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Spotkania, które nazwali śmy seminariami,

odbywająsię

kilka razy do roku . Odwiedziliśmy już wszystkie

ośrodki PWr, ale nie tylko. Były także "zagrani czne". Jedno seminarium "pierwszomajowe" zorganizowaliśmy

w uroczych Jesennikach, drugie w Wenecji.
Tak pisze prof Hubert Trzaska o tradycyjnie

już

organizowanych wyjazdowychseminariach na str. 6
Fotografie autorstwa mgra Jerzego Borowca
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50-LECIE
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
Wrocławska

Akademia Sztuk Pi ęk n yc h
obchodzi w tym roku swoje 50 lecie. Z tej
okazji zorganizowano w dni ach 2 1-22 listopada spotkanie rocznicowe i wiele atrakcyjnych imprez. Ro zp oczęło je zwiedzani e ekspozycji "Artyśc i Wrocławia l 945-1970"
przygotowanej w Muzeum Narodowym . W
tym samym dniu uroczyście otwarto wystawy jubileuszowe w gmachup rzy pl.Polskim,
stałą ekspozycję w Muzeum E ugen iu sza
Gepperta przy ul. Ofiar Oświęcimskich i
wystawę ma lars twa młodych w Mu ze um
Historycznym przy ul. C i eszyńsk i ego. Odbyło się także odsłonięcie tablic pamiątkowych
w sal i posiedzeń Senatu ASP. Gośc i e mieli
okazję obejrzeć pokaz mody studentów i
absolwentów Akademii. Drugi dzień obchodów rozpoczęła jubil euszowa sesja w Auli
Leopoldinie UW. Po wystąpieniuJM Rektora Akademii prof. Konrada J aro dzki ego,
wręczono pamiątkowe medale. Okolicznościowy wykład wygło si ł prof. Michał Jędrze
jewski . Uroczystość zako ń czył koncert studentówwrocławskiej Akademii Muzycznej .
Następnym punktem obchodów było otwarcie wystawy ceram iki i szkła w auli Zakładu
Na rodowego im. Ossolińskich.
(mwj)
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no także sprawę uprawnień laureatów olimpi ad oraz posiadaczy matur mi ę d zy n a rodo
wych (IB).
W zw iązku z pro p ozycją spotkania s ię z
przedstawicielami Kuratorium Oświaty, którą
za sygnał izowała telefonicznie przewodniczą
cemu kolegium wicekuratorka mgr Barbara
Josiak, uzgodnio no wstęp ni e, i ż posiedzenie
Kolegium Prorektorów w poszerzo nym skła
dzie, po święcone interesującym oba ś rodo
wiska (ucze lni i szkół śre dni c h ) problemom,
odbędzie się w lutym lub w marcu .
Zasadniczym tematem najbliższego posiedzenia, które odbędzie się prawdopodobni e
w połowie styczn ia 1997 roku w gmac hu
Papieskiego Fakultetu Teologicznego, b ę d ą
problemy oceny jakości nauczania oraz ewentualnej organizacji sezonowyc h szko l eń dydaktycznych.
(mr)

CIEKAWY POMYSŁ
Senat Akademii Górniczo - Hutniczej z
okazj i 70-lecia swej uczelni po wo ł ał w 1989 r.
Techniczny Uniwersytet Otwarty. TUO prowadzi cykle otwartych wykładówrealizowa
nych główni e siła mi własnych pracowników
AGH. W tym ro ku zostaną zreali zowa ne 3
cykle tematyczne: In formatyka (l O wykła
dów), Hi storia górnictwa (li wykła dów) oraz
Technika a śro d ow i sko czło wieka (li wykładów) . Ostatni z wymienion ych tematów
obejmie prelekcje naukowców z wielu instytu cji, m.in . z inn y~ h uczel ni krakowskich ,
Komitetu Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleby z Puław, a także z PAN. Na zajęc i a należy zapisywać się przed a ulą, w której odb ywają s i ę
wykłady lub w sekretariacie TUO .

W skład RU WASK wchodzą prorektorzy
ds. nauki uczelni wrocławskic h : prof. Jerzy
Zdanawski z Politechniki (przewodniczący),
prof. Zdz i sław Latajka z Uniwersytetu (wiceprzewodniczący), prof. Andrzej Kiibl er z
Akademii Medycznej, prof. Krzysztof Jajugaz Akademii Ekonomicznej,prof. Krzysztof ZNP PRZYPOMINA
Bruczkowski z Akademii Muzycznej, ks.doc.
Prezydium RZ ZNP zwróciło się z przypoPiotr Liszka z Papieskiego Fakultetu Teologicznego , prof. Zbigniew Naglak z Akade- mnieniem do wszystkich osób pełniących funkmii Wyc ho wania Fizycznego, prof. Włod z i cje na PWr o potrzebie konsultowania z ognimierz Dolatowski z Akademii S ztukPięknych wami z wi ąz kowymi i przed stawicielami
i prof. JózefSzlac hta z Akademii Rolniczej, zw iązków zawodowych w radach wydziałów
a ponadto prof. Stefan Paszkawski z Instytu- licznych spraw pracowniczych (reprezentatu Niskich Temperatur i B adań Strukturalnych cja interesów związkowców, opiniowaniewaPAN (wiceprzewodniczący), dr hab. Leszek runków zmian wynagradzania, rozwiązania
Borzemski z wrocławskiego oddziału PAN, stosunku pracy, wniosków o nagrod y i kary,
prof.Jan Zarzycki repre ze ntuj ący WTN oraz planów urlopowych, mediacj a wsporach mię
dr Antoni Zwiefka z Instytutu Immunologii dzy pracownikami i pracodawcą, kontrola
warunków bhp) . Związkowcy potrze bująlicz
i Terapii Doświadczalnej PAN.
nych informacji, czemu m.in. słu ży ich ud z iał
w posiedzeniach orga nów kolegialnych. W
OBRADOWAŁO KOLEGIUM
kwestiach spornych funkcję oddziałowych rePROREKTORÓW DS. NAUCZANIA
prezentacj i zw i ązkowyc h przejmuje rada zaDrugie w kadencj i p os iedzenie Kolegium kł a dowa Uej prezydium). Ten organ ma też
Prorektorów ds. stude ncki ch i naucza nia uprawnienia do opinowania: rozwiąza nia stoodbyło się 26 li stopada na Akademii Eko nosunku pracy bez wypowiedzenia, rozpatrywamicznej. Zgodnie z wcześniejszymi ustale- ni a sprzeciwów od kar dyscy plinarnych i
niami, zajęto się na nim probl emami rekruta- rozpatrywania wniosków o zmiany stosunku
cji na studia w roku akademickim 1996/97 pracy i płacy członków RZ, współtworzenie
oraz propozycja mi zasad po stę powa nia kwa- za kł a dowego funduszu ś wiadczeń socjallifikacyjnego w n as tępn y m roku akademic- nych, uzgadniani e systemu wynagrodzeń
kim. Swoimi uwagami w tych kwestiach (wraz z nagrodami i premiami) i wnioskowapodzielil i się obecni na spotkaniu prorekto- ni e o przeprowadzenie badań zdrowotnych
rzy siedmiu wrocławsk ich uczelni. Omawia- warunków pracy w swoim zakładzie.

[

POSIEDZENIE PPPWR
Plenarne posiedzenie Przedstawici elstwa
Pracownic zego PWr w dniu 22 li stopada
miało w programie wiele punktów. Do najważniejszych nal eżały:

- wy bórprzewo dni czącego Koła Emerytów
i rencistów; wybrany został ponowni e doc .
B .B ałaz iń sk i ,
- sprawozdani e z d z iałalno ści zespołów
problemowych ,
- dyskusja nad d ziałal no śc i ą zespo ł ów i
prezentacja opinii nad sposobami dysponowania ś rodka mi ,
- decyzja o rozwiązaniu Zespołu ds. Informacji i Opinii. "Pryzmat" przyjmuje z ża l e m
tę d ecyzję, bo sąd z im y, że trudno prowa d z i ć
jakąkolwiek d z i ał a lno ść bez sprawnego systemu informacyj nego. A byłoby przec i eż o czym .
Obecny na posiedzeniu prorektor ds. ogólnych dr L.Jankowski za dekl a rował wyodręb
nienie w przyszły m roku księgowości socjalnej i poinform ował, że wbrew obawom niektórych pracown ików kluby nie będą prywatyzowane .
Zebranie plenarne j edno gło ś ni e zatwierd ziło w g ło so waniu j aw nym prowi zo rium
pod ział u ś rodk ów Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
Zatwierdzono zmiany w regulaminie wyborczym do PPPWr:
-czynne prawo wyborcze przysłu guj e pracownikom PWr zatrudnionym na minimum
l /2 etatu,
- bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom PWr zatr udni o nym w pełn ym
wymi arze na PWr co najmni ej od 3 lat,
-zebranie wyborcze w II terminie mo że być
zwołane w 15 po I terminie .

SAMOŻYCIE
Mi es ięcznik społec zno śc i AWF we Wrocł a
wiu "Życie Akademickie" informuj e w numerze z 22 li stopada:
Zarządzeniem Rektora AWF ustalona został a wysokość opłat za studia doktoranck ie
oraz za przeprowadzanie przewodów doktorsk ich i habilitacyjnych dl a osó b spoza Uczelni. Uczestnicy zaocznych studiówdoktoranckich winni wnieść opłatę w wysokości 1500
zł , natomiast oso by starające się o przeprowadzenie prze wodu doktorskie go opłatę
4 100 złotyc h w przypadku, gdy promotorem
j est pracownik Ucze lni i 3300 w przypadku,
gdy promotorem ni e jest pracownik Uczelni.
Przeprowadze nie przewodu habilitacyjnego
lub postępowa ni e o nadanie tytułu naukowego kosztuje 3320 zł .

Przypomnienie
Prorektords.Nauki prof. Jerzy Zdanowski przypomina, że istnieje obowiązek
uzyskiwania akceptacji zamówień o wartościjednostkowej przekraczającej 2.000
zł w Sekcji Aparatury D ział u Nauki .
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III POSIEDZENIE SENATU
(21 .11 .1996)
Senat zatwierdził wniosek o mi anowani e na
stanowisko pro feso ra nzw PWr prof.dr hab.
Mirosława Zabierowskiego (Wyd z. IiZ, Inst.
Nauk Ekono mi czno-S p ołecznyc h) oraz wnioski o ponowne mi anowani e na stanowsko profeso ra nzw. dra hab. inż. Stefana Zieliń s kie
go (Wydz. Chemi czny) i d': hab. inż. Danuty
Werszki (Wydz. Ochrony Srod .).
• Przedstawiono projekt zasad rekrutacji na
rok akad. l 997 /98 . Nie podano w nim propono wanej li czby przyjmowanych stud entów,
gd yż to będ z i e ustalone wiosną.
Prorektor ds. Nauczania poinformował, że
zasady rek rutacji były przedmiotem analiz
Kolegium Dziekanów i Komisji Senackiej ds.
Dydaktyki, komi sji mieszanych itd. W wyniku
debat pow stał kom promisov.ry projekt, który
zakłada:

