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ENERGETYKA 2002
Zorganizowana pod honorowym patronatem ministra nauki prof. Micha³a Kleibera konferencja naukowo-techniczna ENERGETYKA 2002 odby³a siê w dniach 6-8
listopada. Organizatorami jej byli Polska
Akademia Nauk – Komitet Termodynamiki i Spalania oraz Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów. W³adze Uczelni
wspar³y imprezê organizacyjnie. W sk³ad
komitetu honorowego weszli JM Rektor
prof. Tadeusz Luty i b. Rektor prof. Andrzej Mulak. W gremium tym znaleŸli siê
te¿: wojewoda dolnoœl¹ski Ryszard Nawrat,
prof. Jurij Rudavskij (rektor Politechniki
Lwowskiej), konsul RFN we Wroc³awiu
Horst Siffrin, przewodnicz¹cy Komitetu
Termodynamiki i Spalania PAN prof. Jaros³aw Mikielewicz, prof. Jan Szargut (cz³.
rzecz. PAN), przewodnicz¹cy Sekcji Nauk
Technicznych CK prof. Henryk Hawrylak,
dyrektor generalny Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Œrodowiska S³awomir Krystek, prezes Elektrowni Be³chatów
S.A. Edward Najgebauer, prezes Elektrowni Turów Jerzy £askawiec, wiceprezes
Kogeneracji S.A. Józef Pupka i prezes
RAFAKO S.A. Ryszard Kapluk.
Sk³ad ten pokazuje, ¿e w inicjatywê w³¹czy³y siê zarówno œrodowiska akademickie, jak przemys³owe. Tak¿e tematyka wyst¹pieñ odzwierciedla³a to wszechstronne
podejœcie. Organizatorzy mog¹ z pewnoœci¹ mówiæ o sukcesie. Dobra okaza³a siê
koncepcja podjêcia szerokiej tematyki, która przyci¹gnê³a oko³o 200 osób, w tym wielu absolwentów Wydzia³u MechanicznoEnergetycznego.
Atrakcyjnym pomys³em by³o rozpoczêcie obrad od kilku otwartych wyk³adów,
które porusza³y kwestie szeroko pojêtych
relacji miêdzy cz³owiekiem, nauk¹ i technik¹. Interesuj¹c¹ perspektywê tych zwi¹zków przedstawi³ prof. Andrzej Wiszniewski w wyk³adzie „Nauka – Technika – Cz³owiek”. Prof. £ukasz Turski w referacie
„Cywilizacja bez energii?” zaprezentowa³
spojrzenie fizyka poruszonego silnym
(mo¿e zbyt silnym) uzale¿nieniem naszej
cywilizacji od Ÿróde³ energii.

Przedstawiciele Elektrowni Turów Jerzy
£askawiec i Roman Walkowiak omówili
zmiany zachodz¹ce w polskiej energetyce,
m.in. plan utworzenia w oparciu o elektrownie Turów, Be³chatów i Opole energetycznej rezerwy strategicznej. Autorzy wezwali do wspó³pracy œrodowisk przemys³owych i akademickich, gdy¿ bêdzie to
powa¿ny atut w nadchodz¹cej twardej grze
rynkowej.
Dyr. Eugeniusz Bilikowski zaprezentowa³ Elektrowniê Be³chatów, jej wskaŸniki
techniczno-ekonomiczne, kierunki rozwoju i modernizacji zak³adu. Firma szczyci siê
najni¿szymi cenami rynkowymi energii i
wysokim stopniem wykorzystania swego
potencja³u.
Prof. Jacek ¯elkowski z TU Clausthal
przedstawi³ (wraz ze wspó³autorem F. Bauerem) na przyk³adzie niemieckim niezmiernie istotne zagadnienie strategii rozwoju
przemys³u energetycznego. W Unii Europejskiej zwyciê¿a tendencja wolnorynkowa. W Niemczech ju¿ 100% energii jest
sprzedawane na gie³dzie. Wejœcie Polski do
zjednoczonej Europy musi spowodowaæ
równie¿ przyjêcie takich zasad, choæ obecnie 95% obrotów nastêpuje na podstawie
kontraktów d³ugoterminowych, a tylko 5%
– gie³dowych.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznaæ
siê z wyst¹pieniem prof. W³odzimierza
Kordylewskiego na temat niskoemisyjnych
technik spalania realizowanych w konwencjonalnej technologii. Podkreœli³, ¿e rezultatem ich wprowadzenia w przemyœle jest
istotne zmniejszenie zanieczyszczenia œrodowiska i dostosowanie do przepisów UE.
W sesji dotycz¹cej kierunków rozwoju
energetyki przedstawiono zagadnienia zarówno konwencjonalnej jak niekonwencjonalnej energetyki. Z tego pierwszego zakresu tematycznego omawiano nowe technologie (np.kot³y fluidalne, kot³y na
parametry nadkrytyczne), niskoemisyjne
techniki spalania i wysokosprawne technologie oczyszczania spalin. Niekonwencjonalna energetyka to przede wszystkim
wprowadzanie energetyki odnawialnej
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R O Z M A I T O Œ C I
„WAMPIRIADA”

4 grudnia na Politechnice Wroc³awskiej
mo¿na by³o oddawaæ krew przy trzech stanowiskach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. „Wampiriad¹” zosta³a – ju¿ nie
po raz pierwszy – zorganizowana przez
NZS i RCK, przy wsparciu w³adz uczelni.
W tym roku patronat nad t¹ akcj¹ objêli JM
Rektor PWr oraz prezydent Wroc³awia
Rafa³ Dutkiewicz.
Osoby, które zdecydowa³y siê na udzia³
w akcji, mog³y uzyskaæ bezp³atnie wyniki
badañ krwi. Mia³y te¿ mo¿liwoœæ wype³nienia ankiety i udzia³u w losowaniu nagród.
DLA PODRÓ¯NIKÓW

Informujemy wszystkich zainteresowanych, ¿e w Dolnoœl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim uruchomiono infoliniê pod numerem (71) 340 65 94, gdzie uzyskaæ mo¿na
informacje dotycz¹ce:
• adresów i numerów telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzêdów konsularnych,
• adresów i numerów telefonów przedstawicielstw dyplomatycznych w
Polsce,
• wiz i terminów wa¿noœci paszportu
przy wyjazdach zagranicznych.
Baz¹ udzielanych informacji bêdzie Poradnik 2002 „Polak za granic¹” wydany
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Pe³ny tekst poradnika jest dostêpny na stronach internetowych: www.msz.gov.pl .
ZNOWELIZOWANY KODEKS PRACY

W dniu 1 stycznia 2003 r. wchodz¹ w
¿ycie kolejne przepisy znowelizowanego
Kodeksu Pracy, og³oszone w ustawie z dn.
26 lipca 2002. Czêœæ z nich zaczê³a obowi¹zywaæ ju¿ z koñcem listopada 2002 r.
Zakres zmian jest szczegó³owo przedstawiony na stronie internetowej:
www.nszz.pwr.wroc.pl
KONCERTY NA PWR

11 grudnia w auli PWr odby³ siê pierwszy koncert z cyklu „Akademia Muzyczna
w Politechnice”. Wyst¹pili w nim Big-Band
Aleksandra Mazura i The Sound Office.
którzy wykonali hity i standardy jazzowe.
Przedsiêwziêcie to jest wynikiem porozumienia, które zawarli rektorzy Akademii
Muzycznej im. Karola Lipiñskiego we
Wroc³awiu i Politechniki Wroc³awskiej.
Koncerty z tego cyklu bêd¹ odbywaæ siê

w czasie roku akademickiego w auli PWr
(w przysz³oœci tak¿e w Studenckim Centrum Kultury Muzycznej) nie rzadziej ni¿
raz w miesi¹cu.
Wstêp na koncerty bêdzie bezp³atny, a
wystêpuj¹cy studenci nie bêd¹ otrzymywaæ
honorariów.
NOWY STAROSTA

W „S³owie Polskim” z 17 grudnia br.
znalaz³a siê informacja, ¿e od koñca listopada funkcjê starosty powiatu jeleniogórskiego pe³ni Jacek W³odyga. Jest on absolwentem i pracownikiem Politechniki Wroc³awskiej. W ostatnich latach by³
dyrektorem uczelnianego Zak³adu Badawczo-Wdro¿eniowego w Jeleniej Górze. Zajmowa³ siê problemami zwi¹zanymi z
ochron¹ œrodowiska.
KBN – PROGRAMY OFFSETOWE

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem
og³oszenia wyników przetargu na zakup
samolotu wielozadaniowego dla polskiej
armii zwracamy Pañstwa uwagê na towarzysz¹cy zakupom uzbrojenia system kompensacji dla kraju dokonuj¹cego zakupu,
zwany popularnie offsetem.
Wœród dziedzin, które bêd¹ wspierane poprzez programy offsetowe powinna znaleŸæ siê nauka. Dlatego tez gor¹co
zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³owym opisem tego zagadnienia i rozwa¿enia udzia³u w programach offsetowych.
Szczegó³y znajduj¹ siê na stronach Komitetu Badan Naukowych pod adresem
http://www.kbn.gov.pl/finauki98/offset.html
Wszelkie pytania dotycz¹ce offsetu prosimy kierowaæ na poni¿szy adres:
Komitet Badañ Naukowych
Biuro Spraw Obronnych
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. +22 621 59 41
fax. +22 529 22 77
bo@kbn.gov.pl
IX WTKN

IX Wroc³awskie Targi Ksi¹¿ki Naukowej odbêd¹ siê w 19-22 marca 2003 w
Gmachu G³ównym PWr. Organizatorem
jest Oficyna Wydawnicza PWr, wspó³organizatorami: „Forum Akademickie” i Stowarzyszenie Wydawców Szkó³ Wy¿szych.
Patronat obj¹³ JM Rektor PWr..

POSIEDZENIE KAUT

29 listopada odby³o siê w Krakowie
(AGH) robocze posiedzenie prezydium Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.
1. Przygotowywano program obrad plenarnego posiedzenia zaplanowanego na 9
grudnia na Politechnice Warszawskiej i
maj¹cego przyj¹æ standardy dla kolejnych
kierunków:
– nawigacji,
– geodezji i kartografii,
– zarz¹dzania i marketingu.
Wi¹¿e siê z tym powo³anie zespo³ów
oceniaj¹cych dla tych kierunków.
Przewiduje siê wszczêcie procedury
akredytacyjnej dla kierunku fizyka techniczna i powo³anie w tym celu Grupy Ekspertów. KAUT przyjmie zg³oszenia kolejnych
jednostek, które chc¹ uzyskaæ akredytacjê
ze zg³oszonych wczeœniej kierunków (elektronika i telekomunikacja, in¿ynieria materia³owa).
Istotnym punktem bêdzie dyskusja nad
procedur¹ przyjmowania raportów zespo³ów oceniaj¹cych.
2. Prezydium KAUT dokona³o przegl¹du opinii zespo³ów oceniaj¹cych powsta³ych w wyniku wszczêtych postêpowañ.
Procedura przewiduje, ¿e raporty te, po
przedstawieniu ich Prezydium KAUT
i przyjêciu ich przez Prezydium, zostan¹
wys³ane do wizytowanych jednostek, które
bêd¹ mog³y ustosunkowaæ siê do zawartych
w raportach ocen i uwag krytycznych oraz
dostosowaæ siê do zaleceñ.
Na kolejnym zebraniu plenarnym KAUT
jednostki, których ostateczny wynik oceny
bêdzie zadawalaj¹cy, uzyskaj¹ akredytacjê
swoich kierunków. Po raz pierwszy zakoñczenie takich postêpowañ odbêdzie siê w
styczniu (16-17.01.2003 r.). Mamy nadziejê, ¿e wtedy w³aœnie certyfikaty zostan¹
przyznane kilku jednostkom PWr, które
by³y wizytowane na pocz¹tku bie¿¹cego
roku akademickiego.
Kierunki PWr, które ubiega³y siê o akredytacjê, to:
– architektura,
– automatyka i robotyka,
– informatyka,
– mechanika i budowa maszyn,
– elektrotechnika,
– in¿ynieria materia³owa.
Mo¿e ju¿ nied³ugo bêdzie ich wiêcej.
Przypomnijmy, ¿e prace nad uruchomieniem procedur zaczê³y siê rok temu na PWr.
Po pierwszych nieco wolniejszych krokach
dzia³ania zosta³y zdynamizowane – stwierdza prorektor J. Œwi¹tek.
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III posiedzenie Senatu
(28.11.2002)
Senat uczci³ pamiêæ zmar³ego prof. Stefana Chanasa i dra hab. Zbigniewa Zboiñskiego.
• Pozytywnie zaopiniowano kandydaturê
dra hab.in¿. Miros³awa Millera (W-3) na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz kandydatury dra hab.in¿. Ryszarda Czarnego,
dra hab.in¿. Tomasza Kocha i dra hab.in¿.
Jaros³awa Stryczka (wszyscy z W-10) o
ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PWr.
• Zatwierdzono opiniê opracowan¹ przez
prof. Boles³awa Mazurka, a przedstawion¹
przez prof. J.Fleszyñskiego, o dorobku prof.
Anthony’ego J.Mosesa, któremu Politechnika Lubelska zamierza nadaæ doktorat h.c.
• JM Rektor przedstawi³ wniosek zmiany zapisu w Statucie PWr dotycz¹cy zatrudnienia adiunktów i oceny nauczycieli akademickich. Wezwa³, by dziekani, komisje senackie i Senat umo¿liwili zwiêkszenie
swobody w prowadzeniu polityki kadrowej
przez skrócenie okresu zatrudnienia adiunktów. Podkreœli³, ¿e prawo nie mo¿e dzia³aæ
wstecz, a wiêc zmiana bêdzie dotyczyæ tylko
przysz³ych adiunktów, nie zostan¹ naruszone dotychczasowe zobowi¹zania. W oparciu
o art. 68 p. 2 Ustawy o szkolnictwie wy¿szym,
który mówi o zatrudnianiu adiunkta na okres
9 lat lub d³u¿szy zaproponowano po konsultacjach z komisjami senackimi okres 11-letni. Przedstawiciele zwi¹zków zawodowych
dr R. Wroczyñski („S”) i dr B.Majchrzak
(ZNP) wnioskowali o wyraŸne sformu³owanie zasady bezpieczeñstwa zatrudnienia na
dotychczasowych zasadach dla obecnych adiunktów.
Prof. E.Rusiñski wyrazi³ nadziejê, ¿e proponowane zmiany bêd¹ s³u¿y³y rozwojowi
uczelni. Prof. J.ZwoŸdziak zapyta³ o sytuacjê doktorantów (by³ych asystentów) koñcz¹cych studia doktoranckie.
Radca prawny PWr mgr M. ¯aczek, o którego opiniê zwracano siê w dyskusji, musia³
ex promptu ustosunkowywaæ siê do formalnych kwestii podnoszonych przez cz³onków
Senatu.
Zmiana statutowego zapisu wymaga³a
wiêkszoœci 2/3 pe³nego sk³adu Senatu (min.
48 g³osów). Wprowadzono sformu³owanie, ¿e
okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta
osoby bez habilitacji nie powinien przekroczyæ:40 lat dla osób mianowanych przed
28.11.2002 r., a 11 lat – po 28.11.2002 r.
Wynik g³osowania: 58:1:5.
• Omawiano nastêpnie kwestiê sankcji za
niepoddanie siê przez nauczyciela akademickiego okresowej ocenie. Nie jest to zjawisko
marginalne. Ostatnio skorzysta³o z takiego
wyjœcia 350 z ok. 2000 nauczycieli. W dyskusji nad projektem zmian w przepisach zg³oszono szereg poprawek. Ich ostateczna forma
zostanie ustalona na nastêpnym posiedzeniu.
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• JM Rektor poinformowa³, ¿e ministerialny dokument „Strategia rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce do roku 2010” by³
ju¿ przedmiotem opinii RGSzW i KRASP,
która oczekuje podjêcia intensywnych prac
nad „Prawem o szkolnictwie wy¿szym”. Senat przyj¹³ w³asne stanowisko nt. „Strategii”
(61:0:0). Podtrzymano w nim pogl¹d KRASP.
Stwierdzono te¿, i¿ dokument nie spe³nia
pok³adanych w nim nadziei, gdy¿ selektywnego ujmuje problemy uczelni. Np. brak dzia³añ s³u¿¹cych rozwi¹zaniu narastaj¹cych problemów kadrowych, zw³aszcza wieloetatowoœci i „luki pokoleniowej”. Nie przedstawiono
w „Strategii” koncepcji przysz³ej struktury
szkolnictwa wy¿szego, przewidywanego rozwoju szkolnictwa zawodowego, specyfiki
kszta³cenia w ró¿nych systemach studiów itd.
Trudno dostrzec zwi¹zek miêdzy wymienionymi w dokumencie „problemami kierunkowymi” i zadaniami a prognozami zmian zachodz¹cych w kraju. Brak odwo³ania do prognoz (demograficznych, edukacyjnych na
poziomie szkolnictwa œredniego, dotycz¹cych
zatrudnienia, nak³adów na badania naukowe
i rozwoju gospodarczego). Bez nich przedstawiona strategia jest ma³o wiarygodna, a
formu³owane cele maj¹ w znacznej mierze
charakter ¿yczeniowy.
Senat PWr wyrazi³ nadziejê, ¿e przedstawione opinie œrodowiska pozwol¹ opracowaæ strategiê rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Polsce.
• Wydzia³ Elektroniki uwzglêdniaj¹c oczekiwania rynku edukacyjnego zadeklarowa³
chêæ powo³ania kierunku studiów magisterskich – teleinformatyki. Prorektor J. Œwi¹tek stwierdzi³, ¿e senaty uczelni autonomicznych s¹ uprawnione do powo³ywania kierunków nie wymienionych na liœcie MENiS
(dawniej: liœcie RGSzW), choæ musz¹ uzyskaæ aprobatê PKA.
Dziekan W-4 prof. D.J.Bem podkreœli³
zró¿nicowanie profilu edukacyjnego po³¹czonych formalnie w jeden kierunek kszta³cenia
„telekomunikacji” i „elektroniki”. Nowy kierunek by³by nowoœci¹ w skali w kraju, wiêc
zwiêkszy atrakcyjnoœæ wydzia³u. Kadra naukowa to a¿ 40 samodzielnych pracowników.
Studenci nowego kierunku bêd¹ mogli wybraæ jedn¹ z dwóch specjalnoœci: utrzymanie
sieci teleinformatycznych lub projektowanie
sieci teleinformatycznych.
Prof. E. Trocka-Leszczyñska wyra¿aj¹c
aprobatê Senackiej Komisji ds. Studiów i Studentów wnioskowa³a o okreœlenie czêœci kadry naukowej „przypisanej do kierunku”.
Prof. A.Ha³as jako cz³onek RGSzW zauwa¿y³, ¿e choæ §4a ustawy umo¿liwia powo³ywanie kierunków „spoza listy”, RG podchodzi do tej mo¿liwoœci z rezerw¹, jako ¿e
sprzyja to w¹sko profilowanemu kszta³ceniu.
Nale¿y wiêc dobrze opracowaæ wniosek do
PKA (chodzi tu o profil kszta³cenia, sylwetkê edukacyjn¹ absolwenta), by wykazaæ, ¿e
nowa specjalnoœæ nie mo¿e byæ oferowana
na kierunkach ju¿ istniej¹cych.
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Senat postanowi³, ¿e uczelnia podejmie
starania o uzyskanie aprobaty PKA (60:0:1).
• Prof. J.Œwi¹tek przedstawi³ proponowane limity przyjêæ na studia w lutym 2003 r. i
stawki op³at za nie.
Senat zatwierdzi³ limity (62:0:0) i stawki
(60:0:0):
W4: st. in¿. zaoczne na kier. Informatyka,
80 osób, 1600 z³ za semestr
W8: usm zaoczne na kierunkach: Zarz¹dzanie i Marketing 220 osób, Informatyka
(Filia w Legnicy),180 osób,
W9: st. in¿. zaoczne na kier. Mechanika i
Budowa Maszyn (Filia Wa³brzych), 60 osób,
1600 z³ za semestr,
W12: st. in¿. zaoczne na kier. Elektronika
i Telekomunikacja, 70 osób, 1600 z³ za semestr.
• Pozytywnie zaopiniowano (59:0:3)
przedstawiony przez prof. A.Grzecha wniosek o przekszta³cenie Dzia³u Informatyzacji
Administracji Uczelni w Dzia³ Informatyzacji PWr. Strukturê Dzia³u maj¹ tworzyæ nastêpuj¹ce zespo³y:
– Planowania i Rozwoju (koordynacja,
planowanie i harmonogramowanie rozwoju
systemów i zasobów informatycznych),
– Eksploatacji i Wdro¿eñ (zarz¹dzanie
projektami informatycznymi, eksploatacja
systemów informatycznych, utrzymanie
funkcjonalnoœci systemu informatycznego
Politechniki, szkolenie u¿ytkowników, itp.),
– ds. Infrastruktury (koordynacja i planowanie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, planowanie i realizacja zakupów niezbêdnych dla utrzymywania i rozwoju infrastruktury),
– Redakcja Portali (pozyskiwanie, klasyfikacja, opracowanie i udostêpnianie informacji),
– Stanowisko ds. Logiki (planowanie i prowadzenie polityki licencyjnej w zakresie oprogramowania dla potrzeb zarz¹dzania, dydaktyki i badañ naukowych, planowanie i realizacja zakupów sprzêtu dla potrzeb systemu
wspomagania zarz¹dzania Politechnik¹).
Zmiana ma polegaæ tak¿e na powo³aniu
administratorów systemów informatycznych
jednostek organizacyjnych PWr (wydzia³ów,
administracji, Biblioteki i innych), których
dzia³ania powinny byæ koordynowane przez
kierownika Dzia³u Informatyzacji PWr. Dzia³
ten przejmie czêœæ zadañ WCSS.
Prof. E.Rafaj³owicz w imieniu Senackiej
Komisji Organizacji i Finansów zastrzeg³ prawo do monitorowania prac nowego dzia³u.
Prof. J.ZwoŸdziak zapyta³ o symulacjê finansow¹ (m.in. etaty, zw³aszcza w AC).
Prof. A.Grzech stwierdzi³, ¿e nowe zadania bêd¹ realizowane dotychczasowymi si³ami, nie przybêdzie etatów, stanowiska administratorów sieci i tak istniej¹. Chodzi tylko
o usankcjonowanie nowego stanu faktycznego. Trudno natomiast okreœliæ koszt us³ug
informatycznych z powodu braku jednolitego systemu.
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• Na wniosek prorektora T.Wiêckowskiego Senat pozytywnie zaopiniowa³ utworzenia Biura Grantów i Wspó³pracy z Regionem.
Zadaniem nowej jednostki bêdzie rozpowszechnianie informacji o miêdzynarodowych programach i grantach oraz doradztwo,
konsultacje i pomoc przy przygotowywaniu
wniosków i realizacji zaakceptowanych projektów miêdzynarodowych. Biuro bêdzie prowadziæ bazê danych o zagranicznych projektach badawczych PWr. Bêdzie ono pe³niæ rolê
Lokalnego Punktu Kontaktowego ds. 6 PR
wspó³pracuj¹cego z Krajowym i Regionalnymi Punktami (np. WCTT). Do jego zadañ
nale¿eæ bêdzie wspó³praca z regionem i w³adzami samorz¹dowymi w sprawach wykorzystania œrodków unijnych, a tak¿e rozpowszechnianie najnowszych informacji ze
szkoleñ organizowanych przez punkty kontaktowe w kraju i za granic¹. Biuro bêdzie
podlegaæ Prorektorowi ds. Badañ i Wspó³pracy z Gospodark¹.
• Prorektor ds. Organizacji prof. E.Kubica przedstawi³ Senatowi do rozstrzygniêcia
kwestiê wykupienia zni¿ek na przejazdy PKP.
Zakup zni¿ek kosztowa³by uczelniê 543 tys.
z³. Koszty przejazdów na delegacje stanowi¹
w bud¿ecie uczelni ok. 910 tys. z³., ale wobec zwiêkszaj¹cej siê iloœci delegacji samochodowych mo¿na liczyæ na zwrot ok. 180
tys. z³. Nowym aspektem jest koniecznoœæ
odprowadzenia podatku przez pracownika,

E

N

A

który uzyska³ dobro, jakim jest zni¿ka. Wyniós³by on 64 z³. Oko³o 50% pracowników
godzi siê na ten wydatek. Senat musi wybraæ, czy kupiæ bilety dla wszystkich, czêœci
pracowników, czy te¿ wcale tego nie robiæ.
W tym ostatnim przypadku mo¿na organizacyjnie wspomóc tych pracowników, którzy
chcieliby wykupiæ zni¿kê. Jednak¿e wtedy
kosztowa³oby to ich po 330 z³.
Prof. E.Rafaj³owicz stwierdzi³, ¿e Senacka Komisja Organizacji i Finansów nie zajê³a zgodnego stanowiska w tej sprawie. Doda³,
¿e PW, AGH i PG nie wykupuj¹ zni¿ek.
Zwi¹zki zawodowe opowiedzia³y siê za zni¿kami („S” dla wszystkich pracowników, ZNP
– dla mo¿liwie du¿ej liczby osób).
W g³osowaniu zwyciê¿y³ jednak pogl¹d,
by zni¿ek nie kupowaæ (31:14:9).
JM Rektor zaproponowa³ wziêcie pod
uwagê mo¿liwoœci wykupienia zni¿ek z
ZFŒS (choæby czêœciowo).
• Wyra¿ono zgodê na zawarcie umów o
wspó³pracy z Uniwersytetem w Ferrarze
(62:0:0) i z Uniwersytetem w Walencji
(58:0:0).
• JM Rektor z³o¿y³ podziêkowania prof.
A.Ha³asowi za trzy kadencje pracy w
RGSzW.
Wyrazi³ te¿ zadowolenie z wyboru pracowników PWr dra Leszka Kosza³ki i dr
Danuty Wali do w³adz Sekcji Nauki NSZZ
„S”, a Krzysztofa Maja – w sk³ad Parlamen-

T

U

tu Studentów i jego Rady Wykonawczej.
• JM Rektor poinformowa³ te¿, ¿e:
– Zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi
od pocz¹tku br. uczelnia obowi¹zana jest do
poddawania siê audytowi wewnêtrznemu.
Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ zatrudnienia
audytora, który bêdzie monitorowa³ finanse i
strukturê organizacyjn¹ uczelni.
– KRASP na posiedzeniu w dn. 14 listopada wezwa³ do popierania przyst¹pienia Polski do UE.
– Prof. E.Kubica poinformowa³ o zakoñczeniu przetargu na komputery i rozpowszechnianej informacji na temat zasad stosowania
przepisów o zamówieniach publicznych.
Stwierdzi³, ¿e osoby zainteresowane danymi
nt. obiektu przy ul. Chopina mog¹ uzyskaæ je
w Kancelarii Rektora.
• Przygotowana przez prof. T.Wiêckowskiego informacja nt. centrów PWr zostanie
skierowana do komisji.
• Prof. J.Œwi¹tek zapowiedzia³ podjêcie na
forum dziekañskim dyskusji na temat systemu elektronicznego wspomagania kszta³cenia
(„Wirtualna Politechnika”).
Na zakoñczenie prof. P.Kafarski (zbulwersowany jakoœci¹ pojemników, do których poprzednio zbierano kartki do g³osowania) podarowa³ Senatowi urnê!
Nastêpne posiedzenie Senatu odbêdzie siê
19 grudnia o godz. 14.00. (mk)

Z

okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2003 Roku
chciałbym życzyć wszystkim Pracownikom, żeby przyszły rok
był dla Politechniki Wrocławskiej rokiem lepszym, w którym społeczność nasza zacznie czuć, że Uczelnia weszła na drogę rozwoju. Życzę,
by nawet w niewielkich zmianach dostrzegali Państwo tę perspektywę.
Mam nadzieję, że nadchodzący czas przyniesie radość nie dlatego, że
sytuacja jest stabilna, ale dlatego, że Uczelnia pnie się w górę. Jestem
przekonany, że właśnie to da Państwu poczucie radości i sensu własnej
działalności.
Życzę też wszystkim bezpieczeństwa pracy i finansów, pomyślności w
życiu prywatnym oraz ciepła rodzinnego niezbędnego do twórczej pracy.
Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. Tadeusz Luty
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Wspomienie

Profesor Stefan Chanas

Dr hab. Stefan Chanas, profesor Politechniki Wroc³awskiej, zmar³ w dniu
4 listopada 2002 roku w wieku 56 lat.
By³ zarówno wielkim uczonym, jak i
wspania³ym nauczycielem, a zw³aszcza opiekunem m³odych pracowników
naukowych.
Zajmowa³ siê zastosowaniami matematyki w zarz¹dzaniu, zw³aszcza metodami podejmowania decyzji w warunkach niepewnoœci. By³ autorem oko³o
90 prac z zakresu badañ operacyjnych i
programowania matematycznego, publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach zagranicznych. Jego prace by³y wielokrotnie cytowane (oko³o 90 cytowañ zosta³o
odnotowanych w Citation Index i Social Citation Index); stanowi¹ one niewyczerpane Ÿród³o inspiracji dla badaczy na ca³ym œwiecie. Pe³ni³ funkcjê sta-

³ego recenzenta wielu wiod¹cych czasopism
zagranicznych oraz by³ redaktorem czasopisma Fuzzy Sets and Systems. Wspó³pracowa³ z czo³owymi europejskimi i amerykañskimi oœrodkami naukowymi zajmuj¹cymi siê zastosowania zbiorów rozmytych w
naukach organizacji i zarzadzania. Za osi¹gniêcia w pracy naukowej by³ wielokrotnie
nagradzany przez Rektora Politechniki Wroc³awskiej, dwukrotnie przez Ministra Edukacji Narodowej, jak równie¿ przez Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.
Przyznano Mu równie¿ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.
By³ cz³onkiem Komitetów Naukowych i
uczestnikiem niezliczonych miêdzynarodowych konferencji, cz³onkiem za³o¿ycielem
i wiceprezesem polskiego oddzia³u miêdzynarodowej organizacji INFORMS oraz pomys³odawc¹ i kierownikiem wielu projektów realizowanych w ramach grantów KBN.

