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26 marca Uczelniane Kolegium Elektorów zatwierdzi³o 4 kandydatury prorektorów przedstawione przez Rektora-elekta prof. Tadeusza Lutego, który zwróci³ siê do cz³onków URE z nastêpuj¹cymi
s³owami:
Dziêkuj¹c Pañstwu raz jeszcze za dokonany wybór, przedstawiam
dziœ propozycje najbli¿szych wspó³pracowników – PROREKTORÓW
w nadchodz¹cej kadencji kierownictwa Uczelni. Pragnê podkreœliæ,
¿e jest to czêœæ kierownictwa Politechniki, bowiem uwa¿am ¿e kierownictwo Politechniki to rektor wraz z dziekanami.
Prorektorzy sprawuj¹ swe funkcje dla koordynowania wysi³ków ca³ej
Uczelni w zakresie:
– nauczania i europejskich programów edukacyjnych,
– badañ naukowych i wspó³pracy z gospodark¹,
– organizacji,
– wspó³pracy z zagranic¹ i rozwoju,
– spraw studenckich.
Przedstawiê Pañstwu propozycje czterech prorektorów, wedle zamys³u aby ich zdolnoœci, doœwiadczenie i cechy charakteru umo¿liwia³y dobr¹ wspó³pracê, bezpieczeñstwo Uczelni oraz inicjatywy. Potrzebê bezpieczeñstwa widzê w sprawach organizacyjno-finansowych
oraz sprawach studenckich, zaœ inwencji oczekujemy w nauczaniu i
wspó³pracy z gospodark¹.
Przedstawiani kandydaci do objêcia funkcji prorektorów, reprezentuj¹: obecny gabinet rektorski, korpus dziekanów, grono dyrektorów
instytutów oraz grono adiunktów-prodziekanów.
Jako kandydatów przedstawi³: obecnego prorektora ds. nauczania
dra hab. in¿. Jerzego Œwi¹tka, prof. nadzw. (któremu powierzy³ tê
sam¹ funkcjê ), dra hab. in¿. Tadeusza Wiêckowskiego, prof. nadzw.
(I-28) , któremu powierzy³ funkcjê prorektora badañ naukowych i
wspó³pracy z gospodark¹, dra hab. in¿. Ernesta Kubicê, prof. nadzw.
(I-2) , który ma obj¹æ funkcjê prorektora ds. organizacji oraz dra in¿.
Krzysztofa Rudno-Rudziñskiego (I-28), który ma byæ prorektorem ds.
studenckich. (Jego kandydatura zgodnie z przyjêtymi zasadami musia³a wczeœniej uzyskaæ akceptacjê elektorów studenckich.) Kolegium
nie skorzysta³o z prawa zadawania pytañ kandydatom i zaakceptowa³o proponowane kandydatury.
Prof. Tadeusz Luty podziêkowa³ Uczelnianemu Kolegium za to stanowisko i wyrazi³ nadziejê na dobr¹ wspó³pracê w przysz³oœci.
Sylwetki i zdjêcia zatwierdzonych kandydatów zamieszczamy w
bie¿¹cym numerze.
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R O Z M A I T O Œ C I
NOWI REKTORZY WE WROC£AWIU

Na kolejnych wroc³awskich uczelniach
odby³y siê wybory rektorów na kadencjê
2002-2005.
Rektorem Akademii Muzycznej zosta³
prof. Grzegorz Kurzyñski, pianista, który w
obecnej kadencji pe³ni obowi¹zki prorektora ds. naukowo-dydaktycznych.
Na Akademii Ekonomicznej ponownie
wybrany zosta³ obecny rektor tej uczelni,
prof. Marian Noga.
Prorektorami tej uczelni zostali:
– dr hab. in¿. Stanis³aw Nowosielski,
prof. AE – prorektor ds. nauki (II kadencja); który pracuje w Katedrze
Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstwa,
– prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek£opacinska – prorektor ds. dydaktyki
(I kadencja), która jest kierownikiem
Katedry Badañ Marketingowych,
– dr hab. Józef Dziechciarz, prof. AE –
prorektor ds. rozwoju i wspó³pracy z
zagranic¹ (II kadencja); który jest kierownikiem Katedry Ekonometrii.
Na Akademii Sztuk Piêknych obowi¹zki
rektora pe³niæ bêdzie prof. Zbigniew Horbowy.
Wybory rektora na Uniwersytecie Wroc³awskim zaplanowano na œrodê 24 kwietnia, a wiêc gdy otrzymaj¹ ten numer „Pryzmatu”, bêd¹ znane wyniki. W momencie
oddawania numeru do druku kandydatami
na stanowisko rektora UWr byli profesorowie: Romuald Gelles (piastuj¹cy tê godnoœæ
w obecnej kadencji), Zdzis³aw Latajka i
Leszek Pacholski.
NA STRONACH WWW KBN
MO¯NA ZNALE•Æ:

• wykaz Regionalnych i Bran¿owych
Punktów Kontaktowych w roku 2002 http:/
/www.kbn.gov.pl/VPR/contact/pk2002.html
• Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie okreœlenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym,
naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych
do korzystania ze zwolnienia od c³a na te
towary:
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/
188.html
• Rozporz¹dzenie Ministra Nauki w sprawie wykazu zwolnionych od c³a nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub
chemicznych nadaj¹cych siê g³ównie do

celów naukowych przywo¿onych w iloœciach, które nie wskazuj¹ na przeznaczenie handlowe:
http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/
296.html
MINISTER WE WROC£AWIU

Jak zapowiedzia³ Departament Informacji i Promocji KBN, w dniach 26 i 27 kwietnia bêdzie przebywa³ we Wroc³awiu minister nauki, przewodnicz¹cy KBN prof.
Micha³ Kleiber. Choæ w programie jego
pobytu jest udzia³ w posiedzeniu KRASP,
g³ównym celem jego wizyty jest spotkanie
ze œrodowiskiem naukowym Wroc³awia. W
programie przewidziana jest wizyta ministra
we Wroc³awskim Centrum Transferu Technologii.
DORADCY MINISTRA

Minister Krystyna £ybacka (MENiS)
powo³a³a 20-osobowy zespó³ doradców ds.
szkolnictwa wy¿szego. W jego sk³ad wesz³o
8 przedstawicieli oœrodka poznañskiego:
przewodnicz¹cy – prof.Jacek Fisiak (UAM
Poznañ) prof. Jerzy Brzeziñski (UAM),
prof. Andrzej Korzeniowski (AE Poznañ),
dr in¿. Edward G³uszyñski (Politechnika
Poznañska), prof. Wies³aw Olszewski
(UAM), prof. Bogdan Marciniec (UAM),
prof. Andrzej Dubas (AR Poznañ), Stanis³aw Wachowiak (UAM) oraz prof. Czes³aw
Królikowski (PWSzZ w Lesznie), prof.
Andrzej Jamio³kowski (UMK Toruñ), prof.
Leszek Wojtczak (U£), gen.prof. Henryk
Chmielewski (WAM £ódŸ), prof. Janusz
Borkowski (U£), prof. Andrzej Cader
(W.Szk. Hum.-Ekon. w £odzi), prof.Wojciech Wrzesiñski (UWr), , prof. Jerzy Wiatr
(WSz Handlu i Prawa w Warszawie), dr
Krzysztof Paw³owski (WSz Biznesu – NLU
w Nowym S¹czu), prof. Jerzy Hauziñski
(Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku), prof. Marek Dietrich (PW) i prof. Zbigniew Kwieciñski (UWM).
Powo³ane zosta³y dwa zespo³y robocze:
– do spraw rozpatrzenia potrzeby i zakresu nowelizacji ustawy o szkolnictwie wy¿szym (przewodnicz¹cy prof.
dr hab. Janusz Borkowski),
– do spraw opracowania koncepcji powo³ania Uniwersytetu Otwartego
(przewodnicz¹cy prof. dr hab. Jerzy
Wiatr).
Przygotowywana w tym gronie nowelizacja ustawy ma m.in. stworzyæ mo¿liwoœæ
powo³ywania oddzia³ów zamiejscowych
uczelni, aby umo¿liwiæ naukê bezrobotnym.

Ma tak¿e sprecyzowaæ zakres odp³atnoœci
us³ug edukacyjnych. Wœród propozycji jest
ograniczenie do jednej trzeciej liczby studentów kszta³conych odp³atnie przez dan¹ uczelniê (choæ Trybuna³ Konstytucyjny okreœli³
tê wielkoœæ odnios³a na 1), a tak¿e bezp³atne studia wieczorowe. Obraduj¹ca w marcu
w Wiœle Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich odnios³a siê negatywnie do tych propozycji.
INSPIRACJE BIBLIJNE

Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia
i Opola objê³o honorowym patronatem imprezê kulturaln¹ zorganizowan¹ przez wroc³awski Centralny Oœrodek Duszpasterstwa
Akademickiego zatytu³owany „Inspiracje –
Akademicki Tydzieñ Kultury S³owa. Biblia”. Odby³ siê on w dniach 14-21 kwietnia. Obejmowa³ liczne wyk³ady, np. „Sztuka retoryczna w Listach œw. Paw³a z Tarsu”
(S³awomir Torbus), „Objawienie w Biblii
Hebrajskiej (rabin Ivan Caine z USA), „Biblia a cz³owiek wspó³czesny (prof. dr hab.
Anna Œwiderkówna).
Odby³y siê te¿ „warsztaty biblijne”, koncerty (zarówno muzyki organowej, jak wykonywanej przez zespo³y m³odzIe¿owe),
wystawy i quizy. Uwaga! Jeszcze do 30
kwietnia mo¿na zwiedzaæ wystawê starodruków i grafiki biblijnej pt. :S³owo i obraz”,
która znajduje siê w Zak³adzie Narodowym
im. Ossoliñskich, ul. Szewska 37 (godz. 100
– 17.00).
WOLNE DNI

Dziêki decyzji JM Rektora dzieñ 2 maja
bêdzie wolny, i to nawet bez koniecznoœci
odpracowywania. ¯yczymy wszystkim pracownikom i studentom piêknego „d³ugiego
weekendu”.
WCTT zaprasza na cykl wyk³adów
prof. M.P. Mattoug .w jêzyku
angielskim zatytu³owany

„Strategia i system”
Najbli¿sze wyk³ady to:
• 9 maja 2002: „Miêdzynarodowoœæ, umiêdzynarodowienie, projekt”
• 13 czerwca 2002: „Organizacja,
struktura, projekt”
Na dalszych stronach zamieszczamy wywiad z profesorem M.P. Mattoug
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XXX POSIEDZENIE SENATU
(21.03.02)
Posiedzenie Senatu rozpoczêto wspomnieniem o zmar³ym 16 marca 2002 r. prof.
zw. dr in¿. Kazimierzu Ziemiañskim, które wyg³osi³ dziekan Wydzia³u Mechanicznego prof. Wac³aw Kollek. Zmar³ego
uczczono minut¹ ciszy.
JM Rektor prof. Andrzej Mulak pogratulowa³ wyboru Rektorowi-elektowi
prof. Tadeuszowi Lutemu. Podziêkowa³ te¿
pozosta³ym kandydatom za ich udzia³ w
kampanii wyborczej i przygotowanie programów, a tym samym wsparcie uczelnianej demokracji.
Prof. Tadeusz Luty dziêkuj¹c Rektorowi i Senatowi podkreœli³, ¿e w³aœnie dyskusje na forum Senatu i uczestnictwo w pracach komisji senackich pozwoli³y mu
poznaæ bie¿¹ce sprawy oraz problemy, które musi rozwi¹zywaæ Uczelnia i uwierzyæ
w ogromne mo¿liwoœci PWr.
• Pozytywnie zaopiniowano wnioski o
ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. in¿. arch.
Jerzego Charytonowicza (I-1), dr hab. in¿.
Janusza Halawy (I-6) i dr hab. in¿.
Krzysztofa M. Abramskiego (I-28).
• Pozytywnie zaopiniowano wnioski o
nagrodê Ministra Edukacji Narodowej dla
dr hab. in¿. Ignacego Dulêby (W-4), prof.
dr hab. in¿. Henryka Markiewicza (W-5),
prof. dr hab. in¿. Edwarda Radosiñskiego (W-8), dr Jana Ratajczaka (S-2) i dr
hab. in¿. Czes³awa Koziarskiego (W-10)
oraz wnioski o nagrodê zespo³ow¹ dla:
a) dr hab. in¿. Janusza Szafrana,
prof. ndzw. i prof. dr hab. in¿. Andrzeja
Wiszniewskiego,
b) dr hab. in¿. Krystyny Je¿owieckiej-Kabsch, prof. ndzw. i dr in¿. Henryka Szewczyka.
• Dziekan W-2 prof. E.Kubica przedstawi³ i uzasadni³ wniosek o rozwi¹zanie
Biblioteki Miêdzywydzia³owej Wydzia³u
L¹dowego i Wodnego i Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska oraz powo³anie Biblioteki
Wydzia³u L¹dowego i Wodnego. Poinformowa³ o zgodnoœci tego wniosku ze statutem stwierdzonej przez Komisjê ds. Statutu i Regulaminów. W wyniku tej decyzji
ksi¹¿ki z biblioteki w bud. C-7 nale¿¹ce
do Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska zostan¹
przekazane na ten wydzia³, zaœ W-2 przejmie pomieszczenia i personel. Planuje siê
stworzenie jednej biblioteki Wydzia³u
BLiW po do³¹czeniu 3 bibliotek instytutowych.
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Wniosek uzyska³ akceptacjê Rady Bibliotecznej. Dyrektor BG PWr dr H.Szarski podkreœli³, ¿e ta reorganizacja jest elementem procesu porz¹dkowania sieci
bibliotecznej prowadz¹cego do utworzenia
sieci bibliotek wydzia³owych.
Prorektor prof. J.Zdanowski jako pozytywny przyk³ad tych przekszta³ceñ poda³
utworzenie Biblioteki Wydzia³u Chemicznego. Czynnikiem spowalniaj¹cym ten proces s¹ problemy lokalowe.
Dziekan W-7 prof. K.Bartoszewski poinformowa³, ¿e Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska tak¿e zmierza do utworzenia biblioteki wydzia³owej. Chodzi zw³aszcza o
u³atwienie studentom dostêpu do zbiorów.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ wniosek
przedstawiony przez prof. E. Kubicê
(51:0:0).
• Rektor przedstawi³ wniosek Rektoraelekta o zwiêkszenie w nastêpnej kadencji
liczby prorektorów do piêciu. Prof. T. Luty
przedstawi³ uzasadnienie tej propozycji. Ma
ona na celu stworzenie formalnych, prawnych mo¿liwoœci powo³ania prorektora odpowiedzialnego za koordynowanie wspó³pracy z miastem, regionem i z zagranic¹.
Dotychczasowe stanowiska prorektorów
by³yby zwi¹zane z podobnym zakresem
kompetencji jak w obecnej kadencji.
Prof. E. Kubica poinformowa³ o poparciu Komisji ds. Statutu i Regulaminów dla
zg³oszonego wniosku, zaœ JM Rektor o
jego akceptacji przez zwi¹zki zawodowe.
Senat przyj¹³ (52:0:2) zmianê zapisu Statutu (uwzglêdniaj¹c te¿ mo¿liwoœæ wyst¹pienia vacatu).
• Zastêpca Kierownika Miêdzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów
Lipidowych dr hab. in¿. Marek Langner
zda³ sprawê z dzia³alnoœci tej jednostki.
Zosta³a ona powo³ana 20 czerwca 2001 r. w
oparciu o porozumienie Rektorów AR we
Wroc³awiu, PWr i UWr, a w jej sk³ad wesz³y 4 zespo³y badawcze: Zespó³ Naturalnych i Sztucznych Lipidowych Noœników
Substancji Bioaktywnych, Zespó³ Teorii i
Praktyki Agregatów Lipidowych (kierowany przez dr hab. M. Langera), Zespó³ Oddzia³ywañ Liposom-Komórka oraz Zespó³
Lipidów w Terapii Genowej.
Obecnie w pracach Centrum uczestniczy
oko³o 20 osób w pe³nym lub czêœciowym
wymiarze. Jest ono zarz¹dzane przez kierownika – prof. A. Sikorskiego, którego zastêpcami s¹ pozostali kierownicy zespo³ów.
W ramach prac badawczych podejmowane
s¹ wspólne projekty, a wydatki na zakup
sprzêtu i odczynników s¹ optymalizowane.
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Zadaniem dydaktycznym tej jednostki jest
stworzenie takiego programu dydaktycznego, który bêdzie kszta³ci³ w najnowszych
technologiach. Konieczne jest tak¿e prowadzenie dzia³alnoœci komercyjnej, która przynosi³aby dochody tworz¹ce maj¹tek Centrum. W tym celu podjêto zarówno z
przemys³em polskim jak i zagranicznym
rozmowy, które doprowadzi³y do kilku
umów. Planuje siê powo³anie Miêdzynarodowego Komitetu Doradczego, którego celem bêdzie m.in. przygotowanie siê do
udzia³u w VI PR, a tak¿e korelacjê dzia³añ
w regionie i nawi¹zanie wspó³pracy polskonieniecko-czeskiej, co pozwoli³oby uzyskaæ
fundusze PHARE.
Problemem tej miêdzyuczelnianej jednostki, który nale¿y pilnie rozwi¹zaæ, jest
brak osobowoœci prawnej.
Dr hab. M. Langner podziêkowa³ dyrektorowi Instytutu Fizyki prof. J. Misiewiczowi oraz w³adzom PWr za przychylnoœæ i
wspieranie dzia³alnoœci Centrum.
•Prorektor prof. J.Zdanowski przedstawi³ korektê wewnêtrznych uregulowañ dotycz¹cych trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
zwi¹zan¹ ze zmian¹ przepisów zewnêtrznych. Nowe przepisy mówi¹, ¿e tej grupie
pracowników przys³uguje urlop w wymiarze 36 dni roboczych, a jednoczeœnie podtrzymuj¹ zasadê, ¿e jego czêœæ (przynajmniej 14 dni) musi byæ wykorzystana w
jednym ci¹gu. Urlop nauczycieli akademickich powinien byæ wykorzystany w czasie
wolnym od zajêæ dydaktycznych, tzn. w
okresie wakacji lub ferii. Nie oznacza to jednak absolutnego zakazu. Jednak urlop brany w innych terminach nie mo¿e wi¹zaæ siê
z ¿adnymi wydatkami ze strony uczelni.
Proponowana nowelizacja przepisu zosta³a zatwierdzona (50:0:1).
• Senat wyrazi³ zgodê na zawarcie umów
o wspó³pracy PWr z Politechnik¹ Budapeszteñsk¹ (52:0:0) i Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (52:0:0).
•Prorektor dr Ludomir Jankowski
udzieli³ odpowiedzi na interpelacjê dr Z.
Okraszewskiego dotycz¹c¹ procedury, trybu postêpowania i odpowiedzialnoœci za
ocenê wartoœci technicznej i u¿ytkowej
sprzêtu komputerowego kupowanego za
poœrednictwem Biura Zamówieñ Publicznych. Stwierdzi³, ¿e w komisjach przetargowych zawsze uczestnicz¹ osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym z
zakresu sprzêtu komputerowego, wiêc nie
Dokoñczenie na stronie 6
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Dokoñczenie ze strony 5

istnieje potrzeba wzmacniania Biura o dodatkowych ekspertów oceniaj¹cych wartoœæ
u¿ytkow¹ i techniczn¹ tego sprzêtu. Zwróci³ uwagê, ¿e pewne wady w komputerach
ujawniaj¹ siê dopiero po d³ugotrwa³ej i intensywnej eksploatacji. G³ównie do wnioskodawców nale¿y sprecyzowanie warunków decyduj¹cych o jakoœci i mo¿liwoœciach technicznych sprzêtu, a rol¹ Biura jest
nadzór nad przestrzeganiem Ustawy o zamówieniach publicznych.
• Dyrektor administracyjny mgr A.Kaczkowski udzieli³ odpowiedzi na interpelacjê
dr Z. Okraszewskiego dotycz¹c¹ budowy
podjazdu dla niepe³nosprawnych do budynku D-1. Poinformowa³, ¿e wykonawc¹ tych
prac jest Zespó³ Konserwacyjno-Remontowy PWr, a koszt jego budowy wynosi 16
tys. z³. Jest to czêœæ wiêkszego zadania, w
ramach którego bêdzie wykonana ruchoma
pochylnia na I piêtro, a potem winda. Przy
realizacji dotychczasowych prac nie wyst¹pi³y ¿adne uchybienia.
Wyjaœni³ tak¿e, ¿e pomieszczenie nr 12
w bud. D-2 wykorzystywane na cele gospodarcze zosta³o przydzielone pismem Rektora. Do dyrektora administracyjnego nie
wp³yn¹³ ¿aden wniosek o udostêpnienie go
Wydzia³owi Elektrycznemu.
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Dyrektor udzieli³ tak¿e odpowiedz na interpelacjê prof. M. Kamiñskiego dotycz¹c¹
zapewnienia bezpieczeñstwa na parkingach
wewnêtrznych PWr i wyznaczenia odpowiedniej iloœci miejsc do parkowania dla
pracowników PWr. Sprawa ta by³a wielokrotnie rozwa¿ana, jednak rozwi¹zanie problemu jest ograniczone czynnikami obiektywnymi. Na okolicznych ulicach jest oko³o
900 niestrze¿onych miejsc parkingowych.
Istnieje zamówienie na system monitoringu
najbli¿szej okolicy budynku A-1. Koszt
urz¹dzenia parkingu strze¿onego na oko³o
90 miejsc wyniós³by od 50 do 70 tys. z³, a
abonament miesiêczny za u¿ytkowanie tego
parkingu kosztowa³by ponad 100 z³.
• Rektor prof. A.Mulak przekaza³ relacjê z ostatniego posiedzenia KRASP, które
odby³o siê w Wiœle i poinformowa³, ¿e pod
koniec kwietnia KRASP bêdzie obradowa³o we Wroc³awiu.
• Prorektor prof. J Zdanowski przekaza³
dane na temat przydzia³u œrodków na badania
w³asne i zauwa¿y³, ¿e jest to kwota 10.350.000
z³, zaœ dotacja na badania statutowe, wg wstêpnych informacji, wyniesie 7.088.000 z³. Informacje te zosta³y uzupe³nione przez cz³onka
KBN prof. H. Góreckiego relacj¹ z ostatniego posiedzenia Komitetu.
• Dr Z. Okraszewski poruszy³ kwestiê
problemów organizacyjnych wynikaj¹cych

Zarz¹dzenia,Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹dzenia wewnêtrzne i pisma okólne:
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 8/2002 z dnia 28.03.2002 r. w sprawie og³oszenia zmian w statucie Politechniki Wroc³awskiej;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 9/2002 z dnia 29.03.2002 r. w sprawie wprowadzenia Trybu udzielania urlopów wypoczynkowych
nauczycielom akademickim Politechniki Wroc³awskiej;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 10/2002 z dnia 4.04.2002 r. w sprawie utworzenia biblioteki Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i
Wodnego;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 11/2002 z dnia 4.04.2002 r. w sprawie przekwalifikowania dokumentacji niejawnej;
• Pismo okólne 9/2002 z dnia 14.03.2002 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeñ wyp³acanych za prace zlecone;
• Pismo okólne 10/2002 z dnia 11.04.2002 r. w sprawie organizacji pracy w maju 2002 r.

T

U

z planowanej likwidacji (np. zabezpieczenia sprzêtu znajduj¹cego siê w laboratoriach dydaktycznych). Dyr. adm. mgr A.
Kaczkowski poinformowa³, ¿e ma obiekt
byæ odtworzony mo¿liwie najni¿szym
kosztem, ale bêdzie to ju¿ budynek, a nie
pawilon. Rektor doda³, ¿e odbêdzie siê
przetarg na koncepcjê jego zagospodarowania. Budynek ma byæ oddany do u¿ytku
ju¿ 1 wrzeœnia br.
• Prorektor dr L. Jankowski zwróci³
uwagê na wk³adkê do marcowego numeru
„Pryzmatu”, która zawiera informacje na
temat programu oszczêdnoœciowo-ubezpieczeniowego dla pracowników PWr prowadzonego przez firmê Gerling. Jest to propozycja ubezpieczenia grupowego
oferowana zamiast trzeciego filara ubezpieczeniowego.
• Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”
dr R.Wroczyñski w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê koñcem kadencji obecnych w³adz
zwi¹zkowych podziêkowa³ Senatowi za
mo¿liwoœæ uczestniczenia w jego obradach
i zauwa¿y³, ¿e by³ to jeden z najprzyjemniejszych obowi¹zków, jakie spad³y na przewodnicz¹cego Zwi¹zku.
• Rektor przekaza³ wszystkim ¿yczenia
œwi¹teczne.
Nastêpne posiedzenie Senatu odbêdzie
siê 25 kwietnia br. o godz.14.00. (hw)

WYK£ADY
WSZECHNICY PAN
14 maja 2002 r. Prof. Jerzy Jakubowski, Politechnika Warszawska,
Mikroelektronika – dok¹d zmierzamy?
21 maja 2002 r. Alfred Miissiggang, Cottbus
Problemy serbolu¿yczan w przesz³oœci i teraŸniejszoœci
28 maja 2002 r. Prof. Ryszard Paluch, Politechnika Wroc³awska
Ergonomia w pracy i w ¿yciu codziennym
4 czerwca 2002 r. Dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz, Uniwersytet Opolski
Yademecum etyki pacierza na górnym Œl¹sku w XIX
wieku
Wyk³ady odbywaj¹ siê w sali konferencyjnej Oddzia³u PAN we Wroc³awiu, Podwale 75 /parter/. Pocz¹tek o godz. 17.00
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Wspomnienie

mgr Tadeusz Penkala
(1929 – 2002)

W dniu 14 stycznia tego roku w kaplicy cmentarnej
przy ul. Kie³czowskiej we Wroc³awiu najbli¿sza rodzina,
liczne grono przyjació³, wspó³pracowników i m³odzie¿y
z g³êbokim ¿alem i smutkiem po¿egna³o mgr Tadeusza
Penkalê, emerytowanego starszego wyk³adowcê Politechniki Wroc³awskiej. Odszed³ Cz³owiek wielkiego serca,
niezwykle ¿ywotny i pe³en energii, towarzyski i ogromnie ¿yczliwy dla innych, a zw³aszcza dla m³odzie¿y studenckiej.
Tadeusz Penkala urodzi³ siê 26 kwietnia 1929 roku w
M³awie. Studia prawnicze ukoñczy³ na Uniwersytecie
Wroc³awskim w 1951 r. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w macierzystej uczelni na Wydziale Prawa w Katedrze Teorii
Pañstwa i Prawa jako nauczyciel akademicki, a w 1953
roku przeniós³ siê na Politechnikê Wroc³awsk¹, gdzie obj¹³
stanowisko adiunkta kontraktowego.