- rozszerzenie rekrutacji (bo współczynnik
skolaryzacj i jest ok. 2 razy za niski),
- konieczność włąc ze n ia się w zapowiadane
przez władze reformy szko lnictwa wyższego ,
uw zg lędnienie w planach wyższego szko lnictwa zawo dowego,
- realistyczną ocenę po ziomu polskich v.ryższyc h uczel ni (nieko nkure n cyj n ość polskich
wyższyc h uczelni w porównaniu z zac hodnioeuropejskimi).
Problem w tym, jak zw i ększyć nabór kandydatówzachowując v.rysoki standard kształcenia.
Zale tąsyste mu edukacji naPWrjestograni czony zakres prowadzonych tu studiów zaocznych
- Rada Główna S z W ma złe zdani e o tym typie
k ształcenia; w naszym przypadku wiąże s i ę to
jednak również z małą il ośc i ą c h ę tn yc h .
Fostanowiono zac hować dotychczasowe kryterium naboru, tj . konkurs świadec tw maturalnyc h. Nie ograniczono wstępu osobom o ocenac h miernych, natomiast dodatkowo premiowany będzie s topi e ń z egzaminu matura lnego z
fi zyki lub chem ii , co ma uł a twi ć se l ekcję na
popularne kierunki. J eś li kandydat miał na
ś wiadectwie oceny mierne z matematyki fizyki, chemii,języka polskiego lub obcego, będ z i e
musiał odbyć jednosemestralny kurs u zup ełni a
jący z danego przed miotu . D z i ęki takim posuni ęcio m mo żn a li czyć na zwiększe ni e rekrutacji. Trze ba p ami ę t ać, że na studenta z I roku
dostaje s i ę z bud że tu 76% stawki przyjętej dl a
studentów starszyc h lat Dydaktyka w tych warunkach jest oplacal na, o ile zasto suj e się korzys tniejsze ekonom iczni e form y dydaktyczne.
Studenci, którzy nie będą sobie radzil i z normalnym toki em studiów, po wi nni b yć kierowani na studia zaoczne, a ewe ntual ni e w p rzyszło
ści- do wyższyc h sz kół zaw0dov.rych. Nie zaleca się nadm iernego naboru na popularne kierunki, gd yż to przyczyni s i ę do zmni ej szania
liczby kandydatów na kierunki mni ej popul arne .
Prof. Z . Bać (Sen . komisja ds. dydaktyk i)
wyrazi ł obawę przed przyjmowaniem osób z
oce nami miernymi. Pr o ponował, by albo wprowa d zić egzaminy, albo z mi e ni ć profil v.rydziałów. P odk r eś l i ł też potrzebę przywrócenia ćwi
czet1 z matematyki po I i II semestrze.
JM Rektor s twi e rd zi ł , że wobec n iż u demograficznego i presji na zwię k sza n ie współczyn-
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nika scholaryzacji nie zbęd ny jes t wzrost i l ości
studentów. Próbą ro zw iąza nia problemu są
kursy doks z tałcające .
Prof. J. Świątek (Sen. kom isja ds . dydaktyki) podkreślił, że obniżył s ię poziom studentów,
jak i minima programowe. Wobec tego zajęc ia
uzup ełniające nie będąpowtórką materiału, ale
u z up ełniającym programem kształcenia. Wielu studentów nie prze rabiało po prostu odpowiedniego zak resu przedmiotów ścis ł yc h w
szkole.
W projekcie zasad rekrutacji uwzg lędniono
dodatkowo punkty laureatom i finalistom olimpiad oraz za ukoliczenie klasy o profilu zawodov.rym.
Dr T.Gudra zapytał o skutki wprowadzenia
obecnie pu nktów za zdany egzamin maturalny
z matematyki i fizyki . Jak na to zareag ują te goroczni maturzyści? Zdaniem prof. L.Jacaka lic zba osób zdających maturę z tych przedmiotów
jest pomij al ni e mała.
Senat przyjął w głosowaniu proponowane
zasady rekrutacji (48: l :3).
• Prorektor ds. ogólnych dr L.Jankowski
zwrócił s ię do Senatu o warunkową zgodę na
s pr ze daż należącej do PWr kamienicy przy ul.
Ruskiej 39. Senat zajmował sie tą sprawą we
w rześ ni u. Ponieważ nie udało s ię dotąd znaleźć
najemcy, który podjąłby sie remontu obiektu,
zaj dzie przypuszczalnie konieczność sprzedaży. Ostateczna decyzja zapadnie po ostatnim,
listopadov.rym te rm inie przetargu. Senat przyc h y l ił s ię do wniosku (43:3:6).
• Powrócił problem ustalenia udziału pracy
twórczej w zajęc i ach objętyc h v.rynagrodzeniem
zasad niczym przy rozlicze niac h podatkov.rych
za część l 994 i l 995 rok. Decyzja umożliwiła
by policze nie wyższych kosztów uzyskania
przychodu.
Prorektor ds.nauki prof. J. Zdanowski
poinformował , że postanowiono w odniesieniu
do lat l 994, 1995 i l 997 z mienić przyjęte przez
Senat w lipcu (na 1996 r.) zasady. W nowej
wersji pracownicy naukowo-tec hniczni i in ży
ni eryjno-techniczni nie dostaną nic . Natom iast
proponuje s i ę, by nauc zyc iele akademiccy mieli
nada l nalic zane wyższe koszta uzyskania przychodu od 70% v.rynagrodzenia zasadn ic zego.
Owe 70% rozbito na pracę naukową(40%) oraz
wykłady i opracov.rywanie programów dydaktycznych (30%). Wykorzys tan ie ulgi mo że nastąpić, gdy wyniki pracy badawczej zostały zawarte w
entowa n ch ubli kac·ac h i rapo rtac h, a działalność v.rykłado wą v.ry onano w
ramach pensum dydaktycznego . D ział Spraw
Pracowniczyc h przygotuje skorygowane druki
PTT nauczycielom akadem ickim, którzy podpi szą oświadczenie zawierające w/w stwierdzeni a.
Wład ze Uczelni ni e kryją, że takie rozwiąza
nie problemu111a służyćJ:Y.,.Ili'ZYszłoścj zwię k
szeniu liczby publ ikacjl.
Prof. J.Sworakowski v.ryraził obawę, że proponowany projekt, który nie uwzg lędnia ulg za
in ne niż wykłady zajęc i a dydaktyczne, będzie
oceniany jako v.ryraz troski o partykularne interesy profes ury. Prof. J.Zdanowski odwołał się
do komenta rza p. Dołowego, który uwzględnia
tylko a r tykuły i recenzje prac.
Prof. M.Piekarski kwestionował proporcj e
ul g i za pracę badawczą i wykładową Mgr
l Bułatzauważył p otrzebę uwzg lędnienia twór-
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czej prac y osób prowadzących ćwic ze ni a projektowe.
Senat przyjął projekt systemu obliczan ia ulg
podatkov.rych za lata 1994, 1995 (48: 0: 3).
W odniesieniu do roku 1997 pr zyję t o, że
zaliczki pobierane na poczet podatku w c i ągu
roku będąrozliczan e w v.rysokości 40%, chyba
że ktoś zadeklaruje inny zakres d ziała lno śc i o
charakterze twórczym. Projekt przyjęto (48:2:3 ).
• Senat do kolica grudn ia musi powołać na 3letnią kadencję Radę Fundacji Rozwoju PWr.
Obecnie w jej skład wchodzą profesorowie
Andrzej Wiszniewski, Jan Km i ta i Jan Koc h,
dr Eugeniusz Korejwo, mgr Marek Muszyń
ski, dr Wojciech Myślecki oraz pani Kwestor
Celina Palczak. Szefem zarządu jest dr Marek Kozłow s ki.
• Prorektor L.Jankowski stwie rd ził , że nadchodzi moment konsultacji i decyzj i w sprawie
planowanej od dawna budov.ry Biblioteki. Zakłada się, że 50% kosztów inwestycji poniesie
KBN, 25 oN, a res zfę czelnia ze środ"'kO\>v własnych (przy ewe ntualnym udziale7p;:'nSOfów} a obecny m etapie rozmów można
o~1wać, że zaangażowa ni e własnych śro d

ków Uczelni we ws t ę pn ej faz ie inwestycji
zw ięk szy szanse umieszczenia jej w I grupi e
inwestycji MEN. Dobrym sygn ałem j es t pismo
Fundacji na Rzecz Na uki Po lskiej, która w
uznaniu jakości projektu prac remontowych w
magazy nac h Biblioteki Gł. przyznałaPWr450
tys. n.zł.
Prorektor ds. dydaktyki prof. L.Jacak doradzał ostrożność przy decyzjach inwestycyj nych . Pieniądze są potrze bne także na Stud ium
Ję zyków Obcych i pracown ie komputerowe .
Prof. J.Młochowski podkreślił ku lturotwórczą
rolę biblioteki. Prof. J.Sworakowski stwi erdził, że potrzebnajest anal iza inwestycji zarówno pod wzg l ędem kosztów jak formjej d z iała
nia. Czy powstanie nowej biblioteki oznacza
wchłonięcie bibliotek wydz i ałov.rych i instytutowych?
Mgr J. Bułat i prof. Bać podnieśli wysoki
koszt inwestycji (4000 zł/m.kw. ). Prof. T. Winnicki za pytał o proporcję zbio rów książkov.rych
do niekonwencjonalnych.
W odpowiedzi dyrektor H.Szarski stwierdził, że d z ięki staraniom wielu oś rodków powstały nowe biblioteki: AE w Poznaniu, AE w
Krakowie, Folitechniki Śląskiej w Gliwicach i
Wy ższej S zko ł y Morskiej w Szczecinie. Inne
uczel nie zabiegają o budowę lub buduj ą. Bezpośrednie korzyści wynikające z powstania
nowej biblioteki to poprawa warunków pracy
studentów i pracowników, swobodny dostęp do
zbiorów, których obecn ie ni e mo ż n a v.ryeksponować, racjonalizacja zakupów literatury i baz
danych, ro zwój usług dla dydaktyki, możliwość
umieszczenia w BGł dużej ilo śc i komputerów
i oszczędności etatowe. Tworzona placówka
powinna mieć charakte r biblioteki cen tralnej,
poza tym powinny jednak i st ni eć zbiory
podręczne. Specjalistyczne wyposażen i e podraża inwestycję,jestjednak argum entem w d ąże
niach do utrzymania si lnej pozycj i PWr w śro
dowisku uc zel ni. Projektzakładał (1995 r.) koszt
inwestycji z v.ryposaże ni em na30 mln . Ze wzg l ę
du na 40% wzrost cen w budownictwi e przyj muje s ię , że kwota ta wzroś ni e do chwili realizacj i dwukrotnie .
cd na str.4
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cd ze str. 3

• Prorektor ds. nauki prof. J.Zdanowskipokonsultacjach władze
stosowanie sys temu
kadencyjnego przy obsadzie stanowiska dyrektora BGł nic ma uzasadnienia statutowego .
Przewidziana jest tylko kadencyjność jego zastępców. Rada Biblioteczna popiera swego
dotychczasowego dyrektora, władze rektorskie
zamierzają więc przedłużyć zatrudnienie dyr.
H.Szarskiego na tym stanowisku.
• Przeprowadzono uzupełniające wybory do
komisji dyscyplinarnej dla pracowników. Peł
ne skła dy komisji podajemy oddzielnie.
• Prorektor ds. Ogólnych L.Jankowski
udzielił odpowiedzi na interpelację mgra
W.Sobasa o wewnętrzne zadłuże nie poszczególnychjednostek wydziałowych Uczelni w wyniku przyjętego systemu rozliczania kosztów
wydziałowych. W rekordowych przypadkach
na stępowało obniżenie limitu kosztów wydziałowych na następny rok o ok. 3 0%. W śród głów
nych przyczyn tego stanu należy wymienić brak
bieżącego nadzoru nad sytuacją finansową
wydziału, brak sprecyzowanych programów
oszczędzania, nieznajomość fun kcjonowania
informował Senat, że po
Uczelni stwierdziły, że

"·

algorytm u obliczania przyznawanych środków,
nadmierne obciążenie kosztów wyd ziałowyc h
funduszem osobowym, niestosowanie obniżki
kosztówamortyzacji środkówtrwałych i niechęć
do poszukiwania źródeł oszczędności. Przewiduje się przeprowadzenie po zakończeniu roku
finansowegoanalizy sytuacji, która może stacsię
punktem wyjścia do przeprowadzenia korekty
algorytmu, nie będą to jednakzmiany d ecydują
ce. Nie można wspierać poglądu, że warto mieć
długi, bo i tak centrala je pokryje.
• Prorektor ds. nauki prof. Jerzy Zdanowskiodpowiedział na interpelację prof. R.Grząś
lewicza nt. kosztów i celów wydawnictwa
"Pol itechnika Wrocławska. Profesorowie i doktorzy habi litowani". Miał to być informator o
profesorach PWr adresowany głównie do gości
Uczelni . Ze względu na stosunkowo niskie
koszty (ISO mln zł), pośpiech , a zwłaszcza trudno śc i z uzyskaniem kompletu danych z wydziałów, publikacja zawiera sporo błędów.
·Prof. R. Grząślewicz zgłosił inte rp e l ację w
sprawie ograniczonych mo ż li wości wpływu
przełożonego na wysokość premii pracownika
(3%).
• JM Rektor poinformował , że:
- dzień 27 grudnia będziewolny w zamian za

przepracowaną sobotę

14 grudn ia,
- wprowadzo no regulamin przyznawani a
świadczeń materialnych dla studentów studi ów
dziennych -wypłaty nastąpią 2S listopada i w
grudniu; przyjęty system wydaje się nieco
sztywny, więc przewiduje się uzupełnienie go
aneksem, który zapewni, że nie nastąpi przekroczenie puli dotacji,
-Za rząd Główny AZS po doroc znym spotkaniu AZS w Gdańsku przysłał pi smo wyraża
jące uznanie Studium WFiS PWr za wzorową
działalno ść,
-należy s kładać wnioski o nagrodę Prezesa
Rady Ministrów, ponieważ Senat na grudniowym posiedzeniu musi podjąć odpowiednie
decyzje.
• Prorektor ds ogólnych dr L.Jankowski poinformował, że planuje się wykupieni e uprawnień do zn i żek kolejowych dla 91% pracowników Uczelni za ok. 280 tys zł. Prowadzi się też
rozmowy ze związkami zawodowymi na temat
zwiększenia do 100% (obecni e 80%) zasiłku
chorobowego pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Następne posiedzenie Senatu będzie 19 grudnia o godz. 14.00.