Dla Politechniki Wroc³awskiej
opracowa³ programy nauczania
z przedmiotów badania operacyjne
i metody iloœciowe w zarz¹dzaniu
i przez wiele lat, dopóki pozwala³o Mu
na to zdrowie, prowadzi³ zajêcia ze studentami, wk³adaj¹c w nie wiele zaanga¿owania. Jego pasj¹ ¿yciow¹ by³a
praca z doktorantami. Wspó³organizowa³ Zaoczne Studia Doktoranckie i by³
cz³onkiem naukowym Rady Naukowej
Studiów Doktoranckich na Politechnice Wroc³awskiej. Wypromowa³ 5 prac
doktorskich, a opiekê nad ich autorami kontynuowa³ równie¿ po uzyskaniu
przez nich stopnia doktora – pomagaj¹c im w przygotowaniu za³o¿eñ prac
habilitacyjnych. Kilka kolejnych prac
doktorskich powstawa³o ju¿ podczas
Jego choroby – niestety nie doczeka³
ich pomyœlnej obrony.
Mimo ogromu ci¹¿¹cej na Nim pracy naukowej i dydaktycznej nie zaniedbywa³ dzia³alnoœci organizacyjnej.
W latach 1987-1991 pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Badañ Operacyjnych
i Zastosowañ Informatyki, a w latach
1992-1996 – dyrektora Instytutu Organizacji i Zarz¹dzania. W³o¿y³ wiele
wysi³ku w reorganizacjê i unowoczeœnienie Instytutu – owoce tych wysi³ków pracownicy i studenci zbieraj¹ do
dziœ. Przez dwie kadencje by³ równie¿
cz³onkiem Senatu Politechniki Wroc³awskiej oraz przewodnicz¹cym Senackiej Komisji Oceniaj¹cej.
Od 5 lat walczy³ z nieuleczaln¹
chorob¹. Mimo doznawanych cierpieñ
nie przerwa³ swej dzia³alnoœci naukowej. Œwiadom, ¿e zosta³o mu niewiele
czasu, opiekowa³ siê przede wszystkim
doktorantami i m³odymi pracownikami nauki. Przekaza³ im, jako swój testament badawczy, niezliczone pomys³y nowych tematów naukowych. Odszed³ w pe³ni si³ twórczych. Nic i nikt
nie wype³ni pustki po Nim, ale dziêki
Jego radom, przyk³adowi i postawie
zapocz¹tkowane przez Niego prace badawcze bêd¹ mog³y byæ kontynuowane przez Jego uczniów.
Przy ca³ej swojej wielkoœci, by³
skromnym cz³owiekiem, pe³nym ¿yczliwoœci dla otoczenia. Lubi³ ludzi, a ludzie lubili Jego. Odszed³ nie tylko wielki Uczony i Nauczyciel, lecz równie¿
bliski Kolega i Przyjaciel.
Czeœæ Jego Pamiêci!
Jacek Mercik
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Rozmowa z JM Rektorem PWr
prof. zw. dr hab. in¿.Tadeuszem Lutym

Sto dni
– Pierwsze miesi¹ce rz¹dów Pana Rektora minê³y szybko, choæ og³oszono ju¿
wiele zmian. Co jest przyczyn¹, ¿e postanowi³ Pan formalnie przedstawiæ Uczelnianemu Kolegium Elektorów w dniu 20
grudnia rezultaty pierwszych stu dni kadencji? Napoleoñskie sto dni nie zakoñczy³o siê najlepiej.
– Przyjê³o siê w ostatnich latach akcentowaæ cezurê pierwszych stu dni sprawowania funkcji. W tym okresie posuniêcia
nowej w³adzy nie s¹ poddawane zbyt ostrej
krytyce, daje siê jej szansê na rozwiniêcie
skrzyde³.
Co jakiœ czas nale¿y dokonywaæ podsumowañ, bilansowaæ dorobek i wyznaczaæ
lub korygowaæ kolejne cele. Chcia³bym
zainicjowaæ na Politechnice zwyczaj, ¿e
rektora przedstawia rezultaty swej pracy
reprezentuj¹cemu nasz¹ spo³ecznoœæ akademick¹ Uczelnianemu Kolegium Elektorów. Dziêki temu nie bêdzie poczucia, ¿e
UKE jest jakimœ zanikaj¹cym bytem, ale
¿e obserwuje ca³y czas sytuacjê. Jest to
najlepiej zorientowana w programach wyborczych grupa pracowników.
Szczêœliwie siê sk³ada, ¿e owe sto dni
mija w okresie przedœwi¹tecznym, zatem
jest to okazja do spotkania z nasz¹ spo³ecznoœci¹. Spodziewam siê, ¿e formu³a otwartego spotkania Kolegium Elektorów zostanie zaakceptowana.
Chcê te¿ siê przyznaæ, ¿e niektóre problemy Uczelni pozna³em dopiero po objêciu swojej funkcji. Szukam na przyk³ad
odpowiedzi na pytanie, jak pracownicy
postrzegaj¹ swoj¹ misjê na Politechnice.
Jak odpowiadaj¹ sobie na pytanie o cel
swojej pracy i osi¹gan¹ satysfakcjê? Czy
Politechnika jest dobrym miejscem pracy?
Chcia³bym te¿ wyt³umaczyæ cel pewnych dzia³añ, np. rozpoczêtego uzgadniania zasad zatrudniania i awansowania nauczycieli akademickich. Jest to forma wywi¹zania siê z wyborczej obietnicy, któr¹
wielokrotnie sk³ada³em, ¿e zaproponujê
„zasady zatrudniania i awansowania nauczycieli akademickich”. Poprosi³em te¿ o
sk³adanie przez nauczycieli akademickich
deklaracji o ich zatrudnieniu na zasadzie
stosunku pracy poza Politechnik¹ Wroc³awsk¹.
Kiedy obj¹³em funkcjê rektora, wiedzia³em ¿e Uczelnia ma 4200 pracowników,
wœród nich 2000 nauczycieli akademickich.
Nie wiedzia³em jednak, czy s¹ raczej zaanga¿owani w dydaktykê, czy w badania, czy

poœwiêcaj¹ Politechnice ca³¹ energiê, czy
te¿ jest to tylko jedno z kilku ich miejsc
pracy. OdpowiedŸ na to pytanie jest szalenie wa¿na ze wzglêdu na nienormowany
czas pracy nauczycieli akademickich oraz
dla stworzenia systemu motywacyjnego.
Z tego powodu poprosi³em o poinformowanie mnie, kto jest zatrudniony poza Politechnik¹ na podstawie stosunku pracy. Nie
chcia³bym mówiæ o wnioskach wynikaj¹cych z tych deklaracji...
– A czy wynik Pana zaskoczy³?
– Stwierdzi³em, ¿e pod tym wzglêdem
wystêpuj¹ du¿e ró¿nice miêdzy poszczególnymi jednostkami Uczelni. Niektóre maj¹
znaczny procent osób zatrudnionych poza
Politechnik¹, zw³aszcza w instytucjach dydaktycznych. Co ciekawe, dzia³alnoœæ pozadydaktyczna jest raczej rzadkoœci¹. Tego
nie przewidywa³em. Spodziewa³em siê
wiêkszego zaanga¿owania w dzia³alnoœæ
przemys³ow¹, in¿yniersk¹, która przyczynia³aby siê do poszerzenia kompetencji
nauczycieli akademickich. Tymczasem jest
raczej odwrotnie: nasi pracownicy wykorzystuj¹ na potrzeby instytucji dydaktycznych wiedzê zdobyt¹ na Politechnice. Jest
to dzia³alnoœæ spo³ecznie po¿yteczna, ale
stwarzaj¹ca pewien konflikt interesów.
Ponadto ubolewam, ¿e ci pracownicy nie
zajmuj¹ siê w tym czasie badaniami, poniewa¿ dominacja dzia³alnoœci dydaktycznej sprawia, ¿e Uczelnia ewoluuje w stronê instytucji sensu stricto edukacyjnej, a to
jest nie do zaakceptowania w przypadku
uczelni akademickiej. Dzia³alnoœæ badawcza odró¿nia j¹ od wy¿szej szko³y zawodowej. Nie mówiê ju¿ o podstawowym za³o¿eniu, ¿e wiedza, któr¹ przekazuje siê studentom, powinna mieæ Ÿród³o w naszych
badaniach i doœwiadczeniu przemys³owym.
Ta wiedza nie mo¿e braæ siê tylko z ksi¹¿ek, bo ta jest ju¿ czêsto „przestarza³a”
w chwili ich wydania.
– Wiadomo, ¿e oprócz dzia³alnoœci dydaktycznej czêœæ osób ¿yje z tzw. zleceñ,
czyli prywatnie podejmowanych na zewnêtrzne zamówienie prac badawczych.
– Taka indywidualna dzia³alnoœæ badawcza nie odbywa siê na podstawie stosunku pracy, zatem wymyka siê wczeœniej
wspomnianej analizie. Pracownik nie ma
obowi¹zku informowania swego prze³o¿onego o podejmowanych poza Politechnik¹
pracach zleconych. Niemniej chcia³bym
prosiæ pracowników PWr o informowanie

mnie o takich faktach, abym móg³ „dodefiniowaæ” nasz¹ spo³ecznoœæ. Nie chodzi
mi o niszczenie inicjatywy pracowników
ani prowadzenie dochodzeñ, co kto robi
w wolnym czasie. Chcia³bym jednak wiedzieæ, jakie s¹ preferencje zawodowe naszej spo³ecznoœci i z czego one wynikaj¹.
Czy podejmowana poza PWr praca wynika tylko z pauperyzacji œrodowiska, czy
te¿ z naszej kiepskiej organizacji wewnêtrznej? Mo¿e brak nam komórek,
w których pracownik móg³by podj¹æ dodatkowe zadania? Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e Politechnika zak³ada w³asne liceum
daj¹c tym samym szansê podejmowania
dodatkowej dzia³alnoœci dydaktycznej.
Ale czy znajdzie siê u nas tylu zaanga¿owanych dydaktyków?
Chcê podkreœliæ, ¿e uzyskanych danych
nie traktujê czysto statystycznie, nie uœredniam ich. Chcê na podstawie tej wiedzy
rozpoznaæ indywidualn¹ sytuacjê ka¿dego
z 2000 nauczycieli.
– Ale dane statystyczne te¿ o czymœ
mówi¹.
– Takie dane wiêcej mówi¹ w skali wydzia³ów ni¿ ca³ej uczelni. Wiele zale¿y te¿
od specyfiki kierunków. Informacje te musz¹
byæ brane pod uwagê przy opracowywaniu
zasad zatrudniania i awansowania.
– Co by³o zasadniczym powodem przedstawienia propozycji zmiany okresu zatrudniania adiunktów?
– G³osowanie na posiedzeniu Senatu
i wczeœniejsze dyskusje pokaza³y, ¿e system zatrudniania nie by³ tylko moj¹ trosk¹.
Œrodowisko naukowe jest z definicji konkurencyjne i lepiej, ¿e m³odzi ludzie stykaj¹ siê z tym problemem na pocz¹tku kariery. Skutki praktyczne tego kroku w postaci odm³odzenia kadry dostrze¿emy
dopiero za parê lat. Pozwoli to wzmocniæ
kadry i ograniczyæ skutki luki pokoleniowej. Zbli¿a siê moment, gdy polskie uczelnie, zw³aszcza tu, w zachodniej czêœci kraju, bêd¹ musia³y konkurowaæ o swoj¹ pozycjê w dydaktyce i badaniach z uczelniami
niemieckimi. Je¿eli nie postawimy na m³odych, aktywnych, dynamicznych pracowników – przegramy tê konkurencjê. Nie
mamy innej drogi.
– Jaki jest szczegó³owy dorobek stu dni
kadencji?
– Tu trzeba wymieniæ wiele spraw:

Badania naukowe
Zmiany organizacyjne, jakie podjêto,
s³u¿¹ zwiêkszeniu skutecznoœci pozyskiwania œrodków na badania naukowe (zw³aszcza z KBN i UE).
– Powo³ano Biuro Grantów i Wspó³pracy z Regionem, które bêdzie bez-
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poœrednio podlegaæ Prorektorowi ds.
Badañ i Wspó³pracy z Gospodark¹.
Z dniem 1 stycznia 2003 zostan¹ obni¿one koszty ogólne na prace realizowane na rzecz gospodarki z 10%
na 8,5%.
Koszty ogólne i wydzia³owe bêd¹ liczone jedynie od aparatury, której
wartoœæ nie przekroczy 350 z³ (dotychczas próg ten wynosi³ 3.500 z³).
Poszerzono zakres dzia³alnoœci Dzia³u Nauki o wspó³pracê z gospodark¹,
a wiêc o przygotowywanie umów,
dokumentacji przetargowych, dzia³ania informacyjne itp.
Trwaj¹ prace nad powo³aniem Regionalnego Biura Informacji Patentowej.
Wiele czasu zajê³o te¿ porz¹dkowanie wzajemnych relacji miêdzy PWr
a WCSS w zakresie spraw zwi¹zanych z sieciami komputerowymi (np.
zasady wspó³pracy, œwiadczone us³ugi etc.)
Prace nad opracowaniem wniosku
aplikacyjnego o œrodki na badania
w³asne do MENiS wg nowych, zmienionych zasad zaowocowa³y sukcesem. Ministerstwo uzna³o wniosek
PWr za wzorcowy. To zas³uga koordynuj¹cego dzia³ania Prorektora ds.
Badañ i Wspó³pracy z Gospodark¹,
a tak¿e dziekanów, dyrektorów i podleg³ych im s³u¿b.

Informacja i informatyzacja
– Nast¹pi³o du¿o istotnych zmian organizacyjnych. W miejsce Dzia³u Informatyzacji Administracji powo³aliœmy Dzia³ Informatyzacji Uczelni.
– Prace tego dzia³u maj¹ doprowadziæ
do uregulowania praw w³asnoœci
i uporz¹dkowania rozwi¹zañ organizacyjnych dotycz¹cych systemów informatycznych. Da to podstawy do
stworzenia tzw. Konstytucji Informacyjnej PWr.
– Wprowadzono system informatyczny obs³uguj¹cy prace Senatu PWr.
W najbli¿szych tygodniach planuje
siê wdro¿enie tego systemu na potrzeby jednej z rad wydzia³ów.
– W paŸdzierniku og³oszono dwustopniowy przetarg na dostawê i wdro¿enie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby zarz¹dzania
w zakresie finansowo-ksiêgowym,
bud¿etowania i tzw. zasobów ludzkich (kadrowym).
– W grudniu 2002 r. zakoñczymy
pierwszy etap tego przetargu, a w styczniu 2003 – drugi.
– Rozpoczêliœmy projekt wprowadzania jednolitego i powszechnego sys-

temu bezpiecznej poczty elektronicznej. D¹¿ymy do tego, by wszyscy
pracownicy PWr mieli jednorodny
adres elektroniczny. Cz³onkowie Senatu ju¿ korzystaj¹ z takiej mo¿liwoœci. Wkrótce akcj¹ t¹ zostan¹ objêci
pracownicy jednego z wydzia³ów.
Studenci PWr we wspó³pracy z pe³nomocnikiem ds. informatyzacji prof.
Adamem Grzechem rozpoczêli projekt przygotowania zakresu tzw. Funkcjonalnego Portalu Studenckiego.
– Zamierzamy powo³aæ Dzia³ Promocji. Trwa konkurs na stanowisko kierownika.
– Trwaj¹ prace badawcze nad zewnêtrznym i wewnêtrznym wizerunkiem PWr, czyli szuka siê odpowiedzi, jak uczelnia jest postrzegana
przez osoby zewnêtrzne (w tym kandydatów na studia) i w³asnych pracowników. Powsta³a opracowana
przez specjalistów ankieta, która pozwoli uzyskaæ Ÿród³ow¹ wiedzê na
ten temat. (Przy realizacji tego zadania posi³kujemy siê wspó³prac¹
z WCTT.)
– Chcemy zintensyfikowaæ nasze kontakty z absolwentami.

–

–

–

–

Nauczanie
– Najwa¿niejszym zadaniem jest reorganizacja studiów doktoranckich.
Obecnie uzgadnia siê zasady, które
bêd¹ przedstawione Senatowi do zatwierdzenia. W œlad za tym przed³o¿ymy propozycje regulaminów i organizacja studiów wydzia³owych.
– Trwa akcja akredytacji. Wyniki akredytacji poszczególnych kierunków poznamy w lutym lub w marcu, gdy uka¿e siê raport. Przygotowujemy zarz¹dzenie w sprawie zapewnienia systemu jakoœci kszta³cenia na PWr. Jego
projekt bêdzie najpierw przedmiotem
konsultacji w œrodowisku. Zarz¹dzenie stworzy formaln¹ regulacjê i nakaz dba³oœci o jakoœæ kszta³cenia.
– W nawi¹zaniu do Deklaracji Boloñskiej rozpoczêto przygotowania do
stworzenia tzw. suplementu do dyplomu. PWr wyprzedza w ten sposób
regulacje MENiS.
– D¹¿y siê do wzmocnienia kszta³cenia w zakresie nauk podstawowych.
Najbli¿szy bud¿et bêdzie uk³adany
z t¹ intencj¹, by przedmioty podstawowe by³y finansowane centralnie,
a nie przez wydzia³y. To powinno
przeciwdzia³aæ sk³onnoœciom do
ograniczania iloœci zajêæ tego typu
w programach studiów (pamiêtajmy,
¿e minima uczelniane s¹ czêsto wy-

–

–
–

–

¿sze, ni¿ ustalone przez RGSzW)
i do prowadzenia ich si³ami w³asnego wydzia³u.
Przeprowadzono we wrzeœniu spotkanie z dziekanami i pracownikami
obs³ugi dydaktyki.
Zapocz¹tkowano prace nad intensyfikacj¹ dzia³ania filii (np. uruchamianie studiów, które bêd¹ odpowiada³y
potrzebom regionu).
Poczyniliœmy kroki s³u¿¹ce regulacji
wspó³pracy PWr z wy¿szymi szko³ami zawodowymi. Chcemy wynegocjowaæ nowe zasady wspó³pracy, choæ
do pe³nej realizacji naszych d¹¿eñ brakuje odpowiednich przepisów. (Np.
chcemy, by szko³y te korzysta³y
z us³ug œwiadczonych przez Politechnikê w postaci pakietów edukacyjnych, natomiast ze wzglêdu na przepisy ustawowe w.sz.z. s¹ raczej zainteresowane zatrudnianiem pracowników naukowych na etatach, poniewa¿
w ten sposób uzyskuj¹ uprawnienia do
prowadzenia kierunków).
Nawi¹zano wspó³pracê z Wy¿sz¹
Szko³¹ Oficersk¹ Wojsk L¹dowych
we Wroc³awiu oraz z Szko³¹ G³ówn¹
S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie w
sprawie wspólnego kszta³cenia.
SGSP jest zainteresowana ofert¹ dydaktyczn¹ z zakresu bezpieczeñstwa
po¿arniczego. (PWr ma specjalistów
od bezpieczeñstwa energetycznego i
chemicznego. Oferta jest wysoko
oceniana przez w³adze SGSP.)
Z myœl¹ o rozwoju elitarnego kszta³cenia uruchomiono na Wydziale Informatyki i Zarz¹dzania Studium
Podstawowych Problemów Informatyki. Uczestnicz¹cy w nim utalentowani studenci bêd¹ mieli szanse osi¹gniêcia w przyspieszonym tempie
doktoratu.
Jest opracowywany regulamin konkursu na najlepsze ko³o naukowe.
Powsta³a koncepcja ujednoliconego
systemu wspomagania pracy w dziekanatach.
Trwaj¹ prace (powolne) prowadz¹ce
do ustanowienia programu dzia³ania
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego.
Koncepcja idzie w kierunku w³¹czenia CKU do tworzenia „Wirtualnej
Politechniki”. Szukamy opiekuna
merytorycznego, który zapewni³by
samofinansowanie siê tej jednostki.

Organizacja Uczelni
– W zwi¹zku z rozpoczêt¹ kadencj¹
musieliœmy spe³niæ szereg wymagañ
zapisów statutowych i regulaminowych dotycz¹cych udzia³u PWr
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–

–
–
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w ró¿nych przedsiêwziêciach, w tym
i spó³kach (np. Wroc³awski Park
Technologiczny, Wroc³awskie Zintegrowane Centrum Logistyczne, Hydromet itd.). Dokonano krytycznej
analizy obowi¹zuj¹cych zarz¹dzeñ
i obiegu dokumentów. Zrobiono tzw.
ogóln¹ ocenê bazy materialnej, zasad
zarz¹dzania pod k¹tem kosztów
utrzymania. Bardzo wa¿ne jest wydane zarz¹dzenie wewnêtrzne ustalaj¹ce procedury obowi¹zuj¹ce w realizacji zamówieñ publicznych na PWr.
Po raz pierwszy mamy regulamin
dotycz¹cy zamówieñ publicznych.
Zapisano w nim, ¿e (w zale¿noœci od
wartoœci) procedury s¹ za³atwiane na
trzech szczeblach: do pewnej sumy
w instytutach, przy wiêkszych – na
wydzia³ach, a dopiero przy bardzo
du¿ych – w skali Uczelni. Odpowiedzialnoœæ, ale i decyzja schodz¹ w ten
sposób na odpowiedni szczebel merytoryczny. Prorektor ds. Organizacji ma oczywiœcie wszystko pod kontrol¹, gdy¿ istnieje obowi¹zek zdawania sprawy z przetargów.
Rozpoczêto prace nad tworzeniem
bud¿etu. Sformu³owano ju¿ zasady
tworzenia bud¿etu w przysz³ym roku.
Bêdziemy np. proponowaæ utworzenie uczelnianego funduszu rozwoju
i stabilizacji. (Intencj¹ jego twórców
jest umo¿liwienie finansowania jasno
okreœlonych inicjatyw, które s³u¿¹
w³aœnie rozwojowi i stabilizacji Uczelni. Chodzi tu zarówno o stworzenie
puli stypendiów doktoranckich, jak
o informatyzacjê Uczelni.)
Kontynuowane s¹ prace nad racjonalizacj¹ gospodarki finansowej, czyli
tworzeniem przejrzystego opisu
uczelnianych œrodków finansowych.
Podjêto dzia³ania maj¹ce zracjonalizowaæ wykorzystanie pomieszczeñ.
Trwaj¹ prace nad stworzeniem wieloletniego planu inwestycji i remontów.
Rozwijana jest wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi, Przedstawicielstwem Pracowniczym, Stowarzyszeniem Absolwentów oraz Ko³em Emerytów i Rencistów.

Sprawy studenckie
Funkcja Prorektora ds. Studenckich ma
na PWr krótk¹ tradycjê, zatem podjêto dzia³ania definiuj¹ce kompetencje i zakres jego
obowi¹zków, a tak¿e podleg³y mu zakres
spraw organizacyjnych. Przyjêto, ¿e prorektor dzia³a tam, gdzie nie mo¿e zast¹piæ
go administracja. To sformu³owanie ma
swój g³êbszy sens ze wzglêdu na szczególnie trudny do zdefiniowania obszar, jakim

s¹ sprawy studenckie. Studentów nie dotycz¹ zale¿noœci s³u¿bowe, a szybka wymiana „pokoleñ studenckich” utrudnia ustalanie zasad wspó³pracy.
Ustalono, ¿e w sprawach dotycz¹cych
¿ycia codziennego studentów prorektor
bêdzie wystêpowa³ jako arbiter lub instancja odwo³awcza. G³ównym jednak jego
zadaniem bêdzie tworzenie uczelnianej
polityki i przepisów dotycz¹cych spraw studenckich.
Zakres problemów podjêtych przez prorektora wynika w du¿ym stopniu z rozmów
z Konwentem Uczelnianego Samorz¹du
Studenckiego.
– Na czo³o wysuwa siê pilna potrzeba
œwiadomych dzia³añ wychowawczych – w najlepszym znaczeniu tego
s³owa. Chodzi tu o kszta³towanie postaw prospo³ecznych, uœwiadamianie,
¿e jesteœmy wspólnot¹, a nie dwoma
przeciwnymi stronami, ¿e myœlenie
w kategoriach „my-oni” jest b³êdne
(choæ siê niestety szerzy).
Chcielibyœmy minimalizowaæ roszczeniowe postawy studentów i poprawiaæ wœród nich wizerunek uczelni
przez ich doinformowanie. Potrzeba
takich dzia³añ jest bardzo pilna i wynika z przykrych doœwiadczeñ, jakie
obserwowaliœmy w niedalekiej przesz³oœci, zw³aszcza przy okazji ró¿nych imprez.
Nie wolno nam przy tym zbyt ³atwo
formu³owaæ zarzutu, ¿e œrodowisko to
jest gorsze. Trzeba raczej stwierdziæ,
¿e jest inne, myœli w odmiennych kategoriach ni¿ przyjête w œrodowisku
(czy pokoleniach) nauczycieli akademickich. To œrodowisko bardziej odtwarzaj¹ce przekrój spo³eczeñstwa,
ni¿ nam siê wydawa³o. Temu problemowi trzeba stawiæ czo³a. Tym bardziej nie nale¿y poddawaæ siê modzie
na kpiny z dzia³añ wychowawczych
(które zreszt¹ w przesz³oœci mia³y uzasadnienie jako reakcja na ideologizacjê tej sfery ¿ycia). Trzeba przywróciæ w³aœciwe znaczenie s³owu „wychowanie” i naszej roli w tym procesie. Nikt nas nie zwolni z takich zadañ. Im szybciej Politechnika podejmie takie dzia³ania, tym lepiej. Chcemy poœwiêciæ temu bardzo wiele uwagi, choæ s¹ to ma³o spektakularne dzia³ania. Sukcesem jest ju¿ rozpoznanie
problemu i nawi¹zanie partnerskich
stosunków z Samorz¹dem Studenckim, w którym jest wiele bardzo wartoœciowych osób.
– Podjêto sprawê niezrównowa¿enia
œrodków finansowych na stypendia
na niektórych wydzia³ach.

– D¹¿y siê do opracowania œredniej
ocen wa¿onej punktami (ects) jako
podstawy do przyznawania stypendium za osi¹gniêcia w nauce.
– Przygotowuje siê ankietê, która ma
daæ obraz warunków bytowych studentów PWr. Ma to zobiektywizowaæ
decyzje dotycz¹ce gospodarowania
funduszem pomocy materialnej
(zw³aszcza przy dystrybucji œrodków
na wydzia³y).
– Wiele dzia³añ ma na celu wspomaganie samorz¹du studenckiego, ponad 50 organizacji i kó³ naukowych.
(Jednym z przejawów jest w³aœnie
przygotowane Forum Aktywnoœci
Studenckiej.) W paŸdzierniku odby³y siê Dni Aktywnoœci Studenckiej.
Ciekawostk¹ jest zainicjowany w ramach Fundacji MANUS mini-inkubator przedsiêbiorczoœci dla studentów. Uczelnia stworzy³a studentom
warunki do zarejestrowania dzia³alnoœci gospodarczej.
– Zainicjowano przegl¹d techniczny
domów studenckich pod k¹tem wieloletnich planów remontowych.
– Zaczêto prace nad kompleksow¹ instrukcj¹ bezpieczeñstwa oraz postêpowania w stanach zagro¿eñ i awarii
na osiedlu studenckim.
Na pograniczu spraw studenckich
i pracowniczych mamy problem dba³oœci o kadrê akademick¹. W ostatnim stadium jest projekt zarz¹dzenia w sprawie
utworzenia funduszu stypendialnego dla
pracowników i studentów. (Dot¹d mieliœmy tylko fundusz stypendialny dla studentów.) Fundusz s³u¿¹cy premiowaniu
wyró¿niaj¹cych siê jednostek z obu grup
bêdzie tworzony z zysku netto oraz wp³at
i darowizn. Przeznaczony bêdzie takiemu wspieraniu zainteresowanych (czy to
prowadz¹cych badania naukowe, czy
ucz¹cych siê), by mogli koncentrowaæ siê
na pracy zgodnej z misj¹ uczelni. Szczególnie chodzi o wyró¿niaj¹cych siê w nauce studentów oraz uwzglêdnienie zaanga¿owania tych pracowników, dla których Politechnika Wroc³awska bêdzie
jedynym miejscem pracy.

Na zakoñczenie...
...pragnê podkreœliæ ogromn¹ pomoc, entuzjazm, pracowitoœæ i ¿yczliw¹ atmosferê
naszej pracy.i podziêkowaæ za to Kolegom
Prorektorom, Dziekanom i Pe³nomocnikowi ds. Informatyki.
– Lista przedstawionych zmian jest rzeczywiœcie bardzo obszerna. Dziêkujê za
rozmowê.
Rozmawia³a Maria Kisza
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Rozmowa
z Wojciechem Sidorowiczem, wiceprezesem Zarz¹du IMG-Polska

Informatyzacja
tencja³em intelektualnym, mo¿na by siê
pokusiæ o samodzieln¹ odpowiedŸ. Ale problem polega na tym, ¿e bêd¹c wewn¹trz traci siê dystans, trudno jest o obiektywizm. I
dlatego w znalezieniu odpowiedzi na to
pytanie mo¿e znacznie pomóc firma doradcza. Wypracowanie satysfakcjonuj¹cych
rozwi¹zañ wymaga d³ugotrwa³ych wysi³ków zarówno ze strony pracowników, ich
szefów, jak i doradców. Najlepiej, gdy dzia³aj¹ razem. Wtedy wiedza o konkretnych
warunkach dzia³ania danej instytucji po³¹czona ze specjalistycznymi metodami rozpoznawania i rozwi¹zywania trudnoœci da
szybkie efekty.
– Nie tak ³atwo chyba powiedzieæ, jakie rozwi¹zanie bêdzie satysfakcjonuj¹ce,
zw³aszcza w wypadku du¿ej firmy.