W roku 1955 zosta³ mianowany zastêpc¹ profesora, po
czym – nie przerywaj¹c pracy pedagogicznej – podj¹³ studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, które ukoñczy³ w 1959 roku. Od 1957 r. kierowa³ Zespo³em Filozofii w nowo utworzonej przy
Wydziale Mechanicznym Katedrze Ekonomii Politycznej,
z któr¹ by³ zwi¹zany do koñca jej istnienia jako starszy
wyk³adowca (po zniesieniu tytu³u zastêpcy profesora).
W obszarze jego zainteresowañ zawodowych znajdowa³y siê wybrane zagadnienia historii filozofii, etyki, elementy teorii pañstwa i prawa, teoria i praktyka wychowania w ujêciu aksjologiczno-teleologicznym. Dla studentów
PWr prowadzi³ m.in. wyk³ady z filozofii.
Podczas reorganizacji Politechniki Wroc³awskiej przeprowadzonej w latach 1968-69 zosta³ mianowany dyrektorem Pionu Wychowania (przekszta³conego potem w Pion
ds. Studenckich), a w nowo utworzonym Instytucie Nauk
Spo³ecznych obj¹³ kierownictwo Zak³adu Filozofii.
Tadeusz Penkala propagowa³ ideê humanizacji studiów
technicznych zgodnie z dewiz¹: Techniczne wykszta³cenie –humanistyczne wychowanie. Idea ta by³a rozumiana
przez Niego bardzo szeroko. Nie chodzi³o Mu tylko o zdobywanie przez studentów uczelni technicznej wiedzy humanistycznej, ale tak¿e o uczestnictwo w szeroko rozumianej dzia³alnoœci kulturalnej i artystycznej. Wyrazem
tego by³o zainicjowanie utworzenia na Uczelni w ramach
Pionu ds. Studenckich dzia³u imprez studenckich, który
otacza³ opiek¹ ju¿ istniej¹ce zespo³y studenckie i wspiera³ powstawanie studenckich grup twórczych, takich jak
chór Politechniki teatr pantomimy „Gest”, czy ówczesne
zespo³y muzyczne, np. R i R, ELAR 5 itd. Tutaj nale¿y
równie¿ szukaæ pocz¹tków kabaretu Elita (Drozda, Kaczmarek, Plaskota).
Mgr Tadeusz Penkala w swojej dzia³alnoœci dydaktycznej nie omin¹³ równie¿ Filii PWr. W ostatnich latach przed
przejœciem na emeryturê w roku 1990 wyk³ada³ w filii w
Jeleniej Górze wybieralne przedmioty humanistyczne, zarówno z zakresu historii filozofii, jak i aksjologii oraz etyki
pañstwa i prawa, które cieszy³y siê du¿ym uznaniem studentów.
Z bólem ¿egnamy niezawodnego przyjaciela, wielkiego humanistê ¿yj¹cego problemami m³odego pokolenia i
cz³owieka dziel¹cego siê swoim optymizmem i radoœci¹
¿ycia z otoczeniem, mimo ciê¿kiej i nieuleczalnej choroby, do ostatnich dni ¿ycia.
Przyjaciele
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Nowi prorektorzy
Prorektor ds. Nauczania
Dr hab. in¿. Jerzy Œwi¹tek, profesor nadzw. PWr
Jerzy Œwi¹tek urodzi³ siê
dnia 30 wrzeœnia 1953 r. w
Jaœle. Studia ukoñczy³ z wyró¿nieniem w 1977 roku na
Wydziale Elektroniki PWr
uzyskuj¹c dyplom magistra
in¿yniera elektronika o specjalnoœci systemy cybernetyki technicznej. Doktoryzowa³
siê w Instytucie Cybernetyki
Technicznej PWr w 1979 r.
Stopieñ doktora habilitowanego z zakresu automatyki i robotyki nada³a mu w 1987 r.
Rada Wydzia³u Elektroniki,
Automatyki i Elektrotechniki
AGH w Krakowie. Od 1979 r.
do 1981 r. pracowa³ jako adiunkt w Zespole Systemów Sterowania w Instytucie Cybernetyki
Technicznej PWr, a nastêpnie w Instytucie Sterowania i Techniki
Systemów PWr. Na stanowisko docenta zosta³ powo³any w 1988 r.,
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Informatyki i Zarz¹dzania PWr zosta³ zatrudniony w 1991 r.
Ma w swoim dorobku 70 opublikowanych prac naukowych (42
indywidualne, w tym monografia). Jest wspó³autorem 2 skryptów
oraz autorem lub wspó³autorem 43 prac niepublikowanych.
Jego zainteresowania naukowe skupiaj¹ siê na zagadnieniach
identyfikacji i jej zastosowañ, a dotycz¹ identyfikacji systemów
z³o¿onych i odpowiednich systemów informatycznych. W szczególnoœci zajmuje siê problemami identyfikacji dwustopniowej, zagadnieniami identyfikacji kompleksów operacji (systemów sieciowych) oraz identyfikacj¹ systemów relacyjnych.
Opracowa³ i prowadzi wyk³ady z zakresu teorii eksperymentu i
identyfikacji, metod optymalizacji, teorii decyzji i operacji oraz
wyk³ad monograficzny nt. identyfikacji systemów z³o¿onych i jej
zastosowañ. By³ opiekunem kilkudziesiêciu prac dyplomowych.
Opracowa³ i prowadzi³ wyk³ady specjalistyczne na podyplomowym
studium z zakresu mikrokomputerów w automatyce i technice systemów oraz systemów zarz¹dzania. Jest wspó³autorem nowych stanowisk laboratoryjnych. Bra³ udzia³ w pracach wydzia³owych komisji zajmuj¹cych siê opracowaniem programów studiów.
W latach 1990-1993 by³ cz³onkiem Rady Programowej Studiów
Doktoranckich PWr.
Jest promotorem trzech zakoñczonych prac doktorskich.
Ma znaczny udzia³ w organizowaniu miêdzynarodowych konferencji „Systems Science” i w kierowaniu programami badawczymi
(CPBP). Kierowa³ dwoma grantami.
Jest kierownikiem Zak³adu Modelowania i Identyfikacji w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów.
Jest cz³onkiem: Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Komisji
Informatyki i Automatyki PAN – Oddz. Wroc³aw, sekcji Komputerowych Systemów Wspomagania Decyzji Komitetu Informatyki
PAN i Wroc³awskiego Towarzystwa Naukowego.
Pe³ni³ funkcje zastêpcy dyrektora instytutu ds. dydaktyki, prodziekana ds. nauczania i (przez dwie kadencje) dziekana Wydzia³u
Informatyki i Zarz¹dzania PWr. Obecnie pe³ni funkcjê Prorektora
ds. Nauczania PWr.

nr 153
Jako cz³onek Senatu PWr by³ przewodnicz¹cym Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz cz³onkiem Senackiej
Komisji ds. Rozwoju Kadry.
Jest zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz przewodnicz¹cym Kolegium Prorektorów uczelni dolnoœl¹skich.
Prof. Jerzy Œwi¹tek uzyska³ 2 indywidualne nagrody Ministra
III stopnia, zespo³ow¹ nagrodê Ministra I stopnia (w zespole dwuosobowym), 15 nagród Rektora PWr., 4 nagrody Dziekana, 5 nagród Dyrektora Instytutu oraz nagrodê Sekretarza Wydzia³u IV PAN
za cykl publikacji nt. identyfikacji i jej zastosowañ. Jest odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
Jest laureatem konkursu organizowanego przez studentów Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania na najlepszego wyk³adowcê roku
na specjalnoœci Systemy Sterowania kierunku Informatyka.

Prorektor ds. Organizacji
Dr hab. in¿. Ernest Kubica, profesor nadzw. PWr
Ernest Kubica urodzi³ siê
12 stycznia 1942 r. w Jawornicy. Studia wy¿sze odby³ w
latach 1961-67 na Wydziale
Budownictwa L¹dowego
PWr. Pracê naukowo-badawcz¹ rozpocz¹³ w Katedrze
Metalowych Konstrukcji Budowlanych w 1967 roku.
Doktorat uzyska³ w 1973
roku, a pracê habilitacyjn¹
obroni³ w 1991 roku. Sta¿
zawodowy odby³ w P.P. „Gazobudowa” Zabrze w latach
1968-69 pracuj¹c na stanowisku in¿yniera budowy przekroczenia gazoci¹giem Odry
we Wroc³awiu. Ponadto by³
w latach 1976-81 seniorem budowy gmachu i laboratoriów Instytutu Budownictwa. Wykona³ wiele projektów. Od 1992 roku ma
uprawnienia budowlane i jest ustanowionym rzeczoznawc¹ budowlanym RP. W zakresie organizacji i budowy laboratoriów badawczych wspó³pracowa³ m.in. z uczelniami w DreŸnie, Lipsku, Pecsu
i Budapeszcie oraz z Bauakademie w Berlinie.
G³ównym obszarem jego zainteresowañ badawczych s¹ zagadnienia noœnoœci prêtowych i cienkoœciennych konstrukcji metalowych. Wynikiem tych badañ jest 66 prac naukowych, w tym trzy to
opracowania monograficzne. W dorobku naukowo-badawczym ma
14 prac zastosowanych w praktyce. W ramach wspó³pracy z przemys³em wykona³ 136 projektów, ekspertyz i badañ konstrukcji stalowych. Jest te¿ wspó³autorem normy.
Jako nauczyciel akademicki od 35 lat prowadzi wszystkie formy
zajêæ dydaktycznych. By³ opiekunem Stowarzyszenia Naukowego
Studentów oraz wypromowa³ ponad 130 dyplomantów. Jest promotorem piêciu doktorantów, jeden obroni³ ju¿ pracê z wyró¿nieniem. Jest wspó³autorem skryptu i podrêcznika.
Od 1993 r. Ernest Kubica jest cz³onkiem dwóch Komisji PAN i
dwóch Komisji PZiTB. By³ cz³onkiem i przewodnicz¹cym wielu
komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i
zagranicznych.
Podczas pracy na Politechnice Wroc³awskiej pe³ni³ wiele funkcji kierowniczych, które wymieniono poni¿ej:
– kierownik Zespo³u Laboratoriów Instytutu Budownictwa
(1976-81),
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Prorektor ds. Badañ Naukowych
i wspó³pracy z Gospodark¹
Dr hab. in¿. Tadeusz W. Wiêckowski, prof. ndzw. PWr
Tadeusz W. Wiêckowski
urodzi³ siê 31 paŸdziernika
1952 roku w Lwówku Œl¹skim. W 1976 r. ukoñczy³
studia na Wydziale Elektroniki PWr i rozpocz¹³ pracê
zawodow¹ w Okrêgowym
Inspektoracie Pañstwowej
Inspekcji Radiowej we Wroc³awiu. W tym samym roku
podj¹³ studia doktoranckie w
Instytucie Telekomunikacji i
Akustyki PWr. Po obronie
rozprawy doktorskiej „Antena ramowa jako sonda pola
magnetycznego w œrodowiskach stratnych” w 1980 r.
zosta³ zatrudniony jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki PWr. Habilitowa³ siê w 1993 roku. Na stanowisko profesora
nadzwyczajnego PWr zosta³ powo³any w 1997 r.
Od 1985 r. pe³ni funkcjê zastêpcy kierownika Zak³adu Radiokomunikacji oraz kierownika Pracowni Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki PWr. W 1991
r. zosta³ zastêpc¹ dyrektora ds. badañ naukowych i wspó³pracy z
przemys³em w I-28. Od 1996 r. jest dyrektorem instytutu.
Jako dydaktyk prowadzi wyk³ady dla studentów studiów magisterskich, in¿ynierskich i podyplomowych na kierunku Elektronika
i Telekomunikacja. Jest opiekunem profilu dyplomowania Telekomunikacja Rozsiewcza, cz³onkiem komisji programowej kierunku
Elektronika i Telekomunikacja. By³ promotorem kilkudziesiêciu prac
magisterskich i in¿ynierskich. Jest opiekunem oœmiu doktorantów.
Wypromowa³ dwóch doktorów. Recenzowa³ wiele rozpraw doktorskich (obronionych w Wojskowej Akademii Technicznej i na Politechnice Warszawskiej), rozpraw habilitacyjnych i monografii habilitacyjnych.
By³ reprezentantem Polski w Komitecie Zarz¹dzaj¹cym miêdzynarodowym programem COST 243 zajmuj¹cym siê koordynacj¹
badañ naukowych w zakresie kompatybilnoœci elektromagnetycznej. Od trzech lat jest przedstawicielem Polski w Komitecie Zarz¹dzaj¹cym miêdzynarodowym programem COST 261 koordynuj¹cym badania naukowe w zakresie kompatybilnoœci elektromagnetycznej systemów.
Jest cz³onkiem komitetów organizacyjnych i programowych
wielu krajowych i miêdzynarodowych konferencji. Jest równie¿
cz³onkiem wielu stowarzyszeñ i organizacji krajowych i miêdzy-

narodowych, z których majwa¿niejsze to: sekcje Mikrofal, Telekomunikacji oraz Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stowarzyszenie In¿ynierów Telekomunikacji (jest
wiceprzewodnicz¹cym regionu dolnoœl¹skiego) oraz IEEE (senior
member).
W dorobku ma 144 publikacje, z których 107 opublikowa³ (jako
autor lub wspó³autor) po habilitacji. S¹ wœród nich 2 monografie, 1
ksi¹¿ka, 10 artyku³ów, 33 referaty na konferencjach zagranicznych
i miêdzynarodowych, 58 na konferencjach krajowych i 2 publikacje na warsztatach.
Obszern¹ grupê stanowi¹ niepublikowane opracowania (ponad
240), które s¹ sprawozdaniami z badañ na rzecz gospodarki narodowej. Czêsto kierowa³ tymi pracami, a wiele z nich zakoñczy³o
siê wdro¿eniami. Do najwa¿niejszych nale¿y wdro¿enie opracowanego w ITA PWr masztu antenowego dla Radiowego Centrum
Nadawczego w Solcu Kujawskim nagrodzone Nagrod¹ Prezesa
Rady Ministrów.
Za dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹ oraz wspó³pracê z przemys³em zosta³ wyró¿niony wieloma nagrodami Dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Akustyki PWr., Dziekana Wydzia³u
Elektroniki i JM Rektora PWr. Odznaczony zosta³ równie¿ Z³ot¹
Odznak¹ Politechniki Wroc³awskiej oraz Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.
W 1976 zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. Ma córkê, która studiuje na
pi¹tym roku Wydzia³u Chemii PWr oraz syna – ucznia pi¹tej klasy
szko³y podstawowej.

Prorektor ds. Studenckich
Dr in¿. Krzysztof Rudno-Rudziñski
Urodzony we Wroc³awiu
(1949), absolwent Wydzia³u
Elektroniki PWr. Doktoryzowa³ siê w 1980 r. w Instytucie
Telekomunikacji i Akustyki,
gdzie pracuje jako adiunkt.
Prowadzi wyk³ady „DŸwiêk
cyfrowy”, „Urz¹dzenia g³oœnikowe” i „Systemy nag³oœnienia”. Jest autorem 103 publikacji i ponad 100 prac
niepublikowanych z zakresu
elektroakustyki, psychoakustyki, akustyki œrodowiska,
akustyki architektonicznej i
ochrony przed ha³asem. Jest
bieg³ym w zakresie sporz¹dzania ocen oddzia³ywania na
œrodowisko i w zakresie sporz¹dzania prognoz skutków wp³ywu
ustaleñ planu zagospodarowania przestrzennego na œrodowisko. By³
projektantem lub konsultantem projektów licznych obiektów (teatrów, sal wyk³adowych, studiów TV) i systemów nag³oœnienia (np.
w Rotundzie Panoramy Rac³awickiej). Nale¿y do Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Audio Engineering Society, International
Institute of Acoustics and Vibration i do Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W latach 1987-1991 by³ pe³nomocnikiem dyr. instytutu ds. badañ i wspó³pracy z przemys³em, nastêpnie (1991-1996) dyrektorem Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. Od 1999 r. jest prodziekanem Wydzia³u Elektroniki ds. Finansowych i Studenckich.
Jest ¿onaty, ma syna studenta (V r. WPPT i II r. Elektroniki) i
córkê licealistkê.

Fot. Krzysztof Mazur

– zastêpca dyrektora Instytutu Budownictwa (1984-87),
– dyrektor Sekretariatu Uczelni (1988-90),
– dyrektor Instytutu Budownictwa (1991-96),
– dziekan Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego (od
1996 r.),
– przewodnicz¹cy Senackiej Komisji ds. Statutu i Regulaminów.
Za osi¹gniêcia dydaktyczne, naukowe i prace dla regionu otrzyma³ m.in. Nagrodê Ministra NSzWiT, Nagrodê Senatu PWr, 33
Nagrody Rektora PWr, Z³ot¹ Odznakê PWr, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ NOT, medal „Zas³u¿ony dla Miasta Wa³brzycha”.
Jest ¿onaty od 1966 r.
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Rozmowa z rektorem-elektem
prof. Tadeuszem Lutym

U progu nowej kadencji
– Uczelniane Kolegium Elektorów zaakceptowa³o przedstawione przez Pana kandydatury prorektorów. Nie stawiano pytañ, dlaczego tak, a nie inaczej okreœli³ Pan zakresy ich zadañ. Ja jednak
chcia³abym zapytaæ o uzasadnienie nowej koncepcji podzia³u zadañ, zw³aszcza ¿e z nazw funkcji nie wszystko wynika. Co, na przyk³ad, kryje siê pod pojêciami „organizacja” czy „rozwój”?
– W istocie, okreœlenia funkcji s¹ raczej umowne. Najbardziej
oczywisty jest zakres zadañ prorektora ds. nauczania, Prof. Jerzego
Œwi¹tka, teraz poszerzony o europejskie programy edukacyjne.
Ponadto bêdzie On równie¿ „pierwszym prorektorem”, a wiêc osob¹
zastêpuj¹c¹ rektora w razie jego nieobecnoœci.
Z kolei zapis „badania naukowe i wspó³praca z gospodark¹”
akcentuje rolê aktywizacji kontaktów z instytucjami gospodarczymi. Prorektor odpowiedzialny za tê problematykê prof. Tadeusz
Wiêckowski bêdzie inspirowa³ dzia³ania, które pozwol¹ Politechnice Wroc³awskiej aktywnie wychodziæ z ofert¹ wspó³pracy gospodarczej na zewn¹trz.
Prorektor ds. organizacji Prof. Ernest Kubica powinien w³aœciwie mieæ w swoim zakresie zadañ „organizacjê i rozwój”, ale – byæ
mo¿e – dziœ jeszcze nie czas na takie deklaracje. Z drugiej jednak
strony, gdy jest bieda, nale¿y tym staranniej wypracowywaæ plany
na przysz³oœæ, tworzyæ strategiê inwestycyjn¹. Bliskie jest mi stwierdzenie, ¿e powinniœmy byæ przygotowani na chwilê, gdy pojawi
siê szansa zagospodarowania jakichœ pieniêdzy. Okazja taka w³aœnie siê pojawia, bo na terenie Dolnego Œl¹ska dostêpne bêd¹ w
najbli¿szym czasie europejskie fundusze, o które Politechnika Wroc³awska mo¿e siê ubiegaæ. Uniwersytet Wroc³awski wyprzedzi³ nas
dwa czy trzy lata temu w staraniach o œrodki inwestycyjne – w³aœnie dlatego, ¿e on by³ przygotowany na tak¹ sytuacjê, a my nie.
Oczywiœcie nad realizacj¹ takich zadañ musz¹ czuwaæ odpowiednie osoby, które zaprosi³em do wspó³pracy. Prof. Ernest Kubica jest
zawodowo zwi¹zany z problematyk¹ inwestycyjn¹, zatem jest przygotowany do koordynowania programu inwestycyjnego.
– Chodzi wiêc g³ównie o rozwój bazy uczelni?
– Pod pojêciem strategii inwestycyjnej rozumiemy rozwój bazy
materialnej, czyli zarówno lokalowej, jak i aparaturowej. O tê ostatni¹ bêdzie dba³ równie¿ prorektor ds. badañ naukowych i wspó³pracy z gospodark¹.
– Pod pojêciem „organizacja” kryje siê zatem struktura uczelni?
– W tej sferze obowi¹zków bêdzie to wszystko, co dot¹d podlega³o prorektorowi ds. ogólnych, a ponadto koordynacja prac zwi¹zanych z nowelizacj¹ statutu uczelni oraz sprawy bud¿etu, które
dotychczas by³y w gestii prorektora ds. nauki. Te liczne sprawy nie
bêd¹ jednak „rêcznie sterowane”. Chodzi raczej o uruchomienie
takich mechanizmów, które pozwol¹ realizowaæ np. zamówienia
publiczne bez sta³ego i bezpoœredniego udzia³u prorektora.
Zamierzam w wiêkszym stopniu zintegrowaæ dzia³alnoœæ dotycz¹c¹ wspó³pracy zagranicznej. Obecnie jest co najmniej dwóch
pe³nomocników rektora zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹: praca
jednego z nich dotyczy zagranicznych kontaktów studenckich, a
drugiego – badawczych. Dzisiaj, gdy wspó³praca miêdzynarodowa
jest szczególnie istotna, powinna byæ kierowana jednoosobowo.
– Nie powo³a³ Pan jednak nikogo do pe³nienia tej funkcji.
– Istotnie, jest vacat. Politechnice potrzebna jest jednoosobowa,
silna i aktywna koordynacja wspó³pracy miêdzynarodowej. Roz-
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wa¿am mo¿liwoœæ wyst¹pienia z wnioskiem do Uczelnianego Kolegium Elektorów o zaakceptowanie nastêpnego prorektora. (Przedstawienie takiego wniosku jest mo¿liwe dziêki wprowadzonej 21
marca br. zmianie Statutu PWr, który obecnie pozwala, by PWr
mog³a mieæ do piêciu prorektorów.)
– Czy rozwa¿a Pan jakieœ konkretne kandydatury?
– Na razie powiem, ¿e je¿eli dojdzie z pocz¹tkiem kadencji do
powo³ania tego prorektora, to chcia³bym, ¿eby by³ to rzeczywiœcie
ten wymarzony kandydat, a wiêc cz³owiek na tyle aktywny i obeznany w œwiecie (zw³aszcza w Europie i podró¿uj¹cy wiele po niej –
oczywiœcie w interesie uczelni), by móg³ byæ jej prawdziwym ambasadorem. Powinien mieæ szerokie kontakty z badawczymi i edukacyjnymi instytucjami europejskimi.
– Za to funkcja prorektora ds. studenckich nawi¹zuje do poprzednio wprowadzonej.
– Funkcja prorektora ds. studenckich to du¿y gest w stosunku
do studentów, jaki uczyni³ Pan Rektor, Prof. Mulak trzy lata temu
dla studentów. W ten sposób powsta³o jedno z nielicznych w skali
polskich uczelni rozwi¹zanie podnosz¹ce niezmiernie wysoko rangê studenckich spraw bytowych. Nasi studenci s¹ zadowoleni z
tego rozwi¹zania i nie chc¹ z niego zrezygnowaæ, choæ proponowa³em, by te obowi¹zki zosta³y powierzone pe³nomocnikowi prorektora ds. nauczania. Postanowi³em wiêc uhonorowaæ „prawo
nabyte”, poprosiæ do wspó³pracy Pana Doktora Krzysztofa Rudno-Rudziñskiego i powierzyæ mu funkcjê prorektora ds. studenckich. Pan Doktor zyska³ zdecydowane poparcie elektorów studenckich. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e w doborze wspó³pracowników-kolegów kierowa³em siê ich doœwiadczeniami i umiejêtnoœciami we wszystkich dziedzinach ¿ycia Uczelni, nie tylko tych
naznaczonych nazwami podzia³u obowi¹zków. Myœlê, ¿e skorzysta z tego ca³a Uczelnia.
Przy liczbie czterech prorektorów, do wszystkich spraw Uczelni
poza studenckimi mielibyœmy tylko trzech prorektorów, choæ w
przesz³oœci powo³ywano czterech.
– W poprzednich latach by³o ich dwóch lub trzech.
– Mówiê o najd³u¿szym okresie, gdy istnia³o stanowisko prorektora ds. wspó³pracy miêdzynarodowej. Obecnie, jak ju¿ powiedzia³em, ta problematyka jest równie¿ bardzo istotna, choæ z diametralnie innych powodów, ni¿ w przesz³oœci.
– Pañska propozycja wyborcza znalaz³a zdecydowane uznanie
elektorów. Œwiadczy o tym wysoki wynik w I i II turze g³osowania.
Jak Pan s¹dzi, co by³o tak przekonuj¹cego w Pañskiej wizji uczelni? Czy chodzi³o o zapewnienie, ¿e „zanim bêdzie lepiej, to bêdzie
kulturalniej?”
– Tak te¿ powiedzia³em. Gdy patrzê z perspektywy kilku tygodni na ten zaszczyt, moje myœli kr¹¿¹ wokó³ kilku spraw. Cieszê
siê, ¿e wyborem tzw. „podstawowca” na rektora Politechnika Wroc³awska zaprzeczy³a wyobra¿eniu, ¿e kierowaæ uczelni¹ techniczn¹
mo¿e tylko tak zwany „technolog”, to znaczy specjalista wykorzystuj¹cy i wdra¿aj¹cy nauki podstawowe. W przesz³oœci czêsto podnoszono ten argument. Nie mo¿emy jednak myœleæ o uczelni jako o
bycie zupe³nie odrêbnym w œwiecie akademickim. Trzeba raczej
szukaæ wspólnego dla wszystkich nauk ducha integruj¹cego szeroko pojête œrodowisko. Jak s¹dzê, ten pogl¹d coraz czêœciej dochodzi do g³osu.
Drugi aspekt to reakcja ca³ej naszej spo³ecznoœci, wraz ze studentami, na obserwowane we w³asnym otoczeniu zachowania nieetyczne, nielojalne, a niekiedy i nieobyczajne. Byæ mo¿e, wykazujemy jako wspólnota troskê o poprawê atmosfery na Uczelni i
warunków jej funkcjonowania.
Jest jeszcze czynnik, którego roli nigdy nie uda siê oceniæ. Nie
bêdê bowiem nigdy wiedzia³, na ile przedstawiane przeze mnie

11

kwiecieñ 2002
podczas kampanii argumenty trafi³y do moich rozmówców. Muszê
jednak przy tej okazji powiedzieæ, ¿e odby³em wiele bardzo cennych dla mnie dyskusji, z których wielu rzeczy siê dowiedzia³em.
Uderzy³o mnie, ¿e na tych spotkaniach stosunkowo rzadko poruszano kwestie bie¿¹cych problemów, takich jak pensje, warunki
pracy, zwolnienia. Natomiast wielokrotnie mówiono o sprawach,
które bêd¹ mia³y znaczenie dla uczelni w perspektywie dziesiêciu,
dwudziestu czy trzydziestu lat. Pod tym wzglêdem szczególnie
uderzy³o mnie spotkanie z pracownikami nie bêd¹cymi nauczycielami akademickimi. Spodziewa³em siê, ¿e tematem rozmowy bêd¹
bezpieczeñstwo zatrudnienia, podwy¿ki itp. sprawy. Tymczasem
podniesiono kwestiê jakoœci laboratoriów badawczych czy zabezpieczenia uczelni przed ni¿em demograficznym. Takie tematy nie
czêsto pojawia³y siê nawet na spotkaniach z nauczycielami akademickimi. By³em zbudowany wysokim poziomem tej dyskusji. Z
tym obrazem kontrastuje tylko jedno spotkanie, na którym dr¹¿ono
uparcie sprawy dop³at do biletów i tym podobnych kwestii – mam
wra¿enie, ¿e wywo³ano te problemy w sposób sztuczny. Wiêkszoœæ
pracowników (a przynajmniej reprezentuj¹cy ich elektorzy) interesuje siê naprawdê istotnymi rzeczami i jest to dla mnie Ÿród³em
wielkiego optymizmu.

wszystkimi zagro¿eniami. Wynika³y one zw³aszcza ze zmiennej
sytuacji politycznej. NZS budzi³ siê szybko – szybciej ni¿ ujawnia³y siê przemiany polityczne. Mi³o wspominam te¿, ¿e na tej fali
przemian mo¿na (trzeba?) by³o wyznaczaæ sobie samemu obszary
dzia³añ. W ten sposób wraz z rektorem Kmit¹ pozwoliliœmy sobie,
trochê wbrew ministerialnym przepisom, dokonaæ naboru na studia
bez egzaminów wstêpnych.
Z tego okresu wynios³em przekonanie, ¿e bezpieczeñstwo uczelni
uwarunkowane jest ró¿nymi czynnikami, ale w du¿ym stopniu zale¿y od zachowañ studentów. I to nie tylko w niespokojnych czasach.
Równie¿ dzisiaj nasza 30-tysiêczna rzesza studentów powinna byæ
na tyle dobrze zorientowana co do swojej sytuacji, ¿eby gwarantowaæ spokojne funkcjonowanie uczelni jako ca³oœci. Jeœli w tym œrodowisku zrodz¹ siê jakieœ niepokoje (wynikaj¹ce zwykle z braku zrozumienia czy nieporozumieñ), to ca³a uczelnia jest chora.
Pamiêtajmy przy tym, ¿e studenci s¹ bystrymi obserwatorami
kadry naukowej. Oni wiedz¹, co kto sob¹ reprezentuje.
Jako prorektor wyrobi³em sobie te¿ przekonanie, ¿e jest to funkcja pozwalaj¹ca na realizacje wielu zamierzeñ. Nam uda³o siê wprowadziæ nowy regulamin studiów, system wybieralnoœci, przyjmowanie na uczelniê bez egzaminów wstêpnych..

– Jakimi problemami interesowano siê?
– Na kilku spotkaniach poruszono problem lojalnoœci pracownika wzglêdem uczelni, problem wieloetatowoœci i wynikaj¹cych
st¹d konfliktów interesów. Odpowiada³em, ¿e nale¿y podj¹æ dyskusjê na ten temat. Mam wra¿enie, ¿e ta wola otwartego poruszenia wspomnianych tematów by³a dla moich rozmówców powodem
do zadowolenia. Pracownicy chc¹ us³yszeæ wi¹¿¹ce stanowisko
w³adz uczelni w tej kwestii z ró¿nych powodów. Jest to problem,
nad którym trzeba siê zastanowiæ i wybraæ rozwi¹zanie, które wiêkszoœæ z nas zadowala. Jesteœmy bowiem w sytuacji, w której ustawodawca nie proponuje ¿adnych rozwi¹zañ w kwestii wieloetatowoœci i konfliktu interesów, nie daje wskazówek. Nie mo¿emy dalej
postêpowaæ jak parlamentarzyœci udaj¹cy, ¿e problemu nie ma –
bo problem jest.
Przy okazji powinniœmy sobie przypomnieæ o kodeksie etycznym. Dlatego rozwa¿am mo¿liwoœæ powo³ania razem z Senatem
nowej kadencji uczelnianej komisji ds. etyki. Wchodziliby w jej
sk³ad ludzie o nienagannej postawie i autorytecie. Zadaniem komisji by³oby podpowiadanie rektorowi, jak postêpowaæ w przypadkach, gdy pracownik PWr z³amie zasady etyki. To nie by³aby komisja dyscyplinarna. Uwa¿am, ¿e musimy najpierw sprawdziæ, czy
sama argumentacja odwo³uj¹ca siê do kategorii etycznych trafia do
spo³ecznoœci. Zapomnieliœmy te¿ trochê, ¿e nasza Uczelnia ma obowi¹zki wychowawcze wobec m³odego pokolenia, ¿e powinna stawiaæ sobie pewne normy, formowaæ przysz³ego absolwenta w duchu szacunku dla prawdy, rzetelnej pracy i lojalnoœci. Po okresie
s³usznej kontestacji pojêcia „wychowawczej roli uczelni” wynikaj¹cego z zupe³nie innych za³o¿eñ, powinniœmy wróciæ do kwestii
wychowawczych z zupe³nie innej perspektywy.
– Czy ³atwo by³o Panu dobraæ prorektorów?

– Czy jest jakieœ marzenie, które chcia³by Pan zrealizowaæ w
czasie swojej kadencji?
– Chcia³bym, ¿eby ta kadencja zaznaczy³a siê w ¿yciu Politechniki paroma rzeczami. Pierwsz¹ z nich powinna byæ pe³na informatyzacja uczelni. Jej standard powinien byæ taki, ¿ebyœmy mogli powiedzieæ, ¿e mamy uczelniê zinformatyzowan¹ w stopniu, jakiego
nie osi¹gnê³a ¿adna du¿a uczelnia w Polsce. Chcia³bym tak¿e, by
Politechnika Wroc³awska zaznaczy³a siê jako uczelnia przoduj¹ca
w rozwijaniu badawczych i edukacyjnych kontaktów zagranicznych.
Taka potrzeba jest jednoczeœnie wielk¹ szans¹ odegrania wa¿nej
roli w Europie. Mamy liczne atuty i ¿yczliwy klimat w ambasadach
krajów Wspólnoty Europejskiej, a tak¿e naszych wschodnich s¹siadów. Z tym wi¹¿¹ siê mo¿liwoœci organizowania miêdzynarodowych studiów doktoranckich. Politechnika powinna tu byæ znowu
liderem.
Na koniec powiem coœ, co wydaje siê oczywiste: chcia³bym, ¿eby
sprawy etosu i konfliktu interesów by³y tu traktowane z powag¹.
Zdajê sobie sprawê, ¿e Politechnika jest tak du¿ym organizmem...
– ...i tylu tu ludzi z inicjatyw¹...
– ... ¿e nie da siê przyk³adaæ do niej ch³opiêcych marzeñ o idealnej instytucji. Ale dobrze w chwili startu mieæ du¿e oczekiwania,
mieæ marzenia. Warto nawet przeszczepiæ te oczekiwania kolegom.
– Z pewnoœci¹ w interesie ca³ej spo³ecznoœci uczelni jest sukces
nowej ekipy rektorskiej w realizacji tych zamierzeñ. Proszê wiêc
przyj¹æ ¿yczenia powodzenia w nowej kadencji.