(mk)

Komisje Dyscyplinarne
na PWr
Dobiegła końca kolejna związana z rozpo-

częciem

nowej kadencji procedura przewidziana w ordynacji wyborczej PWR. Tym
razem przedstawiamy zatwierdzone ostatecznie przez Senat listy członków komisji dyscyplinarnych działających na PWi:
Komisja dyscyplinarna
dla nauczycieli akademickich:
profesorowie zwyczajni

l. Jerzy Stańda (W-9)
2. Jeremi Sieczkawski (W-2)
profesorowie nadzwyczajni
3. Ernest Niemczyk (W-1)
4. Krystyna Jeżowiecka-Kabsch (W-9)
doktorzy habilitowani
S. Janusz Rębielak (W-1 )
6. Magdalena Szostak (W-3)
pozostali nauczyciele akademiccy
7. Mieczysław Głowacki (W-4)
8. Olgierd Puła (W-2)
9. Małgorza ta Wiewiórowska (W-9)
l O. Gryzelda Po ź niak (W-3)
11. Jó zefŚn ieżek (W-6)
12 . Bogusław Wojtyszyn (W-l)
Komisja dyscyplinarna dla studentów:
l . dr

inż .

Andrzej Pszonka (W -l 0), przewo-

dniczący

2. dr inż. ElżbietaNowińska(W-3), wiceprzewodnicząca

3. dr hab. inż. Jan Biliszczuk (W-2)
4. dr inż. Wojciech Grotowski (W-S)
S. dr hab. arch. Ewa Łużyniecka (W-1)

6. dr inż. Sławomir Misztal (W-9)
7. dr inż. Waldemar Oleszkiewicz (W-4)
8. dr inż. Krzysztof Strasburger (W - li )
9. dr inż . Józef Woźniak (W-6)
10. Emi lia Cagara (W- 11 )
11. Aleksandra Popiel (W-2)
12. Maciej Szuiczyński (W-7)
13. Sebastian Mikołajczyk (W-4)
14. Sylwia Żwirska (W-8)
!S . Konrad Karykawski (W-4)
Odwoławcza

Komisja Dyscyplinarna
dla studentów:
l. dr hab . inż. Sylwester Kobielak (W-2),
przewodniczący

2. dr inż. Magdalena Rutkawska-Wiech (WIJ), wiceprzew.
3. dr inż. Jan Danielewicz (W-7)
4. dr hab. inż. KrystynaJeżowiecka- Kabsch
(W-9)
S. dr hab. inż Joachim Potrykus (W- 1O)
6. dr inż. arch. Ryszard Wło s owi c z (W -l)
7. Elwira Chołdaś (W-8)
8. Tomasz Żwirski (W-6)
9. Marcin Lewandowski (W-4)
10. Maciej Ganszczyk(W-4)

Rada Główna
Szkolnictwa Wyższego
VI kadencji
(na lata 1996-1999)
dr Maria Baster- Grząś lewicz (WSP Kraków)
prof. Jerzy S. Błażejowski (UG),
dr Andrzej Borowiceki (AM Szczecin),
prof. Wojciech S. Budzyński (ART Olsztyn),
prof. Andrzej Dubas (AR Poznań),

prof. Bogdan J. F echner (UAM Poznat1),
prof. Bolesław Ginter (UJ),
prof. Andrzej Gomuliński (PW),
prof. Henryk Grabowski (AWF Kraków) ,
prof. Andrzej P.Grzywacz (SGGW Warszawa),
prof. Andrzej Hałas (PWr)
prof. Jerzy H. Hetman (AR Lublin),
dr Anna W. Jankowska (PW),
prof. Jerzy M.Kreiner (WSP Kraków),
prof. Piotr Kryczka (KUL),
prof. Jan E. Krysiński (PŁ),
dr Zbigniew Maciąg (UJ),
dr Jan A. Masłowski (AR Lublin),
dr Ryszard Masłowski (PK),
prof. Andrzej Morawiecki (UWr),
prof. JózefNizioł (PK),
prof. Jan Pawlaczyk (AM Po zn ań)
prof. Andrzej Pelczar (UJ),
prof. Ziemowit J. Pietraś (U MCS Lublin)
prof. Edmu nd T. Rogala (Ś l ąska AM Katowice),
prof. Andrzej Różkowski (UŚ),
prof. Władysław A. Serczyk (UW),
prof. Danuta Strahł (AE Wrocław) ,
prof. Józef K. Sułkowski (PŚ Gliwice),
prof. Bruno Szczygieł (AM Warszawa),
prof. Józef Szudy (UMK Toruń),
dr hab. Józef Świątek (WSP Częstochowa),
prof. Władysław Z. Traczyk (AM Łódź),
dr Kamila Turewicz (UŁ),
prof. Piotr Wach (PO),
prof. Aleksander H. Walczak (WSM Szczecin),
prof. Władysław R. Wilczyński (UŁ) ,
prof. Edmund Wittbrodt (PG),
prof. Teresa Wolańska (AWF Warszawa),
dr Andrzej Wołański (AMuz. Wrocław) ,
dr Marian Wójcik (WSB D ąb rowa Górnicza)
prof. Janusz R. Zathey (AMuz. Kraków),
prof. Krystyn J. Zieliński (ASP Łódź),
prof. Leszek T. Żabiński (AE Katowice).
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Trzynastego ...

Posiedzenie
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

13 grudnia mija 15 lat od ogłoszenia stanu wojennego. Na skutek
tego ogłoszono strajk generalny, w którym uczestniczyli także człon
kowie NSZZ "So lid a rno ść" Politechniki Wrocławskiej. Strajkiem
okupacyjnym objęto dwa budynki: Gmach Główny i Wydziału Elektrycznego (D-1 ), gdzie mieściła się komisja zakładowa "Solidarności". Strajkowało w nich 520 pracowników oraz 550 studentów. W
nocy z 14 na 15 grudnia ZOMO wdarło się do Gmachu Głównego.
Wtedy to doszło do śmierci jednego ze strajkujących, inż. Stanisława
Kosteckiego, który dostał ataku serca.
Następnego dnia, na skutekrozmówprofesorów Andrzeja Wiszniewskiego (ówczesnego prorektora), prof. Krzysztofa Pigonia i doktora
Andrzeja Olszewskiego podjęto decy zję o rozwiązaniu strajku na
uczelni. Zaczęły się trudne dni stanu wojennego. Wśród pracowników Politechniki Wrocławskiej byli tacy, którzy ukrywali się lub byli
internowani. Nie d z iałały telefony miejskie, obowiązywała godzina
policyjna.
Poc zątek roku 1982 przyniósł aresztowania wśród osób, którym
zarzucano organizowanie strajku na Politechnice. Na ławie oskarżo
nych zas iedli student Bernard Afeltowicz, prof. Andrzej Wiszniewski, dr Andrzej Olszewski i mgr Zdzisław Przywoźny. W odrębnym
procesie sąd zo ny był doc. Tadeusz Huskowski . Wyłączono z procesu
mgr Marka Mus zyńskiego, który był nieuchwytny pomimo intensywnych sta rań milicji. Proces był w du żym stopniu zaskoczeniem dla
władz, które nie s pod z iewały się, że oskarżeni będą tak licznie i
entuzjastycznie witani przez obserwatorów.
Potem pr zyszły jeszcze inne aresztowania i procesy. Zdarzało się,
że przeprowadzona w którymś z instytutów akcjazatrzymań na "czteryosiem" paraliżowała na kilka dni normalną pracę. Jednoc ześ nie jednak tworzyły się podziemne struktury, po pewnym czasie ponad 1500
osób płaciło składk i związkowe, działał system zasiłków statutowych,
regu larnie ukazywał s i ę Biuletyn PWr.
Piętnaście lat. Z tego połowa po okrągłym stole.

Omówiono,
postanowiono

(mk)

FILIA

22 listopada w Sali Senatu Akademii Ekonomicznej odbyło się
posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
• Kolegium zatwierdziło regulamin i skład osobowy Rady Użyt
kowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. W jej
skła d wchodząprorektorzy ds. nauki z poszczególnych uczelni oraz
przedstawiciele uczestniczących w pracach WASK placówek naukowych. Pełną li stę osób podajemy odrębnie.
• Na posiedzenie przybyli przedstawiciele Fundacji L ubiąskiej .
Przedstawili propozycję powołania w budynkach dawnego opactwa
Centrum Konferencyjnego Nauki Polskiej. Wykonano już pewne prace
remontowe (Sala Książęca, Pałac Opata, częściowo południowe skrzydło), ale skala prac do wykonania jestjeszcze bardzo duża. Kolegium
odniosło się przychylnie do tej koncepcj i,jednakże uznało za niezbędne,
by inwestycja była finansowana przez władze centralne. Kolegium podjęło uchwałę o objęciu patronatem tej inwestycji.
• W związku z zakończeniem kadencji władz akademickiego ZOZu przy p l. Katedralnym omówiono zasady wyboru nowego dyrektora
i rady nadzorczej placówki. Omówiono ostatnie zakupy sprzętu medycznego . Podjęto decyzję o dalszym współfinansowaniu ośrodka
przez wrocławskie uczelnie. Obecni byli: dotychczasowa dyrektorka
ZOZ-u drHalinaSikorska, reprezentujący władzemiejskie dr Włady
sław Sidorowicz i przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego dyrektor
Janusz Płaneta .
• Powrócono do sprawy podatku od wynagrodzeń za pracę twór
czą. Po wahaniach wszystkie uczelnie postanowiły, że rozliczanie

Rozliczanie zaległych nadpłat podatkowych (zu
roku 1994 i 1995 r.) będzie przeprowudZtme
indywidualnie, w oparciu o zarejestrowane dane mt
temat wykładów i publikacji.

WAŁBRZYSKA

część

LISTOPAD
8.11.96- udział przedstawicieli Fili i (Ryszard KABAT, Janina
JAWORSKA, Janusz BATOR, Anna GRZYBCZYŃ SKA, Andrzej
CISEK) w dyskusji Klubu" Biała Baszta" (w "Zamku Książ") nt.
"Wałbrzyskie środow i sko akadem ickie- szansa integracji ?".
11.11.96 - udziałdelegacji Fi lii (Ryszard KABAT, Janina JAWORSKA, Magdalena JAWOR) w uroczystości składan i a kwiatów pod
Pomnikiem Niepodległości w Wałbrzychu.
12.11.96 - spotkani e najlepszych studentów poszczególnych Wydziałów Filii w roku akademickim 1995/96 z dziennikarzami "Sło
wa Polskiego", "Gazety Robotniczej", "Tygodnika Wałbrzyskiego",
"Sudeckich Wiadomości Gospodarczych". W spotkaniu udziałwzięl i
:Sylwia RATAJCZAK- śr. 4.70 (Wydz iał Informatyki i Zarządza
nia), Piotr RĄCZKOWSKI -śr.4 . 61 (Wyd ział Inżynierii Środowiska),
Adam SĘK - śr.4.5 0 (Wydział Mechaniczny), Mariusz STOSUR4.37 (Wydział Elektryczny) , Lech STOLECKI- śr.4.28 (Wydział
Górniczy), Leszek ORŁOWSKiśr. 4.25 (Wy d ział Budownictwa
Ladowego i Wodnego) .
20.11.96- wręczeni e nagród Dyrektora Fili i z okazji Święta ?olitechniki. Nagrody otrzymali : Ryszard STAROSTA, Teresa BOGDZIO, Janina JAWORSKA, Zdzisława NOWOCHODZKA, Izabela JEŻYK, Alina BĘDZIŃSKA, Robert FILIPCZAK, Mieczysław
HAMERSKI, Wanda WYCHORSKA .
23.11.96- immatrykulacja studentów studiów zaocznych na Wydziale Mechanicznym z ud z i ałe m dr Stanisława PIESIAKA- Prodziekana Wydziału oraz Dyrektora Filii .
25.11.96 - impreza studencka "Nocny Show Bilardowy",
26.11.96- spotkan ie Dyrektora Fi lii z Jerzym SĘDZ I AKTEM
Prezydentem Miasta Wałbrzycha nt. dotacji fina nsowej Urzędu
Miasta w roku 1997.
27.11.96- impreza studencka "Otrzęsiny I lat".