Wojciech Sidorowicz, absolwent Politechniki Wroc³awskiej, jest wiceprezesem
Zarz¹du firmy IMG Polska. Instytucja ta
zajmuje siê szeroko pojêtym doradztwem,
zw³aszcza w dziedzinie informatycznej.
Jej siedziba mieœci siê we Wroc³awiu,
dzia³a od 1995 r., jest 100-procentow¹
w³asnoœci¹ szwajcarskiej firmy IMG z St.
Galen maj¹cej swe korzenie na tamtejszym uniwersytecie. Te zwi¹zki z instytucj¹ naukow¹ ukszta³towa³y sposób pracy IMG. Opiera siê on na metodykach
wystêpuj¹cych pod wspóln¹ nazw¹ PROMET. Propaguje ona metodykê dzia³ania
opart¹ na wspó³pracy z klientem, wykorzystuje w tym procesie wiedzê u¿ytkowników tworzonego systemu. Dziêki temu
powstaj¹ce rozwi¹zania s¹ dostosowane
do potrzeb klienta, lepiej akceptowane i
lepiej sprawdzaj¹ siê w praktyce.
IMG Polska wygra³a przetarg na
opracowanie koncepcji informatyzacji
Politechniki Wroc³awskiej. Do opracowania tej koncepcji wykorzystano metodykê PROMET@STP.
– Komputer w dobrze zorganizowanej
firmie jest doskona³¹ pomoc¹. W Ÿle dzia³aj¹cej instytucji jest jednak tylko czynnikiem pog³êbiaj¹cym ba³agan. Jak stwierdziæ, czy nasz przypadek jest pierwszym,
czy drugim?
– Dróg jest oczywiœcie wiele. W³aœciwie w takiej instytucji jak PWr, z jej po-

– Jej przedstawiciele musz¹ wraz z doradcami, z którymi powinni byæ w sta³ym
kontakcie, podj¹æ trud zdefiniowania potrzebnych zmian. Najwa¿niejsze jest ustalenie oczekiwañ firmy. W oparciu o to obie
strony identyfikuj¹ problemy i obszary, w
których potrzebne s¹ nowe rozwi¹zania.
Strategia informatyzacji firmy jest pochodn¹ jej ogólnej strategii.
– Co to oznacza w praktyce?
– Spójrzmy na przyk³ad uczelni, któr¹
chcemy zinformatyzowaæ. Nie wystarczy
postanowiæ, ¿e wprowadzi siê system informatyczny, który obs³u¿y studentów,
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i badawcz¹. Doradca (firma doradcza) musi postawiæ szereg szczegó³owych pytañ, np.:
• czy uczelnia nastawia siê na iloœæ (tj. na
maksymalizacjê liczby kszta³conych studentów), czy na jakoœæ (absolwentów),
• w jakiej strukturze bêdzie dzia³aæ,
• co stanowi jej koszty,
• jaka jest jej struktura,
• jaki jest jej system zarz¹dzania,
• jaki jest jej stopieñ centralizacji?
To tylko niektóre z uwarunkowañ, które musimy poznaæ.
– W ten sposób oczekuje Pan od swoich klientów œwiadomoœci problemów, których w³aœciwie nie mog¹ byæ œwiadomi.
– Wiele zale¿y od tego, kto udziela odpowiedzi na pytanie. Na ka¿dym szczeblu
struktury organizacyjnej mo¿na uzyskaæ
informacje, które s³u¿¹ stworzeniu pe³nego obrazu.

Wœród pracowników Politechniki Wroc³awskiej prowadziliœmy w dosyæ szerokim
gronie wstêpne rozmowy s³u¿¹ce okreœleniu w³aœciwej struktury organizacyjnej.
Liczne osoby ze szczebla wykonawczego
porusza³y bie¿¹ce, czêsto bardzo istotne,
problemy organizacyjne, natomiast kluczowe znaczenie mia³o za³o¿enie projektowe,
¿e szans¹ i potrzeb¹ jest indywidualizacja
kszta³cenia. To wymusi³o szereg szczegó³owych pytañ, np. o ramy obowi¹zkowych
zajêæ studenta, o koniecznoœæ podnoszenia
atrakcyjnoœci oferty dydaktycznej wobec
nadchodz¹cego ni¿u demograficznego itd.
– A uwarunkowania finansowe?
Uczelnia nie jest typow¹ instytucj¹ rynkow¹, a jej los zale¿y g³ównie od dotacji
bud¿etowej.
– Bud¿etowe œrodki na kszta³cenie studentów nie s¹ prost¹ funkcj¹ liczby kszta³conych studentów. To utrudnia okreœlenie
kosztów kszta³cenia i wypracowanie sposobu racjonalizacji wydatków w tej dziedzinie. Taka sytuacja powoduje ograniczenie d¹¿eñ reformatorskich i sprzyja konserwowaniu istniej¹cego stanu rzeczy.
– Czy zatem uwa¿a Pan za celowe reformowanie systemu funkcjonowania
uczelni?
– Przekonaliœmy w³adze Politechniki
Wroc³awskiej i pracowników uczestnicz¹cych w pracach projektowych, ¿e wspólnie znajdziemy system, który poprawi,
usprawni, a mo¿e nawet obni¿y koszty jej
dzia³ania. Strategicznym celem jest uczynienie z Politechniki Wroc³awskiej lidera
wœród czo³owych uczelni w kraju.
– Jak wygl¹da uczelnia jako przedmiot
analizy firmy doradczej?
– G³ówne procesy, których obs³ugê trzeba zinformatyzowaæ, to dydaktyka i badania. Bud¿et uczelni opiera siê w 85% na
dydaktyce. (Proporcjê tê mo¿na zmieniæ
pozyskuj¹c pieni¹dze na badania z UE, ale
to z kolei wymaga poniesienia dodatkowych nak³adów.) Tym dwóm procesom
podporz¹dkowane byæ musz¹ procesy
wsparcia, czyli us³ugowe: finansowo-ksiêgowy, motywacyjny (czyli kadry) oraz infrastruktura.
Prace nad nowym systemem musz¹ siê
zacz¹æ od wizji. A wiêc: kszta³cenie masowe czy elitarne? Jeœli jesteœmy zainteresowani organizowaniem wyk³adów, które
zgromadz¹ jednoczeœnie setki studentów,
mo¿e nale¿y rozwa¿yæ wynajêcie na ten cel
Hali Ludowej. Jeœli natomiast chcemy byæ
partnerami czo³owych œwiatowych instytucji gospodarczych (np. General Electric),
nale¿a³oby stawiaæ raczej na specjalistyczne laboratoria.
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Dalej: ustalmy, ilu powinno byæ studentów obcokrajowców, np. w roku 2010. Ile
zajêæ w jêzykach obcych bêdzie oferowaæ
uczelnia? Ilu studentów zechce mieszkaæ
w domach studenckich, np. komercyjnych?
Czy chcemy pozyskiwaæ pracowników
naukowo-dydaktycznych?
Trzeba przy tym poznaæ koszty ka¿dego z proponowanych rozwi¹zañ i uwzglêdniæ wskaŸniki jakoœciowe.
– Znaczny wzrost liczby studentów, jaki
mia³ miejsce w ostatnich kilkunastu latach, wymusi³ ju¿ racjonalizacjê procesu
dydaktycznego.
– Wprowadzenie zintegrowanego systemu informacyjnego w sferze dydaktyki daje
mo¿liwoœci znacznie wczeœniejszego ni¿
dziœ i g³êbszego zindywidualizowania procesu kszta³cenia studenta. W oparciu o proponowane rozwi¹zania mo¿na by obj¹æ indywidualnym tokiem kszta³cenia ka¿dego
– pocz¹wszy od chwili, gdy zg³asza siê na
uczelniê jako kandydat. Sprawny system
informatyczny w dydaktyce jest warunkiem
przekraczania granic wydzia³ów. Otwiera
on drogê do kszta³cenia interdyscyplinarnego, komponowania studiów dziennych z
wieczorowymi, a tak¿e powa¿nego podjêcia wyzwania kszta³cenia na odleg³oœæ.
Indywidualny kontakt uczelni ze studentem nie powinien koñczyæ siê w momencie
wydania dyplomu. Uczelni zale¿y na wiêzi z absolwentami, gdy¿ s¹ potencjalnymi
s³uchaczami studiów podyplomowych i reprezentantami œrodowisk gospodarczych,
naukowych czy politycznych. Zatem uczelnia powinna mieæ te osoby w swojej ewidencji jeszcze d³ugo po dyplomie – mo¿e
nawet do trzeciego pokolenia.
Informatyzacja mo¿e te¿ u³atwiæ rekrutacjê na studia. Rozwój kontaktów ze szko³ami œrednimi pozwala np. trafiæ pracownikom uczelni do dobrych uczniów, zachêciæ
ich do odpowiedniego wyboru kierunku studiów. Osobnym elementem tej dzia³alnoœci
powinna byæ wspó³praca z nauczycielami
nad odpowiednim rozwojem uczniów.
Podobnie otwieraj¹ siê nowe mo¿liwoœci wspó³pracy z przemys³em. WyobraŸmy
sobie, ¿e wy¿ej wspomniany General Electric chce inwestowaæ w naszym regionie.
Musi zatem rozpoznaæ mo¿liwoœæ pozyskiwania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Uczelnia mog³aby wyjœæ na
przeciw tym potrzebom przedstawiaj¹c programy oferowanych przez ni¹ studiów, charakter zajêæ dydaktycznych, drogi kariery
absolwentów. Oczywiœcie firma high-tech
bêdzie szuka³a uczelni kszta³c¹cych elitarne kadry przygotowane do pracy w najnowszych dziedzinach.
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– Realizacja wszystkich tych zadañ wymaga kadry o kompetencjach wielkich biznesmenów. Tymczasem kierownicy, dyrektorzy czy dziekani wybierani na kadencjê
nie s¹ (najczêœciej) menad¿erami – ani z
wykszta³cenia, ani z temperamentu. Ponadto ich zarobki czy dodatki za pe³nienie
funkcji nie s¹ podobne do stawek wolnorynkowych.

trzeba wprowadzaæ do systemu wiêcej danych, a z drugiej strony trzeba te dane odpowiednio zinterpretowaæ. To musi ktoœ
robiæ. Chocia¿ oczywiœcie wzrosn¹ wymagania w stosunku do pracowników wykonuj¹cych tê pracê, co nie ka¿demu musi siê
spodobaæ. Ale pracy chyba nie zabraknie.

– A mo¿e powinny takie byæ, skoro oczekuje siê po nich tak wiele: utrzymania dobrej sytuacji finansowej i naukowej du¿ego zespo³u ludzi. Inna rzecz, czy ka¿dy z
nich zgodzi³by siê na ponoszenie takiej osobistej odpowiedzialnoœci za niepowodzenia
finansowe podleg³ej mu jednostki, jak to
jest przyjête na œwiecie.

– Projekt informatyzacji musi mieæ swój
plan i punkty kontrolne (check-points).
Pierwsze prace ruszy³y w lipcu 2001.
Do zamkniêcia projektu w listopadzie
2001 zidentyfikowano wiele problemów i
ustalono kolejne kroki, które trzeba podj¹æ. Najwiêksze szanse na ³atwe wdro¿enie nowego systemu stwarza, jak oceniano, system finansowo-ksiêgowy ze wzglêdu na w³aœciwe mu sformalizowanie
procedur dzia³ania. Tu sukces powinien
byæ doœæ ³atwy i dla wszystkich widoczny. Dlatego pierwszym etapem bêdzie
przetarg na realizacjê tej sfery dzia³ania
Politechniki.
Na pewno usatysfakcjonowano by wiele jednostek uczelni, gdyby w dowolnej
chwili mog³y obejrzeæ swój zaktualizowany rachunek bie¿¹cy. Trudniejsze mo¿e
okazaæ siê dopasowanie systemu informatycznego do spraw kadrowych (tzw. zarz¹dzanie kapita³em ludzkim, human resources), gdy¿ konieczne jest wypracowanie
systemu motywacyjnego, a zatem kryteriów
i wskaŸników niezale¿nych od...

– Ale nikt nie posy³a kandydatów na takie funkcje na kursy ekonomii. Nie sprawdza nawet, który z nich skutecznie zarz¹dza domowym bud¿etem!
– Umiejêtnoœæ podejmowania w³aœciwej
decyzji zale¿y w du¿ym stopniu od posiadanych wiadomoœci o zarz¹dzanej instytucji i zewnêtrznych jej uwarunkowaniach.
Zasadnicz¹ pomoc¹ s³u¿y tu system informatyczny, który mo¿e szybko dostarczyæ
aktualnych danych, np. o iloœci posiadanych
licencji programów komputerowych, o
osi¹gniêciach pracowników, zadaniach dydaktycznych, wydatkach, skali wykorzystania sal dydaktycznych, czy o wolnych œrodkach finansowych.
– Gdy mowa o informatyzacji, pada czêsto pytanie: czy zinformatyzowanie systemu nie zabierze nam czêœci mo¿liwoœci
decyzyjnych?
– Wrêcz przeciwnie. U¿ytkownik systemu informatycznego bêdzie podejmowa³
je bardziej œwiadomie, gdy¿ bêdzie lepiej
zorientowany w stanie faktycznym. Zyska
w pracy czas, którego dot¹d mu, byæ mo¿e,
brakowa³o. Niezale¿nie od tego, czy chodzi o iloœæ posiadanych licencji programów
komputerowych, czy wykaz osi¹gniêæ pracowników, znajdzie odpowiedŸ szybko i
bêdzie ona aktualna.
– A jak wp³ynie informatyzacja na sytuacjê pracowników administracji? Czy
nie pozbawi ich zatrudnienia?
– Nieracjonalnie dzia³aj¹ca firma mo¿e
oczywiœcie odkryæ, ¿e mia³a przerosty kadrowe, a czêœæ pracowników wykonywa³a
„robotê g³upiego”. Ale zwykle informatyzacja jest czynnikiem kszta³tuj¹cym jakoœæ
kadry. Czêœæ osób musi przejœæ dodatkowe
szkolenia, jednak¿e w sumie bêdzie to dla
wszystkich korzystne. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
dla sprawnego zarz¹dzania z jednej strony

– Jaki jest obecny stan przygotowañ
do informatyzacji uczelni?

– ...g³êbokiego przekonania pana kierownika o walorach panny Loli.
– W dydaktyce pojawi siê tak¿e wraz z
udoskonaleniem systemu pewna „wartoœæ
dodana” wskazuj¹ca na wy¿sz¹ pozycjê
PWr w stosunku do innych uczelni. To bêdzie sprzyja³o rekrutacji pracowników naukowych. Wzroœnie iloœæ ofert, poprawi siê
marketing. To z kolei musi wp³yn¹æ korzystnie na jakoœæ nauczania, która nas interesuje. Zyska na tym realnie uczelnia,
wzroœnie wartoœæ jej znaku firmowego.
– Ile wart jest znak firmowy Politechniki Wroc³awskiej???
– ¯e marka PWr ma swoj¹ wartoœæ,
wiedz¹ dobrze wszyscy ci, którzy w sposób nieuprawniony wpisuj¹ j¹ na wizytówki
swoich prywatnych spó³ek. Nie robi¹ tego
z sentymentu. U kontrahenta Politechnika
jest wskaŸnikiem solidnoœci i stabilnoœci.
– Co prawda im wiêcej ma³ej poligrafii, tym mniej wierzymy s³owu pisanemu,
ale to jeszcze d³ugo bêdzie obowi¹zywaæ.
Dziêkujê Panu za rozmowê.
Rozmawia³a Maria Kisza
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Lista
studentów nagrodzonych przez JM Rektora
za wzorow¹ postawê i ofiarn¹ pracê spo³eczn¹ w roku akademickim 2001/2002
Wydzia³y i Filie
II stopnia

I stopnia
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9
W-10
W-11
W-12
Walbrzych
Jelenia Góra

Katarzyna Byczek, Ryszard Duda
Kinga Antosik, Andrzej Antosik
Katarzyna Bursa
Magdalena WoŸnica, Marcin Grzybowski
Jaros³aw Krysiak
Rafa³ Golarz
Magdalena Koz³owska, Paulina Kucharczyk
Monika Twarda
Sebastian Szajba
Jacek Mydlikowski
Edyta Ananicz
Krzysztof Rosa
Agnieszka Juszczuk
Anna Drabek, Micha³ Janicki

Legnica

Krzysztof Nuckowski

DS T-2
DS T-3
DS T-6
DS T-8
DS T-9
DS T-15
DS T-16
DS T-17
DS T-19

Marcin Michalski

Sylwester Duda, Piotr Kuna, Anna Sierociñska
Ma³gorzata Malinowska, Anna Koza
acek Ajtner, Bernard Król
Dorota Hohol, Agnieszka Wawrzyniak
Katarzyna Gaik, Agnieszka Gnitecka
Aneta Florek, Monika Janiszewska
Piotr Wojnarowicz
Aleksander Kucharczyk
Krzysztof Kasiñski, Jan Wilk
Pawe³ Michalczyk
Rafa³ Wilk
Ewa Wilk, Izabela Pawlak, £ukasz Grzegorek
Anna Wargacka, Grzegorz Choroœcin,
Grzegorz Miedziñsk, Dominik £uczka, Micha³ Siegieda
Tomasz Andrysiak, Katarzyna Paluch

Domy Studenckie
Grzegorz Czernicki
Urszula Jankowiak, Piotr Panek

Miros³aw Chomicz
Jaros³aw Drapa³a, Konrad £uksik
Anna Kostrubiec
Tomaszewski Piotr, Emil £ojczuk
Przemys³aw Stawiarski, Daniel Pleœniak
Iwan Hasan
Anna Chwia³kowska

Karolina Ka³uska-Ostrowska
Sebastian G³owacki, Piotr Knapiñski
Piotr Dobromilski, Agata Miko³ajek
Miros³aw Grabowski

Samorz¹d Studencki oraz inne organizacje (agendy) studenckie
Samorz¹d
Studencki
Grzegorz Babacz, Anna Maci¹g
„¯ak”
Urszula Uciechowska, Piotr Jab³oñski
NZS
Adam Szylko, Wojciech Maj
Ko³o Ochrony
Zab. Techniki Sebastian Bednarek, £ukasz Bujonek
„SpAF”
Chór PWr £ukasz Pobiedziñski
TVS „Styk” Pawe³ Hen
KS AZS
Marcin Domaga³a, Bartosz Daszewski,
Adam Minikowski
Ko³o Nauk.
Rys. Arch. Piotr Jêdrzejczak
KL AIESEC ¯aneta Stawarska, Krzysztof Murzyn

Marcin Lau, Tomasz Malinowski
Grzegorz £u¿ny, Dariusz Mazur
Jêdrzej Stelmaszek, Jaros³aw Szrek
Grzegorz Krzyœ, Anna Ma³aczyñska
Krzysztof Nikliborc
Rados³aw Sadowski, Jacek Oryñski, Marcin Zeman,
Karol Kordus
Krzysztof Kowalczyk, Wojciech O¿ga
Anna Saduœ, Krzysztof Chmielewski

Lista
studentów wyró¿nionych dyplomem honorowym J M Rektora
Zarz¹d KUSS
Magdalena B¹k
Krzysztof Braja
Adrian Jaworski
Micha³ Skalny
Piotr Jeziorski
Hubert Mieliñski

Justyna Chmiel
Wojciech Maj
Andrzej Janora
Damian Drwiêga
Krzysztof Maj

TVS „STYK”
Marcin Rudnikowski
Marek Kwiatek
RU ZSP
Adam Grzejek
£ukasz Szczepaniak

KS AZS
Dawid Pra³at
Miko³aj Rybak
Grzegorz ¯urakowski
KU NZS
Jan Wilk
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Odznaczeni Medalem Politechniki Wroc³awskiej
Prof. dr. hab. in¿.
Wac³aw Kasprzak
Wac³aw Antoni KASPRZAK, urodzi³
siê w 1932 r. w Golinie nad Wart¹.
Pracê naukowo-dydaktyczn¹ na Politechnice Wroc³awskiej rozpocz¹³ jeszcze w czasie studiów w 1954 jako zastêpca asystenta
w Katedrze Mechaniki Technicznej. W tym
czasie by³ organizatorem i przewodnicz¹cym
Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
Po ukoñczeniu studiów w 1956 r. zosta³
asystentem, a nastêpnie starszym asystentem (1958) i adiunktem (1962) w tej samej
Katedrze. Katedra ta wesz³a w wyniku reorganizacji w sk³ad Instytutu Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej (1963).
W 1962 r. na Wydziale Mechanicznym
uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych,
a w 1968 doktora habilitowanego. W roku
1971 zosta³ profesorem nadzwyczajnym.
Na stanowisko profesora zwyczajnego zosta³ mianowany w roku 1992r.
Dzia³alnoœæ naukowa prof. Wac³awa
Kasprzaka dotyczy szerokiego spektrum
zagadnieñ z zakresu mechaniki, a w tym:
pomiarów wielkoœci mechanicznych, automatyzacji pomiarów, teorii modelowania,
rentgenografii, analizy wymiarowej i metod komputerowych w mechanice. Równolegle podejmuje równie¿ zagadnienia prognozowania w nauce i technice.
Pod kierownictwem i wed³ug projektu
prof. Kasprzaka zosta³y utworzone i zorganizowane laboratoria i pracownie: pomiarów tensometrycznych, drgañ, badañ
rentgenowskich oraz dynamiki.
Prof. Wac³aw Kasprzak jest autorem i
wspó³autorem ponad 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, wspó³autorem czterech ksi¹¿ek, miêdzy innymi z
Bertoldem Lysikiem — podrêcznika „Analiza wymiarowa” (1988), wspólnie z Bertoldem Lysikiem i Markiem Rybaczukiem –
monografii „Dimensional analysis in the
identification of mathematical models”
(1990), razem z Karolem Pelcem – ksi¹¿ki
„Wyzwania technologiczne —prognozy i strategie” (1999), a tak¿e przygotowanej ostatnio wspólnie z Bertoldem Lysikiem i Markiem Rybaczukiem ksi¹¿ki „Measurement
dimension, invariant models and fractals”.
By³ promotorem 9 prac doktorskich.
Szeœciu wychowanków uzyska³o stopieñ
doktora habilitowanego, a jeden jest profesorem.
W ostatnich latach wspó³organizowa³
siedem miêdzynarodowych Letnich Szkó³
Mechaniki Pêkania. Od czterdziestu lat kieruje pracami Seminarium Dynamiki.

Szczególnie bogaty jest równie¿ dorobek organizacyjny prof. Wac³awa Kasprzaka. Od 1964r. jest nieprzerwanie kierownikiem Zak³adu poprzednio Przemieszczeñ i
Odkszta³ceñ, a obecnie Zak³adu Dynamiki. W latach 1963-69 by³ Dyrektorem ds.
Wspó³pracy Politechniki Wroc³awskiej z
Przemys³em, a w 1969 zosta³ Prorektorem
ds. Nauki. Funkcjê tê pe³ni³ do 1981 roku.
Kszta³ci³ kadry kierownicze i wykonawcze
organizacji badañ naukowych. Stworzy³
formy organizacyjne i zespo³y ludzkie z
powodzeniem realizuj¹ce naukow¹ wspó³pracê uczelni z przemys³em. By³ g³ównym
twórc¹ pozycji Politechniki Wroc³awskiej,
nie tylko jako du¿ej uczelni technicznej,
lecz tak¿e jako wielkiej jednostki badawczej, zaplecza naukowego przemys³u. Kierowa³ Politechnik¹ Wroc³awsk¹ jako jej
rektor w latach 1982 - 84.
Prof. W. Kasprzak jest twórc¹ nowej
szko³y badañ naukowych na bazie dyscyplin podstawowych. Wychowa³ na s³ynnych „Kasprzakiadach” wiele pokoleñ profesorów, obecnych organizatorów badañ
naukowych.
Do szczególnych osi¹gniêæ prof. Kasprzaka nale¿y kreowanie wielkich interdyscyplinarnych programów badawczych
oraz podniesienie na wysoki poziom naukowej wspó³pracy miêdzynarodowej.
Zorganizowa³ stacjonarne studia doktoranckie i system kszta³cenia kadr naukowych.
Prof. Wac³aw Kasprzak jest propagatorem
nowoczesnych form studiów doktoranckich
i zdecydowanym zwolennikiem rzetelnej,
odwa¿nej dyskusji naukowej. Jest tak¿e autorem koncepcji i inicjatorem wdro¿enia eksperymentu dydaktycznego, polegaj¹cego na
stworzeniu mo¿liwoœci kszta³cenia na Wydziale Mechanicznym dla m³odzie¿y szczególnie uzdolnionej. Przedsiêwziêcie to, nazwane Indywidualnym Tokiem Studiów
(ITS), rozpoczêto w roku 1993.
Profesor Wac³aw Kasprzak by³ wielokrotnie nagradzany przez Ministra, Rektora, i Dziekana.
Posiada najwy¿sze odznaczenia pañstwowe, miêdzy innymi: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. zw. dr. hab. in¿. arch.
Tadeusz Zipser
Tadeusz Zipser urodzi³ siê w 1930 r. we
Lwowie. Pracuje na Wydziale Architektury PWr. od ukoñczenia studiów w 1952 r.
W roku 1961 uzyska³ stopieñ doktora. W
1968 r. przeprowadzi³ przewód habilitacyj-

ny. W 1969 r. zosta³ docentem, w roku 1976
uzyska³ tytu³ profesora. Od 1991 r. jest profesorem zwyczajnym PWr.
W bogatym dorobku naukowym prof.
Tadeusz Zipser posiada 130 prac naukowych, publikowanych w wydawnictwach
PAN, PWN, Ossolineum oraz w wydawnictwach zagranicznych.
W latach 1960-68 g³ównym przedmiotem zainteresowañ T. Zipsera sta³y siê problemy struktury przestrzeni miasta, a
zw³aszcza warunkuj¹cy je podsystem komunikacji. Otrzymawszy stypendium Królowej Holandii w roku 1963 pracowa³ w
Biurze Rozwoju Amsterdamu, wspó³uczestnicz¹c w próbach modelowania zjawisk transportowych. Wczeœniej, jesieni¹
1962 r., pos³uguj¹c siê w³asnym programem
zastosowa³ (jako pierwszy w Polsce) komputer – maszynê Elliott 803 – do rozwi¹zania problemów doboru typu wêz³a ulicznego, w ramach konkursu na dzielnicê Wroc³aw-Po³udnie. Od roku 1964 do 1970
przeprowadzi³ spo³ecznie (pos³uguj¹c siê
wy³¹cznie programami przez siebie sporz¹dzonymi oraz stosuj¹c kilka ca³kowicie
nowych algorytmów) seriê wielowariantowych prognoz ruchu dla m. Wroc³awia.
Ostatnie trzydziestolecie Profesor poœwiêci³ na konstruowanie z³o¿onych modeli
decyzyjno-symulacyjnego systemu osadniczego oraz na wyjaœnianie istoty i pochodzenia szeregu prawid³owoœci w strukturze tego systemu. Uporz¹dkowa³ pojêcia
dotycz¹ce zagospodarowania przestrzeni w
formie paradygmatu decyzji przestrzennych, co jest znacz¹ce dla rozwoju teorii
zagospodarowania przestrzennego i ma zastosowanie w metodologii. By³ organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji i
kongresów naukowych, miêdzynarodowych i krajowych.
Wa¿nym, choæ ubocznym elementem
twórczoœci prof. T. Zipsera jest projektowanie budowli sakralnych, czym zajmowa³ siê
od pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych. By³ g³ównym autorem formy architektonicznej nowych obiektów we Wroc³awiu, takich jak:
koœció³ Œwiêtego Ducha, koœció³ cmentarny przy ul. Bardzkiej, nowej wie¿y koœcio³a
Œw. El¿biety Wêgierskiej przy ul. Grabiszyñskiej i budynku oœrodka parafialnego Ojców
Redemptorystów przy ul. Wittiga, koœcio³a
na Nowym Dworze, a tak¿e koœcio³a Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Grajewie.
Projektowa³ witra¿e do wielu obiektów sakralnych. Jest g³ównym projektantem studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wroc³awia.
Dokoñczenie na stronie 15
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NOWO MIANOWANI PROFESOROWIE
Z POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ

Krzysztof Stempak

Krzysztof Stempak urodzi³ siê 24 maja
1956 roku w Nowej Soli. Po ukoñczeniu
III LO w Nowej Soli (w klasie o profilu
matematyczno-fizycznym) w 1975 roku
rozpocz¹³ studia na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Studia ukoñczy³ w lutym 1980 roku
uzyskuj¹c dyplom z wyró¿nieniem i tytu³
magistra matematyki sekcji teoretycznej.
Pierwszego maja 1980 roku zosta³ zatrudniony w Instytucie Matematyki UWr jako
asystent sta¿ysta. Od stycznia 1981 do marca 1982 odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w ramach d³ugoterminowego przeszkolenia absolwentów. Po wyjœciu z wojska (i powrocie do równowagi) wróci³ do pracy

dydaktyczno-naukowej w IM UWr. W lutym 1986 roku uzyska³ doktorat z nauk
matematycznych na podstawie pracy Teoria Littlewooda-Paley’a dla transformaty
Fouriera-Bessla. Stopieñ doktora habilitowanego nauk matematycznych uzyska³ w
maju 1994 roku w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie na podstawie rozprawy Analiza harmoniczna ró¿nych rozwiniêæ ortogonalnych. Z przerw¹ w roku
akademickim 1995/96, kiedy to jako docent
realizowa³ badania na specjalnym stanowisku badawczym IM PAN w Warszawie, a¿
do 30.09.1998 by³ zatrudniony w IM UWr
kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacj¹ i profesora nadzwyczajnego (mianowanie w 1997 roku).
Od 01.10.1998 pracuje w IM PWr na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Zainteresowania naukowe prof. Stempaka obejmuj¹ szerokie spektrum zagadnieñ
badawczych, pocz¹wszy od klasycznej analizy harmonicznej, poprzez teoriê funkcji
specjalnych a¿ do teorii równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych. Profesor Stempak
jest autorem 35 artyku³ów naukowych;
wszystkie ukaza³y siê w czasopismach o
zasiêgu miêdzynarodowym, w tym m. in.
w „Transactions of the American Mathematical Society”, „Matematische Annalen”,
„Journal of the London Mathematical Society”, „Journal d’Analyse Mathematique”.
W latach akademickich 1986/87 oraz
1990/91 pracowa³ jako visiting assistant
professor na University of Georgia, Athens
(Georgia, USA). W lecie 1987 roku by³ tak¿e zatrudniony na Rutgers University, New
Brunswick (New Jersey, USA). Przez