– To trudny temat, poniewa¿ panuje powszechne przekonanie,
¿e obsadzenie tych funkcji wynika z „rachunku wyborczego”.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e w przypadku tej ekipy nie mia³o to miejsca.
– Jakie doœwiadczenia zebra³ Pan bêd¹c przez dwie kadencje
prorektorem PWr?
– Pe³ni³em tê funkcjê za kadencji prof. Jana Kmity, nastêpnie –
prof. Andrzeja Wiszniewskiego. Uczy³em siê Politechniki i wiele
siê od moich szefów-rektorów nauczy³em. To by³y bardzo ciekawe
czasy, obfituj¹ce w trudne do przewidzenia zdarzenia. Za najwiêkszy swój sukces uwa¿am, ¿e przetrwa³em te kadencje, i to wraz ze
studentami. Politechnika uchroni³a wtedy swoich studentów przed

Rys. R. Natusiewicz

Rozmawia³a Maria Kisza
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Posiedzenie
Komitetu Badañ Naukowych
18 kwietnia 2002 roku odby³o siê posiedzenie Komitetu Badañ
Naukowych. Obradom przewodniczy³ prof. Micha³ Kleiber.
• Komitet przeznaczy³ 56.499.000 z³ na finansowanie lub dofinansowanie kosztów utrzymania specjalnych urz¹dzeñ badawczych
z zakresu infrastruktury informatycznej (równoczeœnie utraci³a moc
podobna uchwa³a ze stycznia br.). Przyzna³ równie¿ 75.000.000 z³
(limit) na dofinansowanie w 2002 roku inwestycji s³u¿¹cych badaniom naukowym i pracom rozwojowym w zakresie infrastruktury
informatycznej z przeznaczeniem na kontynuacjê budowy ogólnopolskiej sieci optycznej w ramach programu „Pionier”.
Komitet przyj¹³ do wiadomoœci projekt zarz¹dzenia Przewodnicz¹cego Komitetu zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie podzia³u
pomiêdzy zespo³y KBN œrodków w roku bie¿¹cym. Przesuniêciu
ulega kwota 680.700 z³ z zespo³ów P-04, T-08 i T-09 do zespo³ów
P-03, T-07 i T-11, przy czym ³¹czna kwota 1.202.000.000 z³ podzielonych pomiêdzy zespo³y Komitetu nie ulega zmianie.
• KBN postanowi³ przyznaæ w 2002 roku 1.201.785.200 z³ na
finansowanie lub dofinansowanie dzia³alnoœci statutowej jednostek
naukowych (dotacja obejmuje równie¿ œrodki przyznane jednostkom na podstawie uchwa³ Komitetu w styczniu i lutym br.).
• Przyj¹³ te¿ projekt uchwa³y przyznaj¹cej 12.020.300 z³ na dofinansowanie badañ naukowych i prac rozwojowych bêd¹cych czêœci¹ programów Unii Europejskiej lub innych programów miêdzynarodowych. W tym:
– 11.825.300 z³ na dofinansowanie w latach 2002-2005 badañ i
prac bêd¹cych czêœci¹ 5. Programu Ramowego Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (5. PR),
5. Programu Ramowego Badañ i Szkolenia Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej (5. PR-E), Miêdzynarodowych
Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Wspó³pracy w Dziedzinie Badañ Naukowo-Technicznych COST,
Europejskiej Organizacji Badañ J¹drowych (CERN) oraz Inicjatywy EUREKA (z tego w roku bie¿¹cym 5.136.100 z³);
– 60.000 z³ dwóm jednostkom naukowym wystêpuj¹cym w charakterze koordynatora projektu 5. PR;
– 135.000 z³ dla jednostek naukowych, które w ramach 5. PR
zg³osi³y 9 projektów ocenionych przez Komisje Europejsk¹
jako co najmniej dobre, lecz nie przyjêto ich do realizacji – z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuacji wspó³pracy z partnerami zagranicznymi lub kosztów ponownego przygotowania wniosku.
Komitet przyj¹³ rozliczenie raportów rocznych i koñcowych z
realizacji zadañ wykonanych w roku 2001 w ramach projektów 5.
PR. Wykonawcami by³y jednostki naukowe i podmioty dzia³aj¹ce
na rzecz nauki. Komitet odst¹pi³ w dwóch przypadkach od naliczenia kar umownych za nieterminowe z³o¿enie raportów z wykonania zadañ zwi¹zanych z uczestnictwem w projektach 5. PR.
• KBN zapozna³ siê z informacjami, jakie co miesi¹c przedk³ada
Departament Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji Europejskiej na
temat uczestnictwa Polski w 5. PR. Wed³ug danych z Krajowego
Punktu Kontaktowego liczba polskich zespo³ów naukowych w projektach zg³oszonych wynosi blisko 4.200. Z tej liczby 823 zespo³y
uczestnicz¹ (lub bêd¹ uczestniczyæ) w 636 projektach badawczych
skierowanych do realizacji. Oczekiwane dofinansowanie dla polskich zespo³ów ma wynieœæ oko³o 88,5 miliona euro.
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• Departament Ekonomiczny przedstawi³ informacje:
– o uk³adzie wykonawczym dla czêœci 28-Nauka do ustawy bud¿etowej z 14 marca br.,
– o realizacji bud¿etu w dziale 730-Nauka wed³ug stanu na koniec I kwarta³u br.
• Komitet zaakceptowa³ wniosek Zespo³u Nauk Humanistycznych (H-01) o wyasygnowanie œrodków w ³¹cznej wysokoœci
600.000 z³ z przeznaczeniem:
– 500.000 z³ na dofinansowanie dzia³alnoœci statutowej Instytutu Europy Œrodkowo-Wschodniej w Lublinie (jednostka badawczo-rozwojowa powo³ana jesieni¹ ub. r. przez Ministra
Spraw Zagranicznych);
– 100.000 z³ na dofinansowanie dzia³alnoœci statutowej Instytutu Kultury w Warszawie, na dokoñczenie zadañ statutowych
w zwi¹zku z zamierzon¹ likwidacj¹ instytutu.
• Komitet postanowi³ przed³u¿yæ termin realizacji projektu E-1
2069 ENMOS do koñca III kwarta³u br. i przyzna³ dwóm jednostkom dofinansowanie na ten cel o ³¹cznej wysokoœci 250.392 z³.
Nastêpne posiedzenie Komitetu Badañ Naukowych odbêdzie siê
16 maja 2002 roku, w czêœci drugiej posiedzenia uczestniczyæ bêd¹
wszyscy cz³onkowie zespo³ów Komitetu. (tz)

The European Information Society Technologies Prize

Nagroda IST Prize 2002
IST Prize to nagroda przyznawana europejskim twórcom najlepszych produktów w dziedzinie technologii komunikacyjnych i informatycznych.
Nagroda European IST Prize przyznawana i organizowana jest
przez Euro-Case – Europejsk¹ Radê Nauk Stosowanych i In¿ynierii przy wsparciu Programu Technologii Spo³eczeñstwa Informacyjnego Komisji Europejskiej.
Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane projekty spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria:
• doskona³oœæ techniczna
• innowacyjne zasoby
• potencjalna wartoœæ rynkowa
• zdolnoœæ tworzenia nowych miejsc pracy
Wnioski spe³niaj¹ce ww. kryteria mog¹ byæ sk³adane przez przedsiêbiorstwa, instytucje, organizacje, jednostki badawcze i rozwojowe, laboratoria.
IST Prize to nagroda pieniê¿na. Co roku przyznawane s¹ 3 nagrody g³ówne (ka¿da po 200 000 euro) oraz 20 nagród o wartoœci
5.000 euro ka¿da.
Termin sk³adania wniosków up³ywa 15 maja 2002 r.
Formularze wniosków dostêpne na stronie http://www.it-prize.org/apply/apply.html, nale¿y przesy³aæ na adres:
Euro-Case
28, rue Saint Dominique
F-75007 Paris
Tel: +33 1 53 59 53 40
Fax: +33 1 53 59 53 41
mail@euro-case.org
www.euro-case.org
Szczegó³owe informacje na temat nagrody IST Prize dostêpne
s¹ na stronie www.it-prize.org.
Informacji udziela równie¿ pani Magdalena Marek z Departamentu Systemów Informatycznych KBN:
tel. 0 (prefiks) 22 52 92 230, e-mail: mmarek@kbn.gov.pl.

Remontów
ci¹g dalszy
W grudniowym numerze „Pryzmatu” pisaliœmy o przeprowadzonych modernizacjach sal wyk³adowych na Wydzia³ach Elektroniki, Chemii i Mechanicznym. Okaza³o siê, ¿e Politechnika Wroc³awska, mimo niskich
nak³adów na szkolnictwo
wy¿sze, kontynuuje proces dostosowywania pomieszczeñ dydaktycznych
do obecnie obowi¹zuj¹cych standardów.
8 marca br. w obecnoœci prorektorów – prof. Jerzego Œwi¹tka, dr Ludomira Jankowskiego i prof.
Jerzego Zdanowskiego,
dziekanów – prof. Janusza Biernata (W-4) i prof.
Benedykta Licznerskiego
(W-12) oraz dyrektora
adm. Andrzeja Kaczkowskiego, pani kwestor Alicji Maniak i innych zaproszonych goœci odby³o siê
uroczyste otwarcie trzech
sal dydaktycznych w Instytucie Telekomunikacji
i Akustyki.
Przeprowadzone prace
remontowe polega³y na przebudowie wg projektu arch. Ewy Pieœlak-Boruñskiej parterowej kondygnacji budynku C-5, w którym
mieœci siê I-28. Zmodernizowano dwie sale æwiczeniowe, a z ma³ej
sali Rady Instytutu powiêkszonej kosztem powierzchni holu utworzono œredniej wielkoœci
salê wyk³adow¹ (dla ponad 50 osób) Dziêki podwieszanym sufitom zosta³a
poprawiona
akustyka pomieszczeñ
s³u¿¹cych dydaktyce.
Wykonano nowe instalacje: elektryczn¹ i komputerow¹, oraz nawiewnowywiewn¹ wentylacjê i
pod³ogi „p³ywaj¹ce” (ze
wzglêdu na budowê studia nagrañ pod remontowan¹ kondygnacj¹). Sale
zosta³y wyposa¿one w
nowe meble, zwijane
elektrycznie ekrany i
¿aluzje. W sali wyk³adowej zainstalowano sieæ
komputerow¹ na oko³o
20 stanowisk, podwieszany rzutnik komputerowy,
¿aluzje sterowane elektrycznie. Nag³oœnieniu
s³u¿¹ g³oœniki umieszczo-
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ne w suficie. Jest te¿ instalacja umo¿liwiaj¹ca prowadzenie wideokonferencji poprzez Internet lub ISDN.
Na ca³ej kondygnacji zosta³y wymienione okna na plastykowe.
S¹ te¿ nowe drzwi, wiatro³ap, nowa portiernia. Dwa dawne pomieszczenia magazynowe wykorzystano na utworzenie nowej, wiêkszej
szatni, wystarczaj¹cej na potrzeby studentów.
Ca³y remont by³ prowadzony i nadzorowany przez I-28. Finanse te¿ pochodzi³y g³ównie ze œrodków w³asnych Instytutu
(oprócz wymiany okien, która zosta³a sfinansowana ze œrodków

centralnych PWr).
Ale na tym nie koniec! W okresie wakacyjnym planowany jest
remont „okr¹glaka” ³¹cz¹cego budynki C-4 i C-5 oraz korytarzy w
tych budynkach na pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji. (hw)

Fot. Maciej Œmiarowski
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Prof. dr hab. in¿. lek. med. Halina Podbielska

15 marca br. Prezydent RP nada³ tytu³ naukowy profesora nauk
technicznych dr hab. in¿. lek. med. Halinie Podbielskiej, profesorowi nadzwyczajnemu z Instytutu Fizyki. Wœród obecnych 3 kwietnia w Pa³acu Prezydenckim na uroczystymi wrêczeniu aktów nadania przedstawicieli wroc³awskiego œrodowiska naukowego Prof.
Podbielska by³a najm³odsza. W Liceum im. St. ¯eromskiego w Jeleniej Górze, gdzie siê urodzi³a, uczy³a siê w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Prof. Podbielska posiada wykszta³cenie interdyscyplinarne - studia wy¿sze odby³a zarówno na Politechnice,
jak i Akademii Medycznej. Studia na WPPT ukoñczy³a z wyró¿nieniem w 1978 r. Stopieñ doktora Rada Naukowa I-9 nada³a Jej w
1982 r., uznaj¹c pracê doktorsk¹ za wyró¿niaj¹c¹ siê. Promotorem
dysertacji na temat metod rejestracji hologramów obrazowych i têczowych by³ prof. dr hab. E. Jagoszewski. W 1987 r. Prof. Podbielska ukoñczy³a Wydzia³ Lekarski wroc³awskiej AM. W 1994 r. ukoñczy³a te¿ studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i
Zarz¹dzania. Stopieñ doktora habilitowanego decyzj¹ Rady Naukowej WPPT otrzyma³a w 1992 r. na podstawie rozprawy „Holograficzne badania biomateria³ów i nowa metoda profilometrii endoskopowej”. Pani Profesor posiada unikalne po³¹czenie œcis³ej wiedzy
fizycznej oraz medycznej, co pozwala na prowadzenie badañ interdyscyplinarnych.
Swoj¹ wiedzê ci¹gle uzupe³nia³a, m.in za granic¹. W 1980 r. jako
asystent naukowy pracowa³a w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie
we Frankfurcie nad Menem, gdzie zajmowa³a siê holografi¹ obrazow¹ i têczow¹. W latach 1984-85 i w 1986 r. prowadzi³a badania
naukowe w ramach presti¿owego stypendium im. A. von Humboldta
w Instytucie Fizyki Uniwersytetu we Frankfurcie i w Laboratorium
Holograficznym Biofizyki Medycznej Uniwersytetu w Münster
(RFN). W latach 1991-92 pracowa³a w Departamencie Elektroniki
w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Te pobyty badawcze zwi¹zane
by³y z szeroko rozumian¹ biooptyk¹ i in¿ynieri¹ biomedyczn¹.

Dorobek naukowy Prof. Haliny Podbielskiej to sto kilkadziesi¹t pozycji, w tym 111 publikacji naukowych, 5 opracowañ monograficznych (w tym 3 skrypty szkoleniowe opracowane na kursy optyki biomedycznej, które prowadzi³a w USA, 1 monografia
w jêzyku polskim i 1 monografia w jêzyku angielskim). Ponadto
na jej dorobek sk³adaj¹ siê patenty, dotycz¹ce g³ównie wynalazków z in¿ynierii biomedycznej (3 przyznane i 10 zg³oszeñ patentowych), 31 abstraktów komunikatów konferencyjnych i 13 wydanych w USA pod Jej redakcj¹ tomów materia³ów z konferencji,
którym przewodniczy³a.
Tematyka dorobku pani Profesor jest konsekwencj¹ zdobytego
interdyscyplinarnego wykszta³cenia i merytorycznych kompetencji. G³ówne kierunki dzia³alnoœci naukowej zwi¹zane by³y lub s¹ z
zagadnieniami optyki stosowanej i bioin¿ynierii. S¹ to prace zwi¹zane z metrologi¹ optyczn¹ i zastosowaniami interferometrii holograficznej w ortopedii eksperymentalnej i endoskopii.
Prof. Podbielska zajmowa³a siê te¿ zagadnieniami metrologii
optycznej w oftalmologii. Pod Jej opiek¹ powsta³a obroniona i
wyró¿niona rozprawa doktorska pana dr. Matthiasa Rottenkolbera
z Monachium, poœwiêcona oftalmicznym zastosowaniom interferometrii i deflektometrii.
W ostatnich latach pani Profesor prowadzi prace zwi¹zane z
technologi¹ zol-¿elow¹. W dziedzinie materia³ów zol-¿elowych i
ich zastosowañ w optodach czujnikowych stworzy³a licz¹cy siê
warsztat badawczy i zespó³ naukowy, który ma ju¿ na swoim koncie pewne osi¹gniêcia. Pod Jej kierownictwem realizowane by³y
lub s¹ 4 granty KBN poœwiêcone badaniu w³aœciwoœci optycznych i strukturalnych matryc zol-¿elowych. Badania nad zol-¿elami zaowocowa³y powstaniem licznych publikacji oraz 7 zg³oszeñ
patentowych. Wypromowa³a 2 prace doktorskie w tej dziedzinie.
Obroniona praca dr Damiana Andrzejewskiego, poœwiêcona nowej metodzie detekcji czasów ¿ycia i zastosowaniu jej w zol-¿elowych czujnikach tlenu, zosta³a uznana przez Radê Naukow¹ I-9
za wyró¿niaj¹c¹ siê i zdoby³a te¿ Nagrodê Siemensa za rok 2000
(p. Pryzmat 146). Równie¿ wyniki osi¹gniête podczas realizacji
drugiej obronionej i wyró¿nionej pracy na temat optod zol-¿elowych do detekcji mocznika, zosta³y zauwa¿one w œwiecie w postaci Nagrody Fundacji im. Cz. Rodkiewicza z Kanady dla dr
Agnieszki Ulatowskiej-Jar¿y (p. Pryzmat 138).
Inne prace to m.in. badania oddzia³ywania œwiat³a laserowego
na tkanki. W tym zakresie powsta³y pod Jej kierunkiem prace magisterskie, a tak¿e obroniona i wyró¿niona przez Radê Naukow¹
AWF praca doktorska pani dr Ewy Boerner.
Prof. Halina Podbielska mo¿e byæ uznawana za autorytet w swojej dziedzinie w Kraju i na œwiecie. Wielokrotnie reprezentowa³a
naukê polsk¹ za granic¹. Kilkadziesi¹t razy wyg³asza³a referaty na
miêdzynarodowych i krajowych konferencjach, w tym zaproszone
referaty i kursy z in¿ynierii biooptycznej. Dowodem uznania dorobku naukowego s¹ zaproszenia do udzia³u w radach naukowych
miêdzynarodowych gremiów. Jest cz³onkiem Komitetu Naukowego kwartalnika Journal of Biomedical Optics, konferencji ASCOS,
Europtrode i Biomedical Optics. Jest Redaktorem Naczelnym Acta
Bio-Optica et Informatica Medica – czasopisma poœwiêconego zastosowaniom optoelektroniki i in¿ynierii biomedycznej w naukach
medycznych – wydawanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa In¿ynierii Biomedycznej. Kwartalnik punktowany jest przez
KBN oraz Index Copernicus.
Dzia³alnoœæ dydaktyczna pani Profesor zwi¹zana jest z WPPT.
Jest cz³onkiem Komisji Programowej i opiekunem toku studiów
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In¿ynierii Biomedycznej. Prowadzi autorskie wyk³ady i seminaria
m.in. z zakresu optycznej diagnostyki medycznej, oddzia³ywania
œwiat³a na tkanki, laserów medycznych i anatomii. Z inicjatywy
Prof. Podbielskiej studenci mog¹ zapoznaæ siê z najnowszymi trendami biooptyki, m.in. na wyjazdach studyjnych do Centrum Medycyny Laserowej w Berlinie (p. Pryzmat 142). Pod Jej kierunkiem
powsta³o 25 prac magisterskich z in¿ynierii biomedycznej. Jest promotorem 7 prac doktorskich, w tym 4 obronionych i wyró¿nionych.
Pani Profesor zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i zawodowym
ceni jasne regu³y, bo, jak mówi, ³atwiej jest wtedy pracowaæ i realizowaæ plany. Uwa¿a, ¿e w ¿yciu akademickim najwa¿niejsza jest
przysz³oœæ, dlatego du¿¹ wagê przywi¹zuje do kszta³cenia m³odej
kadry. Cz³onkowie Jej Zespo³u mog¹ nie tylko rozwijaæ swoje zainteresowania, ale s¹ zachêcani do publicznej prezentacji wyników,
np. na miêdzynarodowych konferencjach. Zapytana, co s¹dzi o równouprawnieniu, mówi, ze kiedyœ takie pytanie by J¹ na pewno rozbawi³o, ale teraz wcale nie jest tego pewna i uwa¿a, ¿e czêsto paniom stawia siê wiêksze wymagania. To zapewne dlatego Jej
wspó³pracownica po uroczystoœci wrêczenia dyplomów doktorskich
stwierdzi³a: „ale Pani Profesor nas mêczy, przecie¿ inni mieli o wiele
mniej publikacji...”.
Profesor Podbielska znajduje czas równie¿ na dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i w ramach LIONS Klubu pomaga potrzebuj¹cym dzieciom.
Pani Profesor jest mê¿atk¹. M¹¿ Andrzej, prawnik, jest prezesem
firmy elektronicznej. Córka Marysia jest uczennic¹ 3. klasy XIII
LO we Wroc³awiu.

Prof. dr hab. in¿. Danuta Michalska-F¹k
Postanowieniem z
dnia 18 lutego 2002
roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
nada³ tytu³ naukowy
profesora nauk chemicznych dr hab. in¿.
Danucie MichalskiejF¹k.
Danuta MichalskaF¹k urodzi³a siê 3 lutego 1948 roku w
Kluczborku. Jednak
jej „rodzinnym miastem” by³o K³odzko,
gdzie ukoñczy³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Szko³ê Muzyczn¹ (w sekcji skrzypiec). W latach 1967–71 odby³a studia na
Wydziale Chemicznym PWr i uzyska³a stopieñ magistra in¿yniera
chemii. W roku 1971 zosta³a zatrudniona na stanowisku asystenta
w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków
Rzadkich (I-5), w zak³adzie kierowanym przez prof. dr. hab. Bogus³awa B. Kêdziê. W 1972 r. rozpoczê³a studia doktoranckie w tym
Instytucie, a rok póŸniej wyjecha³a na 14-miesiêczny sta¿ doktorancki do prof. Kazuo Nakamoto na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marquette w Milwaukee (USA). Podczas tego sta¿u pozna³a nowe
techniki doœwiadczalne i metody teoretyczne w dziedzinie spektroskopii oscylacyjnej. Jej pobyt na Uniwersytecie Marquette zapocz¹tkowa³ wieloletni okres kooperacji naukowej pomiêdzy tamt¹

uczelni¹ a Politechnik¹ Wroc³awsk¹. W roku 1976 obroni³a pracê
doktorsk¹ w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich (promotorem pracy by³ prof. Kêdzia) i objê³a
stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w tym Instytucie.
We wrzeœniu 1981 wyjecha³a ponownie do Stanów Zjednoczonych (tym razem z mê¿em i synem) i przez kilka lat pracowa³a na
uniwersytetach amerykañskich, najpierw jako pracownik naukowobadawczy (Research Associate) na Uniwersytecie Marquette, a nastêpnie jako wyk³adowca (Lecturer, Visiting Professor) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Vanderbilt w Nashville (do 1986 roku).
Okres pobytu prof. Michalskiej-F¹k w USA zaowocowa³ opublikowaniem siedemnastu bardzo dobrych prac w presti¿owych czasopismach naukowych. Pocz¹tkowo wspó³pracowa³a z prof. K.
Nakamoto (Marquette), a nastêpnie z prof. P.L. Polavarapu (Vanderbilt). Prowadzi³a badania doœwiadczalne nad struktur¹ i widmami w podczerwieni zwi¹zków optycznie czynnych za pomoc¹
nowatorskiej wówczas metody pomiaru oscylacyjnego dichroizmu
ko³owego (VCD). Inne prace dotyczy³y widm w podczerwieni wodnych roztworów cukrów. By³y to jedne z pierwszych doniesieñ o
zastosowaniu widm FT-IR do badañ mutarotacji cukrów w wodzie.
Od roku 1984 jej zainteresowania naukowe skoncentrowa³y siê
na nowym obszarze badañ: przewidywaniu struktur i widm oscylacyjnych cz¹steczek za pomoc¹ nieempirycznych (ab initio) metod
chemii kwantowej. Wspólnie z prof. B.A. Hessem i prof. L. J. Schaadem zainicjowa³a tego typu badania teoretyczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Vanderbilt. W tym zespole opracowa³a now¹
metodê obliczeñ intensywnoœci pasm w widmach podczerwieni (z
zastosowaniem programów Gaussian 82). Jednym z najwiêkszych
osi¹gniêæ naukowych prof. D. Michalskiej-F¹k z tamtego okresu
by³o dokonanie nowej interpretacji widm w podczerwieni klasterów wêgla C4, ma³o wówczas znanych cz¹steczek, wykrytych w
przestrzeni miêdzygwiezdnej. Wyniki te umo¿liwi³y innym badaczom identyfikacjê cz¹steczek C4 i C5 w widmach podczerwieni
pochodz¹cych z mieszaniny klasterów wêgla.
W roku 1986 prof. D. Michalska-F¹k wróci³a do macierzystego
Instytutu, do zak³adu Teorii i Struktury Zwi¹zków Nieorganicznych,
kierowanego przez prof. dr hab. W. Wojciechowskiego. Podjê³a
samodzielne badania nad struktur¹ i dynamik¹ nowego leku przeciwnowotworowego, antyneoplastonu A10. Zbada³a widma oscylacyjne tego zwi¹zku i zaproponowa³a ulepszon¹ metodê rozwi¹zywania tzw. „odwrotnego zadania wibracyjnego” dla du¿ych
uk³adów molekularnych. W 1995 roku Rada Wydzia³u Chemicznego PWr nada³a jej stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk
chemicznych. W roku 1997 zosta³a powo³ana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Wroc³awskiej.
Zainteresowania naukowe profesor Danuty Michalskiej-F¹k maj¹
charakter interdyscyplinarny i ³¹cz¹ zagadnienia z dziedziny chemii fizycznej, chemii kwantowej (obliczeniowej), spektroskopii
oscylacyjnej oraz chemii koordynacyjnej (bionieorganicznej).
Opublikowa³a 60 oryginalnych prac naukowych, g³ównie w renomowanych zagranicznych czasopismach (np. Journal of the American Chemical Society, Journal of Physical Chemistry, Journal of
Computational Chemistry, Chemical Physics, Spectrochimica Acta,
Journal of Coordination Chemistry).
Znaczna liczba cytowañ tych prac, ponad 320 (wg SCI) œwiadczy o du¿ej wartoœci naukowej jej publikacji. Ponadto prof. Michalska-F¹k uczestniczy³a aktywnie w licznych miêdzynarodowych
konferencjach naukowych (30), w tym kilkakrotnie by³a zaprasza-

16

nr 153

NOWO MIANOWANI PROFESOROWIE
Z POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ
na do wyg³oszenia referatów plenarnych. Dane te wskazuj¹ dobitnie na wysok¹ rangê jej wk³adu do wspó³czesnej chemii oraz du¿e
uznanie jej osi¹gniêæ naukowych.
G³ówne kierunki badañ prowadzonych w jej zespole naukowym
w ostatnich latach to: - badania strukturalne i analiza widm oscylacyjnych glutarimidu i jego pochodnych (wa¿nych w farmakologii)
oraz ich kompleksów z jonami metali przejœciowych; poznanie w³asnoœci molekularnych tych uk³adów (badania te doprowadzi³y do
zaproponowania mechanizmu dzia³ania leków zawieraj¹cych uk³ad
glutarimidowy)
– opracowanie nowej interpretacji widm oscylacyjnych zwi¹zków kompleksowych platyny(II): leków stosowanych w chemioterapii przeciwnowotworowej (cisplatyny i karboplatyny)
oraz innych potencjalnych noœników platyny; przewidywanie
struktur molekularnych oraz widm oscylacyjnych (czêstoœci i
natê¿eñ pasm) tej klasy zwi¹zków, za pomoc¹ metod obliczeniowych teorii funkcjona³ów gêstoœci i metod ab initio
– opracowanie szczegó³owej charakterystyki widm w podczerwieni cyklicznych szeœciocz³onowych imidów, pochodnych
zasad pirymidynowych (bêd¹cych podstawowymi „cegie³kami” kwasów nukleinowych) oraz kompleksów tych zasad z
jonami metali przejœciowych
– wyznaczenie struktur molekularnych i wykonanie teoretycznej analizy widm oscylacyjnych fenolu i jego para-halogenowych pochodnych oraz kompleksów typu p z jonami metali.
W badaniach tych wykorzystywane s¹ zarówno nieempiryczne
metody chemii kwantowej, jak i metody doœwiadczalne: Fourierowska spektroskopia w podczerwieni i Ramana, metody potencjometryczne i rentgenowska analiza strukturalna kryszta³ów.
Prof. Danuta Michalska-F¹k wypromowa³a trzech doktorów: dr
Barbarê Morzyk, laureatkê Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1996); dr Dariusza Bieñkê (1999) oraz dr Rafa³a Wysokiñskiego (2002), którego praca doktorska jest równie¿ przedstawiona
do nagrody. Termin zakoñczenia czwartego przewodu doktorskiego, mgr Wiktora Zierkiewicza, planowany jest na wrzesieñ bie¿¹cego roku.
Praca dydaktyczna prof. Michalskiej-F¹k obejmuje szeroki zakres ró¿norodnych zajêæ i wyk³adów, w tym autorskie wyk³ady
monograficzne w ramach specjalizacji Chemia Bionieorganiczna
oraz wyk³ad i seminarium z zastosowañ teorii grup w spektroskopii
molekularnej (prowadzony czêœciowo w j. ang. dla studentów specjalizacji i s³uchaczy studium doktoranckiego). Nale¿y równie¿
podkreœliæ jej aktywny udzia³ w pracach organizacyjnych: w latach
1976-81 pe³ni³a funkcjê sekretarza redakcji anglojêzycznego czasopisma „Materials Science”, wydawanego przez Politechnikê Wroc³awsk¹. By³a sekretarzem naukowym dwóch wa¿nych miêdzynarodowych konferencji z cyklu „Computers in Chemistry” w 1996 i
1999 roku. Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego
(PTChem) i Œwiatowego Stowarzyszenia Chemików Teoretyków
(WATOC).
Za osi¹gniêcia w pracy naukowej i dydaktycznej prof. D. Michalska-F¹k by³a wielokrotnie wyró¿niona nagrodami Rektora,
Dziekana oraz Dyrektora Instytutu. Otrzyma³a Z³ot¹ Odznakê Politechniki Wroc³awskiej i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.
Jej m¹¿ Tadeusz pracuje na Akademii Wychowania Fizycznego,
syn Marcin w bie¿¹cym roku koñczy Akademiê Ekonomiczn¹ (Zarz¹dzanie) we Wroc³awiu.
Jej hobby to fotografia artystyczna, podró¿e i turystyka górska.