•

za l egłych nadpłatpodatkowych (za część roku

1994 i 1995 r.) będzie
prze prowadzane indywidualnie, w oparciu o zarejestrowane dane na
temat wykładów i publikacji . Szczegółowe rozwiązania są różne.
· Przewodniczący prof. Roman DudazapytałczłonkówKRUWiO,
czy widząpotrzebę sformalizowania trybu prac Kolegium. Wzorem
mogłybytu być rozwiązania przyjęte w innych ośrodkach akademickich, np. w Krakowie. Zebrani uznali jednak to za zbędne .
• Prof. Roman Duda przedstawił informację o odbytym 14 listopada posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Miejscem obrad był Uniwersytet Wrocławski. Przybyli reprezentanci trzynastu uniwersytetów, a ponadto przewodniczący konferencji
rektorów uczelni technicznych (prof. Mirosław Handtke z AGH),
rolniczych i ekonomicznych. Przedstawiciele uniwersytetów widzą
potrzebę wzmocnien ia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Autonomicznych. Jest to koncepcja nieco odmienna od populamej
w kręgu rektorów wyższych uczelni technicznych idei powołania
ogólnopolskiejkonferencji rektorów. Dyskusja nad formą organizowania się uczelni wyższych będzie zapewne jeszcze trwała.
• Ks . prof. Ignacy Dec omówił program Kongresu Eucharystycznego. Każda z uczelni włączyła się w miarę swoich możliwości w
przygotowania. Politechnika Wrocławska m.in. udostępni na potrzeby
Kongresu nie zasiedlony jeszcze dom akademicki przy ul. Reja.
Ponieważ wczasie Kongresu będzie trwałrok akademicki, inne domy
studenckie nie mo gą być wykorzystane przez gości.
Prof. Roman Duda spotka się z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem w celu omówienia szerszego włączenia się Kolegium Rektorów
do Kongresu, a także organizacji spotkania Kolegium z Papieżem.
• Następne posiedzenie KRUWiO odbędzie się 18 grudnia na
•
Akademii Rolniczej .
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Zapusta XII Seminarium
Zakładu Radiokomunikacji ITA
Nasza Ucze lni a staje się już takim mrowiskiem, że nie sposób znać nawet
kolegów z własnego instytutu. Natomiast czasy spotkań w gronach rod zinnych
należą do za mi erzchlej przeszłości.
P a rę lat temu, na jednym z zeb rań Zak ładu Radiokom unikacji Nasz Szef,
kierownik zakładu prof. Bem, zap ropono wa ł zorgan izowa nie spotkania pracowników Zak ł adu w gronie rodzinnym. Jurek Borowiec pod s unął pomysł
spotkania w jednym z ośrodków politechnicznych, co ze względu na "posezonowe" terminy nie koliduje z planowymi imprezami w tyc h ośrodkach, zos ta ł o
to przez ogól zaakceptowa ne i tak to s i ę zaczęło. Spotkania, które nazwaliśmy
seminariami, odbywają się kilka razy do roku. Odwiedziliśmy już wszystkie
ośro d ki PW, ale nie tylko. B ył y t akże "zagraniczne". Jedno sem inarium "pierwszomajowe" zo rganizowa li ś m y w uroczych Jesennikach drugie w Wenecji .
Spotkania "zwyczajne" zaczynamy w piątek wieczorem, a kończymy w niedzielę po południu . Istota spotkania pol ega na wspólnym s pęd zan i u czasu w
groni e naszych rodzin. Pozwala to na lepsze wzajemne poznanie s ię i wzajem ne
zrozumienie. W zasadzie semi nari a nie mają z góry ustalonego programu. Przed
kolejnym spotkaniem są wprawdzie przygotowywa ne pewne propozycj e programowe, jednak podstawowym obowiązkiem każdego uczestnika spotkania
jest twórcza dezorganizacja tych propozycji.

Niezależnie

od tego utarł o się, że w wieczór przyjazdu Nasz Dyrektor (prof.
podnosi nasze morale własnoręcznym serwowan iem kiełbasek
lub innych s pecjałów z rożna, zwykle popija nych napojem chmielowym. Sobotni dzień poświęcamy walęsie, a wieczór wspó lnej zabawie, która obej muje
imprezę dla dzieci , preze ntację( e) seminaryjną(e), wspó lne ś pi ewy, tańce itp.
W nied z ielę jeszcze mała przechadzka i powról do domu.
W czasie XII-go Seminarium ZR w Zapuśc i e (tam nas jeszcze nie był o), w
dniach 25-27 pa źd zie rnika, przyjęliśmy podobny schemat. Jednak wstę p na
propozycja części "turystycznej", opracowana przez naszego znakom itego
przewodnika Witka Papierniaka, była dwu-wariantowa, ze wzg l ędu na moż li 
we niespodzianki pogodowe. Jednak pogoda dopisa ł a nam jak na zamówienie
i wybraliśmy najtrudniej szą wersję programu. Po piątkowych nocnyc h śpie
wach i tańcach (dla ro zgrzewki w nieco zim nawej jadalni ośrodka) w sobotę
rano wy ruszyli ś my na "wyprawę" do Czech. Pierwszym celem był zamek we
Frydland zie . Do zamku przyjechali ś m y nieco spóźnie n i (" zwykła" dezorga ni zacja programu i konieczność oczyszczenia szyb sa moc hodowych z gru bej
wa rstwy szadzi, po nocnym przymro zku) , wyku p ili ś my n ajtańsze bi lety (30
koron za zw iedzanie do 90 minut), nie tyle przez "c h y trość ", co chcieliśmy zamek tylko " prze lecieć ". Nic z tego. Prze mił y przewodnik pokazał nam wszystki e wspaniałości zamku, a są one naprawdę liczne i bogate, na przykład w
porównaniu do pobliskiego za mku Czocha. Spędziliśmy na zamku prawie dwie
godziny i nastała pora po s iłku . Celem deg ustacj i czeskiej znakomitośc i - knedlików, oraz światowej s ł awy- pi lznera, a przy okazji dla odwiedze ni a ciekawego obiektu pojechaliśmy do Lazne Libverda do Obri Suda . Obe rża ta mi eści
s ię częściowo w beczce, a roztacza się z niej piękny widok na poludniową część
Gór lzerskich. Najpierw okazało się, że parking przed oberżąjest p ł atny (bezpłatny dla gości, co głosi napis,jesl"zamaskowany"), potem zaserwowano nam
najwstrętniejsze kned liki jakie kiedykolwiek jadłem. Były dwie szko ł y: jedni
twierdzili, że knedlik i był y mrożone, inni, że przeterminowane. A tydzień wcześ niej konsumowalem w Brn ie py szności nie kned liki i lo za p olowę ceny z Obri
Suda!
Pocieszeni pilznerem (panowie) i lodami (dzieci) zajechal i śmy w drodze powrotnej do l-lejnie, aby obejrzeć w tamtejszym zabytkowym kościele drewnianą s tatuę gotyckiej Madonny, c i eszącą s ię kultem okolicznej ludnośc i . Nic z
Wi ęc kows ki)

tego. W kośc i e l e mi ał się rozp ocząć ko ncert i do kośc ioł a nas nie wpuszczono.
Skończy ł o się na "u drzwi Twoich s toję Pani e".
Kolejno planowal i śmy dla pań "szoping" we Frydl andzie. Niestety. Okazał o
się, że socjalizm kwilnie w Czechach w najlepsze i sklepy zamyka s ię w s obotę
o godz. 12. Z trudem znale ź liśm y mały sklep ik (oznaka także tu rod zącej się
prywatnej inicjatywy), gdzie panowie zaopatrzyl i s i ę w trunki, a panie i dzieci
w sł odycze. Niektórzy nabyl i knedle. Wierzcie mi: ten knedel,. p rzy r ząd zony
w domu, był na p rawdę smakowity. Przy samej gran icy, w c i ąg l e otwartym skl epiku dla polskich "mrówek", można był o nabyć te same "wspa ni ałości" , nawet
po nieco niżs zyc h cenach.
Wieczór ro zpoczę l iśmy zabawą dla dzieci. Szef w rol i "starego n i edźwie
dzia", dr Kabacik w roli lokomotywy i inni wypadl i znakomicie. Ko lej no, p. prof.
Bemowa wygłos i ła seminarium na temat " Żó ł kni emy?", w którym prezentował a bogato ilustrowane p rzeźroczami wrażenia z sympozjum w Pekin ie. Potem by ło Tadeusza, pro s ię pieczone, beczka piwa, ś pi ewy i tu mi s ię "taśma
urywa", padłem, choć p e łna ognia zabawa trwa ł a dł ugo w noc w nieopalonej
jadalni!
Niedziela przyw itała nas p i ękną sło n eczn ą pogodą. !' osta n owili ś my zwiedzić ruiny zameczku i ruiny szubienicy. Wed ł ug informacji "tubylców" lo
wszystko jest t uż. Niestety nikt z nas nie z n ał drogi , pad ł o więc na n iżej podpisanego, jako na przewodni ka. R uszy l iśmy (we dług mojego przeko nania) w
st ronę zapory, a wy l ąd owa l iś m y w ruinach zameczku. Polem, zielonym szlakiem, który idzie po o p łotkach ośrodka, a potem to w gó rę to w dół zboczem
wąwozu, dota rl iśmy skonan i do zapory. A mial to być spacer dla "kob iet, dzieci
i starców"! W "nagr odę" n i żej podpisany został obwo ł any kandydatem do
prze testowania szubienicy. Na szczęśc i e widok i z szubienicy na oko l icę były
pię k ne, piwo w pobl iskim oś rod k u wypoczynkowym p o praw i ło humory i uchwalono abolicję . Chcąc "wyprostować" d rogę do domu wracal i śmy d r ogą wprawdzie l e p szą, ale na ty le okrę żną, że spóźni l iś m y się na obiad.
Po obiedzie pod z iękowa l iśm y kierownictwu i pracown iko m ośrodka w Zap u ście za se rdec znągo śc inno ść i wy rozumia ł oś ć dla naszych słabości. Wszyscy oni zostali nagrodzeni naszą naj1-vyższą nagrodą w postaci u śc i sk u d ł oni
Szefa.
Do Wroclawia wracali ś my przez zamek Czocha, któ ry obeszliśmy pod murami dookoła, bowiem był zajęty na jakąś prywa t ną i mp rezę i nie wpuszczono
nas nawet na podwórze . Ko lejny punkt to Lubomierz, któ ry jest znany nie tylko
z "Samyc_h swoich", lecz także jako jedno z najstarszych miast targowych na
Dolnym Sląs ku .
Nasze dośw iadcze n ia wskazują na mo ż li wość wykorzystania o ś rodków PW,
zwłaszcza poza sezo nem, na różne mniej lub bardziej ofi cja lne im prezy. Uczest nicy nas zego seminariu m, przed wyjazdem do Zapusty, mieli nakazane (pod
ka rą) zaopatrzenie się w parasole i grzej ni ki elek tryczne. Te ostatnie okaza ły
się niepotrzebne (te pierwsze, zresztą, także), bowiem wszystkie do mki kempingowe były ogrzane. O zimnejjadalni wspo m inałem, ale to chyba ty lko kwestia
czas u i ośrodek m ożn a będzie t raktować jako "cało roczn y". Dodaj my do tego
pi ękną okol i cę, serdecz n ość obs łu g i , wygo dn e do mki i ws pani ale jadła, co
zachęca do odwiedzi n w ka żdyc h wa runkach pogodowych.

seminarium usta lili ś my mi ejsce kolej nego [XII') oraz
zo rgani zowani a najb l iższego semi nariu m
"pierwszo-majowego" w miejscu godnym "święta klasy robotniczej". Jak widać
imprezy nasze ciesząsię uznan iem ko legów, co w jak im ś sens ie oddaje ostatn ia
zwrotka jednego z hymnów (a mamy i tak ie, poza doborową ka d rą muzyków,
podczaszych, podstol ich, i in.):
Seminarium niech nam żyje
i niechaj trwa wieczn ie.
W naszym groniejest nam milo,
c iep ło i bezpiecznie.
Przed

zako ń cze ni e m

p rzedyskutowal i śmy m oż l iwośc i

Hub ert Trzaska
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III Ogólnopolski Turniej

Zarządzania

50-lecie chóralistvki akademickiej w polskim

Wrocławiu

MANAGEMENT
CHALLENGE 1996
W dni ach 15-161istopada br. o dbył s i ę w Katowicach III Ogólnopolski Turniej Zarządza ni a MANAGEMENT CHALLENGE 1996 zorgani zowany przez Śląską Mi ędzynarodową Szkołę Handlową przy
współpracy z Ecole Superieure de Commercez Tuluzy. Patronat imprezy sp rawował y France- Pologne Foundation oraz program TEMPUS .
Co roku do konkursu zgłaszane są pięci oosobowe zes poły ze wszystkich niemal wyższych ucze lni w Pol sce. Na podstawie przysyłan yc h
m ate ri ałów wyła niane są dru ży n y, które przec hod zą do drugiego etapu . W tym roku do finału zakwa li fikowało s i ę 12 grup, mi ęd zy innymi
pi ątk a studentów IV roku Wyd z i ału In formatyki i Zarząd za ni a Politechniki Wrocławs ki ej : Maja Kotowska, Bartosz G lapa, Grzegorz
Kuczy ński , Marek Lose i Grzegorz Rudno-Rudziński.