Odznaczeni Medalem Politechniki Wrocławskiej
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Dziêki staraniom profesora Zipsera
wprowadzono na Wydziale Architektury w
1992 r. specjalnoœæ planowanie przestrzenne. Profesor szeroko rozwija na tym polu
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ kieruj¹c pracami
dyplomowymi i opiekuj¹c siê doktorantami na kierunku gospodarka przestrzenna.
By³ promotorem 27 prac doktorskich, a kilku spoœród Jego wychowanków uzyska³o
stopieñ naukowy doktora habilitowanego.
Stworzy³ naukow¹ szko³ê modelowania
procesów osadniczych opart¹ o ideê „poœrednich mo¿liwoœci”.
Prof. Tadeusz Zipser by³ wielokrotnie
odznaczany, miêdzy innymi: Krzy¿em Ka-

walerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976
r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1983 r.) oraz wyró¿niany: honorow¹ nagrod¹ SARP-u, Nagrod¹ Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia, nagrod¹ Miasta
Wroc³awia oraz papieskim odznaczeniem
„Pro Ecclesia et Pontifice” (2001 r.).
Kontynuuj¹c tradycjê rodzinn¹ po ojcu
– dwukrotnym rektorze Politechniki Lwowskiej i prorektorze Politechniki Wroc³awskiej – zosta³ wybrany rektorem Politechniki Wroc³awskiej w pierwszych wolnych
wyborach w 1981 r. W tym roku mija 50
lat pracy profesora Tadeusza Zipsera na
naszej uczelni. P

pierwsze pó³rocze 1993 r. prowadzi³ badania w Matematisches Institut, Technische
Hochschule Darmstadt jako beneficjent
grantu indywidualnego z Deutsche Forschungsgemeinschaft. W kwietniu 1996
prowadzi³ wspó³pracê naukow¹ w Dipartimento di Matematica, Universita degli Studi di Milano dziêki grantowi indywidualnemu z Consiglio Nazionale delle Ricerche. W latach 1995–97 by³ uczestnikiem
grantu zespo³owego „Fourier Analysis”
sponsorowanego przez Uniê Europejsk¹.
Od 1991 by³ g³ównym wykonawc¹ lub (jak
w chwili obecnej) kierownikiem w sumie
czterech grantów KBN.
Profesor Stempak by³ promotorem 15
prac magisterskich (na Uniwersytecie Wroc³awskim) i promotorem jednej pracy doktorskiej (druga w trakcie realizacji). By³
tak¿e recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. Jest sta³ym recenzentem wielu
czasopism matematycznych. Bra³ udzia³ w
licznych miêdzynarodowych konferencjach
naukowych, na których wyg³asza³ zaproszone referaty. Za dzia³alnoœæ naukow¹
otrzyma³ dwukrotnie, w 1989 i 1995, indywidualne nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
Profesor Stempak lubi dydaktykê. Pracuj¹c na UWr prowadzi³ szereg specjalistycznych wyk³adów m.in. z analizy funkcjonalnej, analizy harmonicznej, teorii
funkcji specjalnych. Obecnie prowadzi kursowe wyk³ady z algebry i teorii równañ
ró¿niczkowych cz¹stkowych dla studentów
matematyki WPPT.
Jest zapalonym ¿eglarzem (szuwarowobagiennym, jak sam o sobie mówi) oraz
kajakarzem. Po szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich ¿egluje w zasadzie ka¿dego
lata, pocz¹wszy od 1976 roku. Na WJM nie
ma szuwarów, do których by nie wp³yn¹³,
ani jeziora, na którym nie zaliczy³ burzy.
Sk³adanym kajakiem przep³yn¹³ wiêkszoœæ
szlaków kajakowych w Polsce, niektóre
wielokrotnie. Najpierw p³ywa³ z ¿on¹, póŸniej ze starszym synem, a obecnie z m³odszym (wiêcej szczegó³ów na stronie http://
im.pwr.wroc.pl/~stempak).
Krzysztof Stempak jest ¿onaty, ma
dwóch synów. ¯ona Ewa, absolwentka germanistyki UWr, pracuje obecnie w III LO
we Wroc³awiu jako nauczycielka jêzyka
niemieckiego. Starszy syn £ukasz jest studentem III roku Politechniki Wroc³awskiej,
a m³odszy syn Olek – uczniem czwartej
klasy szko³y podstawowej. P
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„Profesor Marian Suski – Wspomnienia”
Ryszard Czoch. W przygotowaniu ekspozycji pomagali mu dr hab.
Andrzej Francik i mgr in¿. El¿bieta ¯o³nierz. Prezentowane materia³y pochodzi³y ze zbiorów: Wojciecha Suskiego, Gabby i Donalda Prattów (Charlotte, NC, USA), Ryszarda Czocha, z Archiwum PWr i z Biblioteki ZN im. Ossoliñskich.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli cz³onkowie rodziny Profesora, dziekani W-4 i W-12, jego wspó³pracownicy z I-28 (wœród
których byli dwaj prorektorzy: prof. Tadeusz Wiêckowski i dr
Rudno-Rudziñski), byli studenci oraz wiele innych osób zainteresowanych t¹ wybitn¹ postaci¹.
By³a to tak¿e okazja do promocji ksi¹¿ki-pamiêtnika Profesora
pt. „Marian Suski – wspomnienia” (polecaliœmy j¹ w 159 numerze „Pryzmatu”), która ukaza³a siê nak³adem Oficyny Wydawniczej PWr przy wsparciu finansowym JM Rektora.
Otwieraj¹cy wystawê dyrektor I-28 dr in¿. Bronis³aw ¯ó³togórski przypomnia³, ¿e Marian Suski – patron budynku C-5 – by³
przez wiele lat profesorem Wydzia³u £¹cznoœci (póŸniej Elektroniki) i Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. Podkreœli³, ¿e poœwiêcona mu wystawa powsta³a dziêki inicjatywie i zaanga¿owaniu dr hab. Ryszarda Czocha, który wspó³pracowa³ tak¿e przy
tworzeniu ksi¹¿ki. Mo¿na w niej znaleŸæ wiele odniesieñ do historii PWr (w szczególnoœci Wydzia³u Elektroniki) oraz du¿o znanych nazwisk z tego wydzia³u. Daje to mo¿liwoœæ odtworzenia
historii Instytutu.
Dyrektor przytoczy³ niektóre fakty z ¿ycia zawodowego prof.
M. Suskiego. Swe wykszta³cenie zdobywa³ on pocz¹tkowo w Oficerskiej Szkole In¿ynierii, a po jej ukoñczeniu na Politechnice
Warszawskiej. Tam wykona³ pracê dyplomow¹ pod kierunkiem
Janusza Groszkowskiego na temat wytwarzania modulacji fal decymetrowych. W roku akademickim 1929/1930 odby³ roczne stuProfesor Marian Suski
dia w Wy¿szej Szkole Elektrotechnicznej w Pary¿u.
Z nasz¹ uczelni¹ zwi¹za³ siê w 1947 r., gdy obj¹³ stanowisko
„Profesor Marian Suski – Wspomnienia” – to tytu³ wysta- adiunkta w Katedrze Fizyki na po³¹czonych w tym czasie PWr i
wy, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ w dniach od 19 listopada do 4 grudUWr. W roku 1948 przeniós³ siê do Katedry Radiotechniki na
nia 2002 r. w budynku mieszcz¹cym Instytut Telekomunikacji i
Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym. W tym okresie orAkustyki. Instytut ten jest jej organizatorem, a autorem – dr hab.
ganizowana by³a Katedra Teletechniki kierowana przez prof. Zygmunta Szparkowskiego i prof. ZbiOtwarcie wystawy. Od prawej stoj¹: prof. Wojciech Suski i dyrektor I-28 dr Bronis³aw Zó³togórski.
gniewa ¯yszkowskiego. Gdy w koñcu 1951 r. powsta³ Wydzia³
£¹cznoœci, prof. Suski zosta³ mianowany na stanowisko zastêpcy profesora. Nastêpnie w 1954 r. obj¹³ kierowanie Katedr¹ Podstaw Telekomunikacji na Wydziale £¹cznoœci.
Prowadzi³ zajêcia z Podstaw telekomunikacji, które przekszta³ci³y siê
póŸniej w Teoriê obwodów elektrycznych.
Jego prace badawcze koncentrowa³y siê na doskonaleniu spektrometru EPR. Jego nastêpcy do dziœ pracuj¹ nad kolejnymi wersjami tego
spektrometru. Zajmowa³ siê on równie¿ teori¹ i praktyk¹ obwodów mikrofalowych oraz nietelekomunikacyjnymi zastosowaniami mikrofal.
Do przejœcia na emeryturê pe³ni³
szereg funkcji (w ostatnim okresie by³
kierownikiem Zak³adu Teorii Techniki Mikrofalowej). PóŸniej nadal
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Prezentowane materia³y budzi³y du¿e zainteresowanie

Autor wystawy dr hab. Ryszard Czoch przyjmuje gratulacje

Rodzina Profesora Mariana Suskiego
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czynnie uczestniczy³ w ¿yciu Instytutu i w
pracach naukowych. Prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Mimo ¿e nie u³atwia³o mu
to ¿ycia na uczelni, zawsze postêpowa³ zgodnie ze swoimi normami moralnymi i pogl¹dami politycznymi.
Dr B. ¯ó³togórski na zakoñczenie nawi¹za³ do s³ów napisanych w pos³owiu ksi¹¿ki
przez dzieci Profesora – „¯yczymy wszystkim takich rodziców” i od siebie doda³: „¯yczmy sobie wszyscy takich profesorów”.
W imieniu rodziny prof. Mariana Suskiego g³os zabra³ jego najstarszy syn prof. Wojciech Suski. Wyrazi³ on g³êbok¹ wdziêcznoœæ
w³adzom PWr za umo¿liwienie wydania ksi¹¿ki (poprzedni Rektor Andrzej Mulak i by³y
prorektor dr in¿. Ludomir Jankowski poparli
inicjatywê dr hab. Ryszarda Czocha – przyp.
red.) oraz dr hab. Ryszardowi Czochowi za
jego entuzjazm i akuratnoœæ w realizacji tych
planów, a tak¿e za zorganizowanie wystawy.
Stwierdzi³, ¿e bycie dzieckiem takiej wybitnej osobowoœci „nie by³o wielk¹ frajd¹”, a
zw³aszcza w okresie stalinizmu. Profesor, który zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e jego droga
¿yciowa i brak uleg³oœci wobec w³adz politycznych mog¹ wywo³aæ represje w stosunku
do ca³ej rodziny, mawia³ do syna: „Musisz byæ
zawsze najlepszy z twoim pochodzeniem,
¿ebyœ odby³ studia i ¿ebyœ coœ w ¿yciu
osi¹gn¹³”. Zarówno ojcu jak i synowi odmawiano wydania paszportu na wyjazdy s³u¿bowe (nawet na sta¿ do Moskwy) oraz te, które
wi¹za³y siê z dzia³alnoœci¹ religijn¹ prof. M.
Suskiego. Wojciechowi aktywnie dzia³aj¹cemu w PTTK nie przys³ugiwa³a wg w³adz z³ota odznaka, a jedynie srebrna.
M³odszy syn Profesora – Tadeusz (obecnie równie¿ profesor) by³ studentem Wydzia³u £¹cznoœci (póŸniej siê przeniós³ na SPPT).
Surowe wymagania ojca powodowa³y, ¿e
ka¿dy egzamin by³ dla niego ogromnym stresem, a szczególnie ten zdawany u prof. M.
Suskiego.
Wojciech Suski wspomnia³ równie¿ matkê, która stara³a siê daæ swoim dzieciom dobry start ¿yciowy.
Wœród eksponowanych materia³ów znalaz³y siê zarówno zdjêcia rodzinne Profesora,
jak i materia³y ilustruj¹ce jego dzia³alnoœci¹
sportow¹, zawodow¹, spo³eczn¹ i polityczn¹.
W gablocie mo¿na by³o obejrzeæ ksi¹¿ki i
skrypty, których by³ autorem lub wspó³autorem, a tak¿e przyznany mu w 1978 roku medal Pro Eccllesia et Pontifice. Zainteresowanym rozdano oko³o 150 egzemplarzy promowanej ksi¹¿ki.
Wystawa zostanie powtórzona w styczniu
na antresoli w gmachu g³ównym PWr. Polecamy jej obejrzenie, gdy¿ jest poœwiêcona
cz³owiekowi, który by³ nie tylko autorytetem
naukowym, ale tak¿e moralnym i jak g³osi
tytu³ ostatniej czêœci wystawy „Przeszed³
przez ¿ycie czyni¹c dobro”. (hw)
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Przyznano odznaczenia
Podczas Œwiêta Uczelni odznaczono i wyró¿niono licznych
pracowników PWr. Oto ich nazwiska:

Z£OTY KRZY¯ ZAS£UGI
Prof. dr hab. Ludwik KOMOROWSKI
Wydzia³ Chemiczny, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej
Dr hab. in¿. Andrzej KOTOWSKI
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska, Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
Dr in¿. Stanis³aw KWAŒNIOWSKI
Wydzia³ Mechaniczny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Prof. dr hab. Ryszard MAGIERA
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki
Dr in¿. Iwona PoŸniak-KOSZA£KA
Wydzia³ Elektroniki, Zak³ad Systemów i Sieci Komputerowych

SREBRNY KRZY¯ ZAS£UGI
Dr in¿. Stanis³aw AZAREWICZ
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Maszyn, Napêdów i Pomiarów Elektrycznych
Mgr Ryszarda BIEGANOWSKA
Wydzia³ Elektroniki
In¿. Andrzej BIELAÑSKI
Wydzia³ Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
Dr in¿. Jerzy BOCHMAN
Wydzia³ Mechaniczny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Mgr Aleksandra CZEKAÑSKA
Studium Nauki Jêzyków Obcych
Dr in¿. arch. Rafa³ CZERNER
Wydzia³ Architektury, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki
In¿. Marian ÆMIKIEWICZ
Wydzia³ Mechaniczny, Instytut Materia³oznawstwa i Mechaniki
Technicznej
Mgr Danuta DOMAGA£A-WIATRZYK
Administracja Centralna, Dzia³ Spraw Pracowniczych
Mgr Krystyna GALIÑSKA
Administracja Centralna, Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Mgr Marian GÓRECKI
Studium Nauki Jêzyków Obcych
Dr in¿. Janusz GÓRNIAK
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki
Dr hab. in¿. Zdzis³aw HEJDUCKI
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego, Instytut Budownictwa
Dr hab. Tadeusz INGLOT
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki
Mgr in¿. Andrzej KACZKOWSKI
Dyrektor Administracyjny, Administracja Centralna
Dr Helena KAJETANOWICZ
Studium Nauki Jêzyków Obcych
Dr in¿. Henryk KARCZ
Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej i
Mechaniki P³ynów
Dr hab. Ma³gorzata KOMOROWSKA
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki
Mgr Jan £ADACKI
Studium Nauki Jêzyków Obcych
Mgr Joanna LESZKIEWICZ
Studium Jêzyków Obcych
Dr in¿. Bo¿ena £OWKIS
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
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Dr in¿. Andrzej £USZCZKIEWICZ
Wydzia³ Górniczy, Instytut Górnictwa
Dr in¿. Jerzy MACHAJSKI
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki
Dr in¿. Katarzyna MAJEWSKA-NOWAK
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska, Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
Mgr in¿. El¿bieta MA£EK
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki
Dr hab.in¿. Jakub MARCINOWSKI
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego, Instytut In¿ynierii
L¹dowej
In¿. Krystyna MARKIEWICZ
Wydzia³ Chemiczny, Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw
Sztucznych
Mgr in¿. Ireneusz MATEJA
Administracja Centralna
Dr in¿. Maria MAZUR
Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej i
Mechaniki Cieplnej
Mgr Zofia MICHA£OWSKA-GLABISZ
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska
Dr in¿. arch. Zdzis³aw MIECZKOWSKI
Wydzia³ Architektury, Zak³ad Geometrii Wykreœlnej i Perspektywy Malarskiej
Dr hab. in¿. Zbigniew MIRSKI
Wydzia³ Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
Dr hab. in¿. Henryk NOWAK
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego, Instytut Budownictwa
Czes³awa PASIÑSKA
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki
Dr hab. in¿. Krzysztof PIEÑKOWSKI
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Maszyn, Napêdów i Pomiarów Elektrycznych
Mgr in¿. Gra¿yna PIOTROWICZ
Biblioteka G³ówna i OINT
Dr in¿. Jerzy PIOTROWICZ
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Prof. dr hab. Halina PODBIELSKA
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki
Dr in¿. arch. Romuald PUSTELNIK
Wydzia³ Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego
Dr Jadwiga RUDEK
Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania, Instytut Organizacji i Zarz¹dzania
Dr in¿. Piotr RUSZEL
Wydzia³ Elektroniki, Zak³ad Miernictwa i Systemów Pomiarowych
Dr in¿. Magdalena RUTKOWSKA
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki
Dr hab.in¿. Marek RYBACZUK, prof.nzw.PWr
Wydzia³ Mechaniczny, Instytut Materia³oznawstwa i Mechaniki
Technicznej
Dr Zbigniew SKOCZYLAS
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Matematyki
Dr in¿. W³odzimierz SOLNIK
Wydzia³ Elektroniki, Instytut Cybernetyki Technicznej
Dr in¿. Wies³aw SPUZIAK
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego, Instytut In¿ynierii
L¹dowej
Dr Stanis³awa SZARSKA
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki
Dr in¿. Zdzis³aw SZCZEPANIK
Wydzia³ Elektroniki, Zak³ad Miernictwa i Systemów Pomiarowych
Mgr Jadwiga TWARDOÑ
Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego, Instytut In¿ynierii
L¹dowej
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Mgr Igor WARAWKO
Studium Nauki Jêzyków Obcych
Dr hab.in¿. Stanis³aw ZABORSKI
Wydzia³ Mechaniczny, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
Dr in¿. Jan ZIAJA
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
`
Dr in¿. Anna ZWOZDZIAK
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska, Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
Dr in¿. Stanis³aw ¯AK
Wydzia³ Górniczy, Instytut Górnictwa
Dr in¿. Bronis³aw ¯Ó£TOGÓRSKI
Wydzia³ Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki

BR¥ZOWY KRZY¯ ZAS£UGI
Mgr in¿. Juliusz BEDNAREK
Wydzia³ Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki
Dr in¿. Jolanta CZARNIECKA
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska, Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
Mgr Lidia DYCZEK – KOZULA
Wydzia³ Chemiczny, Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw
Sztucznych
Gra¿yna HORAK
Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej i
Mechaniki Technicznej
Stefania KO£ODZIEJSKA
Filia w Legnicy
W³adys³aw KRAWIEC
Wydzia³ Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki
Dr in¿. Jan KWIATKOWSKI
Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania, Zak³ad Informatyki
Mgr in¿. Teofil LEWIÑSKI
Wydzia³ Elektroniki, Instytut Cybernetyki Technicznej
Alicja MAJCHRZAK
Biblioteka G³ówna i OINT
Eugenia MAJSIAK
Biblioteka G³ówna i OINT
Mgr Halina Moœcicka-SIELICKA
Wydzia³ Elektroniki, Instytut Cybernetyki Technicznej
Mgr Zofia MUSIA£-NASKRENT
Wydzia³ Elektroniki
Marian OBRYK
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Energoelektryki
Antonina OTRÊBSKA
Administracja Centralna, Dzia³ Spraw Pracowniczych
Dr in¿. Krzysztof PODLEJSKI
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Maszyn, Napêdów i Pomiarów Elektrycznych
Danuta RUDZIÑSKA
Wydzia³ Chemiczny, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii
Pierwiastków Rzadkich
Aleksander RUŒCIÑSKI
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Energoelektryki
`
Mgr in¿. Jaros³aw RZEZNICKI
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska, Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
In¿. Zbigniew SA£AMACHA
Wydzia³ Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki
Józef SOBOLEWSKI
Wydzia³ Elektryczny, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
In¿. Janusz ŒWIETLIK
Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska, Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
WYDZIA£ ARCHITEKTURY
Prof. dr in¿. arch. Zbigniew BAÆ
WYDZIA£ BUDOWNICTWA L¥DOWEGO I WODNEGO
Prof. dr hab. in¿. Pawe³ ŒNIADY
WYDZIA£ CHEMICZNY
Dr hab. in¿. W³adys³awa MULAK, prof. nadzw. PWr
Dr hab. in¿. Andrzej MATYNIA, prof. nadzw. PWr
WYDZIA£ ELEKTRONIKI
Dr in¿. IrenaFRANKIEWICZ
Dr in¿. Janusz RENOWSKI
WYDZIA£ ELEKTRYCZNY
Prof. dr hab. in¿. Tadeusz £OBOS
WYDZIA£ GÓRNICZY
Dr hab. in¿. Jerzy MALEWSKI, prof. nadzw. PWr
WYDZIA£ IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
Prof. dr hab. in¿. Maria Œwiderska-BRÓ¯
Doc. dr in¿. Piotr KABSCH
`
Prof. dr hab. in¿. Jerzy ZWOZDZIAK
WYDZIA INFORMATYKI I ZARZ¥DZANIA
Dr hab. in¿. Jerzy ŒWI¥TEK, prof. nadzw. PWr
(Medal odebrany zosta³ w dniu 14 paŸdziernika br. w Urzêdzie
Rady Ministrów )
WYDZIA£ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY
Dr hab. in¿. Krystyna Je¿owiecka-KABSCH, prof. nadzw. PWr
Dr in¿. W³adys³aw SIKORSKI
WYDZIA£ MECHANICZNY
Prof. dr hab. in¿. Zbigniew KORZEÑ
Dr in¿. Igor RYDZANICZ
Prof. dr hab. in¿. Edward CHLEBUS
WYDZIA£ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
Dr hab. in¿. El¿bieta IDCZAK, prof. nadzw. PWr
Prof. dr hab. in¿. Jerzy NOWAK
WYDZIA£ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI
Dr hab. in¿. Roman SZELOCH, prof. nadzw. PWr
STUDIUM NAUKI JÊZYKÓW OBCYCH
`
Dr Romualda KUZMIÑSKA

KRZY¯ KOMANDORSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
WYDZIA£ GÓRNICZY
Prof. dr in¿. Zbigniew Koz³owski

KRZY¯ KAWALERSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
WYDZIA£ BUDOWNICTWA L¥DOWEGO I WODNEGO
Prof. dr hab.in¿. Jan BILISZCZUK
WYDZIA£ CHEMICZNY
Dr in¿. Marian Dul
WYDZIA£ MECHANICZNY
Prof. dr hab. in¿. Dionizy DUDEK
STUDIUM NAUKI JÊZYKÓW OBCYCH
Mgr Edmund CA£US

NAGRODY MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
NAGRODA INDYWIDUALNA
Prof. dr hab. Edward RADOSIÑSKI, Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania
NAGRODA ZESPO£OWA
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Tablica Friedricha Bergiusa
Podczas tegorocznej inauguracji
roku akademickiego na Wydziale Chemicznym ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ niemieckiemu chemikowi, nobliœcie, zwi¹zanemu z Wroc³awiem. Tablicê ufundowa³y Zak³ady Chemiczne
„Z³otniki” S.A., które powsta³y w
miejscu dzia³aj¹cej tam przed wojn¹
fabryki rodziny Bergiusów. Poni¿ej
przedstawiamy kilka faktów przybli¿aj¹cych Czytelnikom postaæ tego
uczonego
Friedrich Bergius urodzi³ siê 11 paŸdziernika 1884 roku w Z³otnikach (Goldschmieden) pod Wroc³awiem. Nale¿a³ do
starej, szanowanej rodziny naukowców,
teologów i przemys³owców. Wœród jej
przedstawicieli byli tak¿e dostojnicy wojskowi i urzêdnicy. Jego dziad by³ profesorem ekonomii na Uniwersytecie Wroc³awskim, a ojciec – w³aœcicielem chemicznej
fabryki w Goldschmieden.
Bergius pobiera³ nauki we Wroc³awiu;
jeszcze bêd¹c w szkole wykazywa³ du¿e
zainteresowanie fabryk¹ swego ojca, gdzie
pod jego okiem poznawa³ rozmaite metody
pracy nad technologi¹ procesów chemicznych. Dziêki temu ju¿ w bardzo m³odym
wieku posiada³ dobre podstawy teoretyczne
i znajomoœæ zagadnieñ przemys³owych.
Przed wst¹pieniem na uniwersytet zosta³
wys³any przez ojca na szeœæ miesiêcy do
zag³êbia Ruhry, gdzie poznawa³ praktyczne aspekty szeroko rozumianej metalurgii.
By³o to dla niego bardzo owocne doœwiadczenie.
W 1903 roku rozpocz¹³ studia na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego pod kierunkiem profesorów:
Ladenburga, von Abegga i Herza. Po odbyciu rocznej s³u¿by wojskowej, w 1905
roku wst¹pi³ na Uniwersytet w Lipsku,
gdzie pod opiek¹ prof. Hantzscha pracowa³
nad swóoim doktoratem na temat: „Absolutny kwas siarkowy jako rozpuszczalnik”.
Naukowa atmosfera laboratoriów w Lipsku
i Wroc³awiu sk³oni³a Bergiusa do poœwiêcenia siê karierze naukowej. Przez dwa
nastêpne lata pracowa³ w Berlinie, w Instytucie Nernsta, a w 1909 przeniós³ siê na
Politechnikê w Karlsruhe, gdzie u profesora Habera pracowa³ nad problemem równowagi chemicznej w fazie gazowej i wp³ywem wysokich ciœnieñ na przebieg reakcji
chemicznej. W 1909 roku rozpocz¹³ swoje
w³asne badania na Politechnice w Hanowe-

rze. Wkrótce jednak tamtejsze pracownie
okaza³y siê niewystarczaj¹ce, wiêc w 1910
roku za³o¿y³ prywatne laboratorium. By³o
ono stopniowo rozbudowywane o kolejne
pracownie. Bergius zatrudnia³
tam
licznych
wspó³pracowników. Najwa¿niejszym osi¹gniêciem jego badañ
by³o uwodornianie wêgla i olejów
ciê¿kich pod wysokim ciœnieniem
(w 1912 i 1913
roku).
Nie³atwo by³o
znaleŸæ œrodki na
utrzymanie tego
laboratorium,
zw³aszcza gdy
trzeba by³o poszerzyæ zasiêg
eksperymentów,
aby stosowaæ metody laboratoryjne w ma³ej przemys³owej
skali. Dlatego te¿ w 1914 roku Bergius
przyj¹³ ofertê dr Karla Goldschmidta aby
przenieœæ laboratorium do Essen, gdzie
mia³o pracowaæ ono w ramach firmy Th.
Goldschmidt A.G. Wkrótce potem Bergius
przyj¹³ wykonawcze stanowisko w tej firmie.
Przez krótki okres w 1911 r. Bergius wyk³ada³ reakcje gazów technicznych, teoriê
równowagi i metalurgiê na Politechnice w
Hanowerze. Jednak wybuch I wojny œwiatowej oraz intensywny rozwój eksperymentów nad up³ynnianiem wêgla, uniemo¿liwi³y mu dalsz¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹.
Od 1914 do 1921 r. mieszka³ w Berlinie.
Stosunkowo du¿a czêœæ badañ nad rozwojem technicznego procesu uwodorniania
w skali przemys³owej by³a przeprowadzona w Rheinau pod Mannheim. Wkrótce
okaza³o siê, ¿e zakres tych prac badawczych
jest zbyt wielki dla pojedynczej firmy; po
zakoñczeniu wojny Bergius podj¹³ starania,
by pozyskaæ inne podmioty zdolne do
wspó³pracy nad rozwojem uwodorniania.
Uda³o mu siê nak³oniæ do kooperacji –
oprócz grupy przedsiêbiorstw niemieckich
– Shell Trust i paru brytyjskich przedstawicieli przemys³u wêglowego. Pomimo to,
pe³na odpowiedzialnoœæ i ryzyko zwi¹zane z przysz³ym rozwojem procesu spoczywa³a w tym krytycznym okresie badañ na
nim samym. W koñcu, w 1927 roku, po

sprawdzeniu praktycznych mo¿liwoœci
up³ynniania wêgla na du¿¹ skalê, móg³ potwierdziæ wyniki w³asnych badañ, a I.G.
Farbenindustrie i Imperial Chemical Industries rozpoczê³y produkcjê przemys³ow¹.
Nastêpnie Bergius poœwiêci³ siê badaniom nad procesem otrzymywania cukru z
celulozy drzewnej, nad czym pracowa³ ju¿
w czasie I wojny
œwiatowej. Uda³o
mu siê to przeprowadziæ po 15 latach badañ. Procesy na skalê
przemys³ow¹
by³y prowadzone
tak¿e w pracowniach Rheinau.
W drugiej po³owie swojego zawodowego ¿ycia
Bergius zadziwiaj¹co intensywnie
prowadzi³ badania, zw³aszcza
nad hydroliz¹ celulozy z drewna i
z podobnych substancji w celu
uzyskania cukru.
Wydaje siê, ¿e specjalnym wyzwaniem
by³y dla niego dobrze znane trudnoœci w
doœwiadczeniach ze stê¿onym kwasem solnym. Pocz¹tkowo prowadzono eksperymenty tylko w Anglii, potem, w ci¹gu lat
trzydziestych, uda³o siê Bergiusowi przenieœæ je do Niemiec. D¹¿y³ przede wszystkim do zracjonalizowania procesu i zapewnienia ca³kowitego odzyskiwania zu¿ytego kwasu solnego, czemu mia³o s³u¿yæ
specjalne skomplikowane urz¹dzenie.
W 1921 roku przeniós³ siê do Heidelbergu, aby mieszkaæ blisko MannheimRheinau i jednoczeœnie byæ w kontakcie z
Uniwersytetem w Heidelbergu.
W ci¹gu swojego pracowitego i twórczego ¿ycia Bergius otrzyma³ wiele odznaczeñ
i honorów; nale¿a³ do zarz¹dów stowarzyszeñ i rad nadzorczych wielu firm zwi¹zanych z przemys³em wêgla i nafty. W 1931
roku, wraz z Carlem Boschem, otrzyma³
Nagrodê Nobla „Za badanie wp³ywu
wysokich ciœnieñ na przebieg reakcji chemicznych”.
Po II wojnie œwiatowej nie móg³ znaleŸæ w Niemczech pola do dzia³alnoœci odpowiadaj¹cej jego mo¿liwoœciom i zdolnoœciom. W 1945 roku wyjecha³ do Argentyny, gdzie zmar³ w Buenos Aires w 1949
roku.
(km)

Wg Nobel Lectures, Chemistry 1922-1941,
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II Sympozjon

„ Kompozyty. Konstrukcje warstwowe”
zorganizowany przez Oddzia³ Wroc³awski
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
po³¹czony z Jubileuszem

80-lecia Profesora Ottona D¹browskiego
Oddzia³ Wroc³awski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy wspó³udziale Instytutu In¿ynierii
L¹dowej oraz Instytutu Techniki Cieplnej
i Mechaniki P³ynów Politechniki Wroc³awskiej zorganizowa³ sympozjon „Kompozyty. Konstrukcje warstwowe”. Jest to ju¿
drugi z kolei sympozjon o tej tematyce.
Poprzedni mia³ miejsce w Szklarskiej Porêbie w dniach 16-18 listopada 2000 r.
Obecny odby³ siê w Karpaczu, w piêknym
i atrakcyjnie po³o¿onym Oœrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym „Karolinka”, w
dniach 7-9 listopada 2002 r.
Te spotkania naukowe, choæ o zmienionej tematyce, nawi¹zywa³y do wczeœniejszych dziewiêciu sympozjonów poœwiêconych reologii, tradycyjnie organizowanych
przez oœrodek wroc³awski od 1961 roku.
Ich inicjatorem i g³ównym organizatorem
by³ Profesor Igor Kisiel (1910-1988), wybitna postaæ wroc³awskiego oœrodka naukowego.
Problematyka obecnego sympozjonu
obejmowa³a nastêpuj¹ce, wybrane zagadnienia z mechaniki:
• modele fizyczne konstrukcji warstwowych,
• numeryczna analiza konstrukcji warstwowych,
• badania doœwiadczalne kompozytów
i konstrukcji warstwowych,
• zagadnienia optymalizacji i analiza
wra¿liwoœci,
• zastosowanie kompozytów w konstrukcjach in¿ynierskich.
W sk³ad Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Sympozjonu weszli:
Marek Gawliñski, Wojciech Glabisz,
Zbigniew Gnutek, Roman Jankowiak,
Krzysztof Jesionek, Piotr Konderla (przewodnicz¹cy), Stanis³aw Kroczak (sekretarz), Ernest Kubica, W³adys³aw Mironowicz, Pawe³ Œniady, Kazimierz Wójs.
W obradach uczestniczy³y 72 osoby z
kilku oœrodków naukowych Polski. W
zwartym wydawnictwie opublikowano 28
referatów, z których 26 wyg³oszono na 4
sesjach. Referaty, za zgod¹ ich autorów i
po otrzymaniu pozytywnych recenzji, bêd¹

opublikowane w kwartalniku „Studia geotechnica et mechanica” oraz w powsta³ym
w tym roku kwartalniku „Archives of Civil and Mechanical Engineering”.
Piêkna, s³oneczna pogoda stworzy³a
doskona³y nastrój do obrad, sprzyja³a dyskusjom i relaksowi uczestników. Kilkugodzinna wycieczka górska z przewodnikiem
zorganizowana w pi¹tkowe przedpo³udnie
dostarczy³a wielu emocji jej uczestnikom.
Widok „Samotni” i jej górskiego otoczenia, czy œwi¹tyni „Wang” w piêknej œnie¿nej, wrêcz œwi¹tecznej szacie pozostanie
na d³ugo w pamiêci.