Prof. dr hab. Krystyna Dubel
Prof. dr hab. nauk technicznych Krystyna Dubel
jest specjalistk¹ z zakresu
urbanistyki i planowania
przestrzennego. Ukoñczy³a Uniwersytet £ódzki. Doktorat uzyska³a w
Instytucie Geografii PAN
w Warszawie. Jest wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Podstaw In¿ynierii Œrodowiska Polskiej Akademii
Nauk w Zabrzu. W latach
1985–95 pracowa³a naukowo w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Opolu.
W latach 1986–90 by³a
zastêpc¹ dyrektora Instytutu Chemii, a od 1990 r. do 1994 r. dyrektorem Instytutu Ochrony i Kszta³towania Œrodowiska. Zorganizowa³a
nowy kierunek studiów – ochrona œrodowiska. Stopieñ naukowy
doktora habilitowanego nauk technicznych otrzyma³a na Wydziale
Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od 1996 r. jest pracownikiem naukowo–dydaktycznym w Katedrze Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej
Wieloletnie dociekania badawcze koncentruje wokó³ problematyki z zakresu uwarunkowañ przyrodniczych w planowaniu przestrzennym, ocen oddzia³ywania obiektów gospodarczych na œrodowisko i monitoringu œrodowiska. Opracowa³a autorskie programy
dla przedmiotów: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Monitoring œrodowiska oraz Oceny oddzia³ywania na
œrodowisko. Wyk³ada je na kierunku studiów Gospodarka przestrzenna. Jest promotorem 37 prac magisterskich, dwu prac doktorskich i czterech w toku.
Opracowa³a metody badawcze pozwalaj¹ce na ocenê walorów,
zasobów i zagro¿eñ œrodowiska przyrodniczego, w tym powszechnie stosowanej – inwentaryzacji przyrodniczej gmin – metody maj¹cej szerokie zastosowanie w procesie planowania przestrzennego
i planów ochrony obiektów przyrodniczo cennych.
Krystyna Dubel od wielu lat kieruje zespo³ami badawczymi, efektem czego jest 45 opracowañ naukowych, 17 studialnych, 10 ekspertyz (OOŒ). Od 1990 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma
„Przyroda i Cz³owiek”. W latach 1993-95 by³a cz³onkiem Rady
Ekologicznej przy Prezydencie RP.
Jest autork¹ ponad dwustu prac publikowanych, w tym miêdzy
innymi: 8 prac o charakterze monograficznym, 5 podrêczników i
skryptów oraz 50 artyku³ów naukowych.
Za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne uhonorowana wieloma
odznaczeniami: w 1990 r. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1993 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w
2000 r. Z³otym Medalem „Nauczaj¹cym jak chroniæ i pielêgnowaæ
Ziemiê”. Otrzyma³a równie¿ Z³oty Laur za zas³ugi dla rozwoju Instytutu Podstaw In¿ynierii Œrodowiska Polskiej Akademii Nauk w
Zabrzu. Wyró¿niona zosta³a równie¿ (w 1993 r.) nagrod¹ I stopnia
Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa
za ca³okszta³t dzia³añ w zakresie edukacji ekologicznej.
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Wiadomoœci z KRASPu
Posiedzenie
9 kwietnia 2002 r. odby³o siê w M¹dralinie wspólne posiedzenie
Prezydiów PAN i KRASP
Na posiedzeniu byli obecni cz³onkowie Prezydium KRASP:
profesorowie Janusz Czerwiñski, W³odzimierz Kluciñski, Antoni
Komorowski, Leszek Paradowski (w zastêpstwie Zbigniewa Puchalskiego), Stanis³aw Rodziñski, Micha³ Œliwa, Ryszard Tadeusiewicz, Piotr Wêgleñski, Jan Wojty³a, Jerzy WoŸnicki, Franciszek
Ziejka, Janusz Piekarczyk (jako goœæ Prezydium KRASP), cz³onkowie Prezydium PAN, wœród nich prof. Jerzy Ko³odziejczak –
p.o. Prezesa PAN oraz Micha³ Kleiber – przewodnicz¹cy KBN,
minister nauki.
Jako goœcie przybyli Marek Bartosik – sekretarz stanu w KBN,
Tomasz Goban-Klas – sekretarz stanu w MENiS, Maciej Grabski –
prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Andrzej Pelczar – przewodnicz¹cy RGSzW
Po³¹czone Prezydia przyjê³y stanowiska:
– w sprawie proponowanych zmian w systemie organizacji i
finansowania badañ naukowych w Polsce (dokument KRASP
nr 70/H);
– w sprawie rz¹dowego projektu zmian w zasadach zatrudniania osób posiadaj¹cych uprawnienia emerytalne (dokument
KRASP nr 71/11).

Stanowisko Prezydium PAN
oraz Prezydium KRASP
z 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie proponowanych zmian w systemie organizacji i
finansowania badañ naukowych w Polsce
W wyniku dyskusji na wspólnym posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanowiono zwróciæ siê do ministrów w³aœciwych dla nauki i edukacji narodowej, by wspólnie rozpocz¹æ
dzia³ania inicjuj¹ce zmiany legislacyjne eliminuj¹ce nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu nauki oraz podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce
do podniesienia poziomu i intensywnoœci dzia³alnoœci naukowej.
Zmiany te powinny wynikaæ z nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
• Komitet Badañ Naukowych zostaje przekszta³cony w Ministerstwo Nauki;
• funkcje doradcze i opiniodawcze KBN przejmuje dzia³aj¹ca w
ramach Ministerstwa Rada Nauki Polskiej, bêd¹ca reprezentacj¹
œrodowiska naukowego - uczelni akademickich, Polskiej Akademii Nauk i jednostek badawczo-rozwojowych; w sk³ad Rady Nauki Polskiej powinni wejœæ przedstawiciele ministerstw wspó³realizuj¹cych politykê naukow¹ Pañstwa;
• Rada Nauki Polskiej dokonuje ocen i formu³uje opinie dotycz¹ce polityki naukowej, kierunków badañ naukowych i pierwotnego podzia³u œrodków na badania;
• proces oceny projektów badawczych oparty jest na zasadzie
peer revie\v^ mo¿e odbywaæ siê z udzia³em recenzentów zagranicznych i jest „przezroczysty”: ranking ma charakter jawny, a ocena
ka¿dego z recenzentów jest relatywizowana z uwzglêdnieniem ocen
innych projektów dokonanych przez tego recenzenta; przewiduje
siê postêpowanie odwo³awcze z udzia³em wnioskodawcy, nie naruszaj¹ce jednak zasady peer review;
• elementem kszta³towania polityki naukowej s¹ projekty badawcze zamawiane przez Ministerstwo Nauki;
• prowadzona jest aktywna polityka kadrowa, m.in. wobec naukowców powracaj¹cych ze stypendiów zagranicznych.
Dostrzegaj¹c zgodnoœæ koncepcji przedstawionych przez Ministra Nauki z postulatami formu³owanymi przez œrodowiska akade-

mickie i naukowe, obraduj¹ce wspólnie Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich postanawiaj¹ udzieliæ poparcia propozycjom Przewodnicz¹cego KBN, zmierzaj¹cym w kierunku utworzenia, w oparciu o KBN, Ministerstwa Nauki, dzia³aj¹cego na zasadach sprawnie funkcjonuj¹cego ministerstwa, przy pozostawieniu doradczej i
opiniodawczej roli œrodowisk akademickich i naukowych oraz ich
wiod¹cej roli w procesie dokonywania ocen.
Stanowisko to odzwierciedla od dawna formu³owane w œrodowisku rektorów oraz w gremiach kierowniczych Polskiej Akademii
Nauk oceny i opinie, wskazuj¹ce na potrzebê dostosowania organizacji badañ naukowych w Polsce do rozwi¹zañ stosowanych w krajach rozwiniêtych, z uwzglêdnieniem doœwiadczeñ wynikaj¹cych z
dotychczasowej dzia³alnoœci KBN.
Uwa¿amy, ¿e niepodwa¿aln¹ zasad¹ dzia³ania nowego Ministerstwa Nauki musi byæ udzia³ przedstawicieli œrodowiska akademickiego i naukowego w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych zasadniczych kierunków polityki naukowej i zasad podzia³u pierwotnego
œrodków przeznaczonych na badania naukowe, a tak¿e w procesie
przyznawania œrodków na projekty badawcze - przy spe³nieniu jednak warunku niedopuszczania do zaistnienia konfliktu interesów i
mo¿liwoœci naruszania zasad etycznych.
Pragniemy jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e dystrybucja œrodków przeznaczonych na badania naukowe powinna odbywaæ siê zgodnie z
przyjêtymi w Europie zasadami autonomii uczelni, wynikaj¹cymi
z zapisów Magna Charta Universitutum i stanowi¹cymi postawê
dzia³alnoœci miêdzynarodowej organizacji Magna Charta Observatory of Fundament ul University Values and Rights, nadzoruj¹cej
przestrzeganie tych zasad.
Polska Akademii Nauk oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich deklaruj¹ gotowoœæ do aktywnego w³¹czenia
siê do prac nad szczegó³ow¹ koncepcj¹ funkcjonowania systemu
badañ naukowych w naszym kraju.
p.o. Prezesa PAN
prof. dr hab. Jerzy Ko³odziejczak
Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki

Stanowisko Prezydium PAN
oraz Prezydium KRASP
z 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie rz¹dowego projektu zmian w zasadach zatrudniania
osób posiadaj¹cych uprawnienia emerytalne
W zwi¹zku z zaawansowanymi pracami legislacyjnymi zmierzaj¹cymi do ograniczenia zatrudnienia osób, które naby³y uprawnienia emerytalne, Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich zwracaj¹
uwagê na potrzebê wy³¹czenia z planowanych ograniczeñ grupy
osób zatrudnionych na stanowisku profesora. Nie wymaga dowodu
znaczenie pracy uczonych – seniorów, którzy dla dobra rozwoju
nauki i dydaktyki powinni nadal spe³niaæ rolê nauczyciela, uczonego i badacza. Realizowanie tej powinnoœci mo¿e byæ urzeczywistniane przede wszystkim na podstawie stosunku pracy.
Jednoczeœnie zwracamy uwagê na rysuj¹c¹ siê kolizjê z obowi¹zuj¹c¹ w polskim prawie pracy zasad¹ niedyskryminacji w zatrudnieniu ze wzglêdu na wiek, która jest wyra¿ona w obowi¹zuj¹cym kodeksie pracy.
Wprowadzenie nowych regulacji w odniesieniu do profesorów
w ¿aden sposób nie jest w stanie poprawiæ sytuacji na rynku pracy,
szczególnie wœród osób poszukuj¹cych pierwszej pracy.
p.o. Prezesa PAN
prof. dr hab. Jerzy Ko³odziejczak
Przewodnicz¹cy KRASP
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki
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Ponadto w trakcie posiedzenia podpisano wspóln¹ deklaracjê:
rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Medycznej w Warszawie oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk o zainicjowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych do wybudowania pomnika Stanis³awa Staszica
na Placu Politechniki w Warszawie. Sygnatariusze powierzyli prof.
J. WoŸnickiemu, rektorowi Politechniki Warszawskiej – uczelni,
której Senat zainicjowa³ sprawê – obowi¹zki przewodnicz¹cego
komitetu budowy pomnika.
Z inicjatywy Prezesa PAN zebrani postanowili, ¿e przynajmniej
raz w roku bêd¹ siê odbywa³y wspólne posiedzenia Prezydiów PAN
i KRASP poœwiêcone najwa¿niejszym sprawom szkolnictwa wy¿szego i nauki.

Posiedzenie Prezydium KRASP
Przedmiotem w³aœciwych obrad KRASP by³y sprawy szkolnictwa wy¿szego, status formalny KRASP, plany dzia³añ KRASP:
(zgromadzenia plenarnego, prezydium i komisji), kontakty z KBN
i kontakty miêdzynarodowe reprezentacji œrodowisk akademickich.
• Ustalono listê spraw, które bêd¹ przedmiotem obrad posiedzenia Prezydium KRASP (Wroc³aw, 26-27 kwietnia). Obejmuje ona:
kszta³cenie nauczycieli, status formalny KRASP, przebieg prac legislacyjnych nad zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych,
uchwa³ê okolicznoœciow¹ z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wroc³awskiego, deklaracjê poparcia dla idei budowy pomnika S. Staszica,
ustalenie programu i wstêpnego porz¹dku obrad Zgromadzenia Plenarnego (z uwzglêdnieniem oddzielnych posiedzeñ konferencji
poszczególnych typów szkó³).
• Koszty organizacji posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego
KRASP (27-29 czerwca; gospodarzem bêdzie rektor Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni) zostan¹ pokryte przez uczestników
posiedzenia; czêœæ kosztów zostanie sfinansowana ze œrodków
KRASP.
• Z zadowoleniem przyjêto z³o¿on¹ przez Przewodnicz¹cego
Niemieckiej Konferencji Rektorów (HRK) -prof. K. Landfrieda
propozycjê zorganizowania wspólnej konferencji reprezentantów
œrodowisk akademickich Niemiec i Polski jesieni¹ bie¿¹cego roku
w Niemczech.
Warszawa, dnia 9 kwietnia 2002 r.

Deklaracja wspólna rektorów
Uniwersytetu Warszawskiego,
Politechniki Warszawskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie,
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
i Akademii Medycznej w Warszawie
oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk

o zainicjowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych do wybudowania pomnika Stanis³awa Staszica na Placu
Politechniki w Warszawie,
przyjêta na wspólnym posiedzeniu Prezydiów Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich
Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Medycznej w Warszawie oraz Prezes
Polskiej Akademii Nauk w œlad za uchwa³¹ Senatu Politechniki
Warszawskiej z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie przedstawienia opinii publicznej oraz w³aœciwym w³adzom pañstwowym i
samorz¹dowym wniosku zmierzaj¹cego do budowy pomnika Stani-

s³awa Staszica popart¹ przez Senaty pozosta³ych uczelni i Prezydium PAN, postanawiaj¹ publicznie og³osiæ inicjatywê podjêcia
dzia³añ zmierzaj¹cych do wybudowania tego pomnika na Placu
Politechniki w Warszawie.
Stanis³aw Staszic, jedna z najwybitniejszych w historii naszego
kraju postaci ¿ycia publicznego o ogromnych zas³ugach dla Polski,
uczony i filozof, filantrop, reformator administracji pañstwowej,
wniós³ wielki wk³ad w rozwój edukacji i nauki na ziemiach polskich. Twórca nowoczesnego systemu organizacji szkolnictwa zak³ada³ na terenie ca³ego kraju szko³y elementarne i wojewódzkie.
Zorganizowa³ Szko³ê Przygotowawcz¹ do Instytutu Politechnicznego, której tradycje kontynuuje Politechnika Warszawska, wspó³tworzy³ Uniwersytet Warszawski. Utworzy³ pierwsz¹ Szko³ê Górnicz¹. By³ inicjatorem powstania Instytutu Agronomicznego w
Marymoncie – pierwszej uczelni rolniczej w Warszawie, kontynuatorem której jest Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego. By³
tak¿e pierwszym prezydentem Akademii Lekarskiej oraz jednym z
za³o¿ycieli Towarzystwa Przyjació³ Nauk, do którego tradycji poprzez Towarzystwo Naukowe Warszawskie - odwo³uje siê Polska Akademia Nauk.
Niech pomnik Stanis³awa Staszica stanie siê upamiêtnieniem
obywatelskiego dzia³ania dla dobra publicznego oraz symbolem
nieustaj¹cej troski Rzeczypospolitej o rozwój edukacji i nauki.
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Piotr Wêgleñski
Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. Jerzy WoŸnicki
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
Rektor Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. W³odzimierz Kluciñski
Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
prof. dr hab. Janusz Piekarczyk
p.o. Prezesa Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes
prof. dr hab. Jerzy Ko³odziejczak

Z Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni
Technicznych
W dniach 11-14 kwietnia odby³o siê w Krasiczynie posiedzenie
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Zebrani
przyjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:

Uchwala KRPUT nr 1/02
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych z ogromn¹
satysfakcj¹ przyjmuj e do swojego grona Rektora nowopowsta³ej
Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Bia³ej.
Jednoczeœnie w imieniu ca³ego œrodowiska akademickiego polskich uczelni technicznych na rêce rektora ATH, prof. Marka Tr¹bskiego rektorzy, cz³onkowie KRPUT sk³adaj¹ serdeczne ¿yczenia
powodzenia i pomyœlnego rozwoju uczelni dla ca³ej spo³ecznoœci
Bielskiej Akademii.

Uchwa³a KRPUT nr 2/02
W zwi¹zku z trwaj¹cym XXIII Kongresem Techników Polskich,
dla którego KRPUT pe³ni rolê Komitetu Programowego, Cz³onkowie Konferencji wyrazili zainteresowanie tocz¹c¹ siê dyskusj¹ kongresow¹ i poszukiwaniem nowych partnerów do realizacji celów
kongresowych. Za wa¿ny cel Kongresu uznano konsolidacjê œrodowiska technicznego wokó³ spraw globalizacji nauki i techniki
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jako zjawiska wczeœniejszego ni¿ globalizacja gospodarki. Zagadnienia te maj¹ bardzo istotne znaczenie wobec przygotowania Polski do akcesji z Uni¹ Europejsk¹. Polskie uczelnie techniczne mog¹
mieæ w tym procesie swój wa¿ny wk³ad poprzez m. in.:
• kszta³cenie in¿ynierów zgodnie z wymaganiami wynikaj¹cymi z mo¿liwoœci pracy w Polsce i pracy w UE,
• dokszta³canie ludzi ze sta¿em 15-20 lat pracy w zakresie najnowszych dziedzin techniki,
• zmiany modelu kszta³cenia pozwalaj¹cego na ci¹g³¹ aktualizacjê wiedzy m³odych in¿ynierów,
• udzia³ szkó³ wy¿szych w badaniach naukowych,
• informatyzacjê kraju,
• w³¹czenie naukowego ruchu studenckiego w prace kongresowe,
• promocjê i popularyzacjê nauki wœród m³odzie¿y i spo³eczeñstwa (co powinno spowodowaæ akceptacjê spo³eczn¹ wydatków na naukê).

Poruszono sprawê produkcji filmu promocyjnego o uczelniach
Wroc³awia. W dyskusji podkreœlono, ¿e nale¿y tak przygotowaæ
odpowiednie materia³y, by ca³oœæ nie przekroczy³a 15 minut. Nale¿y podkreœliæ specyfikê ka¿dej uczelni, ale ca³a prezentacja musi
byæ spójna, nie mo¿e to byæ zlepek ró¿nych filmów.
Informacje o siedzibie Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
Ks. prof. dr hab. Józef Pater – prorektor ds. Studenckich Papieskiego Wydzia³u Teologicznego i jednoczeœnie dyrektor Muzeum
Archidiecezjalnego przedstawi³ w bardzo ciekawy sposób historiê
budynku przy ul. Katedralnej 9, który ostatnio zosta³ wspaniale
wyremontowany i s³u¿y jako siedziba w³adz tej uczelni. Sala konferencyjna z XVIII-wiecznymi sztukateriami, herbami i ciekawym
wystrojem wnêtrza sprawi³a wielkie wra¿enie na goœciach. Z aplauzem przyjêto propozycjê ks. prorektora Patera, by na zakoñczenie
zwiedziæ Bibliotekê Kapituln¹, zawieraj¹c¹ interesuj¹ce i cenne
eksponaty.
Sprawy bie¿¹ce

KRPUT wyra¿a opiniê, ¿e na Sesji Zamykaj¹cej XXIII Kongres
Techników Polskich nie powinno zabrakn¹æ g³osu rektorów wy¿szych uczelni technicznych z propozycj¹ rozwi¹zañ we wspomnianych wy¿ej sprawach.

Prof. Roœcis³aw ¯erelik (UWr) przedstawi³ zamierzenia zwi¹zane z obchodami 300-lecia Uniwersytetu Wroc³awskiego i kalendarium uroczystoœci. Poinformowa³ te¿ o planach zakoñczenia konserwacji gmachu g³ównego.

Uchwala KRPUT nr 3/02

Czêœæ uroczysta – op³atkowa
Zebrani cz³onkowie Kolegium udali siê do budynku Seminarium,
do œwi¹tecznie udekorowanego refektarza, gdzie Rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego, ks. prof. Ignacy Dec z³o¿y³ wszystkim goœciom serdeczne ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz ¿yczy³ zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2002
Roku. Odœpiewano kolêdy, po czym wszyscy z³o¿yli sobie ¿yczenia dziel¹c siê op³atkiem.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, bêd¹c
wyrazicielem ogólnej troski œrodowiska akademickiego o kszta³t
przysz³ej polityki naukowej pañstwa, wyra¿a zdecydowane poparcie dla projektu transformacji Komitetu Badañ Naukowych w Ministerstwo Nauki. KRPUT wyra¿a przy tym poparcie dla wczeœniejszego dokumentu przygotowanego w tej sprawie przez Prezydium
KRASP i Prezydium PAN. KRPUT dostrzega w tych dzia³aniach
szansê na jasne i precyzyjne okreœlenie d³ugofalowej polityki naukowej, wspartej na silnym i sprawnie funkcjonuj¹cym urzêdzie
Ministra Nauki, wspieranym przez odpowiednio ukonstytuowan¹
Radê Nauki Polskiej.

Z prac Kolegium
Prorektorów uczelni wroc³awskich
Posiedzenie styczniowe
Posiedzenie w nowej siedzibie Papieskiego Wydzia³u Teologicznego przy ul. Katedralnej 9 otworzy³ 8 stycznia rektor tej uczelni,
ks. prof. Ignacy Dec. Poinformowa³ zebranych o przyst¹pieniu swej
uczelni do KRASP-u (w czerwcu 2001 r.) i poddaniu jej procedurze akredytacyjnej. Po uzyskanych pomyœlnych recenzjach oczekiwany jest pozytywny wynik certyfikuj¹cy wysok¹ jakoœæ nauczania.
Biuro Karier
Prorektor UWr A. Witkowski omówi³ propozycjê rozszerzenia
zakresu dzia³alnoœci Biura Karier w instytucjê œrodowiskow¹.
Zmniejszy to równie¿ koszty przypadaj¹ce na ka¿dego z udzia³owców.
Biuro mo¿e obs³ugiwaæ absolwentów dziewiêciu uczelni wroc³awskich – ofertê w³¹czenia siê do tej inicjatywy oraz deklaracjê
partycypowania w kosztach zg³osi³y Akademia Rolnicza i Akademia Ekonomiczna.
Materia³y promocyjne akademickiego œrodowiska Wroc³awia
Omawiano kwestie techniczne zwi¹zane z wydaniem œrodowiskowego informatora, który bêdzie rozdawany bezp³atnie na Targach Edukacyjnych. Opracowaniem informacji i przygotowaniem
do druku zajmie siê Dzia³ Nauczania PWr.

Posiedzenie marcowe
Posiedzenie odby³o siê 12 marca na Akademii Rolniczej. Otworzy je prorektor AR prof. Leszek P³ywaczyk.
Biuro Karier
W zwi¹zku z przygotowaniami do nowej umowy miêdzy uczelniami dotycz¹cej Biura Karier kierowniczka tej placówki Monika
Kwil-Skrzypiñska przedstawi³a informacje dotycz¹ce iloœci obs³ugiwanych przez Biuro studentów i absolwentów poszczególnych
uczelni oraz zachêca³a do sfinalizowania umowy. Przypomnia³a
równie¿ o niedawno zorganizowanych (12-13 marca br.) Targach
Pracy Profesja.
Wnioski z konferencji w Erlangen
W lutym br. w Erlangen (Niemcy) odby³a siê konferencja na
temat systemu pomocy socjalno-bytowej dla studentów. Brali w niej
udzia³ prorektorzy Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Wroc³awskiego, przedstawiciele Politechniki Wroc³awskiej oraz studenci.
Jednym z organizatorów spotkania by³a mgr Krystyna Galiñska kieruj¹ca Dzia³em Wspó³pracy Miêdzynarodowej PWr. Na posiedzeniu Kolegium Prorektorów przedstawi³a ona niemiecki system obs³ugi studentów w zakresie spraw bytowych, który odbywa siê w
oparciu o organizacjê Studentenwerk. Organizacja ta opiekuje siê
domami studenckimi, klubami, a tak¿e œwiadczy pomoc studentom
niepe³nosprawnym. Studentenwerk jest cia³em pozauczelnianym –
w Niemczech istniej¹ 63 takie organizacje. Dzia³aj¹ we wszystkich
miastach uniwersyteckich, na rzecz 300 uczelni, obejmuj¹ swoim
zasiêgiem 1,8 mln studentów. Instytucja wspierana jest finansowo
przez landy i dotacje rz¹dowe, ale czerpie te¿ œrodki z op³at studenckich.
Krzysztof Maj, cz³onek Zarz¹du Samorz¹du Studenckiego PWr,
przedstawi³ swoje refleksje z pobytu na konferencji. Podkreœli³, ¿e
w Polsce brak informacji o systemach stypendialnych, które s¹ odDokoñczenie na stronie 29
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Z listów do redakcji
„Ja niestety nie znam pracownika naukowego, który mimo przestrzegania dobrych obyczajów nadal jest pracownikiem naukowym.
Jeœli ktoœ takiego zna, to bardzo bym prosi³ o umo¿liwienie kontaktu.”
Józef Wieczorek
ul.Smoluchowskiego 4/1
30-069 Kraków
e-mail:jwieczorek@ans.pl
Szanowna Redakcjo,
Przesy³am mój tekst zawieraj¹cy uwagi do III wydania opracowania Dobre obyczaje w nauce. Niestety nie mogê siê doczekaæ na
reakcjê Komitetu Etyki w Nauce, wiêc postanowi³em zainteresowaæ
tym tekstem Redakcjê. Mam nadziejê, ¿e zostanie on uznany za interesuj¹cy dla szerszego krêgu czytelników i byæ mo¿e wp³ynie na
reakcjê Komitetu Etyki w Nauce, a tak¿e na podjêcie szerszej dyskusji, np. na ³amach Pryzmatu.
Z powa¿aniem i oczekiwaniem na odpowiedŸ
Józef Wieczorek
*

*

*

KOMITET ETYKI W NAUCE
przy Prezydium PAN,
Prof. dr hab. Mariusz ¯ydowo
do wiadomoœci:
Prof.dr hab.
W³odzimierz OSTROWSKI,
Wiceprezes PAN

Józef Wieczorek

UWAGI DO III WYDANIA OPRACOWANIA:
„DOBRE OBYCZAJE W NAUCE
Zbiór zasad i wytycznych.”
Warszawa, 2001 Polska Akademia Nauk
Komitet Etyki w Nauce
„Nie ma jednak dobrej zasady,
której by nie mo¿na na z³e u¿yæ”
( Ko³akowski)

„Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala,
Czy ten, co mówiæ o tym nie pozwala?”
(Norwid)

„Niebo gwiaŸdziste nade mn¹,
prawo moralne we mnie”
(Kant)