Na 3 tygodnie przed finałe m ka żda z dru ży n otrzymała materi ały
konkursowe stanowiące opi s fikcyjnego prze d się biorstwa produkcyjnego oraz dane dotyc zące rynków, na których ono d zi ał a. Na ich podstawie należ ał o przygo tować s trate g i ę d z i ał a ni a, wniosek kredytowy,
plan kampanii promocyj nej, program komputerowy ws pom agający zarząd za nie oraz plakat reklamowy. Wszystki e te mater i a ł y s porządzone
w j ęzy ku angiel skim ł ub francu skim mu s i ały być gotowe na finałową
ro zg rywk ę w Katowicach, gdzie dru ży n y mi a ł y oka zję zmierzyć s i ę z
twardymi realia mi rynku. Dwudniowa symul acja polega ł a na za rzą
dzaniu własnymi finnami przez 5 umownych rocznych okresów i
os i ąg nięc iu j ak naj lepszych wyników ekonomiczno - finan sowych ,
takich jak ud z iał w rynku, zysk netto i wartość s prze da ży.
Oceniejurorów podlegały wyniki symulacji oraz przywiezione przez
uczestników materiały.
S ęd ziowie konkursu to pracownicy szkoły w Tuluzie, Śląskiej MSH
oraz przedstaw iciele sponsorów. Wśród fin a li s tówpanował a atmosfera
ostrej konkurencji, obecne były bowi e mmięd zy innymi repreze ntacje
SGH, Uniwersytetu Gdań s kiego i kilku prywatn ych szkó ł wyższych.
Wysiłki naszej pi ątk i zos t ały nagrodzone dwoma wyróżn i eniam i : za
plan strategiczny i kampanię promocyjną.
- Ten konkurs to cenne dośw iadczeni e. Poprzedzające finał 2 tygodnie pracowa liś my naprawdę ciężko. Czasu było bardzo niewiele
- mówi Maja Katowska.
Ws zyscy członkowie zesp'lłu Połitechniki Wrocławsk i ej zgodni e
tw i e rd zą, że istotny wkład w ich sukces mieli pracownicy Instytutu
Organizacji i Zarządzania . Bardzo pomogły mi ęd zy innymi konsultacje
z dr Sławom irem Nahotką, prof. Mieczysławem Moszkowiczem, dr
Andrzejem Lipowiczem i dr Zofią Wiłimows ką. Du żąpo mo c organi zacyjn ą ze stron y Instytutu zapewnili dr Janus z Kroik i dr Mari an Broi.
Ciekawe wydająsię być również opinie studentów dotyczące samego pomy słu gry symul acyjnej . Sąd zą oni , że oprócz drcszczyka rywalizacj i taka rozgrywka po zwa ł a lepi ej zro zumi eć mechanizmy rynku ,
w j ak ich d z iałają przedsiębiorstwa . Czy tego rod zaju symulacj e sta n ą
s i ę w niedaleki ej przys zło ści nie zbędn ym narzę d z i e m dydaktycznym?
Czas poka że.
(studenci)

W dniach od 6 do 8 grudnia wielbiciele muzyki chóralnej mieli
F es t iwał u Barbórkovvych Chórów S tudenckich i sesji upamiętni ającej 50-Jecie chórali styki akademi ckiej
w polskim Wrocławi u . Jest to zarazem 70- ł ecie zjednoczenia polskich zespołów śpiewaczych i instrumentalnych w Poł skim Zw iąz
ku Chórów i Orkiestr.
Połi technika Wrocławs ka jest szczególnie mocno zw i ązana ze śp ie
waczą tradycją akademicką. Aby to u zasa dnić, trzeba cofnąć s ię do
czasów lwowskich. Bowiem przy Politechnice Lwowskiej d z iałał w
latach 1899 do 1939 "Lwowski ChórTechnicki". Ostatnim dyrygentem (do 1939 roku) był in ż. Andrzej Kordecki.
Po utworzeniu pol skiej uc zelni we Wrocł aw i u chór podjął d z iała l
n ość w nowych warun kach. Dokładni e 50 lat temu, 6 grudni a 1946
roku odrodzdnł' zespół ostatecznie został zo rganizowany jako "Akademicki Chór Techni cki ", zaś 9 grudnia u św i etn ił inaugurację drugiego roku akademickiego Uniwersytetu i Po ł itecbniki we Wrocła
wiu. N a stanowisko dyryge nta powrócił in ż. Andrzej Kordecki , a
pieczę nad zespolęm obj il_ł bas-baryton in ż . MieczysławZachara, znakomity solista lwow ki .
Los obdarzył obu wymienionych Panów dobrym zdrowiem. Nie
wiadomo, czy tak korzystne działani e ma muzyka, czy mo że kariera
profesorska. W. każdym raz· e organizatorzy jubi)euszowych obchodów mie l i o grontną przyjemność zaprosić obu dostojnych Panów
Profesorów d9 ucz~thictwa w sesji populamonaukowej i koncertach. Przybyli też"ihni seniorzy chóralistyki akademickiej pol skiego
Lwowa i polskiego Wrocławia .
Goście koncertówmogli usłyszećwystępy dziesięciu chórów: z Rzeszowa, Warszawy, Cieszyna, Torunia, Gliwic, Łodzi, Poznania, Zabrza i dwóch z Wrocławi a (U niwersytetu i Politechniki). W finało
wym Requi em Mozarta głównym wykonawcąbyłaPallstwowa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu pod dyrekcją
Józefa Wiłkomirskiego, a towarzyszyły jej chóry rolitechniki Wrocławski ej , Politechniki Śląskiej i chór "Rezonans eon tutti" z Zabrza.
Organi zatorami koncertów były: rolitechnika Wrocławska i jej chór
oraz Odd z i ał Dolno ś ląs ki Polskiego Związk u Chórów i Orkiestr.
W skła d Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wchodzili: prezes
Odd z i ału Dolno ś l ąsk i ego Polskicgo Związku Chórów i Orkiestr, a
jednoc ześ ni e dyrygent Akademickiego Chóru PWr Piotr Ferensowicz, kierownik Sekcji Studenckiej PWr Andrzej Ostoj a-So lecki,
sekretarz Odd z iału Dolnośląskie go Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr Sabina Nychtcr, viceprezes Akademickiego Chóru Katarzyna
Kisielewicz, c złon ek Akademickiego Chóru Marcin Ciesielski oraz
przedstawicielka Sekcji Studenckiej PWr E l żbi eta Grzebyk.
Wszystkim wymienionym i n icwym ieni onym
organizatorom tej niezwyokazjęucze stnic zyć w XXIII

kłej imprezyskładamywy

razy uznania za ich wysiłek.

Akademickieg Chóru
PWr może my posłuchać
w domowym zac isz u z
piękni e wydanej ply ly
komopaktowej.

nr 82

8

"Ta rzecz jest rzadkością rzekł rzekomy rzeczoznawca"

Najpiękniejszy

dziekan
Wyd ział

Górniczy je st

do syć

młody. Choć podejmowano kilka prób powołani a wy d z iałuju ż
w latach pi ęć d zies iąt yc h , dopi e-

ro w 1964 r. utworzono Odd ział
Gó rni c!wa Odkrywkowego w ramach Wy d ział u Budowni ctwa
Lądowego. To doprowad zi ło w
1968 r. do powstania sa mod zielnego Wy d ziału Górniczego. Wyd z i ał dorobił się już licznych
kadr, czego naj le pszy m dowodem jest fakt, że w tegorocznych
wyborach do stanowi ska dziekana s tartowało dwoje kandydatów
będących a bsolwentami wydziału: dr hab . in ż. Monika Hardygó ra , prof. PWr i dr hab. inż . Jerzy MaJewski. D z ięki temu, że
wygrała prof. Monika Hardygóra, m a my, jak się okazało,
pierwszego dziekana- kobietę na Politechnice Wrocławskiej!
Prof. Monika H ardygó ra ro zw ij a sze roką d z iałalno ść zawo dową.
Należy do prestiżowego Society o f Minin g Professors g rom adzącego
kilkudzies ięciu profesorów, dziekanów i dyrektorów instytutów o profilu górniczym. Jest długoletnią członkinią Senatu PWr. Utrzymuje te ż
liczne zawodowe ko ntakty z zagra nic ą.
Kobieta na studi ac h gó rniczych ni ejestjednak u na s rzadkością. Gdy
dzisiejsza Pani Dziekan zaczy nał a studi a, b yłajed n ą z siedmiu , zaś przy
dyplomie jedną z dziewięciu kończących studia repre zentantek płci
pięknej. Obcenic za norm ę uw aża s ię , że na studia gó rnic ze zos taj e
przyjętych ok. l 0% kobiet. Absolwentki s tanowi ą często kadn;: in ży 
nierską dla kamieniołomów i gó rnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, gdzie wiele z nich osiągnęło najwy ższe stanowi ska.
O ile gó rnictwo pod ziemne zostało domeną mę żczyzn , kobiety studiuj ągó rni ctwo odkrywkowe, geo in ży nierię i modnąbardzo gospodarkę zasobami zie mi obejmującą problemy rekultywacji terenów powydobywczych, ochronę ś rodo wis ka, za r ząd za nic itp . (Piątąs pecj a lno śc ią
na wydzia le jest eks ploatacja maszyn górniczych, tu jednak brak chęt
nych uni emoż liwia uruchomieni e s p ecja lno ści.)
W tym roku górnictwo na Dolnym Ś l ąsku obchodzi szczególny jubileusz. Mij a bowiem 40 lat od odk rycia pierwszych po wojnie z łóż miedzi i 35lat Ko mbinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Jest to firma, która
zatrudni a większość absolwentów górnictwa pod ziemnego, przyznaje
liczne stypendi a i prowadzi sze roką współpracę projektową i badawc zą
z Wydziałem Górniczym. Kopalni e zawsze c h ę tnie korzys tały z mo ż li
wości współpracy naukowej z Wy d z iałem Górniczym i In stytutem
Gó rnictwa. Dzięki temu ilo ść funduszy uzyskiwanych ze z l eceń z przemysłu jest tu większa ni ż dotacja bud że towa z MEN . W dzisiejszyc h
czasac h jest to rza dki e zjawisko .
Miarą dobrych kon taktów wydziału z wielkim pr ze m ys łemje s t ta k że
i to, że jego absolwe nci obsadzili większość ważnych stanowi sk w
kopal ni ach węgla brunatnego .
Wy d z i ał Górniczy włączył s i ę w wymia n ę studen tów zagranic znyc h.
W ramach pro gramu TEMPUS utrzy muje s ię kontakty z uniwersytetami wNo ttin gham w An glii i wOviedow Hi szpanii . Tradycyjnie ro zw ija
się współp r acę z Niemcami. Pi sa li ś m y już o kontaktach z naj s tar szą
górniczą uczelniąświata (')we Frcibergu ("Pryzmat" nr 76). Na l eży tu
ta kże wymienić Magdeburg i Clausth all-Zellefeld. Wymiana studen tów
oraz wyjazdy na praktyki studenckie obejmują zarówno Zagłęb i e Łu
życk i e, Sodkowoniemieckie (rejon Lipska), jak i Rheinbrau (koło Kolonii). Jeżdżą tam zarówno pojed ynczy studenci, jak grupy z opiekunami. Wyjeżdżający na praktykę student otrzymuje oprócz zakwaterowania około l 000 marek mie s ięczni e. Studenci , którzy oprócz po s tę pów
w nauce, są w stani e sprawnie poro zumiewać się w obcym języku, mo gą
liczyć n ie tylko na cie kawe s taże , ale i na atrakcyj ne posady. Oferująje
nie tylko kopalnie i fabryki, ale także np. urzędy wojewódzkie, które
potrzebują specjalistów od rekultywacji i gospodarki zasobami ziemi.
Wykształceni na wrocławskim Wydziale Górniczym absolwenci zn ają
geograficzne systemy informatyczne, potrafią wykonać sy mulację skutków inwestycj i górniczych dla środowiska i określić koszty rekultywa-

ej i terenów powydobywc zych.
Obec ni e wydział rozwija d z iałalno ść w 0 1iach, które są bli żej rejonów
górniczych. Wałbrzyc h, który ogranicza wydobycie węgla, ma tylko w
filii dwa roc zniki (II i V), natomiast w Le gnicy od dwóch lat przyj muje
się po 40 do 50 osób z tego rejonu.
4 grudnja to oczywiście Barbórka. W tym dniu odbywają się liczne
obchody Swięta Górników. Te go dnia n astąp i spotkani e pracowników
wydziału , wręczone zos tan ą nagrod y i dyplomy. Żeby dać ode tchn ąć
swojej Patronce, wrocławscy górnicy postanowili pr zes un ąćczęść swoich uroc zys to ści na 12 grudni a . Wtedy bę d zie mi al mi ejsce trad ycyjny
"skok przez skó rę" , tj . pasowanie na gó rników studentów Ił roku. Nas tępni e odbędzie s i ę tablica piwna (dl a m ężczyzn ) i czomber babs ki . W
tym roku po raz pi erwszy wśród uczestn ików tablicy piwnej nie b ę d z i e
dziekana, poni eważ pani prof. Monika Hard ygóra prowad z ić będ z i e, jak
co roku, czo mber.
Te uroc zys to śc i z pewno ścią dobrze sł u żą integracji ś rodow iska górni czego we Wrocławiu . Los s praw i ł, że Wyd z iał Górniczy mieścił s i ę
ni eco poza główny m zes poł e m budynków Politechniki . Ki e d yś był to
bud ynek NOT, teraz - pi ę kn y obiekt przy pl. Teatralnym. To po zwa la
Wyd z i ałowi zac ho wać specyficzny charakter. Sprzyjają równi eż tem u
organi zowane dwa razy w roku rajdy górnicze, w których uc zes tnic zą
pracownicy i studenci. O przyw i ąza niu absolwentów do wydz i ału św i a d
czy fakt, że duży procen t obecnych studentów to dzieci wychowanków
wydziału. Rod zi s ię wiele sympatycznyc h pom ysłów,jak c h oćby "Geoolimpiada". Poprzedni dziekan prof. Lech Głady s iewicz wraz z burmi~trzem Środy Ś l ąskiej zorgani zowali je przy okazji prowadzo nych w
S rod zie praktyk geodezyj nych.
ŻY.czymy górnikom i Ich Pani Dziekan wszystkiego naj lepszego z okazji
Ich Swięta , wielu sukcesów i rado śc i oraz rozkwitu Wydziału Górniczego.