Szczególnym akcentem sympozjonu
by³a uroczysta sesja poœwiêcona Jubileuszowi 80-lecia urodzin Profesora Ottona
D¹browskiego, uznanego autorytetu naukowego wroc³awskiego œrodowiska naukowego, wyk³adowcy, wychowawcy, in¿yniera,
organizatora i spo³ecznika, wielokrotnego
dziekana Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i prorektora Politechniki Wroc³awskiej.
W uroczystej inauguracyjnej sesji wziê³o
udzia³ wielu przedstawicieli krajowych

oœrodków naukowych i organizacji, z którymi Szanowny Jubilat by³ w swoim ponad piêædziesiêcioletnim ¿yciu zawodowym w sta³ym kontakcie i gdzie wyniki
Jego wielorakiej dzia³alnoœci s¹ pamiêtane
i doceniane. Uroczystej sesji przewodniczy³
dziekan Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego Politechniki Wroc³awskiej,
prof. dr hab. in¿. Ryszard Izbicki.
Sylwetkê Jubilata, Jego wybitne osi¹gniêcia i dokonania w obszernej laudacji,
któr¹ w ca³oœci zamieszczamy ni¿ej, przedstawi³ jeden z najbli¿szych uczniów i
wspó³pracowników Jubilata, prof. dr hab.
in¿. Piotr Konderla. W kolejnych wyst¹pieniach przeczytano lub wyg³oszono stosowne okolicznoœciowe adresy i przemówienia
przedstawicieli w³adz Politechniki Wroc³awskiej, jej wydzia³ów i instytutów.
Adres JM Rektora PWr wrêczy³, do³¹czaj¹c do tego w³asne ¿yczenia, prorektor
prof. Ernest Kubica. Szanowny Jubilat
otrzyma³ adresy od przedstawicieli w³adz
pokrewnych wydzia³ów innych uczelni w
kraju, m.in. z Politechniki Krakowskiej,
£ódzkiej, Opolskiej, Œl¹skiej i Zielonogórskiej, i od przedstawicieli organizacji, z
którymi przez wiele dziesi¹tków lat twórczo i owocnie wspó³pracowa³. Wœród nich
koniecznie wymieniæ nale¿y PZITB oraz
PTMTS, w których to organizacjach Jubilat sprawowa³ w ró¿nych okresach eksponowane funkcje. Szczególnie mi³ym i sympatycznym akcentem by³y ¿yczenia od bliskiego kolegi Jubilata, by³ego Rektora PWr,
doktora honoris causa kilku uczelni, Profesora Jana Kmity.
Czêœæ oficjaln¹ uroczystej sesji zakoñczy³o wzruszaj¹ce wyst¹pienie Jubilata, w
którym miêdzy innymi, przypomnia³ swoich przyjació³, kolegów i wspó³pracowników z pierwszych dziesiêcioleci swojej pracy na PWr oraz gor¹co podziêkowa³
wszystkim uczestnikom posiedzenia. W
równie mi³ej atmosferze odby³a siê druga,
ju¿ nieoficjalna czêœæ tego spotkania, nazwana tradycyjnie uroczyst¹ kolacj¹, gdzie
przy zastawionym stole i lampce wina wyg³oszono szereg toastów dedykowanych
Szanownemu Jubilatowi.
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Adres Rektora
Politechniki Wroc³awskiej
Szanowny Pan
Prof. Otton D¹browski
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
W piêknym Dniu Jubileuszu 80. Rocznicy Urodzin proszê przyj¹æ serdeczne gratulacje i najlepsze ¿yczenia, które sk³adam
w imieniu Senatu, Kierownictwa Uczelni i
swoim.
Przekazujê Panu Profesorowi wyrazy
wdziêcznoœci i uznania za to wszystko co
Uczelnia zawdziêcza Panu. Dziêkujê za
ponad piêædziesiêcioletni¹ pracê naukow¹
a zw³aszcza za kszta³cenie i inspiracjê m³odej kadry naukowej.
Znane i cenione jest zaanga¿owanie
Pana Profesora w sprawy Uczelni. Zyska³
Pan szacunek i uznanie pe³ni¹c liczne funkcje kierownicze w Uczelni od kierownika
zak³adu pocz¹wszy, potem dyrektora Instytutu In¿ynierii L¹dowej, trzykrotnie dziekana Wydzia³u Budownictwa L¹dowego, a
tak¿e prorektora Politechniki Wroc³awskiej.
Mimo wielu obowi¹zków naukowych i
zawodowych uczestniczy³ Pan Profesor w
wielu akcjach spo³ecznych, miêdzy innymi we Wroc³awskiej Miêdzyuczelnianej
Fundacji „PRO HOMINE” na Rzecz Emerytów i Osób Niepe³nosprawnych, pe³ni¹c
przez wiele lat funkcjê Prezesa tej fundacji. Ta akcja zaowocowa³a wybudowaniem
piêknego Domu Seniora na Biskupinie,
gdzie wielu naszych profesorów znalaz³o
swoj¹ przystañ ¿yciow¹.
Nie mo¿na ogarn¹æ wszystkich dokonañ
Szanownego Jubilata w jednym liœcie.
Wszak do podsumowania jest ca³e wype³nione prac¹ ¿ycie zawodowe – ponad 50
lat! To sk³ania do refleksji – to jest powodem do satysfakcji.
Z ca³ego serca ¿yczê Panu Profesorowi
dobrego zdrowia i dóbr wszelakich od
³askawego losu.
Z wyrazami szacunku
prof. Tadeusz Luty
Rektor Politechniki Wroc³awskiej

Laudacja
z okazji 80-lecia urodzin
Profesora Ottona D¹browskiego
wyg³oszona na II Sympozjonie
„Kompozyty. Konstrukcje warstwowe”
Karpacz – 7 listopada 2002
Piotr Konderla1
Drogi Jubilacie,
Jubileusz, którego jesteœmy œwiadkami,
kojarzy siê nierozerwalnie z pojêciem cza-

su, a œciœlej up³ywu czasu. Jednoczeœnie
zdajemy sobie sprawê, ¿e nie tylko okr¹g³a rocznica urodzin Jubilata zadecydowa³a o tym, ¿e spotykamy siê tutaj w tak licznym gronie. Niew¹tpliwie zdecydowa³ o
tym autorytet oraz zas³ugi – profesora Ottona D¹browskiego.
Osobie Jubilata mo¿na przypisaæ wiele
dokonañ:
• jest szeroko znanym i uznanym autorytetem naukowym,
• by³ znakomitym wyk³adowc¹ i wychowawc¹ wielu tysiêcy in¿ynierów
budowlanych,
• by³ i jest do dnia dzisiejszego zaanga¿owanym organizatorem dzia³alnoœci naukowej,

A oto odpowiedŸ: na moje najwiêksze
uznanie zas³uguje styl i skutecznoœæ dzia³ania Profesora D¹browskiego. Jest to niew¹tpliwie odpowiedŸ subiektywna, ale jednoczeœnie przypuszczam, ¿e wiele osób
znaj¹cych Jubilata podziela t¹ opiniê.
Wystêpuj¹c przed takim audytorium
pozwolê sobie na dygresjê, która poœrednio wyjaœnia zagadkê skutecznoœci dzia³ania Jubilata.
Wspó³czeœni fizycy mówi¹ i jednoczeœnie staraj¹ siê udowodniæ, ¿e czas jest
skwantowany. Wynika³oby st¹d, ¿e nasze
¿ycie nie jest laminarn¹ podró¿¹ po osi czasu – jest raczej podobne do filmu i na podobieñstwo klatek taœmy filmowej sk³ada
siê z kolejnych ods³on w kolejnych chwi-

• jest równie¿ in¿ynierem konstruktorem, który potrafi swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie naukowe efektywnie
wykorzystaæ na rzecz szeroko rozumianej dzia³alnoœci zawodowej œrodowiska in¿ynierskiego,
• a ponadto da³ siê poznaæ jako niestrudzony spo³ecznik.
Pana Profesora D¹browskiego pozna³em
jako wyk³adowcê w czasie studiów. Ponad
20 lat by³ moim bezpoœrednim prze³o¿onym. By³em naocznym œwiadkiem, jak
równie¿ uczestnikiem wielu dzia³añ inicjowanych i realizowanych przez Profesora
D¹browskiego. To mo¿e czêœciowo usprawiedliwiæ moj¹ obecnoœæ w tym miejscu i
zaszczyt wyg³aszania tej laudacji.
Bogata dzia³alnoœæ Profesora D¹browskiego pokrywa wszystkie mo¿liwe obszary aktywnoœci dane osobom pracuj¹cych w
œrodowisku akademickim.
W tym kontekœcie wielokrotnie zadawa³em sobie pytanie: co jest wyró¿nikiem tej
dzia³alnoœci, jaka jest jej istotna cecha charakterystyczna?

lach czasu. Przyznajê, ¿e nigdy nie s³ysza³em osobiœcie, aby Pan Profesor D¹browski wypowiada³ siê na temat tej teorii, natomiast twierdzê, ¿e tak¹ teoriê stosuje w
praktyce.
Mówi¹c potocznie: „zrobiê to za chwilê”, „pomyœlê o tym za chwilê”, zwykle
rozumiemy przez to subiektywnie krótki
pomijalnie ma³y przedzia³ czasu pomiêdzy
tym, co robiliœmy wczeœniej, a tym co planujemy zrobiæ póŸniej. Zwykle jest to po
prostu czas stracony. Pan Profesor D¹browski chwilê czasu rozumie zgo³a inaczej. Dla niego chwila czasu jest czasem
aktualnego dzia³ania i intuicyjnie wyczuwa, ¿e ca³y czas, jaki nam jest dany, sk³ada
siê w³aœnie z takich chwil. S¹dzê, ¿e taki
w³aœnie styl dzia³ania jest Ÿród³em jego
osi¹gniêæ.
Na skutecznoœæ dzia³ania Jubilata zwracam szczególn¹ uwagê, poniewa¿ jest ona
rzadk¹ cech¹ spotykan¹ w naszym œrodowisku i nie tylko naszym. Brak skutecznoœci dzia³ania jest w mojej opinii nasz¹ narodow¹ piêt¹ achillesow¹.
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A teraz kilka szczegó³ów z bogatego
¿yciorysu Jubilata.
Profesor Otton D¹browski urodzi³ siê 13
grudnia 1922 roku w
Kroœnie. W 1945
roku ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana D³ugosza w Nowym S¹czu.
W latach 1945-1949
odby³ studia wy¿sze
na Wydziale Budownictwa L¹dowego
PWr. Nale¿y do grona pierwszych absolwentów Politechniki
Wroc³awskiej, którzy ukoñczyli studia
po II wojnie œwiatowej.
Ca³¹ swoja karierê zawodow¹ zwi¹za³ z Politechnik¹
Wroc³awsk¹ w której przepracowa³ 50
lat. Pracê naukow¹ i
dydaktyczn¹ Jubilat
rozpocz¹³ ju¿ jako
student. W roku
1948 rozpocz¹³ pracê w Katedrze Wytrzyma³oœci Materia³ów i Statyki Budowli Politechniki Wroc³awskiej w charakterze zastêpcy
asystenta. W 1955 roku mianowany zosta³
zastêpc¹ profesora, a w roku 1959 docentem. Doktorat pod kierunkiem profesora
Mariana Janusza obroni³ w roku 1956. By³
pierwszym doktorem nauk technicznych z
grona powojennego rocznika absolwentów
Wydzia³u Budownictwa L¹dowego. S t o pieñ naukowy profesora nadzwyczajnego
otrzyma³ w roku 1966 zaœ profesora zwyczajnego w 1972 roku. W latach 19731978 by³ profesorem na Uniwersytecie
Ahmadu Bello w Zarii w Nigerii.
Dzia³alnoœæ naukow¹ Profesora Ottona
D¹browskiego charakteryzuj¹ trzy g³ówne
nurty zainteresowañ:
• mechanika cia³a odkszta³calnego, a w
szczególnoœci teoria pow³ok,
• teoria i techniki badañ modelowych,
• oraz zastosowanie elektrycznych
uk³adów analogowych w mechanice
budowli.
Opublikowa³ ponad 70 prac zwi¹zanych
z t¹ tematyk¹.
Jubilat by³ promotorem 14 prac doktorskich oraz autorem licznych recenzji prac
doktorskich, habilitacyjnych, opinii do tytu³ów naukowych i recenzji wydawniczych.
Patrz¹c na salê s¹dzê, ¿e z poœród obecnych,
których stopnie i tytu³y naukowe zwi¹zane

s¹ bezpoœrednio z osob¹ Profesora D¹browskiego, mo¿na by powo³aæ radê naukow¹ z
prawami co najmniej doktoryzowania, a

byæ mo¿e równie¿ habilitowania.
Jubilat jest autorem lub wspó³autorem
szeregu wydawnictw monograficznych.
Wydany przez „Arkady” tom III Poradnika In¿yniera i Technika Budowlanego, którego Profesor D¹browski jest wspó³autorem doczeka³ siê ju¿ czterech wydañ.
W czasie piêædziesiêcioletniej pracy na
Politechnice Wroc³awskiej Jubilat wykazywa³ siê wybitnymi zdolnoœciami organizacyjnymi. Pe³ni³ wiele funkcji kierowniczych, bra³ czynny udzia³ w wielu opiniotwórczych gremiach naukowych. By³
niestrudzonym organizatorem dzia³alnoœci
naukowej. Charakterystyczne cechy jego
poczynañ na tym polu to rzetelnoœæ, sumiennoœæ i uporczywe d¹¿enie do postawionego sobie celu. Czy jako przewodnicz¹cy, czy te¿ szeregowy cz³onek, ka¿d¹
funkcjê traktowa³ i traktuje na serio. Sk¹din¹d wiemy, ¿e nie jest to postawa powszechnie obserwowana.
By³ kierownikiem Katedry Mechaniki
Budowli, a po reorganizacji struktury
Uczelni w 1968 roku – kierownikiem Zak³adu Wytrzyma³oœci Materia³ów a¿ do momentu przejœcia na emeryturê. Trzykrotnie
pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Budownictwa L¹dowego (1965-1968, 1971-1972,
1990-1993), a w jednej kadencji by³ prodziekanem (1956-1958). Sprawowa³ funk-

cjê dyrektora Instytutu In¿ynierii L¹dowej
(1987-1990) i w jednej kadencji funkcjê zastêpcy dyrektora (1968-1971).
By³ tak¿e w latach
1981-82 prorektorem Politechniki Wroc³awskiej.
Z polecenia Ministerstwa Oœwiaty i Szkolnictwa Wy¿szego bra³ udzia³
w pracy Zespo³u Przedmiotów Ogólnotechnicznych Oœrodka Metodycznego Studiów dla pracuj¹cych oraz w zespole
Kierunkowym Budownictwa L¹dowego Rady
G³ównej w Zespole Programowym dla Kierunku
Budownictwo. Przez wiele lat by³ cz³onkiem Komitetu In¿ynierii L¹dowej i
Wodnej PAN.
Co najmniej dwukrotnie sprawuj¹c kierownicze
funkcje Profesor D¹browski musia³ stawiæ czo³a zawieruchom politycznospo³ecznym, jakie nawiedza³y nasz kraj w okresie
powojennym. W roku
1968 sprawowa³ funkcjê
dziekana Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i jego decyzje podjête w tym czasie uchroni³y od represji niejednego studenta. Nie by³o dzie³em przypadku, ¿e w roku 1981, w pierwszej
kadencji wolnych wyborów na uczelniach
wy¿szych, zosta³ powo³any na prorektora
Politechniki Wroc³awskiej. Rok póŸniej podzieli³ los ca³ego ówczesnego kierownictwa Uczelni – zosta³ odwo³any ze stanowiska przez komunistyczn¹ w³adzê.
Oprócz pracy na Politechnice Wroc³awskiej Profesor Otton D¹browski wykazywa³ du¿¹ aktywnoœæ w ró¿nych organizacjach naukowych i zawodowych. By³ przewodnicz¹cym i sekretarzem Oddzia³u
Wroc³awskiego Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a
tak¿e cz³onkiem Zarz¹du G³ównego tego
towarzystwa. By³ przewodnicz¹cym Wydzia³u VI Wroc³awskiego Towarzystwa
Naukowego oraz cz³onkiem komisji rewizyjnej tej organizacji.
Sprawowa³ funkcjê przewodnicz¹cego
Komisji Nauki Oddzia³u Wroc³awskiego
Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa.
Z powodzeniem w³¹cza³ siê zawsze do
prac zwi¹zanych z organizacj¹ spotkañ naukowych. Dwukrotnie by³ g³ównym organizatorem ogólnopolskiej Konferencji Krynickiej, szeœciokrotnie by³ cz³onkiem ko-
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dami droga do piek³a jest wybrukowana, a
przed jej bramami le¿y sterta go³os³ownych
intencji i hase³. Gospodarze tego szacownego przybytku dobrze wiedz¹, ¿e stert¹ t¹
nie podgrzej¹ nawet ma³ego kocio³ka przys³owiowej smo³y”.
W gronie najbli¿szych sobie pracowników Jubilat zaskarbi³ sobie nie tylko szacunek i powa¿anie, ale równie¿ sympatiê.
Mimo mnogoœci obowi¹zków by³ otwarty
na wielorakie oczekiwania swoich wspó³pracowników i podw³adnych. Wspiera³ ich
dzia³ania i samodzielne inicjatywy naukowe i dydaktyczne i czêsto do takich dzia³añ nak³ania³. Stwarza³ wokó³ siebie przyjazn¹ atmosferê, która stymulowa³a konstruktywn¹ pracê zespo³ow¹. Jego dewiz¹
by³o: je¿eli pomagaæ to robiæ to natychmiast, zgodnie z powiedzeniem: „Kto szybko daje, dwa razy daje”.

Ponadto organizowa³ miêdzy innymi
ogólnopolskie konferencje naukowe, takie
jak Konstrukcje Pow³okowe i Badania Doœwiadczalne Konstrukcji.
Nie wymieni³em tutaj wszystkich funkcji sprawowanych przez Jubilata. Nie
wszystkie s¹ mi znane, a i tak lista znanych
mi dokonañ Profesora D¹browskiego na
tym polu jest imponuj¹ca.
Wiele uwagi Profesor D¹browski poœwiêca³ dydaktyce. Prowadzi³ wszystkie
formy zajêæ dydaktycznych z przedmiotów:
mechanika ogólna, wytrzyma³oœæ materia³ów, teoria sprê¿ystoœci i plastycznoœci,
hydraulika, teoria plastycznoœci i stany graniczne, teoria dŸwigarów powierzchniowych, badanie konstrukcji. Jest wychowawc¹ wielu roczników studentów, a tak¿e
szeregu pracowników naukowych. Stworzy³ wokó³ siebie
aktywne naukowo i dydaktycznie grono pracowników.
Mimo pe³nego zaanga¿owania w pracy naukowo-dydaktycznej na Politechnice Wroc³awskiej Profesor D¹browski
nie zapomnia³, ¿e po skoñczeniu studiów otrzyma³ dyplom
in¿yniera. Ju¿ w okresie 19501962 równolegle pracowa³ zawodowo w Miastoprojekcie
Wroc³awskim, a potem w Biurze Projektów Budownictwa
Komunalnego we Wroc³awiu.
Wœród wspó³pracowników w swoim zak³adzie.
W tym czasie by³ autorem wielu projektów konstrukcji in¿ynierskich, taWieloraka dzia³alnoœæ Profesora D¹kich jak wie¿e wodne, zbiorniki wodne,
browskiego by³a zauwa¿ana i honorowana
mosty i oczyszczalnie œcieków. Wspó³- wieloma wyró¿nieniami. Zosta³ odznaczouczestniczy³ w projektach rozbudowy sie- ny Krzy¿em Oficerskim i Kawalerskim
ci kanalizacyjnych i wodoci¹gowych. Do Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzydnia dzisiejszego aktywnie dzia³a w PZITB ¿em Zas³ugi i Medalem Komisji Edukacji
jako Przewodnicz¹cy Zespo³u Rzeczo- Narodowej. Posiada Odznaki Budowniczeznawców.
go Wroc³awia, Zas³u¿onego dla Dolnego
Jest szereg charakterystycznych cech Œl¹ska, Z³ot¹ Odznakê Politechniki Wrobogatej dzia³alnoœci Jubilata. Niektóre z c³awskiej, Z³ot¹ i Srebrn¹ Odznakê PZITB
nich wymieni³em wczeœniej, a na kolejne oraz Z³ot¹ Odznakê NOT.
chcia³bym zwróciæ uwagê Pañstwa teraz.
Senat Politechniki Wroc³awskiej nada³
Profesor D¹browski jest oszczêdny w mu honorowy tytu³ Zas³u¿onego dla Polis³owach. Jego wypowiedzi i s³owne opinie techniki Wroc³awskiej.
s¹ z regu³y krótkie i konkretne. Unika oraNa zas³u¿on¹ emeryturê Profesor D¹torskich popisów i widoczne jest staranie, browski przeszed³ w 1993 roku. Dla Jubiaby wypowiedziane obietnice, sformu³owa- lata oznacza³o to jedynie zmiana formy
ne plany dzia³ania by³y osadzone w realnej dzia³ania. Jeszcze przez szeœæ lat prowadzi³
rzeczywistoœci – by³y mo¿liwe do realiza- zajêcia z wytrzyma³oœæ materia³ów. Bierze
cji. W tym miejscu nasuwa mi siê znana udzia³ w posiedzeniach Rady Wydzia³u
sentencja, któr¹ nieco uzupe³ni³em, a wów- Budownictwa L¹dowego i Wodnego oraz
czas brzmi ona nastêpuj¹co: „Dobrymi ra- w posiedzeniach Rady Naukowo-Dydak-

tycznej Instytutu In¿ynierii L¹dowej wspieraj¹c rad¹ i dziel¹c siê swoim bogatym doœwiadczeniem. Pamiêta równie¿ o swoim
by³ym Zak³adzie uczestnicz¹c w cotygodniowych zebraniach Zak³adu.
W roku 1994 Profesor D¹browski zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Wroc³awskiej
Miêdzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine”
na rzecz Emerytów i Osób Niepe³nosprawnych. Zosta³ powo³any na Prezesa Zarz¹du
Fundacji, któr¹ to funkcjê pe³ni do chwili
obecnej. Celem fundacji by³o zbudowanie
unikalnego w Polsce Oœrodka Seniora Wy¿szych Uczelni Wroc³awia. Niewiele osób
wierzy³o w powodzenie tej misji. W¹tpliwoœci mia³ równie¿ sam Profesor D¹browski, czemu dawa³ wyraz w licznych rozmowach na ten temat przy okazji spotkañ na
zebraniach Zak³adu.
I tutaj Profesor D¹browski pokaza³ swoje wyj¹tkowe zdolnoœci organizacyjne oraz zaanga¿owanie na rzecz spo³ecznoœci akademickiej. Po
pokonaniu wielu trudnoœci
i przeszkód powsta³ Oœrodek, w którym znajduj¹ siê
152 mieszkania, segment
rehabilitacyjno-socjalny,
sto³ówka, gabinety lekarskie, apteka i klub. Budowie Oœrodka Profesor D¹browski poœwiêci³ wiele
czasu i nies³ychanie du¿o
energii. A¿ trudno uwierzyæ,
¿e Oœrodek zbudowa³a pod
jego kierunkiem niewielka
grupa zdeterminowanych i
w pe³ni zaanga¿owanych
osób.
W ¿yciu prywatnym
Profesor D¹browski jest szczêœliwym mê¿em, ojcem trzech zamê¿nych ju¿ córek,
które obdarzy³y go szeœciorgiem wnuków.
Jubilat przez ca³e ¿ycie aktywnie uprawia
sport, g³ównie tenis i narciarstwo.
Drogi Jubilacie, ¿yczê, aby dalsze lata
by³y dla Pana ³askawe i aby uroczystoœæ tê
mo¿na by³o powtórzyæ za lat 10 i 20. S¹ to
¿yczenia szczere, ale jednoczeœnie niezupe³nie bezinteresowne. Liczymy na to, a
w³aœciwie jesteœmy pewni, ¿e Pan Profesor nie zapomni o swojej Uczelni, bêdzie
swoim bogatym doœwiadczeniem wspiera³
Wydzia³ oraz bra³ czynny udzia³ w pracach
Zak³adu Wytrzyma³oœci Materia³ów, jak
czyni to do dnia dzisiejszego.
¯yczê Panu, Panie Profesorze, zdrowia,
szczêœcia w ¿yciu osobistym oraz satysfakcji ze swojej dalszej dzia³alnoœci.
1
) Prof. dr hab. in¿. Piotr Konderla
Politechnika Wroc³awska
Instytut In¿ynierii L¹dowej
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Jubileusz 80-tej rocznicy urodzin
Profesora Tadeusza Kolendowicza
W dniu 05 grudnia 2002 roku w sali
Rady Wydzia³u Architektury Politechniki
Wroc³awskiej odby³o siê uroczyste seminarium naukowe Zak³adu Konstrukcji i
Budownictwa Ogólnego. Seminarium to
nosi³o tytu³ „Sztuka in¿ynierii w kszta³ceniu i dzia³alnoœci architekta” i by³o poœwiêcone osobie i dorobkowi Prof. zw. dra hab.
in¿. Tadeusza Kolendowicza z okazji przypadaj¹cej w tym roku osiemdziesi¹tej rocznicy Jego urodzin. Obecny na seminarium
prof. Jerzy Œwi¹tek przekaza³ list gratulacyjny w imieniu JM Rektora Politechniki
Wroc³awskiej wraz z osobistymi ¿yczeniami. Profesor El¿bieta Trocka-Leszczyñska,
dziekan Wydzia³u Architektury, wystosowa³a podobne pismo, przekaza³a wyrazy
szacunku i s³owa podziêkowania dla prof.

Kolendowicza – zas³u¿onego wychowawcy kilku pokoleñ absolwentów Wydzia³u
Architektury PWr. Zaproszeni goœcie,
wœród których byli profesor Kazimierz
Szulborski z Politechniki Warszawskiej
oraz profesor Stanis³aw Umiñski z Politechniki Gdañskiej, przekazali s³owa uznania
wraz ze stosownymi ¿yczeniami w imieniu w³asnym i reprezentowanych przez siebie œrodowisk akademickich. Po wyst¹pieniu Jubilata oraz innych uczestników zebrania, wychowankowie Profesora
przedstawili tematykê aktualnie prowadzonych prac badawczych i projektowych.
Przesy³aj¹c Profesorowi tak¿e t¹ drog¹ najserdeczniejsze ¿yczenia i wyrazy ogromnego szacunku, przedstawiam kilka znacz¹cych faktów z bogatej biografii Jubilata.

Profesor Tadeusz Kolendowicz urodzi³
siê 30 sierpnia 1922 roku w KoŸminie Wielkopolskim. Naukê w szkole œredniej przerwa³a wojna, podczas której w grudniu
1939 roku wraz z ca³¹ rodzin¹ zosta³ wysiedlony z Wielkopolski. Okupacjê spêdzi³
na LubelszczyŸnie oraz w Warszawie i jako
¿o³nierz Armii Krajowej wzi¹³ udzia³ w
Powstaniu Warszawskim. Po ukoñczeniu
gimnazjum w Krotoszynie rozpocz¹³ w
1945 roku studia na Wydziale In¿ynierii
Politechniki Wroc³awskiej. Do pracy naukowo-dydaktycznej zosta³ zaanga¿owany
ju¿ jako student w 1948 roku przez prof.
Mariana Janusza, który skierowa³ jego zainteresowania na mechanikê budowli. Po
Dokoñczenie na stronie 27

Fot. Kajetan Sadowski

Przemawia prof. Jerzy Œwi¹tek, Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wroc³awskiej, siedz¹ od prawej: prof. Tadeusz Kolendowicz, Dziekan Wydzia³u
Architektury prof. El¿bieta Trocka-Leszczyñska, nastêpnie prof. Kazimierz Szulborski z Politechniki Warszawskiej
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W rocznicê 13 grudnia
W XXI rocznicê wprowadzenia w Polsce stanu wojennego odby³y siê na Politechnice Wroc³awskiej z inicjatywy KZ NSZZ
„Solidarnoœæ” obchody upamiêtniaj¹ce ten
fakt. Odprawiono uroczyst¹ Mszê Œw. w
koœciele Najœwiêtszego Serca Jezusowego.
Z³o¿ono te¿ kwiaty – tradycyjnie – przy
tablicy poœwiêconej osobie doc. Tadeusza
Huskowskiego i przy pomniku poœwiêconym „Wszystkim Wspó³twórcom, Obroñcom i Bohaterom Solidarnoœci”.
Wa¿nym momentem by³o ods³oniêcie w
holu Gmachu G³ównego tablicy upamiêtniaj¹cej osobê pana Tadeusza Kosteckiego,
który w grudniu 1981 roku uczestniczy³ w
strajku na Politechnice Wroc³awskiej jako
delegat Okrêgowej Dyrekcji Gospodarki
Wodnej we Wroc³awiu.
Wielu pracowników i ówczesnych studentów pamiêta przejmuj¹ce chwile, które
rozegra³y siê w czasie pacyfikacji Politechniki Wroc³awskiej w nocy z 14 na 15 grudnia 1981 roku. Wykonawcy tej akcji uniemo¿liwili wezwania pomocy medycznej do
Cz³owieka, którego sama obecnoœæ wœród
nas by³a œwiadectwem Jego charakteru i
postawy moralnej. Przez lata pamiêtano
Jego nazwisko, zapalano znicze..
Ma³o kto wiedzia³ o Nim coœ wiêcej.

Uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy w holu
Gmachu G³ównego PWr by³a okazj¹ do
spotkania z Jego dzieæmi: Danut¹ Szczepanik i Stanis³awem Kosteckim. Pan dr Stanis³aw Kostecki jest, jak siê okazuje, pracownikiem Politechniki Wroc³awskiej.
Oboje udostêpnili nam wspomnienie o
swym Ojcu, które przedstawiamy naszym
Czytelnikom.

WSPOMNIENIE
15 grudnia mija 21. rocznica tragicznej
œmierci Tadeusza Kosteckiego – naszego
Taty, cz³owieka, którego wszyscy bardzo
kochaliœmy i szanowaliœmy. Urodzi³ siê 10
listopada 1919 r. w Luszowicach w pow.
D¹browa Tarnowska. Gdy mia³ 2 lata, zmar³a Jego matka i by³ wychowywany przez
starsz¹ siostrê i ojca. Od 1928 roku mieszka³ w Krakowie, gdzie ukoñczy³ m.in. trzyletnie liceum budownictwa wodnego, do
którego wybierani byli najbardziej uzdolnieni matematycznie uczniowie.
By³ cz³owiekiem wielkiego serca i wielkich zas³ug, ale bardzo skromnym, który
nie lubi³ mówiæ o sobie. Od Jego rodzeñstwa i przyjació³ wiemy, ¿e by³ ¿o³nierzem
wrzeœnia, ¿e po klêsce wróci³ do domu i
wst¹pi³ do Armii Krajowej dzia³aj¹c w powiecie nowos¹deckim i brzeskim. W czasie okupacji pracowa³ w firmie niemieckiej
Beton und Monierbeton przy koñcz¹cej siê
budowie zapory w Ro¿nowie
na Dunajcu. Po wyzwoleniu
kontynuowa³ pracê przy tej
zaporze a¿ do sierpnia 1945
roku, kiedy to zosta³ oddelegowany do Okrêgowej Dyrekcji Dróg Wodnych we
Wroc³awiu. Z instytucj¹ t¹,
mimo jej licznych reorganizacji, by³ zwi¹zany do koñca
¿ycia. By³ pionierem Wroc³awia i jednym z pierwszych
studentów Politechniki, bowiem rozpocz¹³ w listopadzie
1945 roku studia na Wydziale Budownictwa – Oddziale
In¿ynierii Wodnej. Jeszcze w
czasie studiów prowadzi³ zajêcia dydaktyczne jako doœwiadczony hydrotechnik, a
po studiach, pracuj¹c w ówczesnym Rejonie Dróg Wodnych, prowadzi³ wyk³ady dla
studentów z budownictwa
wodnego. Pasj¹ do tej dziedziny budownictwa zarazi³
tak¿e Swojego syna czêsto
opowiadaj¹c lub pokazuj¹c

wielkie budowy, te w których uczestniczy³
– m.in. stopieñ wodny w Brzegu Dolnym,
zbiorniki Nysa na Nysie K³odzkiej i S³up
na Nysie Szalonej, obserwatorium na Œnie¿ce, a tak¿e wiele innych, które nadzorowa³ pe³ni¹c stanowiska kierownicze i dyrektorskie.
By³ œwietnym specjalist¹ hydrotechnikiem, cz³onkiem Miêdzynarodowej Komisji Wielkich Zapór oraz rzeczoznawc¹ budownictwa wodnego i dziêki temu piastowa³ zawsze wysokie stanowiska, mimo ¿e
nie da³ siê nigdy nak³oniæ do wst¹pienia do
PZPR. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i wieloma innymi
resortowymi odznaczeniami.
Nasz Tato mia³ silne poczucie obowi¹zku, by³ skromny, ma³omówny, uwa¿a³, ¿e
o cz³owieku powinny œwiadczyæ czyny, a
nie jego s³owa. Ca³ym swoim ¿yciem
dawa³ œwiadectwo wartoœciom, które
ceni³. Najwa¿niejsze dla Niego by³o ¿yæ
uczciwie, w zgodzie z honorem, ze swoimi zasadami, zawsze postêpowaæ przyzwoicie. Szanowa³ ludzi i postêpowa³ tak,
by ich nie ura¿aæ, ufa³ im, doszukiwa³ siê
w ich postêpowaniu dobrych intencji, a
rozczarowania z ich powodu by³y dla niego gorzkie. Lubi³ pomagaæ ludziom absolutnie bezinteresownie, robi³ to z potrzeby wewnêtrznej. Nie³atwo zawiera³ bliskie
znajomoœci, w towarzystwie nie stara³ siê
skupiaæ na sobie uwagi, wola³ byæ na uboczu. W stosunku do przyjació³ by³ wielkoduszny i lojalny. Nigdy nie wykorzystywa³ swego stanowiska do czerpania
osobistych korzyœci. Najwiêksze znaczenie mia³a dla Niego praca zawodowa. Jego
stosunek do niej mo¿na okreœliæ jednym
pojêciem: „e t o s p r a c y ”. Musia³a byæ
wykonana porz¹dnie, po prostu nie wyobra¿a³ sobie, by mo¿na by³o spaæ spokojnie, jeœli siê coœ zrobi³o byle jak. Dotyczy³o to nie tylko bardzo odpowiedzialnej przecie¿ pracy zawodowej, ale i spraw
ma³ego kalibru, jak np. porz¹dki domowe,
za które siê od czasu do czasu zabiera³.
By³ osob¹ wierz¹c¹, ale tego nie akcentowa³. Inn¹ wartoœci¹ cenion¹ przez Niego
by³a wiedza. By³ intelektualist¹, cz³owiekiem m¹drym i twórczym, o ró¿norodnych
zainteresowaniach, typem naukowca. Z ciekawoœci¹ œledzi³ wszystko, co nowego dzia³o siê w nauce. Interesowa³a go praca badawcza, mniej dydaktyka, z tego powodu
nie zwi¹za³ siê z Uczelni¹ na sta³e. ¯a³ujemy tego, bo uwa¿amy, ¿e mia³ talent pedagogiczny, co obserwowaliœmy, gdy np. pomaga³ ludziom przygotowaæ siê do egzaminu, poprawia³ prace, projekty. By³ te¿
zainteresowany naszym rozwojem intelektualnym i dumny z naszych sukcesów. Da-
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rzyliœmy Go wielk¹ mi³oœci¹, by³ dla nas
autorytetem moralnym i w dziedzinie wiedzy. Umia³ nami kierowaæ, bardzo chêtnie pomaga³ w nauce, nie narzuca³ swego
zdania, tylko chcia³, byœmy myœleli samodzielnie, rozbudza³ w nas ciekawoœæ poznawcz¹ i pasjê czytania. By³ wspania³ym,
porz¹dnym cz³owiekiem, m¹drym i uczciwym.
Mia³ swoje pasje, którymi oprócz pracy
by³ brid¿ sportowy, ksi¹¿ki, szachy i krzy¿ówki, rozwi¹zywaniem których zarazi³ ca³¹
rodzinê. Mia³ równie¿ swoje zasady, którym
nigdy siê nie sprzeniewierzy³ – prawoœæ,
¿yczliwoœæ i umi³owanie wolnoœci, dlatego
tak bardzo popiera³ to, co zaczê³o siê w Polsce w sierpniu 1980 roku. Nale¿a³ do Solidarnoœci ca³ym sercem i pamiêtamy, z jakim przejêciem œledzi³ wszystkie doniesienia o strajkach, i jak by³ szczêœliwy, ¿e
do¿yje czasów, gdy Polska znowu stanie siê
demokratycznym i niezawis³ym pañstwem.
Dlatego za swój obowi¹zek uwa¿a³ wziêcie
udzia³u w strajku, jaki og³osi³a Solidarnoœæ
po wprowadzeniu stanu wojennego i na
ochotnika zg³osi³ siê jako delegat Okrêgo-

wej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu do przy³¹czenia siê do protestu na
Politechnice Wroc³awskiej. Niestety, nie
by³o Mu dane doczekaæ tej wolnoœci – zgin¹³
podczas brutalnej akcji pacyfikacji uczelni
przez ZOMO 15. grudnia 1981 roku.
Bardzo nam go brakuje, Jego m¹droœci
¿yciowej i wiedzy, ale wierzymy, ¿e jest
poœród nas i wci¹¿ siê nami opiekuje.
13 grudnia na Politechnice Wroc³awskiej, w gmachu g³ównym – w miejscu Jego
tragicznej œmierci – ods³oniêta
zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca
imiê naszego Ojca – pierwsz¹
ofiarê stanu wojennego.
Ludzie nie powinni w ten
sposób odchodziæ. Wed³ug nas
jedynym, co mo¿e nadaæ tej tragedii sens, jest myœl, ¿e mo¿e ten
wstrz¹s, jaki œmieræ Taty wywo³a³a, spowodowa³, ¿e nie dosz³o
we Wroc³awiu do takich tragedii, jak w kopalni „Wujek”. W
manifestacyjnym pogrzebie Taty
wziê³o udzia³ wiele tysiêcy Wroc³awian, mimo ¿e wiele zak³a-

dów pracy mia³o zakaz zwalniania ludzi,
by nie mogli w nim uczestniczyæ i mimo
realnej groŸby represji i budz¹cej postrach
silnej obstawy MO, ZOMO i wozów pancernych.
Niniejszym chcielibyœmy wyraziæ najgorêtsze podziêkowania Solidarnoœci na
Politechnice Wroc³awskiej za pamiêæ, inicjatywê oraz piêkn¹ treœæ tej tablicy, a W³adzom Uczelni za wyra¿enie zgody na jej
wmurowanie.

Jubileusz 80-tej rocznicy urodzin
Profesora Tadeusza Kolendowicza

Technologie d’Oran w Algierii. Przebywa³
na nastêpuj¹cych zagranicznych sta¿ach
naukowych: w Kijowskim Instytucie In¿ynieryjno-Budowlanym (1964 r.), na Politechnice w Budapeszcie (1967 r.), na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie
(1980 r.). Opublikowa³ kilkadziesi¹t prac
naukowych, w tym dziewiêæ podrêczników.
Jest cz³onkiem kilku towarzystw naukowych, by³ promotorem 7 zakoñczonych
przewodów doktorskich i opiekowa³ siê
dwiema zakoñczonymi pracami habilitacyjnymi.
Profesor Tadeusz Kolendowicz otrzyma³
wiele nagród, odznaczeñ i wyró¿nieñ. Do
najwa¿niejszych z nich mo¿na zaliczyæ:
Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Armii Krajowej, Medal Wojska, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz
m.in. trzykrotne nagrody ministra w dziedzinie budownictwa i materia³ów budowlanych za ksi¹¿kê „Mechanika budowli dla
architektów”.
Ten wielokrotnie wydawany, znakomity podrêcznik wywar³ ogromny wp³yw na
sposób postrzegania roli in¿ynierii w twórczoœci architektonicznej przez studentów
wielu politechnicznych wydzia³ów architektury. Zosta³ tak¿e przet³umaczony na
jêzyk czeski. Jubilat przygotowuje obecnie
do druku kolejn¹ znacz¹c¹ ksi¹¿kê poœwiêcon¹ sztuce in¿ynierii.

Dokoñczenie ze strony 25

ukoñczeniu studiów rozpocz¹³ w 1950 roku
pracê w Katedrze Mechaniki Budowli Politechniki Wroc³awskiej, wspó³pracuj¹c
równoczeœnie stale z przemys³em. W latach
1951-1961 pracowa³ jako starszy projektant w Biurze Projektów Budownictwa
Komunalnego, póŸniej kontynuowa³ dzia³alnoœæ projektow¹ w Zak³adach Doœwiadczalnych Politechniki Wroc³awskiej oraz w
Zespole Rzeczoznawców PZITB.
Pocz¹tkowo zainteresowania naukowe
Profesora Tadeusza Kolendowicza ogniskowa³y siê na badaniach modelowych prêtowych uk³adów przestrzennych oraz p³yt.
Stopieñ doktora nauk technicznych uzyska³
w 1960 roku na Politechnice Wroc³awskiej,
a stopieñ naukowy doktora habilitowanego otrzyma³ w 1964 roku na Politechnice
Œl¹skiej w Gliwicach. Stanowisko docenta
uzyska³ w roku 1965, na stanowisko profesora nadzwyczajnego zosta³ powo³any w
1972 roku. Tytu³ profesora zwyczajnego
otrzyma³ w 1989 roku. W 1964 roku obj¹³
kierownictwo Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Zreformowa³ ca³kowicie program Katedry. Przez wiele nastêpnych lat by³ kierownikiem ró¿nych
jednostek zmieniaj¹cych swe nazwy w toku

kolejnych reorganizacji Uczelni. W momencie przejœcia na emeryturê, na prze³omie lat 1992 i 1993, pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Konstrukcji Budowlanych na
Wydziale Architektury. W latach 19891992 by³ tak¿e dziekanem tego wydzia³u.
Do chwili obecnej Profesor Tadeusz Kolendowicz aktywnie uczestniczy w pracy
dydaktycznej i naukowej Zak³adu, Wydzia³u oraz Uczelni.
W swej dzia³alnoœci in¿ynierskiej Profesor Tadeusz Kolendowicz wykona³ oko³o 50 powa¿nych projektów, w tej liczbie
mieszcz¹ siê m.in.: projekt 12 zbiorników
¿elbetowych na wodê (o pojemnoœci 10.000
m2 ka¿dy), projekt ¿elbetowego mostu drogowego o rozpiêtoœci 46 metrów w Œwidnicy, projekt wstêpny zapory wodnej w
wersji betonowej i ¿elbetowej w Górzyñcu
k. Szklarskiej Porêby, czy te¿ projekt techniczny ronda we Wroc³awiu.
Profesor Tadeusz Kolendowicz wyk³ada³ na Politechnice Wroc³awskiej, a w latach 1961-1980 tak¿e na Wydziale Architektury Wnêtrz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu. Od
paŸdziernika 1980 r. do koñca wrzeœnia
1985 r. by³ profesorem na Wydziale Architektury Université des Sciences et de la

córka i syn

Janusz Rêbielak
Kierownik Zak³adu Konstrukcji i
Budownictwa Ogólnego

28

nr161

Obchody
Œwiêta
Niepodleg³oœci
Po raz czwarty Komisja Zak³adowa
NSZZ „Solidarnoœæ” przy Politechnice
Wroc³awskiej wraz z Komisj¹ Oddzia³ow¹
Emerytów i Rencistów organizowa³a obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w zameczku
w Wojnowicach. Rozpoczê³y siê one rano
12 listopada od z³o¿enia kwiatów pod pomnikiem „Solidarnoœci”.
Nastêpnie cz³onkowie Zwi¹zku wraz
z ks. pra³atem Miros³awem Drzewieckim
i ks. Jackiem Falkowskim udali siê autobusem do Wojnowic.
Znakomita pilotka Maria Czarnecka
przygotowa³a s³owo okolicznoœciowe.
W nastrój Œwiêta Niepodleg³oœci wprowadza³y nas legionowe pieœni: „Pierwsza
brygada”, „Pierwsza Kadrowa” „Wojenko, wojenko” i inne, których zbiorowe wykonanie by³o znacznie u³atwione dziêki
tekstom i nutom przygotowanym przez sekretariat Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”.
W zameczku powitano nas œwie¿ym
domowym chlebem ze s³ynn¹ „omast¹”.
Pañstwo Iwona i Franciszek Oborscy przygotowali dla nas salon muzyczny, gdzie s³uchaliœmy impresji fortepianowych Staszka
Jab³onki i przygotowanych przez Mariê
Czarneck¹ tekstów mówi¹cych o podejmowanych przez kolejne pokolenia Polaków
wysi³kach na rzecz odzyskania niepodleg³oœci. Insurekcja koœciuszkowska, legiony D¹browskiego i kampania napoleoñska,
powstania, zsy³ki, pierwsza wojna œwiatowa, Pi³sudski i Haller... i znowu wojna...
a¿ po czasy najnowsze. Przes³anie tego
spektaklu mo¿na zamkn¹æ krótkim tekstem
pieœni uk³adanej sercem:
„SadŸmy ró¿e, sadŸmy ró¿e!
D³ugo jeszcze temu œwiatu
szumieæ bêd¹ œnie¿ne burze.
SadŸmy je przysz³emu latu.”
Po posi³ku z³ó¿onym z prostych polskich potraw przy piêknie nakrytych sto³ach wykorzystaliœmy piêkn¹ pogodê, która zachêca³a do spacerów po parku i okolicznych wzgórzach.
Wyjazdy organizowane przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” –
bêd¹ce interesuj¹c¹ form¹ œwiêtowania
– ciesz¹ siê rosn¹c¹ popularnoœci¹.
Uczestnicy ju¿ myœl¹ o wspólnym wyje¿dzie majowym.
Izabela Hudyma

„Chemiczny œwiat”
W dniach 28-29 listopada na Wydziale
Chemicznym odby³o siê zorganizowane przez
Ko³o Naukowe Studentów Chemii „ALLIN”
sympozjum „Chemiczny œwiat”.
Sponsowane przez MEN i w³adze wydzia³u sympozjum by³o równie¿ wyrazem zaanga¿owania pracowników uczelni, którzy licznie wziêli w nim udzia³ jako wyk³adowcy. Byæ
mo¿e t³umaczy siê to dobr¹ tradycj¹ œrodowiska chemicznego. Otwieraj¹c inauguracyjny wyk³ad dziekan Pawe³ Kafarski przypomnia³ zmar³ego ostatnio dra hab. Zbigniewa
Zboiñskiego – twórcê Ko³a Naukowego Chemików na PWr. Z tego Ko³a wysz³o 10 profesorów Politechniki Wroc³awskiej!
Udzia³ w sympozjum zadeklarowali tak¿e
dr hab. Jadwiga So³oducho („Jaki to afrody-

zjak?”), dr in¿. Irena Gerus-Piasecka („Chemia w kryminalistyce”), prof. Szczepan Roszak („Chemia teoretyczna: rzeczywistoœæ
czy utopia?”), dr in¿. B.Domagalska („W krainie zapachów”), prof. Miros³aw Soroka
(„XIV Ksiêga Boconona”), dr K.Skubisz
(„Niekonwencjonalne metody programowania i leczenia przy pomocy metody Silvy”) i
M.Marzec („£o¿yska molekularne, przek³adnie i czêœci maszyn molekularnych”).
Referat dziekana zatytu³owany „Jeœli nie
chcesz mojej zguby „krokodyla” daj mi luby,
czyli coœ za coœ w przyrodzie” by³ bogato ilustrowany przezroczami. Prezentowane roœlinki o skomplikowanych nazwach zawieraj¹,
jak siê okazuje, trucizny – równie okropne
jak wzory, którymi siê je opisuje. Na tych
roœlinach ¿eruj¹ owady (lub ich larwy) – tylDokoñczenie na stronie 54
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Wieczorek
z kabaretem
Aula PWr ju¿ dawno nie zgromadzi³a tak
du¿ej iloœci studentów, jak wieczorem 27 listopada 2002 r. Oko³o 900 ¿¹dnych spotkania z kultur¹ studenck¹ m³odych ludzi przyby³o na Wieczorek z Kabaretem „Pralka”.
Tworz¹cy kabaret dwaj studenci Wydzia³u
Chemicznego PWr: S³awomir Smor¹g i Artur Gniadek zorganizowali tê imprezê nie tylko aby zaprezentowaæ w³asny repertuar, ale

by przedstawiæ tak¿e inne zespo³y studenckie. Uda³o im siê nawet znaleŸæ sponsorów –
Politechnikê Wroc³awsk¹, Wydzia³ Chemiczny, Samorz¹d Studencki oraz przedsiêbiorstwo „Intermag” z Osieka ko³o Olkusza.
Jako pierwsi tego wieczoru wyst¹pili
uczniowie szko³y œredniej tworz¹cy kabaret „Pawe³, mia³eœ ju¿ nigdy nie jeœæ wo³owiny”. Potem przysz³a kolej na weteranów
rozrywki studenckiej. „Dr¹gal” – dwukrotny finalista przegl¹du kabaretów studenckich Paka – przedstawi³ dowcipne skecze,
które spotyka³y siê z ¿yw¹ reakcj¹ publicznoœci. W programie uwzglêdniono zbli¿aj¹ce siê œwiêta. Trzem królom wêdruj¹cym

do Betlejem poradzono, aby sprawdzali
drogê w Internecie.
Po nich prezentowali siê gospodarze.
Uœwiadomili widzom, do czego podczas
przedstawienia mo¿e doprowadziæ b³¹d akustyka, rekwizytora i aktora (najgorzej, gdy
jest z innego serialu). Na szczêœcie oni mieli œwietnego akustyka (doskonale dobrana
muzyka do prezentowanych treœci), rekwizytor nie zawiód³, a poniewa¿ prezentowali
w³asne teksty, wiêc te¿ nie by³o pomy³ek.
Ciekawym punktem ich programu by³y Wiadomoœci z kabaretem „Pralka” ilustrowane
obrazami ukazuj¹cymi siê na ekranie.
Dokoñczenie na stronie 31

„Neo-Nówka”

Wielki fina³

„Pralka”

Publicznoœæ bawi³a siê œwietnie

„Dr¹gal”

Gratuluj¹ od prorektorow i kierownika Samodzielnej Sekcji Spraw Studenckich.
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XXIX Festiwal Barbórkowy
Chórów Studenckich

Fina³ festiwalu. Po³¹czonymi chórami akademickimi dyryguje Ma³gorzata Sapiecha Muzio³

6 grudnia 2002 r. o godz. 18.00 w Sali
Teatralnej Akademii Muzycznej im. Karola
Lipiñskiego we Wroc³awiu Akademicki
Chór Politechniki Wroc³awskiej zainaugurowa³ górniczym hymnem „Zieleni siê jod³a” XXIX Festiwal Barbórkowy Chórów
Studenckich. Impreza ta jest organizowana
ka¿dego roku wspólnie przez PWr i Oddzia³
Dolnoœl¹ski Polskiego Zwi¹zku Chórów i
Orkiestr. Oficjalnego otwarcia Festiwalu
dokona³ dziekan Wydzia³u Górniczego dr
hab. in¿. Jerzy Malewski, prof. nadzw. Na
sali obecni byli Rektor Politechniki Wroc³awskiej prof. dr in¿. Tadeusz Luty (który
obj¹³ Festiwal honorowym patronatem) oraz
Rektor Akademii Muzycznej im. K. Lipiñskiego prof. Grzegorz Kurzyñski. Program
artystyczny koncertu inauguracyjnego wype³ni³y popularne utwory muzyki cerkiew-

nej w wykonaniu poznañskiego zespo³u
Cappella Musicae Antiquae Orientalis pod
dyrekcj¹ Leona Zborowskiego.
Pierwszy koncert tegorocznego festiwalu odby³ siê tego¿ dnia o godz. 13.00 w auli
filii PWr w Jeleniej Górze, czyli przed oficjalnym otwarciem Festiwalu. W wype³nionej publicznoœci¹ piêknej, zabytkowej sali
w dawnym pa³acu Schaffgotschów wyst¹pi³y dwa zespo³y: Chór Kameralny Politechniki Wroc³awskiej Filii w Legnicy prowadzony przez Jaros³awa Lewkowa i Zespó³ Wokalny Akademii Muzycznej „Senza
Rigore” pod batut¹ Jolanty SzybalskiejMatczak. Pierwszy festiwalowy dzieñ zakoñczy³ siê koncertem zorganizowanym w
barokowym Koœciele Uniwersyteckim pw.
Najœwiêtszego Imienia Jezus we Wroc³awiu. Program wype³ni³y wystêpy: gor¹co

Aula Fili PWr w Jeleniej Górze.
Œpiewa chór kameralny filii w Legnicy, dyryguje Aleksander Lewkow.

oklaskiwanego gospodarza imprezy –
Akademickiego Chóru PWr pod batut¹
Ma³gorzaty Sapiechy-Muzio³, Chóru Uniwersytetu Wroc³awskiego „Gaudium” prowadzonego przez Alana Urbanka oraz Zespo³u Wokalnego Akademii Muzycznej
„Senza Rigore” pod dyrekcj¹ Jolanty Szybalskiej-Matczak. Muzyka pozwoli³a s³uchaczom zapomnieæ o ch³odzie grudniowego wieczoru.
W sobotê 7 grudnia szeœæ chórów podczas dwóch festiwalowych koncertów
przedstawi³o ciekawy i zró¿nicowany repertuar. Popo³udniowy koncert w Auli Leopoldinie Uniwersytetu Wroc³awskiego
wype³ni³y starannie przygotowane wystêpy laureatów konkursów chóralnych –
Chóru Akademii Medycznej we Wroc³awiu, którym dyrygowa³a Agnieszka Franków-¯elazny, Chóru Kameralnego Politechniki Wroc³awskiej Filii w Legnicy pod
batut¹ Jaros³awa Lewkowa oraz Chóru
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w
Lublinie pod kierownictwem Urszuli Bobryk. Wieczorem we wnêtrzu wyró¿niaj¹cego siê znakomit¹ akustyk¹ Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego pw. Opatrznoœci Bo¿ej Akademicki Chór Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach wykona³ pod dyrekcj¹ Czes³awa Freunda Mszê „Regina
Coeli” R.Twardowskiego, Chór Instytutu
Muzyki Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w
Cieszynie zaprezentowa³ pod kierunkiem
Aleksandry Paszek-Trefon polsk¹ muzykê religijn¹ oraz utwory S. Moniuszki, a
Chór Kameralny Politechniki Wroc³awskiej „Cosonanza” przedstawi³ pod batut¹
Marty Kierskiej-Witczak z udzia³em solistów, organów i wiolonczeli „Requiem”
Maurice’a Durufle’a.
Fina³owy koncert odby³ siê, tak jak w
ubieg³ym roku, w koœciele pw. Matki Bo¿ej Królowej Pokoju. Jego program w ca³oœci wype³ni³y utwory Stanis³awa Moniuszki – Msza £aciñska Es-dur i mazur ze
„Strasznego Dworu”. Festiwal w³¹czy³ siê

Koœció³ uniwersytecki.
Akademickim Chórem PWr dyryguje Ma³gorzata Sapiecha Muzio³.
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w ten sposób do obchodów 130. rocznicy
œmierci kompozytora polskiej opery narodowej. Wykonawcami by³y po³¹czone chóry: Akademicki Politechniki Wroc³awskiej,
„Feichtinum” Akademii Muzycznej z Wroc³awia i Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Œl¹skiego w Cieszynie, Orkiestra Symfoniczna Zaspo³u Szkó³ Muzycznych w
Wa³brzychu oraz soliœci – Jaros³awa Walczak-Prus (sopran), Maria Zawartko (alt),
Maciej Musia³ (tenor) i Bogdan Makal
(bas). Za pulpitem dyrygenckim stanê³a
Ma³gorzata Sapiecha-Muzio³ – dyrektor
artystyczny Festiwalu. Przepe³niona religijnym mistycyzmem melodyjna msza i „hej
ogniœcie, hej siarczyœcie” poprowadzony
mazur poderwa³y publicznoœæ do stoj¹cej
owacji.

Wroc³awskie koncerty poprowadzi³a
Iwona Klein-Polak. Festiwalu nie ominê³y
w tym roku trudnoœci finansowe. Pomimo
tego kolejna edycja tej imprezy przygotowana dziêki hojnoœci sponsorów i przychylnoœci w³adz uczelni przez panie: dyrektora
artystycznego Ma³gorzatê Sapiechê-Muzio³
i dyrektora organizacyjnego Annê Podersk¹
pozwoli³a wroc³awskiej i jeleniogórskiej
publicznoœci podziwiaæ wysoki poziom artystyczny, wartoœciowy repertuar i kunszt
wykonawczy polskich chórów akademickich. Dolnoœl¹scy melomani pozostaj¹c pod
wra¿eniem tegorocznych koncertów z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ wydarzeñ kolejnego jubileuszowego XXX Festiwalu Barbórkowego Chórów Studenckich.
Ma³gorzata Poderska

Firma Kubicz proponuje
Na pocz¹tku grudnia br. przez trzy kolejne dni mo¿na by³o ogl¹daæ w Bibliotece Wydzia³u Chemicznego wystawê zagranicznych ksi¹¿ek naukowych oferowanych przez firmê Kubicz. Na sto³ach
znalaz³o siê oko³o 300 tytu³ów. Prezentowane ksi¹¿ki zosta³y wydane w ostatnich dwóch latach, a ich tematyka obejmowa³a chemiê, fizykê, elektronikê, in¿ynieriê materia³ow¹ i ogóln¹,
technologiê, ekonomiê i finanse,
marketing oraz zagadnienia dotycz¹ce komputerów.
Oferta adresowana
by³a g³ównie do
pracowników W-3,
którzy uchodz¹, wg
dyrektora Biblioteki G³ównej dr Henryka Szarskiego, za
najlepszych konsumentów informacji
ksi¹¿kowej. Czêœæ
ekspozycji by³a dobrana pod k¹tem
potrzeb Wydzia³u
Zarz¹dzania i Informacji.
W otwarciu wystawy, które odby³o
siê 4 grudnia,
uczestniczy³ dyrektor Biblioteki G³ównej dr Henryk Szarski i jego dwie zastêpczynie – mgr
£ucja Talarczyk
Malcher i mgr Anna

Uniejewska. Wydzia³ Chemiczny by³ reprezentowany przez dyrektora administracyjnego dr Ryszarda Gabrysia i jego
zastêpcê in¿. Ferdynanda Wojcieszonka.
Kieruj¹ca BW-3 mgr Joanna Kutko wyrazi³a nadziejê, ¿e prezentacja wzbudzi
zainteresowanie czytelników, a jej wymiernym efektem bêdzie wzbogacenie
zbiorów o najnowsze i najbardziej wartoœciowe pozycje naukowe. P

Wieczorek
z kabaretem
Dokoñczenie ze strony 29

Nastêpn¹ gwiazd¹ wieczoru by³ kabaret
„Neo-Nówka”, który zdoby³ g³ówne wyró¿nienie na festiwalu Wyjœcie z Cienia w
Gdañsku. Skecze z cyklu „I ty mo¿esz rzuciæ palenie” nasuwa³y pewne w¹tpliwoœci
co do s³usznoœci tezy zawartej w tytule.
Przedstawili oni tak¿e zupe³ne inne spojrzenie na pocz¹tki historii Polski i w³asn¹
interpretacjê odpowiedzi na pytanie: dlaczego Mieszko I o¿eni³ siê z Dobraw¹ i
zosta³ ochrzczony?
Przerywnikami prezentacji kabaretowych by³y wystêpy zespo³u rockowego
„Roro-Band”, iluzjonisty Artura Bilskiego
i chórku ¿eñskiego wy³onionego z Chóru
PWr. Agata Piñczuk zachwyci³a publicznoœæ wykonaniem piosenki Ewy Bem
„Moje serce to jest muzyk”. Fina³ zaœ nale¿a³ do kabaretu „Pralka”, który zostawi³ na
koniec swoje najlepsze numery.
Impreza nale¿a³a do bardzo udanych, a zainteresowanie publicznoœci przeros³o oczekiwania organizatorów, którzy udowodnili, ¿e
mo¿na siê œwietnie bawiæ bez piwa i wulgarnoœci. Obecni na sali prorektorzy PWr: prof.
Jerzy Œwi¹tek i dr Krzysztof Rudno-Rudziñski mogli siê przekonaæ, ¿e uczelniane pieni¹dze nie posz³y na marne. (hw)
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Zebranie logistyków
na Politechnice Wroc³awskiej
2 grudnia odby³o siê zebranie Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Logistycznego. Gospodarzami spotkania
byli dziekan Wydzia³u Mechanicznego
prof. dr hab. in¿. Wac³aw Kollek oraz kierownik Zak³adu Logistyki i Systemów
Transportowych, prodziekan Wydzia³u
Mechanicznego dr hab. Tomasz Nowakowski, prof. nadzw. PWr.
Zebranie odby³o siê po d³ugiej przerwie
spowodowanej œmierci¹ przewodnicz¹cego
D.O. PTL i wiceprzewodnicz¹cego PTL
prof. dr hab. in¿. Zbigniewa Korzenia oraz
sekretarza D.O. PTL dr hab. Jacka Grajnerta, prof. nadzw. PWr.
Na program zebrania z³o¿y³y siê:
1. informacja o œmierci przewodnicz¹ce-

2.