Celem publikacji, jak czytamy w przedmowie Kornela Gibiñskiego „jest budzenie œwiadomoœci spo³ecznej i poczucia odpowiedzialnoœci moralnej”. W publikacji „Chodzi³o tylko o to, aby g³ównie wœród m³odzie¿y krótko i zwiêŸle ujêtymi wytycznymi i
egzemplifikowaniem zachodz¹cych coraz czêstszych wypaczeñ
zwróciæ uwagê na zagubion¹ lub zanikaj¹c¹ œwiadomoœæ wartoœci
w nauce i motywacji do pracy na tej niwie i odpowiedzialnoœci za
ni¹.” Jednoczeœnie czytamy „Nak³ada ona (tj. nauka) na uczonych

obowi¹zek wdra¿ania m³odych naukowców i wpajania im zasad
dobrej roboty i dobrych obyczajów. Z tego te¿ wynika obowi¹zek
wytykania i œcigania tych, którzy z tych regu³ siê wy³amuj¹”.
Te sformu³owania zawarte w przedmowie maj¹ istotne znaczenie dla podjêcia dyskusji o III wydaniu „Dobrych Obyczajów w
Nauce”.
Nale¿¹c do osób maj¹cych œwiadomoœæ zjawisk patologicznych
w polskich œrodowiskach naukowych, maj¹c doœwiadczenia na niwie wpajania, nie tylko m³odym naukowcom, zasad dobrej roboty i dobrych obyczajów oraz wype³niaj¹c obowi¹zek wytykania i
œcigania tych, którzy z tych regu³ siê wy³amuj¹, nie mogê pozostaæ obojêtny na ukazanie siê kolejnego wydania „Dobrych Obyczajów w Nauce”, tak jak nie by³em obojêtny na ukazanie siê wczeœniejszych.
Chcia³bym odnieœæ siê g³ównie do spraw ogólnych, a nie ca³ej
treœci zasad, bior¹c pod uwagê opiniê L.Ko³akowskiego –„Nie ma
jednak dobrej zasady, której by nie mo¿na na z³e u¿yæ”, któr¹ podzielam.
Niezrozumia³y jest dla mnie przyjêty sposób „budzenia œwiadomoœci spo³ecznej” za pomoc¹ wydawania broszury, któr¹ podobno
„w liczbie 255 egzemplarzy, rozes³ano ju¿ Dziekanom Wydzia³ów
posiadaj¹cych uprawnienia do nadawania stopni naukowych” ( informacja ze strony internetowej „Z ¯ycia Politechniki Œl¹skiej” –
www.pols.gliwice.pl) Jeœli autorzy chc¹ budziæ œwiadomoœæ spo³eczn¹ na pocz¹tku XXI wieku, to nale¿y wykorzystaæ w³aœciwe
œrodki do realizacji tego celu. Lepszym i tañszym sposobem by³oby umieszczenie „Dobrych obyczajów” na stronach internetowych
PAN (www.pan.pl), które w kiepski, jak do tej pory, sposób informuj¹ spo³eczeñstwo o tym, co siê dzieje w nauce w Polsce (chyba
stanowi¹ one odzwierciedlenie jej kiepskiej kondycji). Aby obudziæ spo³eczeñstwo, trzeba do niego dotrzeæ. Niestety dotrzeæ do
„Dobrych obyczajów” nie jest ³atwo nawet dla „obudzonych” cz³onków spo³eczeñstwa, posiadaj¹cych poczucie odpowiedzialnoœci
moralnej i zainteresowanych wdra¿aniem dobrych obyczajów w
¿ycie. Czêœciowo sytuacjê ratuj¹ strony internetowe niektórych
uczelni, czy osób prywatnych, publikuj¹cych b¹dŸ „Dobre obyczaje”, b¹dŸ komentarze do nich, b¹dŸ inne teksty poœwiêcone etyce w nauce i edukacji. Potrzebne jest jednak FORUM DYSKUSYJNE na temat „DOBRYCH OBYCZAJÓW” , do którego Internet
jest w³aœciwym medium. Natomiast system „rozdzielczy” jest wadliwym sposobem „budzenia œwiadomoœci spo³ecznej”, w szczególnoœci jeœli ma on z za³o¿enia dotyczyæ g³ównie m³odych. Ale
kierowanie „Zasad i Wytycznych” g³ównie do m³odych, te¿ jest
wadliwe. W pierwszej kolejnoœci winny byæ one kierowane do decydentów, w tym cz³onków komisji etycznych, nie wy³¹czaj¹c, rzecz
jasna, cz³onków Komitetu Etyki w Nauce PAN, którzy w pierwszej
kolejnoœci winni tych zasad przestrzegaæ i dawaæ przyk³ad m³odym. A tak niekiedy nie jest. M³odzi naukowcy, a tak¿e studenci,
wielokrotnie dali wyraz temu, ¿e s¹ „przebudzeni”, ale ca³kiem
bezradni wobec mocy deptania dobrych obyczajów przez profesorów, dziekanów, rektorów.
Z tekstu zasad wynika, ¿e kierowane s¹ one do pracowników
naukowych tzn. chyba tych, którzy s¹ na etatach naukowych w instytucjach uwa¿anych za naukowe. Chyba pominiêci s¹ ci, którzy
nale¿¹ co prawda do œwiata nauki, ale na etatach naukowych nie
mog¹ pracowaæ, bo przestrzegaj¹c zasad dobrych obyczajów s¹ niepo¿¹danym elementem w instytucjach „naukowych”. Autorzy kieruj¹c „Zasady” do pracowników naukowych, którzy – jak s¹dzê –
dobrych obyczajów nie przestrzegali (inaczej raczej nie byliby pracownikami naukowymi), lub do m³odych, którzy dopiero zaczynaj¹ karierê naukow¹ (i nie mieli jeszcze mo¿liwoœci zapoznania
siê z obyczajami obowi¹zuj¹cymi w œrodowiskach naukowych)
winni zgodnie z „Zasadami” wyst¹piæ o takie zmiany prawne, aby
tym pracownikom, którzy siê do nich zastosuj¹, zapewniæ mo¿li-
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woœæ pozostania na etatach naukowych. W innym przypadku instytucje naukowe zostan¹ pozbawione przestrzegaj¹cych dobrych obyczajów, a kolejne wydania „Zasad” bêd¹ opracowane jedynie przez
tych, którzy dobrych obyczajów nie przestrzegali, i kierowane jedynie do tych, którzy pozostali dziêki ich nieprzestrzeganiu.
Ja niestety nie znam pracownika naukowego, który mimo przestrzegania dobrych obyczajów nadal jest pracownikiem naukowym.
Jeœli ktoœ takiego zna, to bardzo bym prosi³ o umo¿liwienie kontaktu.
Jak dotychczas moje usi³owania zainteresowania nieprzestrzeganiem dobrych obyczajów decydentów (ministrów, rektorów uniwersytetów) oraz komisji etycznych z³o¿onych z pracowników naukowych, w tym autorów „Zasad”, zakoñczy³y siê niepowodzeniem.
St¹d uzasadniony jest chyba wniosek, ¿e decydenci nauki w Polsce, a tak¿e komisje etyczne, nie s¹ odpowiednimi instancjami do
realizacji punktu 13 „Zasad”:
13. Pracownicy nauki maj¹ szczególny obowi¹zek szerzenia w
swoich œrodowiskach osobiœcie oraz za poœrednictwem instytucji i
organizacji naukowych, zasad rzetelnej pracy naukowej, têpienia
nieuczciwoœci naukowej lub ³amania dobrych obyczajów.
Odnosi siê wra¿enie, ¿e „Zasady” nie dotycz¹ twórców „Zasad”,
którzy nie musz¹ ich przestrzegaæ (moralnoœæ Kalego!!!). To samo
dotyczy autorów „Dobrej Praktyki Naukowej” (www.kbn.gov.pl).
Czy to jest etyczne?
W przedmowie „Zasad” czytamy „Taki zestaw wymagañ mo¿e
byæ pomocnym elementem dla opiniowania nak³adów na naukê i
badania naukowe, dla rankingu osi¹gniêæ, dla regulowania procedur awansowych i premiowania; wreszcie formu³uj¹ one granice
odcinaj¹c¹ od nieuczciwoœci i fa³szu, aby nie mo¿na siê by³o t³umaczyæ nieœwiadomoœci¹” . Tym samym mo¿na s¹dziæ, ¿e „Zasady”
kierowane s¹ jednak równie¿ do decydentów, którzy nie powinni
t³umaczyæ siê nieœwiadomoœci¹, kiedy awansuj¹ lub premiuj¹ pracownika nieprzestrzegaj¹cego „dobrych obyczajów”, kiedy kieruj¹
pieni¹dze podatnika na projekty, których rezultatów podatnik nie
zobaczy. Obyczaje panuj¹ce w KBN, których w³adze wydawa³y
deklaracje etyczne, apele o dobre obyczaje w nauce
(www.kbn.gov.pl ) i postulowa³y wi¹zanie etyki z finansowaniem
badañ (finansuj¹c obficie projekty „najlepszych z najlepszych” bez
rezultatów, czy bez ich ujawniania, a nie finansuj¹c badañ „zer naukowych” koñcz¹cych siê wynikami) chyba dobrze obrazuj¹ zapaœæ etyczn¹ pracowników nauki, a w szczególnoœci decydentów
nauki. £amanie „Zasad” nie wynika bowiem z nieœwiadomoœci.
£amanie „Zasad” jest w polskim systemie nauki op³acalne, a ich
przestrzeganie koñczy siê fatalnie (por. np. www.jwieczorek.ans.pl,
lub Z. Szychowska - www.forumakad.pl/archiwum/2001/09/index)
Autorzy «Zasad» nie podaj¹, kto stoi (bêdzie sta³) na stra¿y ich
przestrzegania. Doœwiadczenie uczy, ¿e nie s¹ to komisje etyczne,
raczej reprezentuj¹ce interesy kasty decydentów ni¿ pilnuj¹ce przestrzegania zasad etyki ogólnoludzkiej. Obecna sytuacja stwarza
wrêcz komfortowe warunki dla dzia³añ nieetycznych. Odnosi siê
wra¿enie, ¿e g³ównym stra¿nikiem etyki pracowników nauki jest
prezydent, który przecie¿ do korporacji poszukuj¹cych prawdy nie
nale¿y. Ale to on decyduje, kto jest i kto nie bêdzie profesorem.
Jeœli œrodowisko naukowe wyka¿e, ¿e np. profesor jest plagiatorem, to i tak wszystko zale¿y od prezydenta.
Brak jest okreœlenia form napiêtnowania stosowania niedobrych
obyczajów. W pierwszym wydaniu „Zasad” “³amaczom etyki” grozi³ ostracyzm, ale ten nierzadko stosowany by³ przeciwko walcz¹cym o dobre obyczaje, jak wykazywa³em w pismach do przewodnicz¹cego Komisji Etyki w Nauce PAN - Prof. K.Gibiñskiego
domagaj¹c siê wprowadzenia ostracyzmu w stosunku do ³ami¹cych dobre obyczaje zgodnie z „Zasadami”. By³ to jednak g³os
wo³aj¹cego na puszczy. Z nastêpnych wydañ „Dobrych obyczajów” ostracyzm wykreœlono!!! Za zanieczyszczanie œrodowiska

naturalnego gro¿¹ kary, za zanieczyszczanie œrodowiska intelektualnego raczej nagrody.
Generalnie problem respektowania „Dobrych obyczajów w nauce” w Polsce rozwi¹zywany jest moim zdaniem bez g³owy, podobnie jak problem reformy szkolnictwa w Polsce, o czym bezskutecznie stara³em siê informowaæ decydentów. Zaczynanie reformy
„od nóg” zamiast „od g³owy” spowodowa³o, ¿e nauczyciele zamiast
byæ motorem przemian stali siê hamulcowymi, a niezbyt mocna
intelektualnie pani minister z ³atwoœci¹ zamienia reformê w tragifarsê. Na stra¿y poziomu nauczania w szko³ach wy¿szych ma staæ
Komisja Akredytacyjna, ale wœród ich cz³onków, np. nominowanych przez UJ, widzimy: cierpi¹cego na amnezjê ( A. Chwalba),
rutynowego przeciwnika posiadania poczucia w³asnej wartoœci (A.
Jackowski), sk³adaj¹cego fa³szywe oœwiadczenia na potrzeby w³adz
UJ (A. Gasiñski). Nie chcia³bym, aby moje dzieci uczy³y siê w szko³ach pozytywnie ocenianych przez takich stra¿ników poziomu.
Uczelnie zatrudniaj¹ce nauczycieli posiadaj¹cych pamiêæ, poczucie w³asnej wartoœci, czy sk³adaj¹cych prawdziwe oœwiadczenia
bêd¹ zapewne mia³y ma³e szanse, aby otrzymaæ akredytacjê i z tym
zwi¹zane przywileje i finanse. Jest to problem etyczny, ale nie znam
oœwiadczeñ komisji etycznych w tej sprawie, ani w n-tej iloœci pal¹cych spraw dotycz¹cych etyki decydentów. S¹ natomiast oœwiadczenia (Zespó³ do spraw etyki w nauce KBN) odnoœnie prowadzenia magistrantów przez „jedynie doktorów”. „Profesorów” zapewne
bardzo boli fakt, ¿e „jedynie doktorzy” mieli najlepszych magistrantów i najwy¿ej cenione seminaria, a do „profesorów” sz³y miernoty. Doktor intelektem i powa¿aniem wœród studentów nie mo¿e
przewy¿szaæ „profesora”!!!. To, jak siê okazuje, jest nieetyczne.
Niestosowanie siê do wytycznych ukazu cara Rosji Piotra I z 1708
r. „Podw³adny powinien przed obliczem prze³o¿onego mieæ wygl¹d lichy i durnowaty tak, by swoim pojmowaniem istoty sprawy
nie peszy³ prze³o¿onego” na ogó³ drogo kosztuje w kastowym systemie nauki polskiej. Widaæ te¿, ¿e komisje etyczne nie kieruj¹ siê
zasadami etyki ogólnoludzkiej, jakie wytyczaj¹ „Dobre obyczaje”,
lecz zasadami etyki plemiennej.
Rozdzia³ 1 Zasady Ogólne III Wydania „Dobrych obyczajów”
rozpoczyna motto:
Wiedza i rozum s¹ dzisiaj tak zagro¿one,
Jak to siê niegdyœ rzadko zdarza³o,
A wraz z nimi zagro¿one jest tak¿e to,
Co ludzkie po prostu: byæ mo¿e samo cz³owieczeñstwo
(J.M. Bocheñski, 1992),

z którym nie mo¿na siê nie zgodziæ, skoro w strukturach tzw.
nauki polskiej niepo¿¹dana jest obecnoœæ ludzi nauki wykazuj¹cych poczucie w³asnej wartoœci, tj. tych, którzy w walce o byt nie
utracili cech cz³owieczeñstwa. Takich traktuje siê jako wrogów
kastowych stanowi¹cych zagro¿enie dla do¿ywotnich decydentów.
Wytyczne „Dobrych obyczajów” zdaj¹ siê nie odgrywaæ ¿adnej
roli w ¿yciu naukowym w Polsce, w przeciwieñstwie do wytycznych twórców stanu wojennego respektowanych np. w najstarszej
polskiej uczelni do dnia dzisiejszego (Jaruzelski da³ im prawo do
za³atwiania niewygodnych nauczycieli, to z niego skorzystali i
wszystko jest w porz¹dku ?!), czy wytycznej cz³onka Komitetu Etyki
w Nauce w kadencji 1993-95 (J.Znosko) „Poœwiêciæ dobro jednostki
dla dobra ogó³u” (wytyczna z roku 1984, ale skuteczna do dnia
dzisiejszego!!!)
To powa¿ny problem. Widocznie potrzebna jest zmiana struktury nauki w Polsce. Potrzebne s¹ zmiany prawne. Rzecz w tym, ¿e
wytyczna 11 „Jeœli przepisy prawne lub s³u¿bowe narusza³yby etos
ludzi nauki, to pracownik nauki powinien d¹¿yæ do zmiany takich
przepisów i uzgodnienia ich z kanonami dobrych obyczajów w nauce” nie jest realizowana przez komisje etyczne. Moje propozycje
w tym wzglêdzie od³o¿ono ad acta.

22
Jeœli komisje etyczne nie widz¹ potrzeby (nie maj¹ kompetencji?)
stosowania siê do zasad i wytycznych „Dobrych obyczajów”, to jaki
jest rzeczywisty cel ich wydawania? Oskar¿enia o dzia³ania nieetyczne
kierowane s¹ nierzadko do próbuj¹cych je respektowaæ i wprowadzaæ w ¿ycie. Niekiedy koñczy siê to skazaniem na do¿ywotni¹ œmieræ
naukow¹, czasem na kilka lat zakazu uprawiania zawodu. Pod pozorem przestrzegania zasad etycznych cynicznie za³atwia siê niewygodne osoby. To jest nihilizm moralny, który ma d³ug¹ tradycjê. Centralne komisje etyczne nie czuj¹ siê kompetentne nawet do wsparcia
moralnego „za³atwianych”. Czemu czuj¹ potrzebê swojego istnienia? Przecie¿ to nie jest zgodne z tym, co g³osz¹ ( „Dobre obyczaje”
, „Dobra praktyka naukowa”). Sam zosta³em do¿ywotnio „za³atwiony” przez anonimowy aparat k³amstwa UJ, do dnia dzisiejszego chroniony (nadal anonimowy) przez w³adze UJ, które niewygodne dla
UJ materia³y zniszczy³y lub „aresztowa³y” w ramach „poszukiwania
prawdy”, a komisje etyczne milcz¹ walcz¹c o „dobre obyczaje”!!!.
Ze spo³eczeñstwa robi siê analfabetów funkcjonalnych, jeœli nie rozumiej¹ znaczenia podstawowych s³ów. Gdy nie rozumiej¹ ich (np.

Czy bêdzie kierunek
lotniczy w Oleœnicy?
W sali Ratusza w Oleœnicy odby³o siê 18 marca forum na temat
zagospodarowania terenów i obiektów po rozwi¹zywanej jednostce
wojskowej – CSIL (Centrum Szkolenia In¿ynieryjno-Lotniczego).
Wziêli w nim udzia³ nie tylko przedstawiciele w³adz miejskich i powiatowych, dowództwo likwidowanej CSIL oraz reprezentanci:
MON, MENiS, Agencji Mienia Wojskowego, ale tak¿e strony zainteresowane przejêciem i wykorzystywaniem czêœci przekazywanych
obiektów, czyli w³adze Politechniki Wroc³awskiej (Rektor prof.Andrzej Mulak, Rektor-elekt prof. Tadeusz Luty, prorektorzy: prof. Jerzy Œwi¹tek i prof. Ludwik Komorowski, dyrektor administracyjny
mgr Andrzej Kaczkowski) oraz dyrektor Aeroklubu Wroc³awskiego.
Goœci powita³ burmistrz Oleœnicy Jan Bronœ, który po przedstawieniu krótkiej historii miasta omówi³ koncepcjê wykorzystania oddawanego przez CSIL maj¹tku. W³adze miejskie chc¹c uchroniæ go przed
zniszczeniem proponuj¹ przekazanie obiektów Politechnice Wroc³awskiej. Powo³anie wy¿szej szko³y w Oleœnicy by³oby niew¹tpliwie nobilitacj¹ dla tego miasta i szans¹ na lepsz¹ przysz³oœæ dla jego m³odych
mieszkañców. Burmistrz wyrazi³ nadziejê, ¿e ta propozycja znajdzie
uznanie u wszystkich zainteresowanych stron.
G³os zabra³ Rektor PWr prof. Andrzej Mulak, który widzi mo¿liwoœæ zagospodarowania obiektów CWIL na potrzeby Wydzia³u
Mechaniczno-Energetycznego PWr.
Rektor zauwa¿y³, ¿e polskie szkolnictwo wy¿sze jest na etapie
przekszta³ceñ, które w najbli¿szym czasie bêd¹ prowadzi³y do pewnych zmian strukturalnych i przesuniêæ. Dlatego trzeba pomyœleæ o
ofercie edukacyjnej dla Dolnego Œl¹ska. Wroc³aw i region wroc³awski nie ma swojej szko³y zawodowej. Tê pró¿niê mo¿e wype³niæ zarówno PWr, jak i wspó³pracuj¹ca z ni¹ w œcis³ym znaczeniu
wy¿sza szko³a zawodowa, która jest tu potrzebna.
Oleœnica ze wzglêdu na swoje tradycje oraz k³opoty spo³eczne
zwi¹zane z bezrobociem zas³uguje na poparcie. PWr tak pojmuje
swoj¹ misjê wobec regionu. Rektor widzi mo¿liwoœæ wspó³pracy
uczelni z samorz¹dem Oleœnicy. PWr uruchomi³a studia doktoranckie, w ramach których zajêcia dla 19 osób z kadry oficerskiej CSIL
prowadzone s¹ w Oleœnicy. Pojawi³o siê tu grono najwy¿szej klasy
specjalistów z zakresu lotnictwa w Polsce, którzy chêtnie podejm¹
siê promotorstwa w³aœnie dla kadry wojskowej. PWr chcia³aby utworzyæ Instytut Lotnictwa, który równoczeœnie by³by kontynuacj¹ prze-
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znaczenia s³owa – anonim) rektorzy, „profesorowie”, to wynosi siê
ich do Komisji Akredytacyjnych, do rangi autorytetów !!!. Powo³ywane s¹ komisje etyczne podporz¹dkowane decydentom do tuszowania niewygodnych spraw. Komisje mog¹ za³atwiæ ka¿dego. Autonomicznie !!!, z zachowaniem do¿ywotniego, realnego immunitetu!!!
Tak wygl¹da realizacja „Dobrych obyczajów”. Tak „Dobre obyczaje” nie mog¹ wygl¹daæ!!!. Za etyczne nie mo¿e byæ uwa¿ane to, co
s³u¿y decydentom do do¿ywotniego utrzymywania siê na sto³kach i
wykañczania niewygodnych osób, a za nieetyczne to, co takim poczynaniom mo¿e przeszkadzaæ. „Dobre obyczaje” musz¹ byæ kierowane przede wszystkim do decydentów!!! Ryba psuje siê od g³owy!
Trzeba zapobiec przede wszystkim psuciu siê g³owy. Niezgodne z
„Dobrymi obyczajami” postêpowanie nie wynika z nieœwiadomoœci,
tylko z op³acalnoœci takiego postêpowania. „Dobre obyczaje” musz¹
mieæ g³owê, niepodatn¹ na psucie.
Relatywizm moralny nie mo¿e byæ w nich stosowany.
Józef Wieczorek

Kraków, 10.01.2002 r.

rwanej tradycji PWr, jak¹ by³ Wydzia³ Lotniczy. Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny z dziekanem Gnutkiem nieustannie pracuje
nad tymi planami, a w³adze Uczelni bêd¹ pomagaæ i d¹¿yæ do ich
realizacji. Mog¹ tu tak¿e prowadziæ dzia³alnoœæ inne wydzia³y politechniczne. Gdyby siê okaza³o, ¿e trzeba dalej rozwijaæ kierunki
kszta³cenia specyficzne dla potrzeb lotnictwa, a PWr nie jest w stanie temu sprostaæ, uczelnia nasza mog³aby wysun¹æ inicjatywê stworzenia pañstwowej szko³y zawodowej albo wejœæ w kontakt z innymi uczelniami.
W ramach zaproponowanej przez dziekana Wydzia³u Energetyczno-Mechanicznego prof. Zbigniewa Gnutka koncepcji zagospodarowania obiektów po CSIL znalaz³o siê:
• powo³anie na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Instytutu Eksploatacji Sprzêtu Lotniczego,
• zagospodarowanie lotniska przez Aeroklub Wroc³awski,
• ewentualne utworzenie pañstwowej wy¿szej szko³y zawodowej,
• zorganizowanie w obiektach opuszczanych przez wojsko centrum szkolenia wojskowego (o ile takie szkolenie bêdzie w przysz³oœci prowadzone),
• utworzenie na potrzeby lotnictwa cywilnego szko³y mechaników lotniczych,
• oraz utworzenie muzeum lotnictwa.
Dziekan zaproponowa³ wykorzystanie odchodz¹cej ze s³u¿by
kadry wojskowej do prowadzenia przedmiotów specjalistycznych
zwi¹zanych z tematyk¹ lotnicz¹. Ju¿ obecnie oficerowie tej jednostki
s¹ jednoczeœnie s³uchaczami studiów doktoranckich na PWr i prowadz¹ na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym nadobowi¹zkowe kursy z in¿ynierii lotniczej dla studentów naszej uczelni.
W³adze miejskie, gminne i powiatowe w pe³ni popieraj¹ przedstawion¹ przez PWr koncepcjê. W piœmie z dnia 1 marca 2002 r.
przedstawiaj¹cym stanowisko Rady Miasta Oleœnicy podpisanym
przez jej przewodnicz¹c¹ Zdzis³awê Jakimiec czytamy: „...Rada
Miasta Oleœnicy z zadowoleniem przyjmuje inicjatywê Politechniki Wroc³awskiej (...) zagospodarowania obiektów CSIL na potrzeby dzia³alnoœci dydaktycznej i naukowej PWr. (...) Teren Centrum
wraz z zabudowaniami zajmuje powierzchniê oko³o 20 ha i spe³nia
warunki, aby byæ silnym oœrodkiem akademickim, z dobr¹ baz¹ socjalno-bytow¹, boiskami, hal¹ sportow¹ oraz miejscami do rekreacji i rozrywki. Podstawow¹ zalet¹ przedstawionego rozwi¹zania
jest kompleksowe przejêcie i wykorzystanie istniej¹cej infrastruktury oraz plany zatrudnienia wysokokwalifikowanej kadry dydaktycznej, jak i pracowników cywilnych.”
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Przedstawiciele MON, szefostwa Szkolenia Wojsk Lotniczych i
Obrony Powietrznej, a zw³aszcza Agencji Mienia Wojskowego odnieœli siê do przedstawionego projektu z pewn¹ rezerw¹ podkreœlaj¹c istnienie wielu problemów formalno-prawnych i oczekuj¹c rekompensaty finansowej adekwatnej do przekazywanego maj¹tku.
Forum zakoñczy³o siê podpisaniem przez wszystkie zainteresowane strony (oprócz reprezentanta Agencji Mienia Wojskowego)
projektu stanowiska w sprawie zagospodarowania obiektów i terenów po rozwi¹zywanej jednostce wojskowej CSIL. Zosta³ tak¿e
podpisany projekt powo³ania Komisji Roboczej, której zadaniem
bêdzie wypracowanie koncepcji i mo¿liwoœci zagospodarowania
mienia po CSIL prowadz¹cych do racjonalnego i pe³nego wdro¿enia przygotowanej wspólnie koncepcji uwzglêdniaj¹cej aktualne
uwarunkowania prawne, potrzeby zainteresowanych podmiotów
oraz warunki finansowe i zasady wzajemnych rozliczeñ. Pierwsze
spotkanie tej komisji odby³o siê 15 kwietnia br.
Poni¿ej przedstawiamy wypowiedŸ zastêpcy Komendanta ds.
Szkolenia CSIL p³k mgr in¿. Romana Rózieckiego na temat kierunku przekszta³ceñ w szkolnictwie wojskowym:
W tej chwili minister obrony narodowej jest na etapie przygotowania takich decyzji, które pozwol¹ na przekszta³cenie uczelni wojskowych w uczelnie cywilno-wojskowe.
Wojsko stara siê zredukowaæ koszty zwi¹zane z ogólnym przygotowaniem kadr, a szczególnie kadr na wy¿szym poziomie technicznym. Generalnie rezygnuje siê z wieloletniego kszta³cenia ludzi na
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poziomie in¿ynierskim, technicznym, licz¹c na to, ¿e tê kadrê bêdzie siê pozyskiwa³o na kontrakty ze szkó³ cywilnych, po krótkim
szkoleniu wojskowym, przeszkoleniu specjalistycznym w wojskowych
centrach szkolenia.
Mówi siê nawet, ¿e w niedalekiej przysz³oœci nawet personel lataj¹cy bêdzie kszta³cony w szko³ach cywilnych. Natomiast wyselekcjonowani kandydaci, którzy spe³niaj¹ okreœlone warunki zdrowotne, znaj¹ jêzyki obce i przeszli przeszkolenie typowo lotnicze, bêd¹
szkoleni na potrzeby armii w bardzo krótkim czasie w takich oœrodkach, jakim jest centrum tworzone obecnie w Dêblinie. Jest miejsce
zarówno dla centrów w ró¿nych rodzajach si³ zbrojnych i jest miejsce na szkolenie w szko³ach cywilnych.
Do lotnictwa trudno jest pozyskaæ cz³owieka wykszta³conego,
in¿yniera, który na studiach nie mia³ do czynienia z problemami
lotnictwa. To jest specyficzna dziedzina, która obejmuje wytrzyma³oœæ konstrukcji lotniczych, materia³oznawstwo lotnicze, aerodynamikê i teoriê silników lotniczych. Jest to coœ zupe³nie innego ni¿
ogólne przedmioty lotnicze. Potrzebni s¹ ludzie wykszta³ceni w tym
kierunku, ale z tym specyficznym profilem.
Koncepcja, któr¹ ma MON, jest o tyle s³uszna i korzystna, ¿e
wojsko nie wi¹¿e siê z kilkuletnim wyprzedzeniem z tym cz³owiekiem, którego kszta³ci w dzisiejszym systemie. Obecnie przyjmuje
siê do Akademii Technicznej podchor¹¿ych, a po 4-5 latach zdarza
siê, ¿e ten wybór okazuje siê pomy³k¹. Natomiast w przypadku osób
cywilnych wojsko na bie¿¹co wy³awia „rodzynki”: potrzebni – bior¹,
niepotrzebni – nie bior¹. (hw)

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Zdzis³awa Jakimiec, JM Rektor prof. Andrzej Mulak i dziekan Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego prof. Zbigniew
Gnutek przy podpisywaniu projektu stanowiska.
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Stypendia FNP
Podobnie jak w latach ubieg³ych, tak¿e w tym roku m³odzi
naukowcy Politechniki Wroc³awskiej zostali zauwa¿eni przez
Fundacjê na rzecz Nauki Polskiej. Wyrazem tego jest przyznanie w wyniku konkursu rocznych stypendiów piêciu osobom z
naszej uczelni na podstawie ich udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego. Stypendystami po raz pierwszy zostali: mgr in¿. Marek Korkusiñski z Wydzia³u Podstawowych
Problemów Techniki oraz dr in¿. Pawe³ Kêdzierski i mgr in¿.
Robert W. Góra z Wydzia³u Chemii.
Ubieg³oroczni laureaci (o których pisaliœmy w 141 numerze
„Pryzmatu”): dr in¿. Szymon Mercik i dr in¿. Grzegorzowi Sêk,
obaj z Wydzia³u Podstawowych Problemów Techniki, otrzymali
stypendia po raz drugi. Jest to dowodem szczególnego uznania
ich dotychczasowych osi¹gniêæ na polu nauki.
Poni¿ej przedstawiamy sylwetki laureatów FNP i ich dokonania naukowe.
Ponadto z przyjemnoœci¹ donosimy, ¿e w gronie tegorocznych stypendystów znalaz³ siê tak¿e absolwent Wydzia³u Chemii
PWr (dyplomant prof. A. W. Sokalskiego) – mgr in¿. Tomasz
Cierpicki, który obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Wroc³awskiego (Instytut Biochemii).

Mgr in¿. Robert W. Góra
Robert W. Góra urodzi³ siê 5 paŸdziernika 1974 r. we Wroc³awiu. W latach 19931998 studiowa³ na Wydziale Chemicznym
PWr. W czasie studiów aktywnie uczestniczy³ w pracach badawczych Zak³adu Modelowania Molekularnego dotycz¹cych natury oddzia³ywañ miêdzycz¹steczkowych.
Podczas ostatniego roku studiów, w trakcie
pobytu stypendialnego na University of Bristol (1998), ukoñczy³ zatwierdzony w ramach programu TEMPUS kurs studiów
otrzymuj¹c Certificate of Attendance. W 1998 roku ukoñczy³ studia na kierunku Chemia z wynikiem bardzo dobrym. Przedmiotem
jego pracy magisterskiej (wykonanej pod kierunkiem dr hab. in¿.
Szczepana Roszaka) by³y kwantowo-chemiczne badania procesu
solwatacji. W tym samym roku rozpocz¹³ studia doktoranckie w
Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej PWr.
Tematyka badawcza realizowana przez R. W.Górê dotyczy teoretycznych badañ natury oddzia³ywañ miêdzycz¹steczkowych w
du¿ych uk³adach molekularnych. Otrzymane dotychczas rezultaty
zosta³y opublikowane w renomowanych czasopismach o miêdzynarodowym zasiêgu, jak równie¿ by³y prezentowane na krajowych
i miêdzynarodowych konferencjach. Dotychczasowy dorobek doktoranta obejmuje 11 prac opublikowanych, dwie zaakceptowane do
publikacji oraz 22 komunikaty konferencyjne.
W trakcie studiów doktoranckich R. W. Góra odby³ sta¿e naukowe w Theoretical and Physical Chemistry Institute, National
Hellenic Research Foundation (Ateny, 2001) oraz trzykrotnie w
Computational Center for Molecular Structure and Interactions,
Jackson State University (Jackson MS, USA; 1999, 2000, 2001).
Bra³ równie¿ udzia³ w presti¿owej szkole European Summerschool
in Quantum Chemistry (Tjörnarp, Szwecja; 2001), na udzia³ w której uzyska³ grant z Unii Europejskiej. Jest g³ównym wykonawc¹
finansowanego przez Komitet Badañ Naukowych projektu „Badania wp³ywu zmian stanów elektronowych na naturê oddzia³ywañ w
uk³adach molekularnych”. W 2002 roku zosta³ wyró¿niony stypendium dla m³odych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
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Prywatnie jest szczêœliwym mê¿em Karoliny, a od trzech miesiêcy równie¿ ojcem Justynki. Pozanaukowe zainteresowania dotycz¹ m.in. technologii Linux oraz rozpowszechniania informacji
poprzez sieæ WWW, a w szczególnoœci mo¿liwoœci dydaktycznych
z tym zwi¹zanych. Wiêcej informacji znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej Zak³adu Modelowania Molekularnego:
www.mml.ch.pwr.wroc.pl.