Nowy system przyznawania świadczeń materialnych
studentom studiów dziennych

Stypendia na nowo
Po intensywnych pracach i dyskusjach między przedstawicielami
Studenckiego i władz Uczelni, przede wszystkim p ełnomoc
nika prorektora ds . studenckic h, prof. Ryszarda Gonczarka, ogłos zono
nowy sys tem przyznawania św i adczeń materialnych studen tom studiów
dziennych . Popro s ili ś my o wypowiedź na ten temat JM Rektora PWr
prof. Andrzeja Mulaka, prorektora ds. nauczania prof. Lucjana Jacaka
i .peł nomo cnika prorektora prof. Ryszarda Gonczarka.
"Obow i ąz ujący w ostatnich latac h na Politechnice sys tem - powi ed z i ał JM Rektor prof. Andrzej Mulak - opierał s ię na zasadzie ro zd z i ału fundu szu stypendialnego między wydziały. Samorząd Studencki
każdego z wydziałów ustalał kryteria przyznawania stypendiów. Nieuniknionym skutkiem tego było duże zró żnicowa ni e warunków otrzymania sty pendium między wydziałami . Niektórzy studenci uważa li to za
niewła śc i we, byli zdania, że lepiej wprowadzić centralniejeden system.
Zaczęły s ię pojawiać nowe propozycje ro związań . Najnowszy regulaminjest te ż w pełni (choć ni ejedy ni e) dzielem studentów. Niestety, zaj ęło
im to wiele czasu, pon i eważ prace zo s tały zakończone w połowie li stopada. Na sk utek te go wypłaty stypendiów na s tąp ią na przełomie li stopada i grudni a. To oczy wi śc i e mankament. Sądzimy też, że regulamin
ma charak ter tymczasowy i że po około pól roku zostanie skory gowa ny.
Wynika to ze sz tyw no śc i przyjęt yc h założe ń. Teo retycznie przy najmni ej
można się obawiać, że zdopi ngowa ni mo ż liwo śc ią zdobycia do ś ć wysokiego stypendium studenci będąsię uczyli tak pilnie, że suma stypendiów przekroczy przeznaczoną na ten cel pulę pienięd zy. Nies tety wielkość dotacji jest ograniczona, więc w ostatec zności groz i nam " ręczn a
Samorządu
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regulacja" . Nie spodziewamy się jednak, by groziło to w najblizszym
półroczu. W razie pojawienia się problemów jesteśmy gotowi podjąć
prace nad korektą wprowadzonego regulaminu. Czekamy z ciekawością, jak w praktyce będzie działał nowy system. Życzymy Samorządo
wi Studenckiemu powodzenia w realizacji proponowanych rozwiązań."
Mimo ze nie do końca nastąpiło ujednolicenie systemu stypendialnego między wydziałami , gdyz próg wymaganej średniej wyników jest
rózny na róznyc h wydz i ałach, na skutek przyjęcia nowego regulamin u
nastąpią "przepływy międzywydz i ałowe", tj. wydziały mające duzo
dobrych studentów będ ą ściągały więcej stypendiów.
Prorektor ds. Nauczania wyraza zadowolenie, ze została wyzwolona
aktywność studentów.
"W wielu wypadkach-mówi pror ekto r p rof. Lucj an Ja c ak - udało
się zach ęcić studentów do działań. To oni byli np. w duzej mierze współ
inicjatorami tworzenia otwartych pracowni komputerowych . A jest to
skala wydatków kilku dziesięciu miliardów złotyc h . Studenci chcieliby
zwiększenia i l ości zajęć zjęzyków obcych. Rozumiemy tę potrzebę, mimo
że i tu niezbędne są nakłady, np. na remonty Studium Języków Obcych.
Mamy nadzieję, ze uda się zwiększyć ilość zajęć z ję zyków obcych z240
na 300 godzin. JM Rektor zwiększył już o sześć liczbę etatów dla anglistów.
W podobny sposób studenci wykazujązainteresowanie dla przywrócenia ćwic ze ń z matematyki . Zac hęca nas to do działań. Liczymy, ze w
miejsce drobnych utarczek, które co prawda znakomicie podnoszą temperaturę dyskusji, ale niewiele zmieniają, rozpoczniemy współpracę na
wielu polach. Studenci zostali poproszeni np. o ud ział w pracach komisji ds. zarządzania domami studenckimi."
"Droga ws p ółpracy - podkreślił przy tym prof. Lucjan Jacak - po win-

9
na składać się z wzajemnyc h ustępstw. Zarówno pracownicy jak studenci Politechniki Wrocławskiej powinni m ieć na uwadze przyszłe losy
Uczelni. Pamiętajmy, że wobec szybko ros n ącej liczby studentów Uniwersytetu (29 tys . osób) i Akademii Ekonomicznej (12 tys.) Politechnika ze swymi 15 tysiącami studentów nie ma tak silnej pozycj i, jak w
minionych latach. Stąd widzimy potrzebę modyfikacji systemu rekrutacji studentów."
Prof. Ryszard Gonczarek, pełnomocnik prorektora ds . studenckich,
podkreśla rolę premiowania wyników w nauce.
"Należało stworzyć jednolity, ogólnouczelniany system, który premiowałby rzeczywiście dobrych studentów, a nie tylko dobrych w skali
wydziału - mówi p rof. Ryszard Go nczarek. - Poprzednio na wydziałach mających dużo dobrych studentów trudno było dostać stypendium
za wyniki w nauce. Ze wzglę du na powstałe w poprzednich latach
oszczędności mozna w tym roku wykorzystać zwiększonąpulę pienię
dzy. Dzięki temu nie trzeba się obawiać, że ewentualne niedoskonało śc i
przyjętego systemu stypendialnego stanąsię źródłem trudności finansowych. Trzeba się jednak liczyć, być mo ze, z koniecznością obniżenia
stawek stypendialnych w porównaniu z pierwszym okresem."
Obowiązujące przepisy powinny przeciwdziałać ewentualnym próbom
niewłaściwego wykorzystania wprowadzonego systemu. Przykładem
mo ze być problem osób studiujących na dwóch kierunkach. Zgodnie z
przygotowywaną interpretacją przepisów, aby dostać stypendium naukowe na więcej niżjednym kierunku studiów, trzeba nakazdym z nich
mieć pełny wpis, a nie przepisywane z innego kierunku zaliczenia. Co
do stypendiów socjalnych sprawajest oczywista: mo ż na pobierać tylko
jedno. Chodzi o racjonalne i jak najsprawiedliwsze wykorzystanie niezbyt dużych środków. Oby było ich jak najwięcej.
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zemplarzy, a często zdarzają się nakłady l 00-200 egz.). Są to niewąt
pliwie ksiązki bardzo potrzebne - gdyby nie tego typu wydawnictwa,
osiągnięcia w pewnych dziedzinach wiedzy zginęłyby w szufladach
badaczy. Jednak koszty wydania tego typu publikacji są bardzo du że i
pojawla się pytanie - jak długo_ bę d zie ~s na to stać?
Ro la wydawców uczelnianych systematyczn ·e rośnie. Coraz silniej
Już po raz trzeci wydawcy ksiązki akademickiej spotkaJ i się w gościnzaznacza się ich obecność w życiu wydawniczym, coraz większa ich liczba
nych murach Politechniki Warszawskiej, aby zaprezentqwać wydane w uczestniczy w targach książki , które sąjedną z ważniejszych mo żliwo1996 roku p o dręczniki, skrypty, monografie, słowniki, encyklopedie, ści Rrezimtowaniawłasnego dorobku i promowaniaswoich uczelni. Praca
publikacje popularnonaukowe,jednym słowem książki ; których od biorc~. nad rozpowszech""nianiem i marketingiem zaczyna ju ż przynosić efekty
jest ś rodowisko akademickie.
-publikacje z tych oficyn opuszczająmagazyny uczelniane i pojawiają
Organizatorem TKA były jak zwykle Wydawnictwa Naukowo-Tech- się w księgarniach naukowych całego kraju. Szata graficzpai edytorska
niczne, którym pomagało Bi uro Marketingowe Megaron, Pol.skie To- książekakademickichjest,-jakbywbrewtrudnościomfinansowym ,coraz
warzystwa Wydawców Książek orazStowarzysze nie Wydawców~zkół ,bardziej efektowna. W ten sposób można więc znaleźć odpowied ź na
Wyższych. W tym roku Targi zos tały włączone do obchodów 400-lecia
jedno z:_Postawionych wcześniej pytań- ksiązka naukowa musi być staSpołeczności Warszawy.
,
rannie opracowana, ponieważ w przeciwnym razie nie znajdzie nabywCo roku przy okazji takiego spotkania odradza się dyskusja nad po- cy.
."
jęciem "książka akademi cka". Czy termin "książka naukowa" jest za- ·
Oficyna Wydawnicza Politechni~i Wrocławskiej wraz z wydawnicwęzeniem tego pojęcia, czy wprost przeciwnie? Jakajestjej rola wżyci u twatni Po!itechniki Warszawskiej, Sląskiej, Poznańskiej i Świę-tokrzy
społeczności wyższej uczelni? Czy tutaj również możemy zaobserwoski ej prezentowała książki o charakterze naukowo-tephnicznym. Przedwać regres czytelnictwa, podobnie jak w przypadku innycn ksiązek
stawiliśmy ok. 80 tytułów - nowości , na naszym stoisku była równiez
(według danych, w ciąg u ostatnich 12 miesięcy 40% Polaków nie przedostępna pełna oferta naszych wydawnictw, które mozna było również
czytało zadnej książki, a 2,1 % od l do 4)? Czy książka naukowa powinna'
zamówi ć "wysyłkowo" . Najwięcej zainteresowania b u dziły skrypty i
być tania i wydana w sposób s iermiężny, czy jednak powinna być szcze~ ·podręczniki, poszukiwane również przez prowadzącą wykłady
gólnie starannie opracowana i traktowanajako dobro na szczególnych i ćwiczenia kadrę naukową. Tutaj nie mogliśmy się zbytnio pochwalić
prawach? Czy w czasie, kiedy sytuacja .finansowa uczelni i środowiska -liczba wydawnictw dydaktycznych w ostatnich latach maleje i stanowi
akademickiego jest coraz trudn i~j sza stać nas na "bylejakość" i czy nie • tylko;ok. 25% naszej prod ukcji. Jest to bardzo niepokojąca tendencja,
powin n iśmy właściwie zadbać o to, aby publikacje były na nalezytym
której skutki odczuwająprzede wszystkim studenci. A przecid,jak się
poziomie? Jaka powinna być ?ena książki- wysoka, bo wynikająca z dow i edzieliśmy, "Po litechnika Wrocławska ma takie dobre podręc zniki
kosztów prod ukcji, czy niezbędne bę d ą w dalszym ciągu kontrowersyj- i skrypty!".
ne dotacje? A jeże l i tak, to kogo ao to wać : wydawcę czy czytelnika?
Ofic_xna Wydawnicza PWr. publikując ok. 120 tytułów rocznie (tj. ok
Czy tradycyjna ksiązka m oże b:r:ćzagro żo n a przez nowe multimedia1ne '1600 a .w.) jest - jak się okazuje- największym wydawnictwem ucze tformy publikacji, czy może to zapowiadane zagrazenie przyczyni się ao nianym z uczelni technicznych (nawet Warszawa nie 9otrzymuje nam
dalszego rozwoju tekstów drukowanych?
kroku). Nasze publikacjewyróżniająsię szatągraficzną-co można było
Na te niełatwe pytania uczestnicy KA. i przedstawiciele świata nauk" doskąnale zaobserwować na Targach, porównując nasze książki z innypróbowali odpowied z i eć na sympozj um, tradycyjnie zorganizowanym mi, wyłożo nymi na sąsiednic h stoiskach wydaw.nictwpolitechnicznych.
jako impreza towarzysząca Targom. Dyskusja z sali konferencyj"nej
W tym roku zai nteresowanie książkami było wyjątkowo duże . Być
przeniosła się oczywiście do kuluarów. Nie udało się sformułowaćjedmoże wreszcie zapanowano nad problemem nagłośnienia imprezy.
noznacznych odpowiedzi na te pytania. Wyaawcy qzielili się swoimi Wszyscy oczekują, ze IV Krajowe TargiKsiążki Akademickiej Atena
doświadczeniam i i przedstawiali nie ł atwe proble111y związane z twar'97 będą równie udane. Wcześniej jednak wrocławskie środowisko
dymi prawami rynku. Wydawcy ucze lniani, ze względu na specyfikę akademickie będzie miało okazję zapoznać się z ofertą wydawców
swojej działalności, mają osobne problemy -produk ując rocznie ogrom- naukowych na III Wrocławskich Targach Książki Naukowej organizoną liczbę tytułów nie mogą nigdy liczyć na zyski płynące ze sprzepaży,
wanych przez Oficynę Wydawniczą PWr. na naszej Uczelni . Zapraszaalbowiem wydają główn ie ksiązki n isko n akładowe (poniżej l 000 e g- my w warcu po budynku A- 1.
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STANOWISKO
RADY GŁÓWNEJ
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 25 listopada 1996 r.