3.

4.

5.

go Oddzia³u D.O. PTL prof. Zb. Korzenia oraz sekretarza D.O. PTL prof. J.
Grajnerta (ref. dr hab. in¿. T. Nowakowski, prof. nadzw. PWr);
prezentacja Wydzia³u Mechanicznego
(ref. dziekan Wydzia³u Mechanicznego
prof. W. Kollek);
informacja o dzia³alnoœci Wroc³awskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego we Wroc³awiu (ref. prezes WZCL
J. Pawêska);
informacja nt. dzia³alnoœci Miêdzynarodowej Wy¿szej Szko³y Logistyki i
Transportu we Wroc³awiu (ref. prorektor J. Dudek);
wybory uzupe³niaj¹ce do w³adz D.O.
PTL;

6. sprawy ró¿ne:
- informacja nt. odbytej XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
„Pojazdy Szynowe”. (organizator: Zak³ad Logistyki i Systemów Transportowych Politechniki Wroc³awskie, ref. dr
St. Kwaœniowski),
- uzgodnienie miejsca nastêpnego spotkania D.O. PTL.
Zgodnie ze statutem D.O. PTL powo³ano Komisjê Wyborcz¹, w sk³ad której weszli: dr in¿. J. Dudek oraz dr in¿. St. Kwaœniowski. Przeprowadzono 2 g³osowania w
trybie tajnym: na przewodnicz¹cego D.O.
PTL i na cz³onka Zarz¹du D.O. PTL Na
pierwsz¹ z tych funkcji wybrano dr hab.
T. Nowakowskiego, prof. nadzw. PWr (stosunkiem g³osów: 20 za, 1 przeciw, 0 wstrzyma³o siê od g³osu); na sekretarza D.O. PTL
dr in¿. Paw³a Zaj¹ca (stosunkiem g³osów:
20 za, 0 przeciw, 0 wstrzyma³o siê od g³osu).Zamieszczone zdjêcie przedstawia
nowe w³adze Dolnoœl¹skiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
Zwyczajem cz³onków D.O. PTL jest zwo³ywanie zebrañ w siedzibach firm, które zajmuj¹ siê tworzeniem lub wdra¿aniem technologii logistycznych na najwy¿szym poziomie.
Zebrania te s³u¿¹ prezentacji najnowszych
osi¹gniêæ z dziedziny logistyki cz³onkom Towarzystwa Logistycznego oraz zaproszonym
goœciom. Na nastêpne spotkanie cz³onkowie
Towarzystwa zostali zaproszeni przez prorektora Miêdzynarodowej Wy¿szej Szko³y Logistyki i Transportu, która ma swoj¹ siedzibê przy
ul. So³tysowickiej 15b.
Pawe³ Zaj¹c

Informacja o XV konferencji naukowo-technicznej

Pojazdy Szynowe
W dniach 4 do 7 wrzeœnia w Szklarskiej
Porêbie odby³a siê ju¿ XV konferencja z cyklu Pojazdy Szynowe. Organizatorem konferencji tym razem by³ Zak³ad Logistyki i
Systemów Transportowych Politechniki Wroc³awskiej. Spotkania z tego cyklu od trzydziestu lat gromadz¹ specjalistów teoretyków i
praktyków zajmuj¹cych siê projektowaniem,
technologi¹ i eksploatacj¹ pojazdów szynowych. Has³em tegorocznych obrad by³y
„Nowe wyzwania i technologie dla logistyki”. W konferencji udzia³ wziê³o oko³o 140
osób z ca³ego kraju. W imieniu JM Rektora
PWr zebranych powita³ prorektor prof. Tadeusz Wiêckowski. Aktualn¹ sytuacjê kolejnictwa w Polsce omówi³ prezes Zarz¹du PKP
CARGO dr in¿. Rados³aw ¯o³nierzak. Dr in¿.
Stanis³aw Kwaœniowski przedstawi³ w imieniu organizatorów konferencji referat „Miej-

sce transportu kolejowego w ³añcuchach i sieciach logistycznych”. Prezentowa³ on nowe
spojrzenie na transport kolejowy w Europie
oraz mo¿liwoœci przeniesienia tych doœwiadczeñ na grunt polski. Prof. Otmar Krettek z
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RWTH Aachen przedstawi³ doœwiadczenia
niemieckie i problemy wystêpuj¹ce w eksploatacji niskopod³ogowych tramwajów z
niezale¿nymi ko³ami tocznymi (rozciête zestawy ko³owe). Tabor tego typu pojawia siê
równie¿ w Polsce. Konferencja trwa³a trzy
dni, wyg³oszono ogó³em 80 referatów. Okazj¹
do pog³êbienia wiedzy in¿ynierskiej by³a wycieczka do fabryki taboru kolejowego Bombardier Transportation w Goerliz. Fabryka ta specjalizuje siê od lat w budowie piêtrowych jednostek pasa¿erskich.
Wyg³oszone referaty zebrano w dwóch
tomach, które wyda³a Oficyna Wydawnicza PWr. Referat organizatorów, wyg³oszony na jej pocz¹tku, autorstwa Jacka Grajnerta, Stanis³awa Kwaœniowskiego i Tomasza Nowakowskiego, wydano w postaci
oddzielnego woluminu.

Sponsorami medialnymi konferencji by³y
redakcje siedmiu czasopism: „Logistyka”,
„Spedycja, Transport, Logistyka”, „Technika Transportu Szynowego”, „Pojazdy Szynowe”, „Polska Gazeta Transportowa”,
„Nowe Sygna³y” oraz „Transport Przemys³owy”. Konferencjê nale¿y uznaæ za udan¹
mimo smutnych zdarzeñ, jakie dotknê³y zespó³ organizatorów, a mianowicie œmierci
Przewodnicz¹cego Komitetu Naukowego
Konferencji Prof. Zbigniewa Korzenia (17
kwietnia 2002 r.) i Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prof.
Jacka Grajnerta (14 sierpnia 2002 r.).
Na zakoñczenie obrad Komitet Naukowy Konferencji og³osi³, ¿e kolejn¹, XVI
Konferencjê „Pojazdy Szynowe 2004”
zorganizuje Politechnika Poznañska.
dr in¿. Stanis³aw Kwaœniowski

Wspó³praca
Politechniki Wroc³awskiej
z Centrum Logistycznym w DreŸnie
Na zaproszenie dr Karla Heinza Hinza,
szefa drezdeñskiego Centrum Logistycznego, 15 listopada przebywali w DreŸnie pracownicy Zak³adu Logistyki i Systemów
Transportowych. Nasza uczelnia wspólnie z
Centrum Logistycznym w DreŸnie i Miêdzynarodow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Logistyki i Transportu z³o¿y³a projekt badawczy pt. „Rozwój
wspó³pracy transgranicznej pomiêdzy centrami logistycznymi w Saksonii i na Dolnym
Œl¹sku” w ramach programu EUREKA.
Gospodarz przyj¹³ ich bardzo serdecznie.
Wyg³osi³ wyk³ad na temat historii Centrum
Logistycznego w DreŸnie, przedstawi³ zakres

przeprowadzonych prac budowlanych i remontowych (bowiem Drezno bardzo ucierpia³o na skutek sierpniowej powodzi), ponadto ujawni³ plany na przysz³oœæ.
Wroc³aw i Drezno s¹ zainteresowane
dalsz¹ wspó³prac¹ nad aktywacj¹ transportu
intermodalnego w trzecim kanale paneuropejskim.
Wizytê zamknê³a dyskusja na temat funkcjonowania centrów logistycznych we wspó³czesnych ³añcuchach dostaw, a zw³aszcza
obs³udze strumieni ³adunków przep³ywaj¹cych w kierunkach wschód-zachód w sytuacji wejœcia Polski do UE. P

Stowarzyszenie
Absolwentów PWr
dzia³a!
Byæ mo¿e nie wszyscy cz³onkowie Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Wroc³awskiej zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e wchodz¹ w jego
sk³ad. Skupia ono bowiem wszystkie
osoby koñcz¹ce studia na naszej
uczelni (niezale¿nie od z³o¿enia deklaracji) oraz jej pracowników. Organizacja ta istnieje przy PWr od po³owy lat siedemdziesi¹tych. Jej celem
jest utrzymywanie kontaktów z absolwentami naszej uczelni znajduj¹cymi siê zarówno w kraju, jak i poza
jego granicami, organizowanie zjazdów kole¿eñskich, wydawanie ksi¹¿ek wspomnieniowych, zw³aszcza
o ematyce zwi¹zanej z tworzeniem
siê struktur organizacyjnych Politechniki i w pierwszych latach jej
dzia³alnoœci, a tak¿e publikacji o wydzia³ach, które uleg³y likwidacji.
Ukaza³a siê ju¿ ksi¹¿ka autorstwa
prof. Zdzis³awa Samsonowicza
o Stra¿y Akademickiej, bogato ilustrowana zdjêciami z tego okresu.
Mimo tak du¿ej iloœci cz³onków
Stowarzyszenia, aktywnie dzia³aj¹cych jest kilkudziesiêciu. Jednak 25
listopada br. odby³o siê walne zebranie, podczas którego zosta³y wybrane w³adze na nastêpn¹ kadencjê. Poni¿ej podajemy wyniki wyborów:
Zarz¹d
prof. Jan Kmita – przewodnicz¹cy
prof. Jan Hawrylak
prof. Joachim Potrykus – skarbnik
prof. Jerzy Stañda – sekretarz
prof. Otton D¹browski
prof. W³odzimierz Kordylewski
prof. Zbigniew Gnutek
prof. Jan Pytel
doc. Felicjan Szymankiewicz
dr Aleksandra Lewanowicz
mgr Andrzej Kaczkowski
Komisja Rewizyjna
doc. Jerzy Wilimowski
prof. Tadeusz Biesiekierski
prof. Tadeusz Sulima
S¹d Kole¿eñski
prof. Marian Cegielski
doc. Pawe³ Zworski
prof. Kazimierz Banyœ
dr Józef Rabiega
Osoby zainteresowane dzia³alnoœci¹ Stowarzyszenia mog¹ znaleŸæ
szersze informacje na stronie
internetowej:
http://absolwent.pwr.wroc.pl
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VIII konferencja naukowo-techniczna

Infrastruktura podziemna miast

Otwarcie konferencji. Od lewej: prof.Cezary Madrygas – przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego,
mgr in¿. Witold Sumis³awsi, mgr in¿. Jerzy Adamski, prof. Ernest Kubica, mgr Piotr G³adki, mgr in¿.
Tadeusz Nawracaj.

VIII konferencja naukowo-techniczna
„Infrastruktura podziemna miast” odby³a
siê w Gmachu G³ównym Politechniki Wroc³awskiej w dniach 28 i 29 listopada. Tegoroczna jej edycja zosta³a zorganizowana
przez Instytut In¿ynierii L¹dowej PWr przy
wspó³udziale Urzêdu Miejskiego Wroc³awia i Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wroc³awiu. Komitet Naukowy konferencji stanowili profesorowie: Otton D¹browski
(przewodnicz¹cy), Józef Dziopak, Kazimierz Flaga, Stefan Ga³czyñski, Jan Kmita, Andrzej Kotowski, Andrzej Kuliczkowski, Cezary Madryas (sekretarz naukowy),
Edward Mielcarzewicz, Marek Roman,
Zbigniew Siwoñ, Pawe³ Œniady, Kazimierz
Thiel i Andrzej Wichur. Komitet Organizacyjny pracowa³ w sk³adzie: prof. Cezary
Madryas (przewodnicz¹cy), doktorzy: Andrzej Kolonko (sekretarz), Bogdan Przyby³a, Arkadiusz Szot, Henryk Taszycki, Leszek Wysocki i mgr in¿. Grzegorz Œmiertka oraz pracownicy administracyjni
instytutu: mgr Jadwiga Twardoñ, Krystyna
Walkosz i Waldemar Chodorowski.
Tegoroczna edycja konferencji po raz
pierwszy zosta³a zorganizowana jako konferencja programowa Polskiej Fundacji
Technologii Bezwykopowych i Polskiego
Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Celem dzia³ania tych organizacji jest
promowanie i rozwijanie technologii bezwykopowego uk³adania i renowacji budowli infrastruktury podziemnej miast. Problem

ju¿ u¿ytkowanych. Spotkanie zwolenników
i przeciwników ró¿nych rozwi¹zañ materia³owych i technologicznych spowodowa³o, ¿e obrady by³y owocne, a dyskusje ciekawe dla wszystkich uczestników.
Konferencjê otworzy³ prof. Cezary Madryas – przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego, który przywita³ zaproszonych
goœci i uczestników obrad. W imieniu JM
Rektora PWr prof. Tadeusza Lutego g³os
zabra³ prorektor prof. Ernest Kubica przypominaj¹c krótko historiê rozwoju konferencji. Nastêpnie g³os zabra³ mgr in¿. Tadeusz Nawracaj, przewodnicz¹cy Zarz¹du
G³ównego Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów
i Techników Budownictwa, który zadeklarowa³ gotowoœæ wspó³pracy Zwi¹zku przy
organizacji nastêpnych konferencji. Mgr
in¿. Jerzy Adamski, przewodnicz¹cy Polskiej Fundacji Technologii Bezwykopowych oraz mgr Piotr G³adki, przewodnicz¹cy Polskiego Stowarzyszenia Technologii
Bezwykopowych przedstawili struktury i
cele dzia³añ tych nowych na polskim rynku stowarzyszeniowym organizacji. Ukazali te¿ rolê, jak¹ pe³ni¹ podobne organizacje w krajach, w których rozwój technologii bezwykopowych nast¹pi³ wczeœniej.
Podkreœlano znaczenie konferencji jako
forum dla wymiany wiedzy i doœwiadczeñ
krajowych, a nawet szerszych – w zwi¹zku
z udzia³em w niej goœci spoza kraju. Sesjê
zakoñczy³ inauguracyjny wyk³ad mgra in¿.
Witolda Sumis³awskiego, prezesa Zarz¹du
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji we Wroc³awiu. Wyst¹pienie
dotyczy³o nowoczesnych systemów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem komunalnym
dzia³aj¹cym w skali miasta wobec coraz
bli¿szej perspektywy integracji z Uni¹ Europejsk¹. Prelegent zwróci³ uwagê na koniecznoœæ podnoszenia efektywnoœci dzia³ania jednostek komunalnych w œwietle
specyfiki œwiadczonych przez nie us³ug.
Mówi³ tak¿e o mo¿liwoœciach pozyskiwania œrodków unijnych na rozwój i moder-

jest wyj¹tkowo aktualny ze wzglêdu na
dynamiczny rozwój od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych tego rodzaju budownictwa.
Ulokowanie konferencji w nowej strukturze, wobec faktu wst¹pienia w 1999 roku
Polskiej Fundacji Technologii Bezwykopowych do Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych – ISTT
(International Society for Trenchless Technology), bêdzie zwi¹zane ze zmian¹ charakteru nastêpnych konferencji. Bêd¹ one
mia³y zdecydowanie szerszy zasiêg obejmuj¹cy tak¿e cz³onków stowarzyszeñ zagranicznych.
Podstawowym celem tegorocznego spotkania inwestorów, projektantów, wykonawców oraz œrodowisk naukowych by³o
stworzenie forum dla bezpoœredniej wymiany pogl¹dów
Wystawa techniczna.
d o t y c z ¹ c y c h Od lewej: prof. Kazimierz Flaga, prof.Jan Kmita prof. Cezary Madrygas.
ró¿norodnych
problemów
zwi¹zanych z
dotychczasowymi doœwiadczeniami oraz perspektywami
rozwoju bezwykopowych technik i technologii
wykonawstwa
nowych obiektów i odnawiania oraz modernizacji budowli
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nizacjê zarz¹dzanych struktur technicznych.
W szeœciu sesjach roboczych przedstawiono 27 referatów, w tym cztery autorstwa goœci zagranicznych. Wyst¹pieniom
naukowym towarzyszy³o 8 prezentacji promocyjnych oraz wystawa techniczna firm
zwi¹zanych z produkcj¹ wyrobów budowlanych, które maj¹ zastosowanie w infrastrukturze podziemnej miast. Konferencjê
zakoñczy³o otwarte posiedzenie Polskiej
Fundacji Technologii Bezwykopowych i
Polskiego Stowarzyszenia Technologii
Bezwykopowych.
W obradach wziê³o udzia³ oko³o 180
osób oraz, na zaproszenie przewodnicz¹cego komitetu organizacyjnego i za zgod¹
dziekana Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i Wodnego – oko³o 70 studentów IV i V
roku specjalnoœci Budownictwo Podziemne i In¿ynieria Miejska
Materia³y konferencyjne zawieraj¹ce 38
recenzowanych referatów (w tym trzy z
Niemiec i jeden z Francji), zosta³y wydane
jako Prace Naukowe Instytutu In¿ynierii
L¹dowej w Oficynie Wydawniczej PWr.
Zarówno referaty naukowe jak i techniczne mo¿na uznaæ za interesuj¹ce, gdy¿
przedstawia³y nowe rozwi¹zania techniczne i wyniki analiz kilkunastoletnich doœwiadczeñ w zakresie stosowania technologii bezwykopowych na terenie kraju. Niektóre z prac naukowych omawia³y wyniki
g³êbszych analiz teoretycznych i badañ laboratoryjnych najaktualniejszych problemów statyczno-wytrzyma³oœciowych i materia³owych.

W dyskusjach zwracano uwagê na potrzebê organizowania tego typu spotkañ,
postulowano nawet skrócenie okresu pomiêdzy kolejnymi konferencjami do
dwóch lat. Uczestnicy podkreœlali, ¿e obrady dostarczy³y aktualnej wiedzy, co jest
szczególnie wa¿ne wobec braku krajowych normatywów i innych uregulowañ
prawnych dotycz¹cych nowoczesnego
budownictwa podziemnego w miastach.
Wymiana doœwiadczeñ i prezentacja szerokiemu gremium s³uchaczy zajmuj¹cych
siê naukowo i technicznie t¹ problematyk¹
istotnych zasad postêpowania u³atwia,
zdaniem uczestników, praktyczne dzia³anie i podejmowanie decyzji. Szczególnie
mocno akcentowano brak norm dla prowadzenia obliczeñ statyczno-wytrzyma³oœciowych wielu konstrukcji podziemnych
oraz przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy na budowach obiektów realizowanych technikami bezwykopowymi.
Podkreœlano tak¿e u³omnoœæ krajowych
procedur przetargowych, w których dominuj¹cym kryterium przy wyborze oferty
jest kryterium kosztów. Uznano to za
szczególnie szkodliwe w przypadku budownictwa podziemnego, którego czas
eksploatacji jest bardzo d³ugi (czêsto d³u¿szy ni¿ 100 lat), w zwi¹zku z czym podstawow¹ rolê w efektywnoœci eksploatacyjnej tych obiektów odgrywa trwa³oœæ
zastosowanych materia³ów. A te, je¿eli s¹
trwalsze, s¹ z regu³y dro¿sze. W efekcie
wbudowuje siê czêsto materia³y nietrwa³e, czego negatywne skutki bêd¹ odczuwalne w niedalekiej przysz³oœci.

Podsumowuj¹c wyniki obrad mo¿na
stwierdziæ, ¿e pomimo trudnej sytuacji w
budownictwie wziê³a w nich udzia³ relatywnie du¿a liczba uczestników. Nale¿y
tak¿e podkreœliæ, ¿e wielu spoœród nich ju¿
kolejny raz bra³o udzia³ w imprezie zorganizowanej przez nasz oœrodek. Œwiadczy to
o istnieniu polskiego œrodowiska naukowotechnicznego zajmuj¹cego siê t¹ ci¹gle
now¹ problematyk¹. Uznanie konferencji
za programow¹ dla Polskiej Fundacji Technologii Bezwykopowych i Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych
pokazuje, ¿e nasze œrodowisko odgrywa
czo³ow¹ rolê w tej dziedzinie.
Konferencja by³a czêœciowo sponsorowana, co niew¹tpliwie wp³ynê³o na polepszenie
jej oprawy. Sponsorami byli P.V. Prefabet
Kluczbork, Hobas Polska Sp. z o.o., Góra¿d¿e
Cement S.A., MPWiK Sp z o.o. we Wroc³awiu oraz Urz¹d Miejski Wroc³awia.
Jako przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego chcia³bym serdecznie podziêkowaæ W³adzom Politechniki Wroc³awskiej
za umo¿liwienie zorganizowania jej po raz
kolejny na naszym terenie, uczestnikom –
za liczny i aktywny udzia³ w obradach, autorom referatów – za podjêcie trudu ich
przygotowania, sponsorom – za wsparcie
naszych dzia³añ, a cz³onkom Komitetu
Naukowego i Organizacyjnego – za pomoc
i sprawne dzia³anie. Wyra¿am tak¿e nadziejê, ¿e nastêpna konferencja „Infrastruktura podziemna miast 2005”, odbêdzie siê
równie¿ na naszej uczelni i ¿e bêdzie mia³a
jeszcze szerszy wymiar.

Energetyka 2002

ju¿ sterowaæ procesem przy pomocy telefonu komórkowego.
Innym przyk³adem nowatorskich prac
by³a zaprezentowana przez Zbigniewa Bisa
i wspó³pracowników modyfikacja cyklonów w Elektrowni Turów.
Kilka interesuj¹cych referatów dotyczy³o mo¿liwoœci poprawy sprawnoœci bloków
energetycznych.
Tematyka ekologiczna by³a przedstawiona w szeregu referatów sesji „Energetyka a ekologia”.
Ryszard Micha³owski omówi³ perspektywy stosowania gazu ziemnego do silników spalinowych, a Mariusz Owczarzak –
mo¿liwoœci zagospodarowania ubocznych
produktów spalania w elektrociep³owni.
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Konferencji prof. Kazimierz Wójs zapytany o wnioski, jakie p³yn¹ dla polskiej
energetyki z przegl¹du referatów, stwierdza,
¿e symptomatyczny jest brak dyskusji na
temat energetyki j¹drowej. Tylko nieliczne
grupy specjalistów wskazuj¹, ¿e jest to nieunikniony kierunek rozwoju. Ale producenci

energetyki konwencjonalnej nie s¹ zainteresowani kreowaniem konkurencji, a spo³eczeñstwo boi siê. Tymczasem w wielu krajach (np. we Francji) udzia³ energetyki j¹drowej w ca³oœci produkcji jest znacz¹cy.
Poza tym ró¿ne kraje stawiaj¹ na odmienne formy pozyskiwania energii. Polska energetyka bazuje na wêglu, szwedzka
– na elektrowniach wodnych, duñska na
wiatrowych, a kraje po³udniowe wykorzystuj¹ energiê s³oneczn¹.
Oprócz wyk³adów plenarnych, sesji plakatowych i wystaw organizatorzy konferencji przygotowali szereg atrakcji i imprez
towarzysz¹cych. Odby³o siê udane spotkanie towarzyskie w hotelu Wroc³aw, które
da³o okazjê zaprezentowania siê osobom
znacz¹cym dla polskiej energetyki. Odby³o siê tak¿e spotkanie uczestnicz¹cych w
konferencji absolwentów Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego.
Wszyscy uczestnicy wyra¿ali uznanie
dla organizacyjnych i merytorycznych walorów konferencji. Z pewnoœci¹ bêd¹ zainteresowani nastêpn¹ jej edycj¹. P

Dokoñczenie ze strony 3

(wodnej, wiatrowej, spalania biomasy i
odpadów).
Z wyst¹pienia Jerzego Wilusza mo¿na
siê by³o dowiedzieæ, jak Zak³ad Energetyczny Wroc³aw S.A. realizuje rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki o obowi¹zku
kupowania energii ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych i odnawialnych (tzw. „zielona energia”). Przepisy formu³uj¹ obowi¹zek
zwiêkszania udzia³u energii w ca³kowitej
sprzeda¿y rocznej poczynaj¹c od 2,4% w
2001 r. do7,5% w 2010 r. Zak³ad kupuje
energiê wodn¹, a nawet zarz¹dza elektrowniami wodnymi.
Prof. K.Wójs omawiaj¹c kierunki rozwoju w pompach ciep³owniczych zaskoczy³
s³uchaczy tez¹, ¿e i w tej dziedzinie obserwuje siê b³yskawiczny rozwój technologiczny, tak widoczny w dziedzinie komputerów czy telefonii komórkowej. Dzieje siê
tak dziêki rozwiniêtym systemom sterowania pompami ciep³owniczymi. Dziœ mo¿na

Cezary Madryas
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Prorektor ds. Badañ i Wspó³pracy z Gospodark¹ zaprasza do zapoznania siê z mo¿liwoœciami w³¹czenia siê w 6 PR

Nowe instrumenty, nowe drogi
Szanowni Pañstwo,
W dniach 25-26 listopada 2002 odby³a
siê w Warszawie konferencja inauguruj¹ca
6. Program Ramowy Badañ i Rozwoju
Technicznego Unii Europejskiej w Polsce.
Na jego bud¿et Unia Europejska przeznaczy³a 17,5 miliarda euro. Jest to trzeci co
do wielkoœci bud¿et unijny po bud¿ecie
Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych.
Pierwsze konkursy w Szóstym Programie Ramowym (6 PR) og³oszone bêd¹ 17
grudnia 2002, a pierwsze terminy sk³adania wniosków przewidziane s¹ na marzec,
kwiecieñ 2003.
Szósty Program Ramowy nie jest programem ³atwym, bêdzie wymaga³ od naukowców zwiêkszonego wysi³ku i aktywnoœci. W porównaniu z 5 PR struktura i filozofia 6 PR zosta³a zmieniona. Œrednio w
poszczególnych priorytetach tematycznych
70-80% œrodków przeznaczono na dwa
nowe instrumenty (typy projektów): sieci
doskona³oœci i zintegrowane projekty. Poni¿ej przedstawione s¹ ich krótkie opisy.

NOWE INSTRUMENTY 6 PR
„Sieci doskona³oœci (Networks of Excellence – NoE) – to projekty wielopartnerskie, których celem jest wzmocnienie doskona³oœci w zakresie danego tematu badawczego poprzez tworzenie sieci
skupiaj¹cych masê krytyczn¹ zasobów i
doœwiadczeñ niezbêdnych by staæ siê œwiatowym liderem w tej tematyce. Sieci doskona³oœci to coœ wiêcej ni¿ system koordynowania badañ i wymiany informacji;
same badania nie s¹ ich g³ównym celem.
Uczestnicz¹ce w programie instytucje
musz¹ du¿o zainwestowaæ w zmiany organizacyjne. Wymaga to zaanga¿owania ze
strony wszystkich osób odpowiedzialnych
za podejmowanie decyzji w danej instytucji, ³¹cznie z zarz¹dem i osobami odpowiedzialnymi za nadzór i finanse. Podstawowym wynikiem dzia³alnoœci Sieci Doskona³oœci
powinny
byæ
trwa³e
przekszta³cenia strukturalne oraz zmiany w sposobie prowadzenia badañ w danej dziedzinie w Europie. Oczywiœcie inwestuj¹c we wspó³pracê i d¹¿¹c do doskona³oœci mo¿na spodziewaæ siê osi¹gniêæ
naukowych lecz nie s¹ one g³ównym celem programu.
Projekty zintegrowane (Integrated Projects – IP) – to projekty wielopartnerskie
wspieraj¹ce badania, których podstawo-

wym celem jest wytwarzanie wiedzy potrzebnej do opracowywania nowych produktów, procesów, us³ug, itp. Aby móc
osi¹gn¹æ ambitne cele, takie jak podnoszenie konkurencyjnoœci Europy czy odpowiadanie na najwa¿niejsze potrzeby spo³eczne, IP powinny skupiaæ krytyczn¹ masê
zasobów. Powinny zawieraæ element badawczy; mog¹ te¿ zawieraæ element rozwoju technicznego, element demonstracji,
a w niektórych przypadkach równie¿ element szkoleniowy. Projekt Zintegrowany
mo¿e uwzglêdniaæ wiele rodzajów badañ,
od nauk podstawowych do stosowanych.”
(na podstawie wydawnictwa „6 Program Ramowy w skrócie”, przygotowanego w ramach projektu „POLTOUR – promocja 6 Programu Ramowego UE w Polsce po³udniowej i zachodniej poprzez
objazdowe konferencje”).
Konsorcja Sieci Doskona³oœci i Projektów Zintegrowanych s¹ tworzone ju¿ teraz;
kilkudziesiêciu pracowników Politechniki
w takich konsorcjach ju¿ wystêpuje, jest
jednak du¿a grupa osób, które nie wiedz¹,
jak stworzyæ lub do³¹czyæ siê do konsorcjum, a zainteresowane s¹ uczestnictwem
w 6 PR.