Dr in¿. Pawe³ Kêdzierski
Pawe³ Kêdzierski urodzi³ siê 21
wrzeœnia 1971 roku w Choszcznie.
By³ dwukrotnym finalist¹ Olimpiady
Chemicznej oraz stypendyst¹ Krajowego Funduszu do Spraw M³odzie¿y.
Jako student kierunku Biotechnologia
Wydzia³u Podstawowych Problemów
Techniki PWr kilkakrotnie zdobywa³
nagrody Dziekana i Rektora za wyniki w nauce. Zosta³ tak¿e laureatem
konkursu na studencki program komputerowy na konferencji „Computers
in Chemistry `94”, a program jego autorstwa do analizy porównawczej zwi¹zków biologicznie czynnych
metod¹ analizy klasterowej zosta³ zakupiony przez przedsiêbiorstwo Polfa-Tarchomin S.A. W roku akademickim 1994/95 w ramach programu TEMPUS odby³ dwusemestralne studia na Uniwersytecie Bristolskim, gdzie wykona³ eksperymentaln¹ czêœæ pracy
magisterskiej pod kierunkiem prof. J Holbrooka (Molecular Recognition Center Bristol, UK) i prof. Sokalskiego z PWr, opisuj¹c¹
enzymatyczn¹ katalizê redukcji pirogronianu przez dehydrogenazê
mleczanow¹. Stworzy³ metodami in¿ynierii bia³ka szeœæ nowych
wariantów tego enzymu. Badania te zaowocowa³y wyró¿nion¹ prac¹
magistersk¹ „An experimental and theoretical study of the properties of mutated lactate dehydrogenase from Bacillus stearothermophilus sp.” oraz publikacj¹ w presti¿owym czasopiœmie amerykañskim Biochemistry. Studia doktoranckie w Zak³adzie Modelowania
Molekularnego Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej pod kierunkiem prof. W. A. Sokalskiego poœwiêci³ badaniom natury oddzia³ywañ odpowiedzialnych za w³asnoœci katalityczne enzymów
oraz za specyficznoœæ wi¹zania ligandów (np. inhibitorów). S¹ one
fragmentem kompleksowych badañ interdyscyplinarnych Zak³adu
nad metodyk¹ racjonalnego projektowania katalizatorów i inhibitorów. Wynikiem tych badañ by³a pierwsza w literaturze nieempiryczna analiza oddzia³ywañ w centrach aktywnych enzymów (rybonukleazy A i mutazy choryzmianowej), charakterystyka
optymalnego otoczenia katalitycznego dla reakcji przeprowadzanej przez dwie klasy syntetaz aminoacylo-tRNA, szczegó³owa analiza jakoœci i przenoœnoœci uproszczonych elektrostatycznych modeli oddzia³ywañ opartych na ³adunkach atomowych i wy¿szych
elektrostatycznych momentach multipolowych, budowa uproszczonego modelu oddzia³ywañ elektrostatycznych odpowiedzialnych za
specyficznoœæ wi¹zania inhibitorów aminopeptydazy leucylowej
oraz stworzenie biblioteki multipolowego opisu rozk³adu ³adunku
dla wszystkich bia³kowych form aminokwasów. Czêœæ badañ prowadzona by³a we wspó³pracy z Center for Advanced Research in
Biotechnology w Rockville, MD w USA oraz NSF Computational
Center for Molecular Structure and Interactions w Jackson, MS,
USA. Wyniki te by³y prezentowane na licznych konferencjach krajowych i miêdzynarodowych, m.in. we Francji i W³oszech, a nastêpnie zosta³y opublikowane w recenzowanych czasopismach miêdzynarodowych oraz w rozdziale ksi¹¿ki Computational Molecular
Biology wydanej przez wydawnictwo Elsevier. W czasie studiów
doktoranckich, zakoñczonych w 2001 roku uzyskaniem stopnia
doktora nauk chemicznych z wyró¿nieniem za rozprawê doktorsk¹
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pt. „Badania natury oddzia³ywañ w centrach aktywnych enzymów”,
dr in¿. Pawe³ Kêdzierski uzyska³ wsparcie finansowe KBN w postaci grantu promotorskiego, a jego osi¹gniêcia naukowe oraz nowatorstwo podjêtej tematyki badañ zosta³y nagrodzone stypendium
Fundacji Nauki Polskiej na rok 2002. Zaanga¿owanie w trudn¹ interdyscyplinarn¹ tematykê badawcz¹ z pogranicza chemii teoretycznej, biologii molekularnej oraz informatyki nie by³o przeszkod¹ w
intensywnym zaangazowaniu laureata w dzia³alnoœæ dydaktyczn¹.
Jeszcze w czasie studiów doktoranckich uzyska³ on pe³ne uprawnienia pedagogiczne. Stworzy³ tak¿e autorsk¹ wersjê kursu zastosowañ informatyki w chemii „Informatyka II”, opart¹ na nowoczesnym jêzyku programowania Python. Kurs ten ukazuje mo¿liwoœci
szerokich zastosowañ dostêpnych dla jêzyka Python bibliotek do
obliczeñ numerycznych, optymalizacji, gromadzenia, analizy i wizualizacji danych.

Mgr in¿. Marek Korkusiñski
Marek Korkusiñski urodzi³ siê 4 lutego 1975 r. we Wroc³awiu. Ukoñczy³
we W³oszczowie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. gen. W. Sikorskiego, w którym uczêszcza³ do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W 1993 roku
rozpocz¹³ studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wroc³awskiej na kierunku Fizyka Stosowana. Od trzeciego roku
studiów aktywnie uczestniczy³ w badaniach naukowych grupy teoretyków Instytutu Fizyki koncentruj¹cych siê na rozwijaj¹cej siê wówczas tematyce kropek kwantowych. Wyniki, które uzyska³ w tym okresie,
zosta³y opublikowane w renomowanym czasopiœmie Physical Review B. W 1998 roku obroni³ z wyró¿nieniem pracê magistersk¹
,,Analytical methods in the theory of quantum dots” napisan¹ pod
kierunkiem prof. dr hab. Lucjana Jacaka.
Od paŸdziernika 1998 roku jest doktorantem w Instytucie Fizyki PWr (promotor – prof. dr hab. Lucjan Jacak). Tematyka jego
pracy naukowej obejmuje fizykê teoretyczn¹ struktur niskowymiarowych ze szczególnym uwzglêdnieniem zjawisk optycznych. Na
pocz¹tku studiów doktoranckich odby³ trzymiesiêczny sta¿ naukowy w Instytucie Technologii Pó³przewodników w Braunschweig
(Niemcy), gdzie pod kierownictwem prof. Andreasa Schlachetzkiego zajmowa³ siê teori¹ zysku optycznego z laserów na drutach
kwantowych œciœle wspó³pracuj¹c z sekcj¹ doœwiadczaln¹ tego instytutu. Tam te¿ rozpocz¹³ pracê nad obliczeniami ab initio struktury pasmowej pó³przewodników metod¹ ciasnego wi¹zania (effective bond orbital model).
W 1999 roku Marek Korkusiñski przy³¹czy³ siê do trwaj¹cej od
wielu lat wspó³pracy Instytutu Fizyki PWr z dr Paw³em Hawrylakiem z Instytutu Badañ Mikrostruktur w Ottawie (Kanada) dotycz¹cej badañ teoretycznych nad uk³adami o mikroskopowych rozmiarach.
Pracowa³ nad zaawansowanymi obliczeniami struktury elektronowej samorosn¹cych kropek kwantowych pod k¹tem zrozumienia
w³asnoœci optycznych wertykalnie sparowanych kropek. W tym czasie odby³ te¿ krótki sta¿ naukowy w Katedrze Fizyki Technicznej na
Uniwersytecie w Wûrzburgu (w grupie prof. Alfreda Forchela), gdzie
zaanga¿owany by³ w prace nad rozwiniêciem przybli¿enia adiabatycznego i nad symulacjami numerycznymi poziomów elektronowych
tych struktur. Badania te zaowocowa³y publikacjami w Physical Review B, a nawet w Science. Tematyka sparowanych kropek kwantowych jest bezpoœrednio zwi¹zana z prowadzonymi na ca³ym œwiecie
badaniami nad konstrukcj¹ komputera kwantowego oraz nowych laserów o wyj¹tkowo dobrych parametrach.

Stypendysta uczestniczy³ w wielu miêdzynarodowych konferencjach: „Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter’’
– Zaj¹czkowo 1998, „PHASDOM’98” – Neuchatel, Szwajcaria
(1998), „SQID-Conference”, „Torino” (2000), 4th Annual Cross
Border Workshop Controlling Matter with Light and Light with
Matter” – University of Toronto (2001), „Canadian Association of
Physicists Congress” – University of Victoria (2001), „10th International Conference on Modulated Semiconductor Structures”, Johannes Keppler Universität Linz, (2001). Przedstawia³ tam w formie wyk³adu b¹dŸ komunikatu wyniki swoich badañ.
Bierze udzia³ w pracach zwi¹zanych z projektem SQID – V Program Ramowy Unii Europejskiej (Semiconductor-Based Implementation of Quantum Information Devices).
Aktualnie odbywa sta¿ naukowy w Instytucie Badañ Mikrostruktur w Ottawie pod kierunkiem dr Paw³a Hawrylaka, gdzie zajmuje
siê obliczeniami poziomów energetycznych ekscytonu, na³adowanego ekscytonu (X+ i X-) oraz biekscytonu w samorosn¹cych kropkach kwantowych (pierwsze rezultaty opublikowane s¹ w Physical
Review B).

Dr in¿. Szymon Mercik
W ci¹gu roku
otrzymywania stypendium FNP Szymon Mercik zamkn¹³ pierwszy etap
badañ nad charakterystykami statystycznymi pr¹dów
jonowych przep³ywaj¹cych przez pojedynczy kana³ potasowy w b³onie
biologicznej. Ukoñczy³ i obroni³ z wyró¿nieniem pracê
doktorsk¹ „U³amkowy ruch Browna
jako model transportu jonów potasu
przez kana³y jonowe
w b³onie komórkowej”, która zosta³a
zg³oszona do nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Praca ta zawiera szczegó³ow¹ analizê tzw. szeregu czasowego
pr¹dów jonowych pochodz¹cych z otwartych kana³ów w b³onach
biologicznych. Pr¹dy jonowe odpowiedzialne s¹ za kluczowe dla
¿ywych komórek procesy selektywnego transportu substancji chemicznych przez b³onê komórkow¹. Rozpoznanie ich cech charakterystycznych stanowi podstawê zrozumienia bio-fizycznych mechanizmów odpowiedzialnych za ich mierzalne w³aœciwoœci.
Stypendysta pos³ugiwa³ siê ró¿nymi zaawansowanymi narzêdziami statystycznymi. Zastosowanie estymatorów j¹drowych gêstoœci
rozk³adów i ogonów rozk³adów, linii kwantylowych oraz analiz
Hursta, eliminacji fluktuacji (DFA) i Oreya pozwoli³o mu wyznaczyæ cechy badanego sygna³u tj.: stacjonarnoœæ, d³ugoogonowoœæ
rozk³adu stanów zamkniêcia kana³u, pamiêæ czasow¹ oraz w³aœciwoœæ samopodobieñstwa sum czêœciowych wartoœci pr¹du. Uzyskane drog¹ analizy statystycznej wnioski pozwoli³y na teoretyczne zrekonstruowanie przebiegu pr¹du jonowego przep³ywaj¹cego
przez pojedynczy kana³ potasowy. Wykaza³, ¿e cechy charakterystyczne transportu jonów w tym kanale mog¹ byæ uto¿samione z
cechami procesu u³amkowego ruchu Browna. Jakoœciow¹ zgodnoœæ
modelu z danymi doœwiadczalnymi potwierdzi³ symulacjami kom-
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puterowymi wymagaj¹cymi u¿ycia niestandardowych procedur
numerycznych.
W swoich pracach wprowadza nowatorskie, dla badañ biofizycznych, techniki statystyczne pozwalaj¹ce rozstrzygn¹æ na podstawie danych eksperymentalnych, czy powszechnie przyjmowane w
modelach teoretycznych za³o¿enie o markowowskiej dynamice pojedynczego kana³u jonowego jest za³o¿eniem uzasadnionym. Rozró¿nienie dynamiki niemarkowowskiej od markowowskiej ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia fizyko-chemicznych
mechanizmów rz¹dz¹cych prac¹ kana³ów jonowych w b³onach komórkowych oraz dla praktycznego wykorzystania badañ teoretycznych.
Szymon Mercik g³ówne rezultaty swoich badañ poœwiêconych
problematyce pr¹dów jonowych przep³ywaj¹cych przez kana³y jonowe w b³onach biologicznych i sztucznych membranach zawar³ w
9 wspó³autorskich publikacjach w Physical Review E (2 prace),
Physica A (4 prace) i Acta Phys. Pol. B (3 prace). Jego ca³y dorobek
naukowo-badawczy liczy kilkanaœcie pozycji (wszystkie w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym).

Dr in¿. Grzegorz Sêk

Dr in¿. Grzegorz Sêk przy aparaturze do pomiarów spektroskopowych
pó³przewodników.

Obszarem zainteresowañ naukowych Grzegorza Sêka s¹ badania spektroskopowe niskowymiarowych struktur pó³przewodnikowych. W minionym roku prowadzi³ on takie prace dla struktur
pó³przewodnikowych ró¿nych grup materia³ów, przy wykorzystaniu techniki modulacyjnej zwanej spektroskopi¹ fotoodbiciow¹.
Podsumowaniem jego kilkuletnich badañ by³a rozprawa doktorska,

Doktorant PWr autorem najlepszej pracy z tematyki
instrumentów pochodnych

Nasze
sukcesy gie³dowe
Jak donosi kwartalnik finansowy „Rynek Terminowy” (15/2002),
w dniach 17-18 stycznia br. w Warszawie odby³a siê IV Konferencja „Instrumenty Pochodne” zorganizowana przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów
Wartoœciowych.
Oprócz dyskusji panelowych mo¿na by³o tam wys³uchaæ referatów naukowych.
Jednym z referentów by³ doktorant z Instytutu Matematyki PWr
mgr Bartosz Stawiarski, który omówi³ „Dynamiczne zarz¹dzanie
wielkoœci¹ depozytów zabezpieczaj¹cych dla kontraktów futures
na indeksy gie³d zagranicznych”. Praca ta w styczniu br. zajê³a
pierwsze miejsce w konkursie na najlepsz¹ pracê z tematyki instru-
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której obrona odby³a siê w paŸdzierniku ubieg³ego roku. Przedmiotem pracy by³y uk³ady sprzê¿onych studni i kropek kwantowych. Tematyka ta jest bardzo aktualna, poniewa¿ niezbêdne sta³o
siê poznanie fundamentalnych w³aœciwoœci fizycznych tego rodzaju struktur, które s¹ i zapewne bêd¹ w przysz³oœci stosowane w
nowoczesnych przyrz¹dach elektronicznych i optoelektronicznych.
Wytwarza siê je i projektuje w najnowoczeœniejszych laboratoriach
technologicznych, zarówno w kraju, jak i za granic¹. Zastosowanie
do badañ niestandardowej techniki spektroskopowej, która od lat
rozwijana jest w Instytucie Fizyki PWr w zespole kierowanym przez
prof. Jana Misiewicza, pozwoli³o otrzymaæ na temat opisanych struktur wiele informacji o znaczeniu praktycznym. Nie mo¿na by³oby
ich uzyskaæ przy u¿yciu zwyk³ych metod optycznych. Zbadano efekty sprzê¿enia pomiêdzy studniami i kropkami kwantowymi w kilku
ró¿nych rodzajach heterostruktur pó³przewodnikowych wytworzonych w takich oœrodkach jak: Laboratorium Mikrostrukturalne Instytutu Fizyki Uniwersytetu w Würzburgu, Instytut Fizyki Cia³a
Sta³ego Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Laboratorium Technologiczne Wydzia³u Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr kierowane przez dr Marka T³acza³ê. Do najwa¿niejszych rezultatów
tych badañ nale¿y zaliczyæ:
1. Zbadanie wp³ywu wewnêtrznego pola elektrycznego na intensywnoœæ przejœæ zabronionych w podwójnej studni kwantowej
In0.045Ga0.955As/GaAs. Zastosowano w tym celu zmodyfikowan¹,
nowatorsk¹ metodê pomiarow¹ z u¿yciem trzech wi¹zek œwiat³a
zwan¹ fotoodbiciem trójwi¹zkowym.
2. Wyznaczenie dla podwójnych samorosn¹cych kropek kwantowych In0.6Ga0.4As/GaAs energii przejœæ optycznych oraz energii
rozszczepienia stanów na skutek sprzê¿enia pomiêdzy kropkami w
zale¿noœci od gruboœci bariery.
3. Wykrycie w widmach fotoodbicia obecnoœci przejœæ optycznych zwi¹zanych z obszarami nieskorelowanymi oraz obszarami
korelacji strukturalnej (jak równie¿ kwantowo-mechanicznej) w
supersieciach kropek kwantowych CdTe/ZnTe. Zbadany zosta³ tak¿e
wp³yw gruboœci warstwy oddzielaj¹cej kropki na intensywnoœæ obu
rodzajów przejœæ.
W zesz³ym roku ukaza³o siê w presti¿owych czasopismach miêdzynarodowych piêæ publikacji, których wspó³autorem by³ Grzegorz Sêk. Uczestniczy³ on tak¿e w czterech konferencjach miêdzynarodowych, a na jednej z nich wyg³osi³ referat zaproszony (invited
paper). Dotychczasowe wyniki zaowocowa³y równie¿ zaproszeniem
zespo³u do udzia³u w Ramowym Programie Europejskim poœwiêconym wytwarzaniu laserów na zakres podczerwieni.
mentów pochodnych zorganizowanym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie.
Mgr Bartosz Stawiarski jest absolwentem I LO w Zielonej Górze. W 2001 r. ukoñczy³ studia na
kierunku Matematyka finansowa
i ubezpieczeniowa na WPPT PWr.
W tym samym roku wzi¹³ udzia³
w konferencjach w Zielonej Górze i w Rzeszowie, gdzie zaprezentowa³ prace z zastosowania
szeregów czasowych w finansach.
Zajmuje siê modelowaniem stochastycznym finansowych szeregów czasowych. Nie tylko pog³êbia wiedzê na ten temat, ale
interesuj¹c siê instrumentami pochodnymi notowanymi na gie³dach œwiatowych jednoczeœnie pokazuje jej praktyczne aspekty.

27

kwiecieñ 2002

Marzec 1968
To ju¿ historia – 34 lata temu zaczê³y siê masowe, ogólnopolskie protesty studentów przeciwko formom sprawowania w³adzy w kraju. Sprawy wyborów do w³adz uczelni nie pozwoli³y
nam przypomnieæ tej rocznicy w zesz³ym numerze. Teraz jednak
prezentujemy list historyka Waldemara Sêczyka zainteresowanego Pañstwa wspomnieniami z tamtego okresu. Jedno z takich
wspomnieñ, mo¿e raczej impresjê zwi¹zan¹ z Marcem’68 – autorstwa prof. Ryszarda Natusiewicza – znajd¹ Pañstwo poni¿ej.

Zaproszenie historyka
Marzec 1968 rozpocz¹³ siê w Warszawie i obj¹³ po kilku dniach
inne oœrodki akademickie. Wydarzenia te nie ominê³y tak¿e Wroc³awia. Bez wzglêdu na to, gdzie siê rozgrywa³y, wszêdzie wzbudza³y wiele emocji. Dzisiaj, mimo up³ywu ponad 30 lat, nadal wywo³uj¹ dyskusje, spory, polemiki. Wypowiadali siê na ten temat ci,
którzy byli uczestnikami tych wydarzeñ. Zabierali g³os przedstawiciele ówczesnej w³adzy, a tak¿e osoby, które z racji wieku nie
mog¹ pamiêtaæ tamtych czasów. Nie s¹ znane wszystkie przyczyny
tego zjawiska. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj, kiedy nasza wiedza o
tamtym okresie wydaje siê byæ wiêksza. Trudno okreœliæ w sposób
dok³adny przebieg wydarzeñ i rolê, jak¹ odegrali w tych wypadkach ich uczestnicy, zw³aszcza z obozu w³adzy. Ka¿dego roku mamy
do czynienia z prób¹ podsumowania tych wyst¹pieñ, okreœlenia,
czym by³y protesty studenckie: prób¹ zmiany systemu czy jego
korekt¹? Walk¹ polityczn¹ wœród partyjnych frakcji czy te¿ splotem ró¿nych czynników, które wyst¹pi³y przypadkowo w tym samym momencie? Na ile uda³o siê w³adzy manipulowaæ m³odzie¿¹,
ile w tych wydarzeniach by³o prowokacji, a ile naiwnej wiary, ¿e
mo¿na ten system poprawiæ? Na te pytania coraz trudniej jest udzieliæ odpowiedzi.
Zbieraj¹c materia³y do pracy „Marzec 68 na Dolnym Œl¹sku”
uwa¿am, i¿ tylko kontakt z uczestnikami tych wydarzeñ pozwoli
na przedstawienie pe³nego obrazu tego, co dzia³o siê w tamtych
dniach. Zwracam siê wiêc z proœb¹ do wszystkich osób, które chcia³yby podzieliæ siê ze mn¹ swoimi wspomnieniami i materia³ami z
tego okresu, o kontakt – czy to za poœrednictwem redakcji, czy bezpoœrednio.
Waldemar Sêczyk

e-mail w.seczyk@walbrzych.com.pl

Kostas .... z Grecji
Karol Krz¹ta³a
Krzysztof Ogórek
(...) Pardubicki
Sergiusz Paw³owicz
Zdzis³aw Pelc
Jerzy Rawluk
Jan Sawka
Tadeusz Szuka³a
Andrzej Trybuœ
Wac³aw Wdowiak, in¿. architekt, urbanista, w przysz³oœci docent
Jan Winiarczyk
Jerzy Ziemkiewicz
W marcu 68 to oni ujawnili siê jako szczególnie niepokorni i
jako „wrogowie studenckiego ludu” byli represjonowani, aresztowani, wielu wyrzucono ze szko³y. Szczególnie zapamiêta³em los i
dzieje Kostasa (Kostka – rodem z Grecji – Hellady) – gdzie on
teraz? Tragiczne przypadki Karola Krz¹ta³y, Krzysztofa Ogórka
(autora dzie³ malarskich), Tadeusza Szuka³y, Andrzeja Trybusia i
hardego Jana Winiarczyka.
I gdzie Oni teraz s¹, co tworz¹ i gdzie przebywaj¹?
Mówiono, ¿e Pardubicki przebywa³ w Meksyku, gdzie naucza³,
Trybuœ osiad³ w Monachium, a bystry dowcipny Kostas – czy wróci³ do Hellady? Jasio Sawka jako znany twórca dzia³a w Ameryce i
Japonii, Jerzy Ziemkiewicz – student z Wydzia³u Mechanicznego,
zaprzyjaŸniony z architektami, trafi³ do Hiszpanii, do krainy Basków, niedaleko Bilbao.
Ró¿norodne represje objê³y równie¿ kadrê nauczaj¹c¹ – nauczycieli akademickich, gdy¿ wielu z nich, jak np. dr Tadeusz Biesiekierski, dr Ewa Cieszyñska, doc. Leszek Teodozy D¹browski, doc.
Tadeusz Kolendowicz, dr Ryszard Krasnodêbski – matematyk, dr
Malessa – socjolog, doc. Tadeusz Zipser uczestniczy³o aktywnie i
moralnie w tych wyst¹pieniach.
Represje szczególnie dotknê³y prodziekana L. T. D¹browskiego, R. Krasnodêbskiego, niezapomnian¹ dr E. Cieszyñsk¹ i pisz¹cego te s³owa.
Profesor Leszek D¹browski wyl¹dowa³ – serdecznie przyjêty –
nad morzem w Szczecinie na Wydziale Architektury, dr Ewa Cieszyñska, znakomita projektantka architektury krajobrazu – w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wroc³awiu. Trafi³a
do naszego zespo³u, gdzie projektowaliœmy Dolnoœl¹ski Park Kultury i Wypoczynku w rejonie Œlêzy. Niestety szybko, w roku 1972,
odesz³a od nas. To ju¿ 30 lat temu!
Prof. Leszek D¹browski ogromnie zaanga¿owany na uczelni
szczeciñskiej zmar³ w r. 1984 i tam nad morzem spoczywa. Trudno
siê z tym pogodziæ, ale to rozstanie z Nimi jest na zawsze.
Ryszard Natusiewicz

Wspomnienie
z marca 1968 roku
„Gdzie s¹ ch³opcy z tamtych lat, gdzie dziewczêta z tamtych
lat” – s³owami pieœni zapytujê wspó³czesnych, bo „czas zatar³ œlad”
– i czy to by³o tak?
Mimo tego spróbujê przypomnieæ imiona i nazwiska niektórych
naszych drogich studentów, którzy szczególnie zaanga¿owali siê w
marcowe strajki. Trzeba zreszt¹ dodaæ, ¿e prawie wszyscy studenci
Wydzia³u Architektury brali udzia³ w wypadkach marcowych roku
1968.
Oto ci niektórzy wg alfabetu:
Andrzej Chachaj
Jakub D¹browski
Jacek Jakubiec – in¿. arch., pracownik naukowy

Ryszard Natusiewicz pracuje na uczelni od 1952 r., zwolniony
w 1968, w latach 1952-80 projektant w biurach projektów „Miastoprojekt Wroc³aw” i „Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego”, w latach 1978-80 docent na Politechnice Œl¹skiej na Wydziale Architektury. Urlopowany, zatrudniony na kontrakcie w
przedsiêbiorstwie ETAU (Bureau ïEtudes de Travaux Publics ïArchitecture et ïUrbanisme) w Algierii, a w roku 1980 dziêki Oddzia³owej Komisji NSZZ „Solidarnoœæ” przy Wydziale Architektury
(przewodniczy³ jej wówczas dr Maciej Dobrowolski) powróci³ na
macierzyst¹ uczelniê, gdzie po otrzymaniu tytu³u naukowego profesora zwyczajnego z r¹k prezydenta Lecha Wa³êsy pracowa³ do 1999
r. Dzisiaj jako emerytowany profesor nadal dzieli siê sw¹ wiedz¹ z
m³odymi adeptami sztuki budowania. Jest autorem dzie³a pt. „Rysunek Architekta” oraz ponad 200 publikacji prezentuj¹cych dorobek rysunkowy swój i swoich uczniów zorganizowanych od roku
1980 w Kole Naukowym Rysowników Architektury.
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Europejski wyk³adowca w WCTT
Prof. Michel Philipe Mattoug jest dyrektorem francusko-niemieckiego Centrum Transferu Technologii na Uniwersytecie Ludwika
Pasteura w Strasbourgu . Specjalizuje siê w tworzeniu miêdzynarodowych strategii. Jest doradc¹ rz¹du francuskiego i w³adz Alzacji
w tej dziedzinie. Wœród jego licznych osi¹gniêæ nale¿y wymieniæ:
• powo³anie w 1998 r. do ¿ycia na Uniwersytecie Pasteura w
Strasbourgu francusko-niemieckiego Centrum Transferu Technologii zajmuj¹cego siê prowadzeniem zró¿nicowanych projektów
ekonomiczno-politycznych,
• cz³onkostwo w Komisji Europejskiej w Grupie Europejskiej
ds. Unii Ekonomicznej i Monetarnej (od 1988 r.), • praca (od 2001
r.) na rzecz Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku ds. Inwestycji w dziedzinie wprowadzenia euro w krajach germañskich,
• stworzenie w 2001 roku Miêdzynarodowej Wy¿szej Szko³y
Informatycznej.
Dziêki wspó³pracy europejskiej uzyskaliœmy mo¿liwoœæ wys³uchania jego wyk³adów, gdy¿ jest czasowo zatrudniony na Politechnice Wroc³awskiej w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji w Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych w
ramach projektu Centrum Doskona³oœci.
CAMT, wyró¿niony tytu³em Centrum Doskona³oœci i wsparciem
finansowym z Komisji Europejskiej, podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do umiêdzynarodowienia badañ. Poprzez rozwijanie aktywnej
wspó³pracy przyczynia siê do w³¹czenia polskiego potencja³u naukowo - badawczego do systemu funkcjonuj¹cego w Unii Europejskiej.
Bez takich pojêæ jak „strategia”, „kierowanie”, „organizacja”
trudno wyobraziæ sobie dzisiaj efektywne funkcjonowanie przed-

siêbiorstw, administracji czy uczelni, szczególnie gdy obszar ich
dzia³ania wykracza poza granice kraju. – uwa¿a prof. Mattoug uzasadniaj¹c potrzebê aplikacji Organicznego Modelu Koncepcji i
Zarz¹dzania. Ma on pomagaæ w systemowym kreowaniu, wdra¿aniu i ocenie mechanizmów funkcjonowania instytucji. Prelegent
zajmuje siê szczególnie oddzia³ywaniem na politykê lokaln¹, myœleniem strategicznym, procesami identyfikowania celów, planowaniem organizacyjnym i planowaniem pracy.