w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 1997
w zakresie dotyczącym szkolnictwa wyższego

Liczba studentów ogółem ma bowiem wzrosnąć w uczelniach
(i KUL) o 6,9%, zaś liczba studentów studiówdziennych otrzymujących pomoc stypendialną (stypendia socjalne i za
wyniki w nauce) 9,6%, a w uczelniach MEN o l 0,2%.
Wzrost ten nie znajduje jednak: odzwierciedlenia w zakresie przyrostu:
- wydatków rzeczowych w działalności dydaktycznej,
- wydatków na pomoc stypendia ln ą oraz wydatków rzeczowych
w obszarze pomocy materialnej dla studentów,
- wydatkówpłacowych umożliwiających zwiększenie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
Wydatki powyższe wzrastająjedynie z tytułu prognozowanych
wskaźników inflacyjnych i waloryzacyjnych , przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia w szkolnictwie wyższym.
Rada Główna z równą konsekwencją protestuje wobec takiej metody planowania budżetowego wydatków szkoln ictwa wyższego ,
która w szczegó lno ści:
- wymusza na uczelniach konieczność a n gażowa nia przychodów
pozadotacyjnych na finansowanie wydatków rzeczowych związa
nych z przyrostem liczby studentów; prowadzi do ograniczenia zakresu i spadku realnego poziomu przyznawanej pomocy stypendialnej;
- praktycznie hamuje rozwój ilościowy kadry nauczycieli akademickich.
S. Rada Główna po raz kolejny wskazuje na kon i eczność odstą
pienia od przyjętej od 1994 r. praktyki niepełnego sfinansowania
dotacyjnego wydatków płacowych uczelni wynikających z lim itowanego poziomu wynagrodzeń.
Wspomniany stopień sfinansowania w wysokości 96 , l% oznac~a że uczelnie powinny w 1997 r. zaangażować na 3,9% uzup eł
maJące dofinansowanie wydatków płacowych (łącznie z podwyż
ką) kwotę około l 07,5 mln zł z pozyskiwanych przychodów pozadotacyjnych.
6. W sytuacji przedstawionego zakresu angażowania przychodów
~łasnych uczelni na rzecz dofinansowania "''Ydatków rzeczowych
1 płacowych, konieczność ta staje się swoistą formą wymuszania
na uczelniach wzrostu przychodów pozadotacyjnych. W konsekwencji wiąże się to w co raz większym stopniu z podnoszeniem
odpłatności za studia - aby ucze lnie mogły sp ro stać wzrastającym
kosztom 1ch funkcjonowania i utrzymania bazy materia lnej nie rekompensowanym ze strony budżetu p aństwa.
. 7. Dalszy rozwój kształcenia w sytuacj i wyżu demograficznego
1 perspektywa systematycznego podnoszenia wskaźnika skaJaryzacji na poziomie węższym- w ce lu dorównania standardom europejskim- powodują, że konieczność rozbudowy inwestycyjnej
bazy dydaktycznej oraz budownictwo domów studenc kich stająsię
jednym z najbardziej newralgicznych problemów w szkolnictwie
państwowych

Rada Główna Szkolnictwa Wyżs zego zapoznawszy się z projektem ustawy budżetowej na rok 1997 stwierdza co następuje:
l . Projekt budżetu na 1997 r. zakłada dla działu 81 - "Szkolnictwo wyższe" wydatki w kwocie 3.700 ,4 mln zł wraz ze środkami
na sfinansowan ie podwyżki wynagrodzeń od dnia l kwietnia 1997
r. Stanowi to wzrost nominalny o 23,3% w relacji do przewidywanego wykonania 1996 r., a ujęciu realnym o 7,5%.
Udział tych wydatków w produkcie krajowym brutto (PKB) stanowi 0,86%, wobec 0,84% w 1996 r.
Ujęte w projekcie środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni w kwocie 206,8 mln zł skalkulowano przy założeniu 96, l% stopnia sfinansowania dotacyjnego tych
wydatków płacowych uczelni, a więc w analogicznej skali jaką
zastosowano od 1996 r. w odniesieniu do sfinansowania limitowanych wynagrodzeń osobowych i wypłat z zakładowego funduszu
nagród wraz z pochodnymi od płac . .
Wiąże to się z uwzględnieniem przeciętnej podwyżki od dnia l
kwietnia 1997 r. na poziomie 116,8 zł na etat ka lkul acyjny, co ma
zapewnić dynamikę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w szkolnictwie· wyższym- w relacji do przeciętnego wynagrodzenia z 1996
r. w ujęciu średniorocznym- nominalnie o 25,0%, a realnie o 8,8%.
2. Przedstawione dane syntetyczne projektu budżetu na 1997 r.
wskazują, iż nie zapewniono dla szkolnictwa wyższego tak znacznej dynamiki wzrostu realnych wydatków jak w 1996 r., w którym
kształtuje się on na poziomie około 15,5%.
Projekt ten nie jest więc wyrazem urzeczywistniania "Rezolucji
Sejmu RP z dnia 13 p aździern i ka 1995 r. w sprawie założeń polityki edukacyjnej państwa oraz finansowania szkoln ictwa wyższe
go i nauki", zakładając ej zwiększe ni e udziału wydatków budżetu
państwa na szkolnictwo wyższe do 2% PKB.
~imo uwzgl ędnienia przesłanek dla przezwyciężenia kryzysu,
w Jakim w ostatnich latach z najd owało się szkolnictwo wyższe,
projekt nie spełniajednak oczekiwań, które Rada Główna wyraża
ła w stanowisku nr -42/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie
założeó do projektu budżetu na 1997 r. w zakresie szkolnictwa
wyższym.
wyższego w resorcie edukacji narodowej, jak również sugestii i
Tymcza~em od szeregu lat poziom nakładów inwestycyjnych,
wskazaó formułowanych przez Radę Główną w poprzednich latach- zwłaszcza przy okazjiprezentacji stanowiska wobec budże uwzględmanych w corocznych ustawach budżetowych, nie zapewma optymalnych warunków realizacji inwestycji. Budowy ciągną
tów rocznych szko lnictwa. wyższego.
3. W zakres ie wynagrodzeó proponowany wzro st wydatków pła s 1ę latami. Możliwość podejmowan ia nowych inwestycji ogranicowych jest w znacznej mierze konsekwencją skutków przecho- czonajest do pojedyńczych za dań , których ledwi e kilka podjęto w
uczelniach MEN w ostatnich latach.
dzących preferencyjnej podwyżki wynagrodzeń od lipca 1996 r.
Odnotowany w projekcie ustawy budżetowej na rok 1997 znadla nauczycieli akademickich, które w przyszłym roku przewyż
czący wzrost wydatków inwestycyjnych w dziale 81 - "Szkolnicszają prognozowaną stopę średniorocznej inflacji (15,0%).
Rzeczywisty wzrost będzie więc ograniczony, co w istotnym stop- t~o wyższe" (nominalnie o 36,3%, a realnie o 21 ,9%) jest w dużej
niu zniweluje pozytywny efekt tegorocznej podwyżki- w kontek- mierze wzrostem pozornym. Wiąże się głównie ze znacznym udział em wydatków na cztery inwestycje centralne (w MEN i MZiOS) ,
ście potrzeby zapewn ienia niezbędnego realnego wzrostu przecięt
nych wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowniczych na które przewiduje się 26, l% ogółu wydatków inwestycyjnych
planowanych w kwo cie 136,2 mln zł, w tym MEN- 92,4 mln zł.
uczelni.
Rada Główna z całąmocąpodtrzymuje więc pogląd, że w aspekNie będzie zatem dyna micznie kontynuowany proces kształto
cie
perspektywicznym istniej e pilna potrzeba radykalnego wzrostu
wania zam ierzonych re lacj i wynagrodzeń nauczycieli akademicwydatków inwestycyj nyc h na budownictwo obiektów dydaktyczkich do przeciętnych wynagrodzeó w sektorze przedsiębiorstw.
4. Projekt budżetu na 1997 r. konsekwentnie nie bierze pod uwagę nych i domów studenckich - conajmniej w skali 3-krotnie więk
-podobni e jak w latach poprzednich - konieczności zapewnienia szym niż zap lanowano na rok 1997.
wzrostu wydatków, adekwatnego do skali przyrostu zadaó edukaPRZEWODNICZĄCY RADY GŁÓWNEJ
(-) J erzy Osiowski
cyjnych.
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Biblioteka

Główna

i O/NT informuje

OClLC
w Bibliotece Głównej i Ośrodku
Informacji Naukowo -Technicznej
Politechniki Wrocławskiej
Biblioteka Główna
płatny dostęp on-line

i OINT informuje, że posiada promocyjny, bezdo serwi su FIRSTSEARCH OCLC. Umożliwia
on przeszukiwanie wielu baz danych, a między innymi:
• WODLDCAT - 35 mln opisów bibliograficznych- książki, czasopisma, materiały konferencyjne itp .,
• ARTICLEFIRST- opisy bibliograficzne artykułów z ok. 12,5 tys.
czasopism naukowych od 1990 r.,
• CONTENTFIRST - spisy treści ok. 12,5 tys . czasopism naukowych
od 1990 r.,
• FASTDOC-ok. 200 tys. artyk ułów z czasopism indeksowanych przez
ba zę ArticleFirst - możliwość ich sp rowad ze nia poc ztą elektroniczną,
• PAPERFIRST- 580 tys. opisów bibliograficznych referatów, materiałów konferencyjnych gromadzonyc h w British Library od 1.10.1993
r.,

• PROCEEDINGSFIRST - 190 tys. opisów bibliograficznych matekonferencyjnych gromadzonyc h w British Library od 1.10.1993

riałów

r.,
• EVENTLINE- zapowiedzi międzynarodowych konferencji, sympozjów, zjazdów i wystaw.
Zac hę camy do częstych poszukiwań, ponieważ od stopnia wykorzystania serwis u FirstSearch za l eży przyznanie dotacji na ten cel w 1997
roku .
Sposób logawania s ię :
l . http ://www.oclc.org/
2. connect to OCLC Services
3. FirstSearch
4. Web Access to FirstSearch
5. UseFirstSearch
6. Autorization: 100-135-207
Password: chant%cxy
Ha sło jest aktualne do końca grudnia.
Ewentualne pytania proszę kierować do Oddziału Informacji Bieżącej BGiOINT:
teł.

