia dotycz¹ce dwóch, tylko
pozornie od siebie odleg³ych, wiatów: wiata finansów i wiata
energetyki. Dla in¿ynierów finansowych, dobrze zaznajomionych
z problematyka wykorzystania strategii inwestowania w kontrakty
terminowe, opcje lub transakcje wymiany (swapy), ksi¹¿ka bêdzie
cennym ród³em wiedzy o rynku energii, jego cechach charakterystycznych, sposobach organizacji obrotu na poszczególnych gie³dach i wreszcie o podmiotach uczestnicz¹cych w obrocie. Ciekawym dla fachowców dodatkiem bêd¹ tak¿e opisane w ksi¹¿ce specjalistyczne programy komputerowe s³u¿¹ce do zarz¹dzania ryzykiem na rynku energii. Pracownicy sektora elektroenergetycznego
bêd¹ mieli natomiast mo¿liwoæ zapoznania siê z instrumentami
finansowymi, zastosowanie których nie tylko ogranicza ryzyko
funkcjonowania na wolnym rynku i pozwala na skuteczne planowanie przysz³ych przep³ywów finansowych, ale mo¿e tak¿e prowadziæ do zarabiania pieniêdzy. Wiele przyk³adów opisanych w
ksi¹¿ce pozwala na samodzielne zastosowanie nabytej w ksi¹¿ce
wiedzy w praktyce. Od czytelników zale¿eæ bêdzie, czy zawarte w
ksi¹¿ce informacje zostan¹ przez nich, jako przysz³ych uczestników obrotu, odpowiednio wykorzystane w wiecie rzeczywistym.
Ksi¹¿kê polecamy wszystkim uczestnikom hurtowego rynku energii elektrycznej.
Zarz¹d Gie³dy Energii S.A.

Gie³da energii. Strategie zarz¹dzania ryzykiem wyró¿nia siê
szerokim zakresem przedmiotowym - dotyczy zarówno stosunko-

APEL

Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ
przy Politechnice Wroc³awskiej
do cz³onków zwi¹zku, sympatyków
oraz wszystkich osób, które podzielaj¹ opiniê,
¿e Wydarzenia Sierpnia 1980 roku powinny byæ upamiêtnione
w naszym miecie trwa³ym pomnikiem  obeliskiem
o sk³adanie dobrowolnych datków na ten cel.
Pomnik upamiêtniaj¹cy tamte dni chcemy wznieæ za zgod¹
w³adz Uczelni na skwerze pomiêdzy budynkami C-2 oraz C-6.
Jego autorem jest
Eugeniusz Get
Stankiewicz. Jeli
ofiarnoæ naszej
spo³ecznoci dopisze, jego ods³oniêcie planujemy
podczas obchodów wiêta Politechniki Wroc³awskiej (15 listopada br.).
Apelujemy gor¹co o wsparcie finansowe tej inicjatywy poprzez
Komisje Oddzia³owe lub bezporednio w Komisji
Zak³adowej.
Wroc³aw,
31.08.2000 r.

wo dobrze rozpoznanych rynków finansowych, jak i kszta³tuj¹cych
siê rynków energii. Obejmuje ona równie¿ wiele cennych i atrakcyjnie przedstawionych informacji dodatkowych, bez których poznanie nowych obszarów wiedzy by³oby z pewnoci¹ znacznie trudniejsze i bardziej nu¿¹ce. Z pe³nym przekonaniem mo¿na wiêc poleciæ tê pracê jako niezawodny przewodnik po trudnych, lecz zajmuj¹cych zagadnieniach gie³dowego handlu energi¹ i zarz¹dzania
ryzykiem rynkowym. Korzystaæ z niej bêd¹ z pewnoci¹ nie tylko
energetycy ale tak¿e wszyscy poszukuj¹cy swojej szansy na ¿ywio³owo rozwijaj¹cych siê rynkach energii. Cech¹ charakterystyczn¹ obrotu energi¹ staje siê wzrost znaczenia kontraktów krótkoterminowych kosztem kontraktów d³ugoterminowych, transakcji zawieranych na otwartych aukcjach (gie³dach energii) w miejsce transakcji dwustronnych, a tak¿e coraz g³êbsze ró¿nicowanie warunków
dostaw energii w zale¿noci od charakterystyk grup odbiorców.
Dlatego te¿ ksi¹¿kê nale¿y uznaæ za istotny krok w kierunku lepszej edukacji i przygotowania podmiotów na rynku do stosowania
in¿ynierii finansowej g³ównie do zarz¹dzania ryzykiem fluktuacji
cen. Takiego samego przygotowania jednak¿e wymaga zarz¹dzanie tak¿e innymi rodzajami ryzyk na rynku konkurencyjnym.
Marek Zerka
Wiceprezes Zarz¹du
PSE S.A
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