Rozmowa z profesorem M.P. Mattoug
– Panie Profesorze, wyk³ada Pan a¿ w trzech jêzykach europejskich: po francusku, niemiecku i angielsku. Mo¿e mówi Pan równie¿ po polsku?
– Nie tyle mówiê, co pracujê w kilku jêzykach. Ale polskiego
nie znam.
– Przyby³ Pan do nas ze Strasbourga.
– A tak¿e z Offenburga w Niemczech, gdzie pracujê jako visiting professor. Na obu uczelniach prowadzê zajêcia z tego, co nazywam strategi¹ i internacjonalizacj¹. Wyk³adam, czym s¹ procesy
myœlenia strategicznego i myœlenia miêdzynarodowego (international thinking).
– Czy móg³by Pan wyjaœniæ te pojêcia? W naszym œrodowisku
nie s¹ one chyba zrozumia³e.
– Myœlenie strategiczne s³u¿y porz¹dkowaniu sposobu myœlenia. Chodzi o to, jak zdefiniowaæ, po co pracujemy, jakie s¹ nasze
cele.
– „My” jako ludzie, czy jako podmioty gospodarcze?
– Równie¿ jako ludzie. Podchodzê do tych zagadnieñ z pozycji
nieco filozoficznych, poniewa¿ we Francji studiowa³em filozofiê i

Fot. W. Pawlacvzyk

Prof. Michel Philipe Mattoug prowadzi cykl wyk³adów
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filologiê. Mówi siê, ¿e Francja to kraj filozofów, tak jak Niemcy
s¹ krajem prawników. Zatem w Niemczech odby³em studia prawnicze. Ka¿dy kraj, ka¿dy naród rozwija sw¹ w³asn¹ kulturê.
Myœlenie strategiczne s³u¿y nam samym, ale tak¿e jest u¿yteczne w dzia³aniu przedsiêbiorstwa. Najlepszym sposobem realizacji
swego ¿ycia jest dopasowanie siê do organizacji, w której dzia³amy. Jeœli funkcjonuje ona w sensie organicznym w ten sam sposób, jak my sami, osi¹gniemy zadowolenie.
Natomiast „umiêdzynarodowienie” (internacjonalizacja) oznacza sposób adaptacji strategii to ró¿nych narodowych kultur. Kiedy pracujê w Niemczech, funkcjonujê w innym „œrodowisku strategicznym” ni¿ we Francji. Pracuj¹c w Austrii znalaz³em siê w
jeszcze innej „kulturze strategicznej”. Musia³em adaptowaæ swoje
myœlenie strategiczne do nowych warunków. Na tym w³aœnie polega proces umiêdzynarodowienia.
– Czy uwa¿a Pan, ¿e to zagadnienie powinno byæ przedmiotem
zainteresowania licznych s³uchaczy?
– Umiêdzynarodowienie mo¿na uznaæ za element naturalnych
zasobów Europy. Wiele mówi siê teraz o zró¿nicowaniu, dywersyfikacji. W moim pojêciu zró¿nicowanie Europy jest to zdolnoœæ
adaptacyjna jej spo³eczeñstw. Zjawisko to nie wystêpuje nigdzie
na œwiecie z tak¹ si³¹, jak w Europie. Dlatego traktujê je jako pewne naturalne dobro. Jeœli potrafimy je zagospodarowaæ, bêdziemy
najlepsi na œwiecie.
– Czy to powinno wyznaczaæ nasze cele dzia³ania?
– To charakterystyczna dla Europejczyków umiejêtnoœæ.
– Zatem to powód do radoœci, ¿e jesteœmy Europejczykami.
– I powód mojej obecnoœci na tej uczelni.
– Po swoim wyk³adzie stworzy³ Pan swoim s³uchaczom mo¿liwoœæ dyskusji. Odnios³am wra¿enie, ¿e s³uchacze byli zainteresowani mo¿liwoœciami wykorzystania Pañskiej wiedzy do rozwi¹zywania naszych lokalnych problemów. Czy to typowe?
– Tak. Gdy prowadzê zajêcia, stykam siê zawsze z dwoma postawami. Pierwsza to chêæ wykorzystania poznanej wiedzy, druga
– chêæ zg³êbienia jej zawi³oœci. S³uchacz zwykle waha siê miêdzy
tymi podejœciami, co jest bardzo wa¿ne, bo ostatecznie doprowadziæ mo¿e go do w³asnej wizji problemu.
– Szczególnym akcentem dzisiejszego wyk³adu jest obecnoœæ
na nim naszego rektora-elekta, który ma zapewne wiele powodów do rozwa¿añ nad strategi¹ organizacyjn¹.
– Ju¿ podczas dzisiejszej dyskusji wyg³osi³ on wiele bardzo ciekawych myœli. Mia³em okazjê zapoznaæ siê zreszt¹ z tekstem o
strategii dla uczelni prezentowanym w okresie kampanii wyborczej. (T³umaczenia z polskiego dokonali dla mnie Polacy, którzy
przebywaj¹ na mojej uczelni.)
– Myœlê, ¿e Pañskie wyst¹pienie pozwoli³o wszystkim zebranym spojrzeæ na myœlenie strategiczne nie tylko jako na pewien
twór intuicyjny, ale maj¹cy te¿ swoj¹ metodologiê.
– Jak ju¿ wspomnia³em, prezentowana przeze mnie wiedza mo¿e
byæ traktowana jako problem intelektualny, lub jako Ÿród³o praktycznych zastosowañ. S³uchacz musi wybraæ, który aspekt jest dla
niego istotniejszy. Widzieliœmy tu w³aœnie na wyk³adzie to zró¿nicowanie. Czêœæ s³uchaczy podchodzi³a do prezentowanej wiedzy
jako do zagadnienia naukowego, a czêœæ szuka³a praktycznych odniesieñ. Robili oni uwagi do przedstawionego materia³u, formu³owali komentarze, bo szukali odpowiedzi na konkretne pytania.
– Kiedy odbêd¹ siê kolejne Pañskie wyk³ady?
– Zgodnie z programem CAMT wyk³ady odbywaj¹ siê co kilka
tygodni. Najbli¿sze to
• 9 maja 2002: „Miêdzynarodowoœæ, umiêdzynarodowienie, projekt”
• 13 czerwca 2002: „Organizacja, struktura, projekt”.

Korzystaj¹c ze zgody prof. Jana Kocha pozwalam sobie zaprosiæ na nie wszystkich zainteresowanych.
Wyk³ady odbywaj¹ siê w sali konferencyjnej WCTT (budynek
B11 ul Smoluchowskiego 48, II piêtro), s¹ prowadzone w jêzyku
angielskim.
Rozmawia³a Maria Kisza

Z prac Kolegium Prorektorów...
Dokoñczenie ze strony 19

mienne na ró¿nych uczelniach. Zauwa¿y³ potrzebê utworzenia systemu œrodowiskowego i ujednolicenia systemu pomocy socjalnej –
przynajmniej w regionie.
Prorektor Leszek P³ywaczyk (AR) potwierdzi³ koniecznoœæ œrodowiskowej dyskusji na ten temat i wyrazi³ potrzebê powo³ania œrodowiskowego systemu podzia³u dotacji ministerialnej.
Prorektor Roœcis³aw ¯erelik (UWr) przy³¹czy³ siê tych opinii,
zauwa¿y³, ¿e studenci nie dysponuj¹ wiedz¹ o funkcjonuj¹cych gdzie
indziej rozwi¹zaniach. Stwierdzi³ te¿, ¿e liczne zalety niemieckiego systemu (pozwalaj¹cego uczelniom na zajêcie siê tylko dydaktyk¹) nie uchroni¹ jego polskich naœladowców od koniecznoœci przezwyciê¿enia specyficznych trudnoœci, jak choæby wynikaj¹cych z
niejasnoœci co do tytu³ów w³asnoœci.
Pani Profesor Anna Twardowska (PWST) wspomnia³a o utrzymywanych przez œrodowisko z jej uczelni kontaktach ze Studentenwerkiem z Drezna i otrzymywanej z jego strony pomocy.
Ocena pracowników przez studentów – komputerowy system
ankietowania
Profesor Leszek P³ywaczyk przedstawi³ historiê wprowadzania
systemu ankietowania studentów na Akademii Rolniczej, a nastêpnie przedstawi³ prof. Leszka Kuchara, twórcê programu SONA –
komputerowego systemu ankietowania studentów. System ankiet
wprowadzono w roku akad. 1996/97, ale sprawia³ on du¿o trudnoœci, przede wszystkim z powodu koniecznoœci archiwizowania wyników badañ. By³y równie¿ k³opoty z przetwarzaniem danych. System SONA dzia³a od 2,5 roku. Studenci po zakoñczeniu semestru
wype³niaj¹ ankiety w laboratoriach, korzystaj¹c z indywidualnych
numerów identyfikacyjnych i hase³ dostêpu, co zapewnia anonimowoœæ i tajnoœæ danych. Numery i has³a generowane s¹ losowo ca³a czynnoœæ nie jest wiêc zbyt czasoch³onna. Informacje archiwizowane s¹ na CD, które w iloœci 5-6 sztuk kopiuje siê dla w³adz
uczelni i wydzia³u. System SONA ma wiele zalet: anonimowoœæ,
³atwy sposób obs³ugi, szybki i sprawny sposób zbierania informacji, prosty system zarz¹dzania bazami danych, ³atw¹ analizê danych, mo¿liwoœæ zmiany pytañ i odpowiedzi. Ma te¿ kilka wad:
konieczne jest ci¹g³e aktualizowanie danych o prowadz¹cych zajêcia i o przedmiotach, czasoch³onna i pracoch³onna jest procedura
przekazywania studentom hase³.
Po prezentacji, która spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem,
wywi¹za³a siê dyskusja. Pani dr M. Misiewicz z Uniwersytetu Wroc³awskiego omówi³a systemie ankietowania studentów na swojej
uczelni. Przedstawiono równie¿ sposoby ankietowania studentów
na innych uczelniach. Kilku prorektorów wyrazi³o chêæ odkupienia systemu z Akademii Rolniczej.
Sprawy bie¿¹ce
W zwi¹zku z obchodami 300-lecia Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Roœcis³aw ¯erelik, omówi³ planowan¹ imprezê w Rynku
(byæ mo¿e z tej okazji og³oszone zostan¹ godziny rektorskie).
Omówiono równie¿ sprawy zwi¹zane z Targami Edukacyjnymi
we Wroc³awiu, jak i planowane tego typu prezentacje w innych
miastach, które odbêd¹ siê w najbli¿szej przysz³oœci.
(na podstawie protoko³u mgr in¿. Hanny Helman)
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nolitym wystrojem stoisk wystawienniczych. Wszystkie stoiska by³y
ciekawie zaaran¿owane, wystawiono wiele eksponatów zwi¹zanych
ze specyfik¹ oferty edukacyjnej.
Ponadto Wydzia³ Górniczy przygotowa³ pokazy sprawnoœci
wspinaczkowej oraz ratownictwa górniczo-hutniczego w wykonaniu osób ze stacji ratownictwa KGHM, Wydzia³ Elektroniki zaprezentowa³ ciekawe pokazy robotów, a Samorz¹d Studencki umila³
czas swoimi happeningami. Wszystkie te akcje przyci¹ga³y zwiedzaj¹cych i powodowa³y, ¿e stoiska Politechniki na Targach odwiedzi³o bardzo du¿o osób. Zainteresowanie m³odzie¿y, jak i rodziców czy nauczycieli by³o ca³y czas bardzo du¿e. Wystawcy
przygotowali du¿o ciekawych materia³ów promocyjnych, które cieszy³y siê du¿ym powodzeniem.
Wszyscy twierdz¹, ¿e takie prezentacje s¹ bardzo potrzebne.
mgr in¿. Hanna Helman
Dzia³ Nauczania

Fot. Krzysztof Mazur

W dniach 6-9 marca 2002 r. odby³y siê w Hali Ludowej ósme
ju¿ Dolnoœl¹skie Prezentacje Edukacyjne.
Patronat honorowy nad Targami objêli: pani minister Barbara
Labuda, marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego Emilian Stañczyszyn i JM Rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Roman Gelles – przewodnicz¹cy Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i
Opola. Patronami by³y równie¿ nastêpuj¹ce instytucje: Telewizja
Polska S.A. Wroc³aw, Polskie Radio Wroc³aw, Gazeta Wroc³awska, JTT Computer S.A., PKO BP Oddzia³ Wroc³aw, Telefonia Lokalna DIALOG.
Targi Edukacyjne jak zwykle zorganizowano w Hali Ludowej.
Uczelnie wy¿sze (pañstwowe i prywatne) mia³y swoje stoiska na
p³ycie g³ównej, zaœ pozosta³e szko³y (gimnazja, szko³y œrednie i
policealne) oraz placówki oœwiaty pozaszkolnej i wydawcy podrêczników, producenci sprzêtu i pomocy dydaktycznych prezentowali siê w foyer. Impreza adresowana by³a do m³odzie¿y ostatnich
klas szkó³ œrednich, m³odzie¿y gimnazjalnej, nauczycieli i administracji oœwiaty, choæ przyci¹gnê³a te¿ zapewne wielu innych osobiœcie lub zawodowo zainteresowanych ofert¹ edukacyjn¹.
TARED-owi towarzyszy³y seminaria dla nauczycieli, konsultacje dla m³odzie¿y oraz plebiscyt dla najciekawszych wystawców i
ekspozycji.
Politechnika Wroc³awska przygotowa³a 15 stoisk – prezentowa³y siê wszystkie wydzia³y, Dzia³ Nauczania, Samorz¹d Studencki
oraz Biblioteka G³ówna. W tym roku stoiska politechniczne zorganizowano w postaci „alejki” z dwiema bramami wejœciowymi i jed-
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Nagrody za szatê edytorsk¹
Jury konkursu na najtrafniejsz¹ szatê edytorsk¹ ksi¹¿ki naukowej wa ramach VIII Wroc³awskich Targów Ksi¹¿ki Naukowej 2023 marca 2002 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:
Dr in¿. Ludomir Jankowski, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Wroc³awskiej,
Cz³onkowie:
Prof. Pawe³ Banaœ, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Prof. Krzysztof. Migoñ, Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Krzysztof Leszczyñski, Sfera Inter-Media,
Beata Gigiel, Polskie Radio Wroc³aw,
Maciej Sz³apka, TYPO-GRAF Wroc³aw,
Eugeniusz Adamczak, Polskie Przedsiêbiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych,
Sekretarz:
Aleksandra Wawrzynkowska-Dwojak
postanowi³o nagrodziæ nastêpuj¹ce ksi¹¿ki:
• w kategorii nauk humanistycznych:
Krzysztof Pomian, „Zbieracze i osobliwoœci. Pary¿-Wenecja
XVI-XVIII wiek”, projekt ok³adki Jerzy Durakiewicz, wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2001
• w kategorii ksi¹¿ki popularnonaukowej:
„Chemia. Encyklopedia dla wszystkich”, redaktor techniczny
Barbara Chojnacka-Flisiak, projekt ok³adki i strony tytu³owej Pawe³
Rubaszewski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
2001

• w kategorii nauk technicznych:
Jan Maciej Chmielewski, „Teoria urbanistyki w projektowaniu i
planowaniu miast”, projekt ok³adki i opracowanie graficzne Danuta Czudek-Puchalska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
• w kategorii nauk œcis³ych:
Jadwiga Abtowa, Krzysztof Piasecki, Tadeusz Ró¿añski, Zbigniew Œwitalski, „Matematyka wspomagaj¹ca zarz¹dzanie”, projekt ok³adki Ewa Krygowska-Burlewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2002.
Przyznano ponadto szeœæ wyró¿nieñ:
• Kazimierz Nowosielski, „Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu”, projekt ok³adki i stron tytu³owych Andrzej Taranek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2001,
• W³adys³aw Przygocki, Andrzej W³ochowicz, „Fulereny i nanorurki. W³asnoœci i zastosowanie”, ok³adka i strony tytu³owe Pawe³
Rubaszewski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
2001,
• Józef Nizio³, „Metodyka rozwi¹zywania zadañ z mechaniki”,
ok³adka i strony tytu³owe Wojciech Steifer, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002,
• Krzysztof Meisner, „Dizjan”, projekt ok³adki Krzysztof Meisner, Wydawnictwo Politechniki Koszaliñskiej, Koszalin 2001,
• Janusz Tondel, „Ksi¹¿ka w dawnym Królewcu Pruskim”, opracowanie graficzne i projekt ok³adki Edward Saliñski, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruñ 2001,
• Leszek Kajzer, Stanis³aw Ko³odziejski, Jan Salm, „Leksykon
zamków w Polsce”, opracowanie graficzne i projekt ok³adki Wies³aw Pyszka, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2001.
Do konkursu zg³oszono 95 tytu³ów. Obrady odby³y siê 13 marca
2002 r.

Fot. Krzysztof Mazur
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Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Ko³a SIMP
przy Politechnice Wroc³awskiej
Ko³o SIMP dzia³aj¹ce przy Politechnice Wroc³awskiej powsta³o 23 listopada 1960 r. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje instytuty: I-2, I-13, I-16, I-19, I-20,
I-24. Do naszego Ko³a nale¿y 1 obcokrajowiec i dwóch cz³onków pracuj¹cych w innych przedsiêbiorstwach.
Ko³o zrzesza 166 osób i jest najliczniejszym ko³em SIMP w naszym makroregionie. Jego szeregi zosta³y zasilone
przez m³odych absolwentów naszej uczelni. S¹ to: mgr in¿. Marzena Podrez – Radziszewska (I-19) mgr in¿. Janusz Blachura (I-20),
mgr in¿. Zbigniew Kasprzyk (I-20), mgr in¿. Grzegorz Ryœ (I-20)
oraz mgr in¿.Tomasz Siwulski (I-16). W zwi¹zku z up³ywem 5letniej kadencji (1998-2002) 5 marca 2002 r. odby³o siê sprawozdawczo-wyborcze zebranie Ko³a.
Wœród dostojnych goœci byli: prorektor PWr dr in¿. Ludomir
Jankowski, (zaproszony JM Rektor prof. A. Mulak nie móg³ przybyæ ze wzglêdu na obowi¹zki s³u¿bowe), dziekan Wydzia³u Mechanicznego prof. Wac³aw Kollek, dziekan Wydzia³u Mechaniczno-Eneretycznego prof. Zbigniew Gnutek, przewodnicz¹cy OW
SIMP prof. Jerzy Jêdrzejewski, wiceprzewodnicz¹cy OW SIMP, a
zarazem dyrektor ZORPOTu mgr in¿.. Jan Wróbel oraz prof. Henryk ¯ebrowski – przewodnicz¹cego zebrania.
Przewodnicz¹cy in¿. Andrzej Bielañski przypomnia³ zmar³ych
w ostatnich latach cz³onków Ko³a: prof. Ryszarda ¯uchowskiego,
dr Andrzeja Pawlonkê, doc. Tadeusza Karlica, dr Ryszarda Presza,
prof. Jerzego Zawadzkiego, prof. Eugeniusza Brzuchowskiego, prof.
Eugeniusza Kalinowskiego oraz in¿. B³a¿eja Wojciechowskiego.
Uczestnicy zebrania uczcili pamiêæ Kolegów chwil¹ ciszy.
Przewodnicz¹cy podsumowa³ dorobek kadencji. Oprócz 25 spotkañ Zarz¹du Ko³a i zorganizowanych w listopadzie 2000 r. obchodów 40-lecia Ko³a SIMP (patrz: PRYZMAT nr 138, styczeñ 2001
r.), w³o¿ono wiele wysi³ku w organizacjê konkursów na prace dyplomowe. Odby³y siê cztery edycje konkursu im. prof. Romana
Sobolskiego na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ na Wydzia³ach Mechanicznym i Mechaniczno-Energetycznym. Konkursy te s¹ organizowane przy wspó³udziale dziekanów Wydzia³u Mechanicznego i
Mechaniczno-Energetycznego. (Wziê³o w nich udzia³ 103 absolwentów. Nagrodzeni autorzy prac otrzymywali nagrody pieniê¿ne
ufundowane przez Wydzia³y i SIMP oraz dyplomy. Dyplomy otrzymali równie¿ opiekunowie nagrodzonych prac.) Przeprowadzono
kwalifikacje prac dyplomowych do I i II edycji Ogólnopolskiego
Konkursu organizowanego przez ZG SIMP. W I edycji konkursu
absolwenci naszych wydzia³ów otrzymali II, III i IV nagrodê oraz
jedno wyró¿nienie. Do II edycji Konkursu o Dyplom i Nagrodê
Prezesa SIMP na najlepsz¹ pracê o profilu mechanicznym komisja
konkursowa wytypowa³a 6 prac z naszych wydzia³ów.
W maju 1998 roku Ko³o SIMP wspólnie Wydzia³em Mechanicznym zorganizowa³o seminarium nt: „Klejenie materia³ów technologi¹ przysz³oœci”. Referaty by³y wyg³oszone przez kolegê z Ko³a
– dr hab. Zbigniewa Mirskiego i przedstawicieli firmy „Proxima” z
Be³chatowa. W seminarium wziê³o udzia³ 40 osób.
W roku 1998 zorganizowano wyjazd na Targi Techniczne do
Poznania (ze wzglêdu na nisk¹ frekwencjê zaniechano dalszego
organizowania takich imprez).
Ko³o by³o równie¿ wspó³organizatorem wystawy towarzysz¹cej
I Kongresowi „Maszyny XXI wieku”, który odby³ siê w roku 2001

Przewodnicz¹cy Ko³a przy PWr dr A. Bielañski w czasie swojego wyst¹pienia.

w Gmachu G³ównym PWr.
Przewodnicz¹cy A. Bielañski wspomnia³ tak¿e o tradycyjnie
organizowanych karnawa³owych „Balach Mechanika”. Odbywaj¹
siê one od 15 lat, a od 9 lat w klubach PWr. Uczestniczy w nich
zawsze wiele znamienitych osób, równie¿ spoza œrodowiska mechaników.
Na zakoñczenie wyst¹pienia A. Bielañski przypomnia³ podnoszone ju¿ wczeœniej, lecz wci¹¿ wymagaj¹ce odpowiedzi kwestie:
– Jak wa¿na jest legitymacja SIMP?
– Na ile aktualna jest i do czego upowa¿nia legitymacja rzeczoznawcy?
– Jak wzmocniæ presti¿ zawodu in¿yniera, jak równie¿ rangê i
rolê SIMPu w ci¹g³ym dokszta³caniu i podnoszeniu kwalifikacji
kadry in¿ynierskiej?
Wspomnia³ równie¿ myœl Honorowego Prezesa SIMP prof. Jana
Kaczmarka, który zaleca³, by w pracy stowarzyszenia zachowaæ
równowagê miêdzy podtrzymywaniem tradycji i nowatorstwem.
Przemawiaj¹cy w imieniu JM Rektora prorektor L. Jankowski
podziêkowa³ za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Ko³a i przekaza³ ¿yczenia dalszej owocnej pracy. Z kolei dziekan Wydz. Mechanicznego
prof. W. Kollek i dziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego prof.
Z. Gnutek podkreœlili znaczenie dzia³alnoœci Stowarzyszenia i
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¿yczyli dalszych sukcesów w rozwoju
Ko³a. Przewodnicz¹cy ZOW SIMP
we Wroc³awiu prof. J. Jêdrzejewski wskaza³ na trudnoœci w dzia³alnoœci Stowarzyszenia. Przemiany ustrojowe i gospodarcze
spowodowa³y, ¿e liczba cz³onków
Stowarzyszenia spad³a z oko³o
4000 do oko³o 650. Najliczniejsze
w OW i najaktywniejsze jest Ko³o
SIMP przy PWr. Inspiracj¹ do aktywizacji œrodowiska mo¿e staæ siê dyskusja o nowej ustawie o stowarzyszeniach, której projekt otrzyma³ Oddzia³ Wroc³awski z ZG SIMP.
Kol. J. Jêdrzejewski wspomnia³ równie¿ o obchodach jubileuszu
75-lecia SIMP i Kongresie „Maszyny XXI wieku”. Zaapelowa³ o
wspó³pracê z czasopismem In¿ynieria Maszyn.
Przewodnicz¹cy OW SIMP wrêczy³ odznaczenia i dyplomy. Br¹zow¹ Honorow¹ Odznakê SIMP otrzyma³a kol. B. Chamska, a dyplomy ZG SIMP otrzymali koledzy z ustêpuj¹cego Zarz¹du Ko³a:
A. Bielañski, S. Piesiak. W. Pszczo³owski, Z. Mirski, W. Walkowiak oraz Z. Smalec.
Nastêpnie przewodnicz¹cy OW SIMP i przewodnicz¹cy Ko³a
wrêczyli legitymacje cz³onkowskie piêciu nowym cz³onkom Ko³a
SIMP.
Na wniosek przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej kol. A. Adamiaka cz³onkowie Ko³a udzielili absolutorium Zarz¹dowi.
Kol. Jan Wróbel omówi³ dzia³alnoœæ rzeczoznawcz¹ agend
SIMP (ZORPOT, SIMPTEST). Utworzono i wyposa¿ono biuro w
budynku NOT, prowadzone s¹ szkolenia (dla uzyskania certyfikatów w zakresie deklaracji zgodnoœci i oceny ryzyka zawodowego –
wg normy ISO 9000, 14000 i 18000), tak¿e dla studentów. SIMP
uczestniczy corocznie we Wroc³awskich i Dolnoœl¹skich Dniach
Nauki i Techniki (listopad). W ostatnim okresie 77 cz³onków SIMP
ukoñczy³o kursy i uzyska³o uprawnienia w zakresie wyceny maszyn (830) i BHP w zak³adach przemys³owych (115). Aktualnie
odbywa siê weryfikacja rzeczoznawców – wymiana legitymacji i
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piecz¹tek.
W sk³ad nowych w³adz Zarz¹du
Ko³a SIMP weszli:
przewodnicz¹cy – in¿. Andrzej
Bielañski (I-24, tel. 36-38)
oraz cz³onkowie:
– dr Marek Gawliñski (I-20, tel.
23-73),
– dr Stanis³aw Piesiak (I-19, tel. 3138 ),
– dr Wac³aw Pszczo³owski (I-24, tel. 27-34),
– mgr in¿. Marzena Podrez-Radziszewska (I-19, tel. 27-64),
– dr Zbigniew Smalec (I-24, tel. 27-05),
– dr hab. Jan Wojciechowski (I-24, tel.27-81 )
W sk³ad Zarz¹du dokooptowano tak¿e przedstawiciela Instytutu
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (I-16) mgr in¿. Paw³a Wiœniewskiego (tel. 347-79-18).
Wybrano równie¿ delegatów na Walne Zebranie OW SIMP. S¹
to: in¿. Andrzej Bielañski, mgr in¿. Janusz Blachura, dr Marek Gawliñski, prof. Zbigniew Gnutek, dr Stanis³aw Piesiak, prof. Joachim
Potrykus, dr Wac³aw Pszczo³owski, prof. Wies³aw Rybak, dr Zbigniew Smalec, dr Wojciech Walkowiak, prof. Henryk ¯ebrowski
oraz dr hab. Jan Wojciechowski.
Podsumowuj¹cym g³osem by³a wypowiedŸ dziekana Wydz.
Mechaniczno-Energetycznego prof. Zbigniewa Gnutka, który
wskaza³ na rolê i znaczenie stowarzyszeñ technicznych w innych
krajach (np. USA). Prowadz¹ one bogat¹ dzia³alnoœæ, tak¿e wydawnicz¹ i normalizacyjn¹; s¹ znacz¹c¹ si³¹ opiniotwórcz¹. Podkreœli³ równie¿ potrzebê zaanga¿owania siê SIMP w takie dzia³ania, jak opracowywanie pomocy do projektowania (typu Poradnik
Mechanika), czy te¿ procedur postêpowania w pracach projektowych. Zaznaczy³ równie¿ koniecznoœæ starañ o mo¿liwoœæ nadawania in¿ynierom mechanikom uprawnieñ zawodowych (analogicznie do istniej¹cych uprawnieñ budowlanych).
Czy nowa kadencja przyniesie rozwi¹zanie omawianych problemów? ¯yczymy nowemu Zarz¹dowi licznych osi¹gniêæ na tym polu.

Fot. Krzysztof Mazur

(simp)
Prezydium zebrania. Od lewej siedz¹: prorektor dr L. Jankowski, prof. W. Kollek, prof. H. ¯ebrowski – przewodnicz¹cy zebrania, prof. J. Jêdrzejewski,
dr A. Bielañski. Przemawia prof. Z. Gnutek.
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FILIA WA£BRZYCH
Ko³o Naukowe Studentów
„EUROINTEG”
8 marca 2002 r. w wa³brzyskiej filii
Politechniki Wroc³awskiej powsta³o
Ko³o Naukowe Studentów (KNS) „Eurointeg”.
G³ównym zadaniem tej grupy jest
integrowanie aktywnych studentów w
celu rozwijania i kszta³towania ¿ycia
naukowego, wyrobienia samodzielnoœci
badawczej, zdolnoœci organizacyjnych i
umiejêtnoœci interpersonalnych. Wszystko to mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na rozszerzanie i pog³êbianie ogólnej wiedzy
i umiejêtnoœci studentów.
Spotkanie mia³o charakter formalny.
Ustalono za³o¿enia i g³ówne kierunki
dzia³ania organizacji, uchwalono statut,
a tak¿e wybrano prezydium. W jego
sk³ad weszli: prezes – Przemys³aw Dowgia³o (II IZ), wiceprezes –Ewelina
Szeja (II IZ), drugi wiceprezes, a zarazem skarbnik ko³a – Wiktor Wojciechowski (III ME), sekretarz –Izabela
Pawlak (II IZ) i rzecznik prasowy – Sylwia Wieczorek(I G). Opiekunem grupy
zosta³ dr in¿. Jerzy Detyna. Pozostali
cz³onkowie za³o¿yciele to: Waldemar
Pa³ach, Marcin JóŸwik, Grzegorz Jeziorny, Monika Kotula, Marcin Cieœla, Micha³ Kulczyñski, Agnieszka Burzyñska,
Adam Klimaszewski, Marzena Marsza³
– wszyscy z II IZ, Dominika Romek,
Sylwia Duda – I IŒ.
Ko³o planuje nawi¹zywanie kontaktów miêdzynarodowych, dziêki którym
mo¿liwa bêdzie wspó³praca studentów
z ró¿nych krajów Europy, wymiana wiedzy i doœwiadczeñ. Kolejnym zadaniem
grupy bêdzie rzetelne informowanie
spo³eczeñstwa o postêpuj¹cym procesie
integracji naszego kraju z Uni¹ Europejsk¹. Umo¿liwi to mieszkañcom naszego regionu dokonanie w³aœciwego
wyboru w dniu referendum. Wszystkie
te cele i zadania bêd¹ realizowane poprzez: wspó³pracê z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, organizowanie obozów naukowych,
prowadzenie szkoleñ i kursów dla studentów i uczniów szkó³ œrednich, prowadzenie serwisu informacyjnego w
postaci witryny internetowej oraz inne
formy dzia³alnoœci spo³ecznej zgodnej
z za³o¿eniami statutu.
Dzia³alnoœæ cz³onków ko³a w marcu
polega³a g³ównie na uporz¹dkowywaniu
spraw organizacyjnych i formalnych.
Dokoñczenie na stronie 35

Urz¹d Marsza³kowski zaprasza
uczelnie do dzia³ania na rzecz integracji europejskiej

Bli¿ej
Europy
Urz¹d Marsza³kowski zaanga¿owa³ siê w
dzia³ania maj¹ce s³u¿yæ przygotowaniu kadr,
które mog³yby na naszym terenie przyczyniæ siê do integracji europejskiej. Chodzi
zw³aszcza o dorobienie siê kompetentnych
specjalistów, skutecznie wspieraj¹cych dolnoœl¹skie instytucje przy ubieganiu siê o
europejskie fundusze w og³aszanych konkursach. Takiemu celowi ma s³u¿yæ Europejski
Bank Kadr Dolnego Œl¹ska.
W zwi¹zku z tym w najbli¿szej przysz³oœci trzeba bêdzie praktycznie przeszkoliæ
znaczn¹ liczbê Dolnoœl¹zaków w zakresie
zagadnieñ zwi¹zanych z integracja europejsk¹.
Przewiduje siê stworzenie bazy danych
osób o odpowiednich kwalifikacjach. Zostan¹ one dodatkowo przeszkolone na sta¿ach w instytucjach unijnych oraz administracji regionów europejskich. Przewiduje
siê wizyty studyjne w instytucjach europejskich i szkolenia dotycz¹ce integracji europejskiej.
Udzia³owcami w realizacji tego projektu
maj¹ byæ. Stowarzyszenie Dolny Œl¹sk w
Unii Europejskiej, w tym biuro brukselskie,
inne gminy i powiaty dolnoœl¹skie zainteresowane projektem, zainteresowane uczelnie
dolnoœl¹skie, a w szczególnoœci ich dzia³y
wspó³pracy z zagranic¹ i biura karier oraz
europejskie regiony partnerskie Dolnego
Œl¹ska.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e do realizacji tych celów uzyskaj¹ œrodki ze Stowarzyszenia Dolny Œl¹sk w Unii Europejskiej, a tak¿e z programów europejskich, od
samorz¹dów dolnoœl¹skich, z regionów partnerskich Dolnego Œl¹ska i z fundacji zagranicznych.
Oczekuje siê, ¿e do wspó³pracy w³¹czy
siê Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia
i Opola. Przedstawiciele tego gremium
znajd¹ siê przypuszczalnie w Komisji Rekrutacyjnej, zaœ naukowcy z uczelni wroc³awskich pomog¹ w opracowaniu programu szkoleñ dotycz¹cych integracji
europejskiej.
Niezbêdna bêdzie te¿ zapewne pomoc
lokalowa uczelni wroc³awskich w organizacji szkoleñ.
Podstaw¹ do rozwoju planowanej dzia³alnoœci powinien byæ projekt finansowany
z programu LEONARDO DA VINCI.