23-08 i 22-62-12, e-mail: bg@bg.pwr.wroc.pl

Analiza cytowań
w BGł i OINT PWr
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania społecz
akademickiej analizą cytowań . Podstawowym ź ródł em, które
umożl i wia wykonywanie analiz są indeksy cytowań wydawane przez
Institute for Scientific Information w Fi ladelfii . W Bibliotece Głównej
i OINT PWr anali zę przeprowadza się w oparciu o trzy serie tego wydawnictwa:
- Science Citation Ind ex (SCI) - obejmuje ok. 3300 czasopism zzakresu
nauk podstawowych (matematyka, fizyka, chemia), technicznych, medycznych, przyrodni czych, rolniczych i (w niewielkim zakresie) spono śc i

łecznych ,

- Social Science Citation Ind ex (SSCI) - ok. 1400 czasopism z zakresu nauk społecznych (m.in. filo zofii, pedagogiki, socjologii, psychologii, politologii , gospodarki , za rządzania, informacji naukowej),
- Art & Humanities Citation Index (A&HCI) - indeksuje ok. 1100
czasopism z takich dziedzin , jak: architektura, sztuka, muzyka, literatura, film.
Biblioteka Główna prenumeruje Science Citation Index od 1971 roku
w wersj i drukowanej, a od 1986 roku na dyskach optycznych i od samego poc zątku przygo towuj e analizy cytowań dla pracowników Uczelni.
Pozwoliło to na zdo bycie du żego doświadczenia i na wypracowanie
unikalnego w skali kraj u warsztatu pracy.
Wyko nanie anali zy w oparciu o ser ię rejestrującą nauki śc isłe i techni czne (SCI) ni e zaspo kaj ało potrzeb pracowników tych instytutów
Uczelni, których działalność badawcza wykracza poza tę tematykę.
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Dlatego od 1990 roku wykonujemy dodatkowo, w Bibliotece Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu , analizę w oparciu o serię, która obejmuje
nauki społec zne (SSCI). Przeprowadzono także w Bibliotece Ja giello ń
skiej w Krakowie analizę cytowań za lata 1994-1995 wykorzystując serię
Sztuka i Nauki Humanistyczne (A&HCI).
Analizę cytowań wykonuje się dla wszystkich pracowników Uczelni
od stopnia naukowego doktora. Indeksy cytująprace wyłącznie według
nazwiska pierwszego autora publikacji, dlatego pełną analizę mo żna
wykonać tylko w oparciu o kompletnąbibliografię prac ka żde go autora.
Istotne jestwięc dokumentowanie dorobku naukowego (również sprzed
okresu zatrudnienia na Politechnice Wrocław skiej).
Podane dane dotyc zące cytowań pracowników Politechniki Wro cław
skiej od 1971 roku znajdują s ię w Bibliotece Głównej. Dane liczbowe
o cytowaniach zamieszczane są w wydawnictwie "Analiza dorobku
naukowego pracownikówPolitechniki Wrocławskiej ", które ukazuje s i ę
na wiosnę ka ż dego roku. Ponadto pracownicy Uczelni otrzymują na
bieżąco z każdego roku dane o cytowaniach swoich prac.
Z satysfakcjąmożemy powied z ieć , ż ę Biblioteka Główna i OINT jest
jedyną instytucją w kraj u wykonującą w sposób kompl eksowy anali zy
cytowań i to nie tylko na potrzeby pracowników Politechniki Wrocław
skiej. W ostatnim roku zwróciło s i ę do nas w tej sprawie około 60 ins tytucji , a wśród nich i te, które po sia dają w swych zbio rach Science Citatian Index.
Oprócz wspomnianejjużanalizy indeksy cytowań umożliwiają bie żą
ce i retrospektywne wyszukiwanie literatury na poszczególne tematy,
śledzenie aktywności naukowej instytucji, zes połów i pracowników
naukowych.
Wszelkie pytania zw iązane z powy ższy mi zagadnieniami pro szę ki erować do Oddziału Informacji Bieżącej BGiOINT:

teJ. 23-08 i 22-62-12, e-mail: bg@bg.pwr.wroc.pl

Posiedzenie Rady Bibliotecznej
W dniu 8.1 1.1996 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Bibliotecznej w nowym składzie wyłonionym w ramach ogólnouczelnianej zmiany kadencji wład z i ciał przedstawicielskich w Uczelni. O s kład zie Rady
i jej zadaniac h pisaliśmy w PRYZMACIE nr 78 s. 12.
W po siedzeniu uczestnic zył prof. Jerzy Zdanowski , prorektor ds.
Nauki .
Pierwszy m punktem porządku obrad było przedstawienie przez dr.
H.S zarskiego zapisów dotyczących znaczenia i zasad funkcjonowania
Rady Bibliotecznej w takich dokumentach, jak: Ustawa z 1990 r. Statut
Politechniki Wrocław s kiej i Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego.
Następnie prof. J.Zdanowski, prorektor ds. Nauki, w swojej wypowied zi, odnoszącej się do całości spraw bibliotecznych w Uc zelni, główny
akcent poło ży ł na n as tępując yc h zagadnieniach:
• re struM<turyzacja sys temu biblioteczno-informacyjnego;
• koniec zność łączenia, bibliotek instytutowych w więks ze biblioteki
wydziałowe , odpowiednio wyposażo ne zwłas zcza w sprzęt komputerowy umo żliwiający sieciowy dostęp do informacji;
• wydłużenie czasu obsług i czytelników;
• zmniejszenie zatrudnienia.
Przedstawione działania mają doprowad z ić do wymiernych oszczęd
ności, które można będzie przeznac zyć np. na finan sowanie zbiorów.
Prof. J.Zdanowski poruszył także sprawę budowy nowej biblioteki.
Koszt tej inwestycji wynosi ok. 600 mld st. złotych. W Uczelni istnieją
także inne potrzeby remontowo budowlane , np. Studium Ję zy ków
Obcych, Wydział Chemii , utrzymanie i rozbudowa sieci komputerowej .
Po wypowied zi prof. J.Zdanowskiego wywiązała się dyskusj a, w której
udział wzięli: prof. J.Mołchowski, mgr Ł.Talarczk-Malcher , dr
A.Grzegorczyk, mgr R.Rohleder, mgr D.Dudziak, mgr in ż. D.Gła ze k.
Na zakończenie obrad głos zabrał dr H.Szarski, który przekazał informacje dotyczące zgłoszenia przez Bibliotekę Główną do KBN wniosków do dofinansowanie baz danych wykorzystywanych sieciowo . Przewodniczący Rady prze dstawił także program na s tępnego posiedzenia "Sprawozdanie z d z iałalności sys temu biblioteczno-informacyjnego w
roku akadem. 1995/ 1996" oraz ramowo nakre ś lił tematy dalszyc h spotkań. Po zakończeniu obrad, pod nieobecno ść dyr. H.Szarskiego pro f.
J.Zdanowski poprosił Radę o wyraże nie op inii dotyc zącej kadencji stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej . Wobec braku zapi sów w Ustawie i Statucie PWr o kadencyj no śc i dyrektora Biblioteki Głównej, Rada
u z nała , że jej dals ze utrzymywanie nie jest uzasadnione.
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KS JĄZKJ, które polecamy ...
Informat:or
Nauki
Polskiej
XXVI edycja w 5 tomach
Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
cena kompletu (wraz z kosztami wysyłki):
95 zł w miękkiej okładce, 150 w twardej okładce.

Wyd.

Nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście ta ksiązka jest kaźde
mu niezbędnie potrzebna, ale na pewno warto wiedzieć, kto ,
ze znajomych ją posiada. Może nawet warto złożyć się na ~
kolezeński prezent dla uczynnego kolegi? Bo czegóz tam ni ł
ma!
z ·
Tom pierwszy zawiera wykaz instytucji, agend rządowych -s..:>
i ciał doradczych kształtujących k:ierunki rozwoju nauki w
Polsce.
Tom drugi to wykaz placówek naukowych PAN, szkół wyzszych, placówek badawczo-rozwojowych, bibliotek, archiwów i muzeów prowadzących działalność naukową.
Tom trzeci informuje o towarzystwach, stowarzyszeniach
naukowych, regionalnych instytutach i ośrodkach naukowobadawczych, a takźe fundacjach działających na rzecz nauki .
Tom czwarty zawiera nazwiska samodzielnych pracownikównauki zatrudnionych w placówkach naukowych, szkołach
wyzszych i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Tom piąty przedstawia dane o Polakach lub osobach polskiego pochodzenia pracujące w sferze nauki i dydaktyki poza
granicami Polski.
Poniewaz podobno trudno znaleźć w księgamiach ksiązki ,
które reklamujemy, tym razem - ułatwienie. Zaprezentowaną
publikację mozna zamawiać pod adresem: Ośrodek Przetwarzania Informacji, al. Niepodległości 188 b, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, teł. 25-08-09, fax 25-33-19 oraz dokonywać wpłaty na konto: PBK SA, UJ O/Warszawa, ul. Jasna 8,
00-950 Warszawa nr 370015-978729

Multimedia dla mas
20 listopada w sali 248 Gmachu Głównego odbyło się uroczyste otwarcie nowego laboratorium komputerowego na
Wydziale Informatyki i Zarządzania . Obecni byli liczni i szacowni goście: JM Rektor prof. Andrzej Mulak. prorektor ds.
nauczania prof. Lucjan Jacak, władze Wydziału IiZ, przedstawiciele firmy Compaq i jej polskiego przedstawiciela - Computerlandu. A przeciez nie jest to pierwsze studenckie laboratorium komputerowe Wydziału Informatyki i Zarządzania. Jest
ichjuz 12, prowadzi się w nich liczne zajęcia ogólnouczelniane dla studentów z innych wydziałów.
Terazdzięki staraniom Wydziału IiZ (który zgromadził więk
szość potrzebnych na ten cel pieniędzy), władz Uczelni , które
dolozyły l/4 funduszu, a takze solidnemu sprzętowi dostarczonemu przez firmy Compaq i Computerland, powstało laboratorium multimedialne, które pozwoli korzystać z nowoczesnych,
rozproszonych baz danych typu klient-serwer, z usług internetowych i sieci rozległych. Laboratorium jest połączone ze
światem szybkimi łączami - liniąświatłowodowąo przepustowości l 00 M bitów. W przyszłości, gdy pozwoli na to sieć

miejska, przepustowość ta będzie w pełni wykorzystywana.
Całe oprogramowanie pracuje w środowisku Windows.
Wykorzystuje się tu Windows NT 4.0, a na stacjach roboczych Windows '95. Jest to zgodne z koncepcjąstworzenia
sprzyjającego uzytkownikowi , szybkiego i nowoczesnego
systemu.
Laboratorium będzie intensywnie wykorzystywane do
celów dydaktycznych. Jak zapewnia mgr inz. Dariusz Król ,
asystent w Zakładzie Systemów Informacyjnych Wydz. IiZ
i kierownik nowego laboratorium, w tym semestrze zajęcia
specjalistyczne będąodbywały się tu od godz. 7.30 do 20.30.
Uczestniczyć w nich będą głównie studenci TV i V roku
specjalizujący się w systemach informacyjnych. W soboty
i niedziele będą się odbywały w laboratorium zajęcia wieczorowe i dla studentów zaocznych. Przewiduje się tez zajęcia dla uczestników studiówpodyplomowych i uzupełnia
jących magisterskich.
W laboratorium będzie też można prowadzić prace eks p eC mentalne z dziedziny sieci lokalnych. Z tego względu wiele
,.tył. ostek PWr, a takźe Wrocławskie Centrum Sieciowo-Su.;ł'~
mputerowe, zgłosiło się z prośbą o uzupełnienie im
~~ ~ sazenia.
ście mieli okazję zobaczyć przykłady prac dyplomo6
11~
ch wykonanych przy pomocy technik multimedialnych i
spróbować szampana. Sądzić nalezy, że dzięki temu ostatniemu obrazy na ekranach monitorów poruszały się bardziej
płynnie .

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU
Pełnomocnik Prorektora ds. KomputeryzacjiDydaktyki ogła-

sza przetarg na opracowanie
CENTRALNEGO SYSTEMU OBSŁUGIDYDAKTYKI
DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
l . Przetarg ma charakter zamknięty - udział w nim mogą
brać jedynie pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej.
2. Przedmiotem przetargujestopracowanie centralnego komputerowego systemu obsługi dydaktyki w skali całej uczelni
i powinien zawierać m.in . następujące moduły:
• Rekrutacja,
• Album Studentów,
• Tok Studiów,
• Zapisy na Kursy Wybieralne Ogólnouczelniane,
• Stypendia,
• Archiwum,
• itp,
3. Oferta pGwinna zawierać koncepcję systemu oraz koszt i
termin jego realizacji.
4. Oferty naleźy składać w Dziale nauczania (pok. 148, budynek A-1) do dnia 31 stycznia 1997 r.
S. Informacji dodatkowych ud zielać będą:
dr inż. W.Marek Barański (te!. 29-69),
mgr inz. Hanna Hclman (teł. 22-76)
~)
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