Primus Inter Pares
Po wieloletniej przerwie od ubieg³ego
roku organizowany jest znowu na skalê
ogólnopolsk¹ konkurs „Primus Inter Pares”.
Przeprowadzony 9 kwietnia przez dzia³aj¹ce na PWr Zrzeszenie Studentów Polskich
uczelniany fina³ odby³ siê pod patronatem
JM Rektora PWr prof. dra hab. in¿. Andrzeja
Mulaka.
Etapowi regionalnemu patronuje Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola, a fina³owi ogólnopolskiemu – Prezes
Rady Ministrów.
W tym roku na Politechnice Wroc³awskiej zg³osi³y siê do konkursu 23 osoby, z
których komisja konkursowa postanowi³a
wyró¿niæ jedenaœcie.
Na uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nieñ
przybyli prorektor ds. nauczania prof. Jerzy Œwi¹tek, prof. i prorektor ds. studenckich prof. Ludwik Komorowski, a tak¿e
dziekani: prof. El¿bieta Trocka-Leszczyñska (Wydz. Architektury), prof. Janusz Szafran (Wydz. Elektryczny) i prof. Monika
Hardygóra (Wydz. Górniczy) oraz kierownik Samodzielnej Sekcji Spraw Studenckich
mgr Andrzej Ostoja-Solecki.
Dyplomy Primus Inter Pares PWr otrzymali: Agnieszka Œliska (W-3), Anna Mulica (W-3), Tomasz Zawilak (W-5), Joanna
Lemanik (W-1) i Beata Bober (W-7). Srebrnymi Statuetkami Primus Inter Pares PWr
wyró¿niono Piotra Michaluka (W-3) i £ukasza Szlichciñskiego (W-6). Laureaci Z³otych Statuetek Primus Inter Pares PWr to:
Monika Kubasiewicz (W-7), Mariusz Lipiñski (W-9), Wawrzyniec Niewodniczañski
(W-11) i Piotr Zaj¹c (W-10). Te ostatnie
cztery osoby bêd¹ reprezentowaæ nasz¹
uczelniê na finale regionalnym.
Gratuluj¹c zwyciêzcom prof. Ludwik
Komorowski zauwa¿y³ dojrza³oœæ zasad
konkursu Primus Inter Pares. Podkreœli³, ¿e
zosta³y one opracowane przez samych studentów. Prof. Œwi¹tek ¿yczy³ laureatom
dalszych sukcesów. Stwierdzi³ te¿, ¿e s¹ oni
najlepszymi studentami najlepszej (po Politechnice Warszawskiej) politechniki w
Polsce.... (ml)
Spojrzenie Przewodnicz¹cego Uczelnianej Komisji Konkursowej „Primus
Inter Pares”
Na proœbê Rektora Senacka Komisja d.s.
Studenckich (sk³adaj¹ca siê z 12 cz³onków
– 5 pracowników i 7 studentów) pe³ni³a rolê
Uczelnianej Komisji Konkursowej w tegorocznej edycji zorganizowanego przez Zrzeszenie Studentów Polskich konkursu „Primus Inter Pares”.
Dziekani wyznaczyli osoby odpowiedzialne na wydzia³ach za rozpropagowanie
Dokoñczenie na stronie 36
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III MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH
R’2002
Instytut Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej
16-20 wrzeœnia 2002
Jesenik, Czechy
Mamy zaszczyt zaprosiæ wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych na trzeci¹ Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukow¹ –
RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH – która odbêdzie siê w dniach 16-20
wrzeœnia 2002 roku na terenie Czech (na ¿yczenie uczestników poprzedniej edycji
Konferencji).
Zapraszamy do udzia³u naukowców, in¿ynierów i studentów, osoby zajmuj¹ce siê
gospodark¹ odpadami w urzêdach administracji pañstwowej i samorz¹du terytorialnego. Zachêcamy do prezentacji w³asnych metod i wyników badañ, pomys³ów i refleksji, oraz do dyskusji nad referatami.
Konferencja R’2002 ma przybli¿yæ tematykê recyklingu tworzyw sztucznych przez
referaty poœwiêcone zagospodarowaniu odpadów:
• opakowañ,
• elektroniki
• materia³ów budowlanych
• pojazdów wycofanych z eksploatacji
• aktualnej legislacji w Polsce oraz w krajach Wspólnoty Europejskiej
• gospodarce odpadami z tworzyw sztucznych w gminach
• logistyce zbiórki i recyklingu odpadów
• technologiom recyklingu materia³ów polimerowych
• recyklingowi samochodów
• zmianom w³aœciwoœci u¿ytkowych materia³ów polimerowych po recyklingu
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
`
prof. JERZY ZWOZDZIAK
– przew.
prof. CHRISTO BETCHEV
prof. W£ODZIMIERZ DUDZIÑSKI
prof. KAZIMIERZ FRIEDEL
prof. ANDRZEJ GA£ÊSKI
prof. WAC£AW KOLLEK
prof. WAC£AW LESZCZYÑSKI
prof. JAN PIELICHOWSKI
prof. BELA PUKANSZKY
prof. RYSZARD SIKORSKI
prof. WIES£AW SU£KOWSKI
prof. CORNELIA VASILE
prof. PIOTR WRZECIONIARZ

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
dr MAREK KOZ£OWSKI
dr ANNA KOZ£OWSKA
mgr GRA¯YNA KOÑCZAL
mgr PRZEMYS£AW OLSZYÑSKI
mgr IWONA ZARÊBA
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej, I-19
Smoluchowskiego 25
50-370 Wroc³aw
tel. (071) 320-62-16, (071) 320-27-65
fax. (071) 321-12-35
E-mail: kozlowski@nw.pwr.wroc.pl, gk@immt.pwr.wroc.pl

FILIA WA£BRZYCH
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Grupa uzyska³a pomieszczenie, w którym mo¿e spotykaæ siê i przechowywaæ
dokumenty. Opracowa³a terminarz spotkañ na najbli¿szy czas.
Cz³onkowie ko³a uczestniczyli równie¿ w ró¿nego typu konferencjach i
spotkaniach. 22-24 marca 2002 r. byli
we Wroc³awiu na konferencji naukowej
„10 lat po rozpadzie ZSRR – polityczne, ekonomiczne i spo³eczne konsekwencje koñca Imperium” zorganizowanej przez studentów Uniwersytetu Wroc³awskiego i AE we Wroc³awiu. Wykazali siê tam spor¹ aktywnoœci¹. W Wa³brzychu uczestniczyli w konferencji zorganizowanej z okazji rozstrzygniêcia
konkursu na najlepszy pamiêtnik, wspomnienia z okresu powojennego (wœród
goœci byli wyœmienici reprezentanci
œwiata kultury i nauki, a tak¿e senator
RP). Byli te¿ na seminarium (zorganizowanym przez Wa³brzyskie Towarzystwo Naukowe) dotycz¹cym tematyki
regionalizmu i terenów Soko³owska.
Wszystkie te spotkania pozwoli³y cz³onkom ko³a nawi¹zaæ rozliczne kontakty
z innymi m³odymi ludŸmi interesuj¹cymi siê podobn¹ tematyk¹, ale tak¿e z
osobami mog¹cymi wspieraæ ko³o w
jego dzia³alnoœci. 9 kwietnia 2002 w
Filii PWr w Wa³brzychu odby³o siê zorganizowane przez cz³onków ko³a seminarium dotycz¹ce tematu integracji Polski ze Wspólnot¹ Europejsk¹. Omawiano dzia³ dotycz¹cy ochrony œrodowiska
i negocjacji naszego kraju w tym zakresie (jak wiemy, zosta³ on tymczasowo
zamkniêty 26.10.2001 r.). Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie spotkania i prowadzenie dyskusji na ten temat byli Ewelina Szeja i Przemys³aw
Dowgia³o, a w roli eksperta wyst¹pi³ dr
in¿. Jerzy Detyna. To ostatnie spotkanie
mia³o szczególne znaczenie, gdy¿ potwierdzi³o, i¿ chêci dzia³ania w tym zakresie id¹ w parze ze zdolnoœciami organizacyjnymi cz³onków ko³a.
Teraz kilka s³ów o przebiegu spotkania. Po krótkim wstêpie przyst¹piono do
dyskusji, w której poruszano ró¿ne
aspekty tego dzia³u, pocz¹wszy od funduszy przedakcesyjnych (w ramach
ISPA), strukturalnych po korzyœci, jakie
bêdzie móg³ uzyskaæ indywidualny konsument chroni¹c w³asne œrodowisko.
Wymiana zdañ trwa³a oko³o dwóch godzin. W czasie jej trwania poruszono
bardzo wiele w¹tków tematycznych, ale
na pewno nie wszystkie. Spotkanie przyDokoñczenie na stronie 36
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bli¿y³o z pewnoœci¹ wszystkim obecnym szanse i zagro¿enia, jakie stoj¹
przed naszym krajem na drodze integracji z UE. W najbli¿szym czasie planowane s¹ podobne seminaria, ale dotycz¹ce innych aspektów naszego cz³onkostwa we Wspólnocie. Du¿¹ satysfakcjê sprawi³a nam dyskusja uczestników
tego spotkania. Utwierdzi³a nas w przekonaniu o celowoœci naszych dzia³añ,
ale te¿ uœwiadomi³a nam, ¿e czeka nas
wiele pracy. Podjêliœmy wyzwanie. Jesteœmy œwiadomi celów. Chcielibyœmy
równie¿, by jak najwiêcej osób by³o do
tego przekonanych. Dlatego te¿ wszystkich chêtnych, lubi¹cych dyskutowaæ,
maj¹cych zawsze coœ do powiedzenia
bardzo serdecznie zapraszamy na nasze
spotkania.

konkursu i informowanie studentów o jego
zasadach. Do akcji w³¹czy³ siê te¿ mgr Andrzej Solecki (PRS/SS).
Na konkurs wp³ynê³y 24 wnioski (w tym
jeden niespe³niaj¹cy kryteriów formalnych).
By³o ich znacznie wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym, ale jednak niewiele, bior¹c pod uwagê liczbê potencjalnych kandydatów ze œredni¹ z ostatniego roku studiów powy¿ej 4,71
(co by³o wymogiem podstawowym). Zadaniem komisji by³o zweryfikowanie formularzy i punktacji oraz wy³onienie najlepszych studentów reprezentuj¹cych uczelniê

Prezes, wiceprezes i rzeczniczka Ko³a
Przemys³aw Dowgia³o,
Ewelina Szeja,
Sylwia Wieczorek

NA WYDZIA£ACH
MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

23 stycznia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u postanowiono wszcz¹æ postêpowanie o nadanie tytu³u naukowego
profesora dr hab. in¿. Krystynie Je¿owieckiej-Kabsch, prof. nzw.
• W wyniku rozstrzygniêcia konkursów postanowiono zatrudniæ dr in¿. Andrzeja Sitkê, dr in¿. Wies³awa Wêdrychowicza i dr in¿. Janusza Lichotê na
stanowiskach adiunktów naukowo-dydaktycznych.
• Postanowiono og³osiæ konkurs na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
• Jednomyœlnie podjêto uchwa³ê o
utworzeniu nowego kierunku kszta³cenia – Energetyki.
27 lutego Rada Wydzia³u wybra³a
recenzentów dorobku naukowego dr
hab. in¿. Krystyny Je¿owieckiejKabsch, prof. nzw.
• Powo³ano komisjê do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra
in¿. Januariusza Góreckiego.
• Poparto wniosek o nagrodê zespo³ow¹ Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu dla dr hab. in¿. Krystyny Je¿owieckiej-Kabsch, prof. nzw. i dra in¿.
Henryka Szewczyka.
• Postanowiono wyst¹piæ o odznaczenia pañstwowe dla siedmiu zas³u¿onych
pracowników wydzia³u.

Nowe œrodowiskowe ko³o naukowe

Studenci z GISem
6 grudnia 2001 odby³o siê pierwsze, organizacyjne spotkanie Œrodowiskowego
Ko³a Naukowo-Badawczego Systemów Informacji Geograficznej (GIS) integruj¹cego
wokó³ tej problematyki studentów Politechniki Wroc³awskiej, Akademii Rolniczej i
Uniwersytetu Wroc³awskiego. W spotkaniu
wziêli równie¿ udzia³: prorektor Politechniki
Wroc³awskiej prof. Jerzy Œwi¹tek, prodziekan Wydzia³u Górniczego dr Stanis³aw Œlusarczyk oraz dr Józef WoŸniak i mgr Pawe³
Zaj¹c z Zak³adu Geodezji i GIS.
G³ównym celem ko³a jest szeroka popularyzacja i rozwój tematyki geoinformacyjnej, a przy tym integracja studenckich
œrodowisk naukowych Politechniki Wroc³awskiej, Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Wroc³awskiego poprzez organizowanie seminariów, spotkañ, udzia³ w
pracach naukowo-badawczych, jak
i wspó³- pracê z innymi ko³ami naukowy-

w finale regionalnym konkursu. W tym roku
wymagane minimum wynosi³o 80 punktów.
Na spotkaniu Uczelnianej Komisji Konkursowej z zaproszonymi przedstawicielami wydzia³ów i RU ZSP, które odby³o siê 5
kwietnia, przedyskutowano szczegó³y regulaminu konkursowego.
Przewidywa³ on ocenê w nastêpuj¹cych
kategoriach:
 œrednia ocen za ostatni rok akademicki – max. 40 pkt.;
 znajomoœæ§
jêzyków obcych
(wy¿ej oceniano certyfikaty, ni¿ej –
oceny w indeksie) – max. 15 pkt.;
 praca w studenckim ruchu naukowym
– max. 40 pkt.;
 praca na rzecz œrodowiska akademicmi. „Chcemy rozwijaæ bardzo dobre kontakty kole¿eñskie i wspó³pracê nad ciekawymi tematami badawczymi interesuj¹cymi dla szerokiej reprezentacji
œrodowiska akademickiego Wroc³awia.
Planujemy miêdzy innymi udzia³ w badaniach nad opracowaniem systemów map
numerycznych po³¹czonych z relacyjn¹
baz¹ danych, przygotowaniem numerycznych map turystycznych, udzia³em w projektach GIS dla administracji, zak³adów
przemys³owych i instytutów naukowych
oraz konsultacjami dotycz¹cymi oprogramowania i sprzêtu.” – mówi dr Józef WoŸniak.
Œrodowiskowe Ko³o Naukowo-Badawcze zosta³o utworzone przy Wydziale Górniczym Politechniki Wroc³awskiej. Zarz¹d
Ko³a tworz¹: przewodnicz¹ca: Ewelina
Paw³owicz z PWr (e-mail: ewelinapawlowicz@poczta.onet.pl), zastêpczyni Izabela
Zaj¹c z AR, sekretarz Monika Oleksy z PWr
(monika_oleksy@poczta.onet.pl).
Opiekunem naukowym ko³a jest dr in¿.
Józef WoŸniak.

Fot. Jacek Rejman
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kiego (m. in. organizacje studenckie,
samorz¹d, stowarzyszenia, sport, akcje charytatywne, zespo³y tañca, chóry) – max. 50 pkt.;
 zrealizowanie wiêcej ni¿ rocznego
programu studiów w przeci¹gu jednego roku akademickiego – max. 20
pkt.;
 przebieg studiów wed³ug indywidualnego toku – max. 10 pkt.
Ogó³em mo¿na by³o osi¹gn¹æ 175 punktów.
W dyskusji nad regulaminem i przy rozpatrywaniu formularzy zg³oszeniowych pojawia³y siê pewne uwagi szczegó³owe.
Zwrócono uwagê, ¿e warunek odpowiedniej
œredniej „... za ostatni rok akademicki...”
eliminuje studentów ostatniego roku stu-

Ko³o M³odych PZITB zorganizowa³o seminarium

Czy
studia = praca?
Studenci Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego coraz czêœciej interesuj¹
siê mo¿liwoœciami odbywania praktyk zawodowych i zdobywania pracy w renomowanych firmach budowlanych. Aby im to
u³atwiæ, Ko³o M³odych Polskiego Zwi¹zku
In¿ynierów i Techników Budownictwa zorganizowa³o w dniu 26 marca seminarium pt.
„Studia = praca?”.

diów, co jest oczywist¹ wad¹ regulaminu.
Zasugerowano branie pod uwagê œredniej z
dwóch ostatnich semestrów. Dyskusyjna jest
te¿ proporcja punktacji za poszczególne
osi¹gniêcia.
Byæ mo¿e dobrym sposobem na zwiêkszenie liczby uczestników konkursu by³oby wyszukanie na wydzia³ach studentów
maj¹cych odpowiedni¹ œredni¹ (poniewa¿
posiadaj¹ one ewidencjê œrednich ocen potrzebn¹ do stypendium za wyniki w nauce)
oraz listowne, indywidualne przes³anie im
regulaminu i formularza. Tak zrobiono na
Wydziale In¿ynierii Œrodowiska.
Przewodnicz¹cy
Uczelnianej Komisji Konkursowej
dr in¿. Andrzej Grzegorczyk

Patronat nad spotkaniem obj¹³ prodziekan Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i
Wodnego PWr prof. dr hab. Bronis³aw Gosowski. Na zaproszenie odpowiedzia³y nastêpuj¹ce firmy: Ziajka, Hofmann i Jedynka Wroc³awska, które zaprezentowa³y swoj¹
dzia³alnoœæ oraz przedstawi³y ofertê praktyk, jak równie¿ realn¹ mo¿liwoœæ zatrudnienia absolwentów!
Ko³o M³odych PZITB dzia³a od pocz¹tku roku akademickiego i zrzesza studentów
Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego na PWr. Kontakt z Ko³em mo¿na nawi¹zaæ przez studentów JV roku KB lub
przez opiekuna ko³a dra Romana Szmigielskiego.
PrzyjdŸ i zrealizuj swój pomys³!

Wczasie spotkania od lewej, za sto³em: opiekun Ko³a M³odych dr Roman Szmigielski, mgr Tadeusz
Nawracaj – przewodnicz¹cy OW PZITB, prodziekan prof. dr hab. in¿. Bronis³aw Gosowski i dr Jacek
Dyczkowski.

NA WYDZIA£ACH
MECHANICZNY

7 listopada 2001 r. na posiedzeniu
Rady Wydzia³u wszczêto postêpowanie
w sprawie mianowania na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony dr. hab. in¿. Lecha Sitnika.
• Wyra¿ono zgodê na zatrudnienie na
pe³nym etacie prof. dr. hab. in¿. Zdzis³awa Gabryszewskiego.
• Og³oszono konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w zakresie dyscypliny Budowa i eksploatacja maszyn.
5 grudnia 2001 r. na posiedzeniu
Rady Wydzia³u wyra¿ono zgodê na powo³anie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreœlony dr.
hab. in¿. Lecha Sitnika.
• Powo³ano recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr. in¿. Edwarda Wiczkowskiego.
• Otwarto przewód doktorski (w dyscyplinie Mechanika) mgr. in¿. Krzysztofa Widanki.
• Zaakceptowano plan studiów dla
uzupe³niaj¹cych zaocznych studiów
magisterskich dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji.
• Postanowiono uruchomiæ na Wydziale kszta³cenie na kierunku Transport.
19 grudnia 2001 r. na posiedzeniu
Rada Wydzia³u powo³a³a komisje ds.
przewodów habilitacyjnych dr. in¿. Andrzeja Be³zowskiego i dr. in¿. Mieczys³awa Szaty.
• Prodziekan dr hab.in¿. Tomasz Nowakowski zaprezentowa³ przekazany
do Komisji Akredytacyjnej Uczelni
Technicznych raport samooceny kierunków Mechanika i budowa maszyn oraz
Automatyka i robotyka.
• Zaakceptowano plan studiów dla
kierunku Transport.
30 stycznia 2002 r. na posiedzeniu
Rada Wydzia³u rozstrzygnê³a konkurs
na stanowiska profesorów nadzwyczajnych. W wyniku konkursu rozpoczêto
procedurê mianowania na stanowiska
profesorów nadzwyczajnych dr. hab.
in¿. Andrzeja Ambroziaka oraz dr. hab.
in¿. Tomasza Nowakowskiego.
• Otwarto przewód habilitacyjny dr.
in¿. Mieczys³awa Szaty i powo³ano recenzentów rozprawy habilitacyjnej i
dorobku naukowego kandydata.
• Otwarto przewód doktorski (w zakresie dyscypliny Mechanika) mgr in¿.
Marzeny Podrez-Radziszewskiej.
• Prodziekani przedstawili wyniki
letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2000/2001.
• Przyjêto prowizorium bud¿etowe
wydzia³u na I pó³rocze 2002 r.
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KSI¥¯KI, które polecamy...
Antoni Dudek

Pierwsze lata III Rzeczypospolitej
1989-2001
(seria ARKANA HISTORII)
Wyd. ARCANA, Kraków 2002 (www.arcana.pl)
wydanie II, rozszerzone, cena minimalna 35 z³
Antoni Dudek (1966) jest politologiem i historykiem, pracownikiem naukowym UJ oraz Instytutu Pamiêci Narodowej, autorem i
wspó³autorem kilkunastu ksi¹¿ek. Publikuje na lamach „¯ycia”,
„Wprost” i „Dziennika Polskiego”.
Czy mo¿e zapomnieli ju¿ Pañstwo, jak kszta³towa³y siê kolejne
ugrupowania polityczne obozu solidarnoœciowego? Kto g³osi³ jakie pogl¹dy, zanim zmieni³ koncepcjê? Dlaczego du¿a czêœæ elit
politycznych okaza³a siê ma³o skuteczna? I dlaczego ostatecznie
œrodowisko reformatorów utraci³o w³adzê? Na te i inne pytania autor
odpowiada niezmiernie interesuj¹co, nie obawia siê te¿ wyra¿ania
w³asnych opinii.
Prezentuje syntetyczne spojrzenie na dzieje polityczne Polski w
latach 1989-2001. Jej g³ówne w¹tki obejmuj¹ m.in.: genezê i przebieg obrad „okr¹g³ego sto³u”, wybory czerwcowe 1989 r., dzia³alnoœæ kolejnych rz¹dów (od Tadeusza Mazowieckiego do Jerzego
Buzka), trzykrotne wybory prezydenckie i czterokrotne parlamentarne. Na tym tle przedstawione s¹ losy poszczególnych polityków
oraz kierowanych przez nich ugrupowañ, a tak¿e przebieg najwa¿niejszych konfliktów w pierwszych latach III Rzeczpospolitej.
Autor uwa¿a, ¿e liberalne krêgi opozycji antykomunistycznej
nie doceni³y skali powi¹zañ dawnego krêgu w³adzy. W 1989 roku
pad³a tylko fasada starego systemu, zaœ odziedziczone po PRL powi¹zania przetrwa³y i wp³ynê³y decyduj¹co na póŸniejszy kszta³t
polityki, gospodarki i mediów. Charakterystyczn¹ cech¹ naszej rzeczywistoœci jest rozwój fortun ludzi powi¹zanych ze s³u¿bami specjalnymi i aparatem w³adzy PRL. W wielu œrodowiskach, w tym i
w akademickim, nie podjêto po przemianach nawet dyskusji na temat dziedzictwa po okresie dyktatury. Tym mniej by³o dzia³añ na
rzecz rozliczenia tej spuœcizny. (Mo¿na by st¹d wyci¹gn¹æ dalsze
wnioski, a mianowicie, ¿e brak jasnych ocen prowadzi do mêtnych
pogl¹dów, a st¹d krok tylko do wypowiedzi klasy „eee, panie, wszyscy kradn¹” i g³osowania na Leppera. Ale to ju¿ tylko nasz poœredni wniosek z lektury.)

Nowa kadencja
w KZ NSZZ „S”
W dniu 9 kwietnia odby³o siê Zak³adowe Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarnoœæ” przy PWr. Wœród goœci znaleŸli siê JM Rektor-elekt PWr prof. Tadeusz Luty, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Dolny Œl¹sk Janusz £aznowski, przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej Zarz¹du Regionu Walenty Styrcz i przedstawiciele innych
zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych przy PWr.
Przewodnicz¹cy „Solidarnoœæ” przy PWr dr in¿. Ryszard Wroczyñski przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Zak³adowej „S” przy Politechnice Wroc³awskiej w kadencji 1998-2002 r.
Nastêpnie dr hab. in¿. Józef Krzy¿anowski, prof. nadzw., przedstawi³ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustêpuj¹cej Komisji Zak³adowej.

W g³osowaniu tajnym wybrano Ryszarda Wroczyñskiego na
przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej na kadencjê 2002-2006.
Ponadto do Komisji Zak³adowej weszli: Lech Konarzewski, Ewa
Rysiakiewicz-Pasek, Jerzy Karyœ, Tomasz Ohly, Eugenia Horak,
Ryszarda Bieganowska, Zbigniew Rucki, Ryszard Nawrocki, Henryk Belka, Ewa Prus, Krzysztof Czerski, Jadwiga Szymonik, Krystyna Kowal, Tadeusz Wojtkowiak, Leszek Krupski, Kazimierz
Grzywa, Maria Bartosiewicz, Kazimierz Grabas, Gabriela Januszewska, El¿bieta Lipka, Kazimierz Maga, Anna M³ynarczyk, Gra¿yna
Olszewska, Kazimierz Pabisiak, Czes³aw Paprocki, Czes³awa Pasiñska, Alicja Samo³yk, Zbigniew Sawicki, Ryszard Szczebelski,
Maria Janku³owska, Izabela Hudyma, Witold Jab³oñski i Andrzej
Siciñski.
W sk³ad Komisji Rewizyjnej na kadencjê 2002-2006 weszli:
Maria Czarnecka, Józef Krzy¿anowski, Les³aw £adniak, Mieczys³aw Wojtas i Zbigniew Zubel.
Delegatami na Walny Zjazd Regionu Dolny Œl¹sk zostali: Felicita Brzozowska, Witold Jab³oñski, Marek Muszyñski, Kazimierz
Pabisiak, Tomasz Wójcik i Ryszard Wroczyñski.
Jako delegatów na Walny Zjazd Krajowej Sekcji Nauki wybrano: Tadeusza Gudrê, Teresê Koniaszewsk¹, Leszka Kosza³kê,
Halinê Kruczek i Danutê Walê.
W czasie obrad upowa¿niono Komisjê Zak³adow¹ do rozpatrzenia celowoœci i mo¿liwoœci zakupu (na cele dochodowe) lokalu o
powierzchni 67 m2 mieszcz¹cego siê w Oœrodku Seniora Wy¿szych
Uczelni Wroc³awia oraz podjêcia decyzji w tej sprawie.
Postanowiono zwróciæ siê do cz³onków NSZZ „S” z proœb¹ o
rozpropagowanie wœród pracowników Politechniki Wroc³awskiej
idei zadeklarowania comiesiêcznej sk³adki na rzecz Wroc³awskiej
Miêdzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine”.
Postulowano, by Komisja Zak³adowa podjê³a dzia³ania na rzecz
m³odych pracowników nauki na naszej Uczelni, w szczególnoœci
doktorantów.
Upowa¿niono Komisjê Zak³adow¹ do prowadzenia prac nad
wprowadzeniem elastycznej struktury organizacyjnej „S”, w tym
mo¿liwoœci ³¹czenia organizacji oddzia³owych na wydzia³ach.
Zobowi¹zano delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów do
poruszenia problemu zaopatrzenia emerytalnego pracowników i
sprawy refundacji leków oraz wnioskowania o powo³anie przez
Krajowy Zjazd Delegatów Komisji ds. Analizy Cen Leków.

Wybory w KO NSZZ „S”
Emerytów i Rencistów
W dniu 15 stycznia 2002 r. odby³y siê wybory cz³onków Komisji Oddzia³owej Emerytów i Rencistów NSZZ „S”. W jej sk³ad
weszli:
1. Izabela Hudyma - przewodnicz¹ca
2. Anna Kêdzior
3. Anna Ja³owy
4. Danuta Goliszek
5. Danuta Wiech
6. Janina Ho³yñska
7. Maria Czarnecka
8. El¿bieta Gmerek
9. Krystyna Syczewska
10. Gizela Na³êcz-£¹czyñska
11. Irena Budziñska
12. Czes³aw Marczewski
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego ustêpuj¹ca komisja przedstawi³a wyniki swojej dzia³alnoœci w okresie od 10 lutego
1998 r. do koñca 2001 roku.

Fot. Krzysztof Mazur
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