JAK PRZYST¥PIÆ DO 6 PR?
I. Jednym ze sposobów do³¹czenia siê
do ju¿ utworzonych konsorcjów jest analiza tzw. Expressions of Interest (EoI) z³o¿onych przez instytucje/osoby/konsorcja w
odpowiedzi na zaproszenie Komisji Europejskiej og³oszone w marcu 2002. Przed
formalnym zatwierdzeniem priorytetów 6
PR Komisja Europejska chcia³a bowiem
zbadaæ gotowoœæ spo³ecznoœci naukowej do
wykorzystania nowych instrumentów finansowania badañ (IP, NoE). Z ponad
11.000 otrzymanych Expressions of Interest oko³o 20% by³o w pe³ni zgodnych z
za³o¿eniami konkursu. Komisja podkreœla,
¿e publikacja EoI nie oznacza, ¿e s¹ one w
jakiœ sposób preferowane lub popierane.
Po odrzuceniu niepe³nych lub zastrze¿onych EoI (nie wszystkie aplikuj¹ce konsorcja wyrazi³y zgodê na umieszczenie
swoich propozycji w Internecie) pozosta³e
zosta³y umieszczone pod adresem www:
http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm. Po
otwarciu strony:
1. Mo¿esz znaleŸæ Expression of Interest (EoI) w interesuj¹cej Ciê dziedzinie wstawiaj¹c np. w okno „enter
search terms” s³owa kluczowe najle-

piej j¹ opisuj¹ce. Np. wpisuj¹c s³owo „biofuels” i klikaj¹c na submit
otrzymujemy 34 EoI. Klikaj¹c w tytu³
danego EoI otrzymujemy bli¿sz¹ informacjê o aplikuj¹cej osobie, organizacji i typie zg³oszonego projektu
oraz jego opis w postaci abstraktu lub
szerszego opisu do³¹czonego do pola
„additional document” (o ile to ma
miejsce).
2. Jeœli „Additional document” jest do³¹czony, mo¿na z niego czêsto dowiedzieæ4. siê, jakie instytucje wesz³y
ju¿ do projektu na etapie pisania EoI.
3. Mo¿na równie¿ przegl¹daæ Expressions of Interest zg³oszone w danym
„thematic priority”. Ich liczba mo¿e
byæ jednak zbyt du¿a, by je wszystkie zanalizowaæ. Wtedy nale¿y zawêziæ obszar poszukiwañ wstawiaj¹c
równoczeœnie odpowiednie s³owo
kluczowe w okno „enter search term”
lub wybieraj¹c do przeszukiwañ IP
lub NoE w polu „applicable instruments”.
4. Jeœli po analizie interesuj¹cych Ciê
„Expressions of Interest” dojdziesz
do wniosku, ¿e dane konsorcjum
jest silne w Twoim temacie badawczym, pilnie skontaktuj siê z potencjalnym koordynatorem (telefon, email, osobista wizyta).
II. Innym sposobem szukania partnerów
do projektów 6 PR jest umieszczenie swojego profilu w bazie danych CORDIS
(CORDIS Partner Service). Pod adresem
http://partners-service.cordis.lu znajdziesz
pytanie: Are you looking for partners? I
poni¿ej: Publish your partners profile. Po
klikniêciu i zalogowaniu siê mo¿esz utworzyæ w³asny profil umo¿liwiaj¹cy potencjalnym partnerom znalezienie Ciebie.
Kliknij teraz na pytanie: Want to participate in EU funded research like the Sixth
Framework Programme? (Type A). Musisz
teraz odpowiedzieæ na pytania z sekcji 1, 2
i 3 (lewy górny róg).
W sekcji 3 odpowiedzi na pytania podane poni¿ej powinny brzmieæ:
– pytanie 3.2 – Politechnika Wroclawska [Wroclaw University of Technology]
– pytanie 3.10 – Research, Education,
Technology Transfer
– pytanie 3.11 – powy¿ej 500
– pytanie 3.12 – tekst o uczelni dostêpny u E.Mazurek (kontakt poni¿ej)
– pytanie 3.13 – 65 mln EUR
Przed wype³nieniem w³asnego profilu
dobrze jest zapoznaæ siê z innymi profilami ju¿ umieszczonymi w bazie.
Umieszczenie profilu w bazie danych
CORDIS zwiêksza Twoje szanse na
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udzia³ w 6 PR. Zachodni partnerzy poszukuj¹ czasami partnerów do projektów
z pañstw kandyduj¹cych do Unii Europejskiej. Aktualnie w Biurze Grantów i
Wspó³pracy z Regionem (kontakt poni¿ej) znajduje siê wykaz kilkudziesiêciu
tematów badawczych zg³oszonych przez
grupê Heimholtz-Centres (Niemcy) po-

szukuj¹ce partnerów do tworzenia projektów do 6 PR. Zainteresowane osoby proszê o pilny kontakt.
mgr in¿. El¿bieta Mazurek

Biuro Grantów i Wspó³pracy z Regionem
bud. A-1, pok. 146
tel.: 320-28-46
e-mail: granty@pwr.wroc.pl

OpóŸnienia w przekazywaniu sk³adek do OFE

Politechnika
zabiega o wyjaœnienia w ZUS
W ostatnich tygodniach zg³aszaj¹ siê do
redakcji „Pryzmatu” osoby pragn¹ce wyjaœniæ powody opóŸnienia przekazywania
ich sk³adek do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pieni¹dze te powinny docieraæ
do odpowiednich funduszy za poœrednictwem Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
który z kolei uzyskuje je z Politechniki
(rzecz prosta poprzez obs³uguj¹ce obie instytucje banki).
Osoby zawiadomione przez swój OFE
o zaleg³oœciach kieruj¹ pytania do ZUS.
Niezale¿nie od szczegó³owego charakteru
tego problemu dostaj¹ wtedy w odpowiedzi standardowy (jak siê przekonaliœmy),
niezbyt jasny list, z którego trudno wywnioskowaæ coœ bli¿szego o przyczynach i okolicznoœciach zaistnia³ych problemów.
Pe³no w nim natomiast sformu³owañ
typu:
„Zosta³o wszczête postêpowanie wyjaœniaj¹ce maj¹ce na celu wyeliminowanie nieprawid³owoœci uniemo¿liwiaj¹cych dokonanie prawid³owego zaewidencjonowania (...)”,
lub „W celu wyjaœnienia przyczyny nieprzekazywania od miesi¹ca maja 2002 r.
sk³adek na Pani rachunek sprawa zosta³a

skierowana do Departamentu Obs³ugi
Klientów w Warszawie (...)”.
I oczywiœcie „po uzyskaniu stosownych
wyjaœnieñ zostan¹ Pañstwo poinformowani...”.
Niektórzy adresaci wyci¹gaj¹ st¹d wniosek, ¿e w jakiœ sposób odpowiedzialna za
ca³¹ sytuacjê jest równie¿ Politechnika Wroc³awska, inni – ¿e poœrednicz¹cy bank. Próbowaliœmy zrozumieæ, w czym problem, ale
sukces jest po³owiczny. Nie na darmo wszyscy, którzy próbowali podj¹æ siê uporz¹dkowania systemu ubezpieczeñ, wracali na
tarczy. Wiemy jednak z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e
ze strony Politechniki nie nast¹pi³y ¿adne
zaniedbania ani b³êdy. „Uczelnia dysponuje pe³n¹ dokumentacj¹ wp³at, oferowa³a
nawet wroc³awskiemu oddzia³owi ZUS pomoc w ustaleniu stanu faktycznego.” – mówi
pani mgr Danuta Domaga³a-Wiatrzyk, g³ówny specjalista ds. pracowniczych.
Wydaje siê, ¿e zaistnia³e problemy mo¿na zakwalifikowaæ do dwóch kategorii:
1. Nie przekazano œrodków na OFE ze
wzglêdu na zaksiêgowanie w ZUS wp³ywaj¹cych pieniêdzy pod niew³aœciwymi datami. Dotyczy to sk³adek za kwiecieñ i gru-

dzieñ 2001 roku. Choæ ZUS nie wyjaœnia
definitywnie, po czyjej stronie le¿y wina,
zgadza siê co do faktu, ¿e sk³adki zosta³y
zaksiêgowane niew³aœciwie. Jednak¿e nie
podejmuje ¿adnych dzia³añ dla zmiany tego
stanu, poniewa¿ oprogramowanie s³awnej
firmy PROKOM... nie umo¿liwia „rêcznych” korekt! Czy nast¹pi³o to z braku wyobraŸni autorów oprogramowania, czy z
potrzeby dotrzymania dyscypliny procedur
– mo¿na siê tylko domyœlaæ. Sprawa zapewne zostanie rozwi¹zana z czasem na szczeblu centralnym i odpowiednie pieni¹dze
wraz z odsetkami przep³yn¹ na konta w OFE.
Ale byæ mo¿e nie obejdzie siê bez akcji protestacyjnej klientów ZUS.
2. Inny problem pojawi³ siê, gdy ZUS
wstrzyma³ od maja br. ksiêgowanie wp³ywaj¹cych z Politechniki Wroc³awskiej sk³adek. T³umaczono, ¿e pojawi³y siê w Polsce inne firmy maj¹ce ten sam numer REGON co nasza uczelnia. Dlaczego
u¿ywaj¹ca od lat tego samego numeru powa¿na uczelnia mia³aby paœæ ofiar¹ b³êdu
pope³nionego przez jakieœ organa administracyjne, kto temu zawini³ i czy tu równie¿ „obiektywne trudnoœci” nie pozwalaj¹
na skorygowanie b³êdu – nie wiadomo.
Rektor PWr prof. Tadeusz Luty
podj¹³ dostêpne mu dzia³ania dla wyjaœnienia sprawy. W dniu 5 grudnia br. wystosowa³ do dyrektora ZUS we Wroc³awiu
Antoniego Malaki pismo interwencyjne, w
którym wyra¿a nadziejê, ¿e z jego poparciem problem zostanie ostatecznie wyjaœniony. Podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e „Politechnika Wroc³awska odprowadza systematycznie i terminowo wszystkie nale¿ne
sk³adki”, dlatego istniej¹ca sytuacja budzi
zdziwienie. Kopia tego pisma zosta³a skierowana do Centrali ZUS w Warszawie.
W razie pojawienia siê nowych informacji w tej sprawie poinformujemy o nich
naszych Czytelników. (mk)

Zarz¹dzenia,Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce
zarz¹dzenia wewnêtrzne i pisma okólne:
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 29/2002 z dnia
31.10.2002 r. w sprawie przekszta³cenia na
Wydziale Architektury Katedry Rysunku,
Malarstwa i RzeŸby w Wydzia³owy Zak³ad
Rysunku, Malarstwa i RzeŸby;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 30/2002 z dnia
20.11.2002 r. dotycz¹ce zmiany ZW 26/99
w sprawie udzielania pe³nomocnictw i upowa¿nieñ na Politechnice Wroc³awskiej;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 31/2002 z dnia
2.12.2002 r. w sprawie zasad udzielania
zamówieñ publicznych realizowanych na
Politechnice Wroc³awskiej;

• Pismo okólne 24/2002 z dnia 28.10.2002 r.
w sprawie powo³ania Studenckiej Odwo³awczej Komisji Stypendialnej;
• Pismo okólne 25/2002 z dnia
31.10.2002 r. w sprawie uroczystoœci Œwiêta Politechniki Wroc³awskiej;
• Pismo okólne 26/2002 z dnia 18.11.2002 r.
dotycz¹ce zmiany PO 24/2002 w sprawie
powo³ania Studenckiej Odwo³awczej Komisji Stypendialnej;
• Pismo okólne 27/2002 z dnia 20.11.2002 r.
w sprawie terminów i trybu sk³adania wniosków o nagrodê Prezesa Rady Ministrów;
• Pismo okólne 28/2002 z dnia 21.11.2002 r.
w sprawie powo³ania komisji senackich

i Uczelnianej Komisji Wyborczej;
• Pismo okólne 29/2002 z dnia 29.11.2002 r.
w sprawie godzin rektorskich w dniu
3 grudnia 2002 r.;
• Pismo okólne 30/2002 z dnia 11.12.2002 r.
w sprawie organizacji pracy w grudniu
2002 r.;
• Komunikat kwestora nr 3/2002 z
dnia 25.11.2002 r. w sprawie przyjmowania op³at przy u¿yciu kart elektronicznych;
• Komunikat kwestora nr 4/2002 z dnia
27.11.2002 r. dotycz¹cy terminów rozliczeñ
oraz dostarczania dokumentacji finansowoksiêgowej.
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Konferencja i warsztaty studenckie

W Parku Krajobrazowym Che³my

Panorama Parku – widok wsi Pomocne

W wyniku wspó³pracy Wydzia³u Architektury z Dyrekcj¹ Parku Krajobrazowego
Che³my od dwóch lat realizowane s¹ kolejne wspólne przedsiêwziêcia.
Pierwszym z nich by³a IV Regionalna
Konferencja pt.: Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza a ochrona œrodowiska przyrodniczo-kulturowego na
przyk³adzie Parku Krajobrazowego
Che³my”, która dotyczy³a problemów architektoniczno-urbanistycznych i konserwatorskich Parku Krajobrazowego Che³my.
Odby³a siê ona 26 kwietnia br. w Myœliborzu na Pogórzu Kaczawskim w Centrum
Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa
„Salamandra”. Wydzia³ Architektury Politechniki Wroc³awskiej wspó³organiozwa³ j¹
wraz z Legnickim Oddzia³em Dolnoœl¹skiego Zespo³u Parków Krajobrazowych.
W programie konferencji znalaz³y siê
referaty: „Zmiany krajobrazu antropogenicznego Pogórza Z³otoryjskiego na tle
podzia³ów administracyjnych ostatniego
stulecia” prezentowane przez Edwarda
Wiœniewskiego z Dolnoœl¹skiego Zespo³u
Parków Krajobrazowych w Myœliborzu,
„Strefa ochrony konserwatorskiej w Parku Krajobrazowym Che³my” przedstawiona przez Grzegorza Grajewskiego z Regionalnego Oœrodka Studiów i Ochrony
Œrodowiska Kulturowego we Wroc³awiu i
Zdzis³awa Kurzejê z Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Legnicy. Kolejno omawiano „Kierunki przekszta³ceñ istniej¹cej zabudowy obszaru
Parku Krajobrazowego Che³my pod k¹-

stworzenie koncepcji aktywizacji turystycznej i gospodarczej tej wsi w oparciu o jej
walory krajobrazowe, przyrodnicze, a
przede wszystkimi architektoniczne. Obszar parku krajobrazowego jest bowiem
wspania³ym zespo³em przyrodniczo-kulturowym. Okolice malowniczo po³o¿onej wsi
ze s³ynnym W¹wozem Myœliborskim by³y
czêsto odwiedzane przez turystów ju¿ od
XIX wieku. W latach 20 ubieg³ego stulecia istnia³ tu nawet rezerwat botaniczny.
Wytyczono wtedy szlaki pieszych wêdrówek, a na okolicznych wzgórzach zbudowano kamienne wie¿e widokowe (przeroœniête ju¿ dzisiaj przez otaczaj¹ce je lasy).
Efekty praktyki zaprezentowano podczas
wystawy projektów rewitalizacji Myœliborza, na któr¹ zaproszono wszystkich jego
mieszkañców. Studenci Wydzia³u Architektury zaproponowali stworzenie w Myœliborzu warunków atrakcyjnego wypoczynku
weekendowego dla mieszkañców regionu:
ogólne uporz¹dkowanie wsi, odtworzenie
lub ods³oniêcie zachowanego charakterystycznego detalu architektonicznego, „wprowadzenie” us³ug obs³uguj¹cych ruch turystyczny itp. Wystawa cieszy³a siê zainteresowaniem mieszkañców, szkice ilustruj¹ce
koncepcje projektowe mo¿na ogl¹daæ na
wystawie w budynku CEEiK „Salamandra”.

tem aktywizacji gospodarczej gmin”
przedstawione przez prof. El¿bietê Trock¹Leszczyñsk¹ z Wydzia³u Architektury PWr,
jak te¿ szersze problemy zaprezentowane
Magda Figas, El¿bieta Trocka-Leszczyñska
Wydzia³ Architektury PWr
przez dra Romualda Pustelnika w referacie
„Aktywizacja gospodarcza a zagospodarowanie Wie¿a widokowa z pocz¹tku XX wieku na szczycie Bazaltowej Góry
przestrzenne obszaru Po- w okolicach Myœliborza
górza Z³otoryjskiego”. Na
zakoñczenie sesji przedstawiciele Wojewódzkiego
Biura Urbanistycznego
Urzêdu Wojewódzkiego
we Wroc³awiu omówili
system obszarów chronionych na Dolnym Œl¹sku.
Przewiduje siê, ¿e nastêpne konferencje zaplanowane na kolejne lata
bêd¹ s³u¿yæ rozwi¹zywaniu naistotniejszych problemów tego obszaru.
Kolejnym udanym
efektem wspó³pracy z
Parkiem Krajobrazowym
Che³my by³y zorganizowane tam warsztaty studenckie. Uczeswtniczy³a
w nich grupa 10 studentów IV i V roku Wydzia³u
Architektury, która skorzystala z goœciny Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myœliborzu.
Tematem praktyki by³o
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Konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹
w roku akademickim 2001/2002
w zakresie mechaniki i budowy maszyn

im. Prof. Romana Sobolskiego
Konkurs ten organizowany jest przez
Ko³o Zak³adowe SIMP przy PWr oraz
Wydzia³y Mechaniczny i MechanicznoEnergetyczny PWr.
Komisji Konkursowej powo³anej na
Wydziale Mechaniczno-Energetycznym
przewodniczy³ dr hab. in¿. Zbigniew Gnutek, prof. nadzw. PWr. W jej sk³ad wchodzili: prodziekan Wydzia³u Mechanicznego dr in¿. Jan Stasieñko, przewodnicz¹cy
Ko³a SIMP przy PWr in¿. Andrzej Bielañski, prof. zw. dr hab. in¿. Jerzy Stañda, dr
in¿. Halina Kruczek, a sekretarzem by³ dr
in¿. Wac³aw Pszczo³owski. Przy ocenie
prac, oprócz takich wymagañ formalnych,
jak œrednia ocen ze studiów, ocena pracy
dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego i terminowe ukoñczenie studiów, komisja bra³a pod uwagê nowatorstwo podjêtego tematu, oryginalnoœæ i nowoczesnoœæ
wykonanej pracy oraz stopieñ jej u¿ytecznoœci.
29 listopada odby³a siê fina³owa prezentacja bior¹cych udzia³ w konkursie prac
dyplomowych wykonanych na Wydziale
Mechaniczno-Energetycznym. Komisja
Konkursowa przyzna³a:
• Nagrodê I stopnia za pracê dyplomow¹
magistersk¹ Mariusza Lipiñskiego
„Regulacja temperatury pary œwie¿ej na
czwartym stopniu przegrzewu w kotle
BP 1150 (El. Opole)” wykonan¹ pod kierunkiem dr in¿. Kazimierza Grzywy,
• Nagrodê II stopnia za pracê dyplomow¹ magistersk¹ Krzysztofa Zaj¹ca „Opracowanie generatora pary z uk³adem sterowania parametrów i wydatku”
wykonan¹ pod kierunkiem dr in¿. Haliny Kruczek,
• Nagrodê III stopnia za pracê dyplomow¹ magistersk¹ Ma³gorzaty Chwa³
„Bilanse maszyn i urz¹dzeñ energetycznych oraz ich wykorzystanie w ekonomizacji gospodarki cieplnej” wykonan¹
pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jerzego Stañdy,
• Nagrodê IV stopnia za pracê dyplomow¹ magistersk¹ Marcina Sobolewskiego „Sterowanie robotem o trzech
przegubach liniowych” wykonan¹ pod
kierunkiem dr in¿. Wiktora Bolka.
Wyró¿nienia za prace dyplomowe
magisterskie:
1. Karoliny Madery – „Wytwarzanie paliw z odpadów i ich spalanie” wykonan¹

pod kierunkiem dra hab. in¿. Ryszarda Millera, prof. nadzw. PWr,
2. Micha³a Pomorskiego – „Projekt instalacji do otrzymywania par z ciek³ego
gazu ziemnego (LNG) i ciek³ych mieszanin propanu i butanu (LPG) o wydajnoœci 10 m3 cieczy/h” wykonan¹ pod
kierunkiem dr hab. in¿. Zbigniewa
Gnutka, prof. nadzw. PWr,
3. Rados³awa Poliñskiego – „Optymalizacja wielowarstwowej izolacji pró¿niowej” wykonan¹ pod kierunkiem dra
hab. in¿. Macieja Chorowskiego, prof.
nadzw. PWr.
12 grudnia laureaci konkursu otrzymali
pami¹tkowe dyplomy i nagrody podczas
uroczystego wrêczenia dyplomów ukoñczenia studiów na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Ponadto absolwenci wszystkich
prac zakwalifikowanych do fina³u konkursu otrzymuj¹ dyplomy. Promotorzy wszystkich nagrodzonych prac otrzymuj¹ pami¹tkowe dyplomy.
5 grudnia odby³a siê natomiast fina³owa prezentacja prac dyplomowych wykonanych na Wydziale Mechanicznym. Komisji przewodniczy³ dziekan Wydzia³u
Mechanicznego prof. dr hab. in¿. Wac³aw
Kollek, a cz³onkami byli: dziekan Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego dr hab.
in¿. Zbigniew Gnutek, prof. nadzw. PWr,
przewodnicz¹cy Ko³a SIMP przy PWr in¿.
Andrzej Bielañski, dyrektor I-16 prof. dr
hab. in¿. Eugeniusz Rusiñski, dyrektor I24 dr in¿. Zbigniew Smalec, przedstawiciel
I I-19 dr hab. in¿. Marek Rybaczuk, prof.
nadzw. PWr oraz dr in¿. Wac³aw Pszczo³owski – sekretarz jury konkursu.
Komisja konkursowa po zapoznaniu siê
z 14 pracami magisterskimi postanowi³a w
g³osowaniu tajnym przydzieliæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
• Nagrodê I stopnia za pracê dyplomow¹
magistersk¹ Damiana Derlukiewicza
„Nowoczesne materia³y ceramiczne na
warstwy stanowi¹ce bariery termiczne w
silniku spalinowym” wykonan¹ pod kierunkiem dra in¿. Wojciecha Walkowiaka,
• Nagrodê II stopnia za pracê dyplomow¹ magistersk¹ Norberta Rojka
„Innowacyjne sposoby poprawy sprzê¿enia ciernego w uk³adzie napêdowym
podwozia na g¹sienicach elastomerowych” wykonan¹ pod kierunkiem dra

hab. in¿. Piotra Dudziñskiego, prof.
nadzw. PWr,
• Nagrodê III stopnia za pracê dyplomow¹ magistersk¹ Piotra Zaj¹ca
„Identyfikacja t³umienia uk³adu adaptacyjnego z ciecz¹ magnetoreologiczn¹”
wykonan¹ pod kierunkiem dra hab. in¿.
Jerzego Kalety.
• Nagrodê SIMP za pracê dyplomow¹
magistersk¹ Rados³awa Grabowskiego „Sprê¿arkowa pompa ciep³a do grzania wody bytowej” wykonan¹ pod kierunkiem dra hab. in¿. Zbigniewa Królickiego, prof. nadzw. PWr z Wydzia³u Mechaniczo-Energetycznego.
• Wyró¿nienie SIMP za prace dyplomow¹
magistersk¹ Ingi Po³eæ „Kompozyty hybrydowe polipropylenu [PP] z m¹czk¹
drzewn¹ i talkiem” wykonan¹ pod kierunkiem dr in¿. Anny Koz³owskiej.
Wyró¿nienia za prace dyplomowe magisterskie:
1. £ukasza Konata „Analiza wytrzyma³oœciowa stentu wieñcowego w warunkach przep³ywu krwi ludzkiej” wykonan¹ pod kierunkiem prof. dra hab. in¿.
Eugeniusza Rusiñskiego,
2. Jacka Muchaczowa „Uszkodzenia ³opatek turbiny energetycznej – wybrane zagadnienia materia³owe” dra in¿. Grzegorza Pêkalskiego,
3. Marcina Pasterskiego „Analiza kinematyczna ruchu g³owa-szyja w zjawisku
„WHIPLASH” wykonan¹ pod kierunkiem dr in¿. Celiny Pezowicz,
4. Przemys³awa Wiewiórskiego „Magnetyczna metoda wyznaczania utraty statecznoœci w procesach t³oczenia blach”
wykonan¹ pod kierunkiem dra in¿. Zbigniewa Zimniaka,
5. Roberta Zieliñskiego „Komunikacja
g³osem z maszynami technologicznymi”
wykonan¹ pod kierunkiem dra in¿. Zbigniewa Smalca.
Laureaci konkursu otrzymali 16 grudnia
pami¹tkowe dyplomy i nagrody podczas
uroczystego wrêczenia dyplomów ukoñczenia studiów na Wydziale Mechanicznym.
Ponadto absolwenci wszystkich prac zakwalifikowanych do fina³u konkursu otrzymuj¹
dyplomy. Dodatkowo firma „Amicis” Agencja Reklamowa z Poznania ufundowa³a dla
finalistów nagrody ksi¹¿kowe.
Promotorzy wszystkich nagrodzonych
prac otrzymuj¹ pami¹tkowe dyplomy. P
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Obchody Europejskiego Tygodnia ERASMUS-a
Jesieni¹ 2002 r. w jednym z krajów Europy przebywa³ na stypendium milionowy
student programu SOCRATES/ERASMUS. W zwi¹zku z tym wydarzeniem
Komisja Europejska og³osi³a tydzieñ od 18
do 25 paŸdziernika 2002 r. „Europejskim
Tygodniem ERASMUS-a”. W tym czasie
we wszystkich krajach uczestnicz¹cych w
programie organizowano imprezy promuj¹ce jego idee. Centralne uroczystoœci odby³y siê w Brukseli, tam te¿ mia³o miejsce
spotkanie trzydziestu stypendystów ERASMUS-a reprezentuj¹cych poszczególne
kraje z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz z Komisarzem do Spraw Edukacji. Polskie obchody tego tygodnia mia³y
miejsce w MENiS w Warszawie i na poszczególnych uczelniach bior¹cych udzia³
w programie. Poni¿ej zamieszczamy sprawozdania uczestników tych spotkañ – studentów i organizatorów z Politechniki Wroc³awskiej.

W Warszawie
21 paŸdziernika w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu odby³a
siê konferencja studentów, którzy mieli
szczêœcie uczestniczyæ w studiach zagranicznych w ramach programu Socrates/
Erasmus. Nasz¹ uczelniê reprezentowali:
Hubert Maksymiec (Wydz. Elektroniki),
Felicjan Rydzak (Mechaniczny), Jakub
Ryœnik (IZ) oraz Arkadiusz Chrzanowski
(Elektryczny).
Wœród zebranych by³o 105 studentów
z polskich uczelni, 16 studentów zagranicznych, przedstawiciele Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu, Kancelarii
Sejmu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Mi-

Beata Skibiñska – krajowy koordynator programu Erasmus (w œrodku), Felicjan Rydzak (student
PWr) oraz stypendystka z uczelni zagranicznej

nisterstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowej Agencji Programu SOCRATES.
Reprezentanci polskich uczelni – studenci, którzy ju¿ wrócili ze studiów na
uczelniach zagranicznych, jak równie¿ obcokrajowcy obecnie studiuj¹cy w Polsce
mogli w czasie konferencji w Warszawie
nie tylko wymieniæ siê doœwiadczeniami,
ale przede wszystkim spotkaæ siê ze sob¹.
Konferencjê prowadzi³a pani Beata Skibiñska – krajowa koordynatorka Programu SOCRATES/ERASMUS. Po przedstawieniu zaproszonych goœci o zabranie g³osu zosta³ poproszony sekretarz stanu prof.

dr hab. Tomasz Goban-Klas, który podkreœli³ wagê programu SOCRATES/ERASMUS w procesie zdobywania wiedzy i
poszerzania horyzontów. Przypomnia³, ¿e
tradycja studiów zagranicznych siêga dalekiej przesz³oœci. Jednym ze s³awnych
„eurostudentów” by³ np. Miko³aj Kopernik, który studiowa³ w Bolonii i Padwie.
Korzyœci wyp³ywaj¹ce z uczestnictwa
w programie przedstawili kolejni mówcy:
dyrektor generalny Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji dr Witold Sienkiewicz
oraz pani Renata Bancarzewska z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w
Warszawie. Dr Celina B³aszczyk w ciekawym wyk³adzie przypomnia³a o zmianach,
jakie bêd¹ wynikiem przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej i podkreœli³a, ¿e studia odbyte w krajach partnerskich s¹ dobrym przygotowaniem do uczestnictwa w
nich. Sesja plenarna zakoñczy³a siê wyst¹pieniami studentów. Troje Polaków:
Kinga Piotrowska (ASP Kraków), Micha³
Mêczyñski (UAM Poznañ) i Adrianna Ciupa (Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku) wspomina³o swój pobyt na stypendium ERASMUS-a za granic¹. Natomiast Joanna Platkiewicz z
Francji podzieli³a siê wra¿eniami z pobytu w Polsce i studiów w Szkole G³ównej
Handlowej.
Nastêpnym punktem spotkania mia³o
byæ wspólne zdjêcie wszystkich uczestników. Jednak trudno by³o zapanowaæ nad
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rozemocjonowanymi studentami i zebraæ
wszystkich w jednym miejscu. Zgromadzeni wydawali siê byæ serdecznymi znajomymi, których trudno od siebie oderwaæ na
spotkaniu po latach. Beneficjentów ERASMUS-a ³¹cz¹ podobne prze¿ycia, doœwiadczenia, spojrzenie na ludzi i wydarzenia. Nie
dostrzega³o siê miêdzy nimi ¿adnych barier,
czy to kulturowych, czy jêzykowych. Na
chwile zastygliœmy w bezruchu do zdjêcia…
i rozmowy potoczy³y siê dalej. O¿ywiona
wymiana zdañ i spontaniczna atmosfera
by³y równie¿ przyczyn¹ przeci¹gniêcia siê
obiadu i spóŸnieñ na dyskusje w grupach
roboczych.
Pracowaliœmy w trzech grupach, w których dzieliliœmy siê doœwiadczeniami i
dyskutowaliœmy nad problemami pojawiaj¹cymi siê w czasie pobytu za granic¹, na
uczelni partnerskiej lub po powrocie na
uczelniê rodzim¹. By³y to nastêpuj¹ce grupy tematyczne:
Grupa 1 – Wp³yw studiów na uczelni
partnerskiej na wprowadzanie w ¿ycie idei
„wspólnej Europy”
Grupa 2 – Bariery swobodnego przep³ywu ludzi i ich wp³yw na organizacjê
pobytu ERASMUS-owego
Grupa 3 – Uznawalnoœæ akademicka
(przedmiotów i okresu studiów – przyp.
red.) jako fundamentalna zasada programu ERASMUS.
Sprawozdania z prac grup roboczych
przedstawiliœmy na forum. By³em sprawozdawc¹ w grupie 3.
Wylosowano równie¿ dwoje studentów,
którzy bêd¹ nas reprezentowaæ na Spotkaniu M³odych Europejczyków w Budapeszcie w dniach 25-28 paŸdziernika 2002.
Szczêœcie uœmiechnê³o siê do naszego kolegi Huberta Maksymca z Wydzia³u Elektroniki oraz do studentki z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu Magdaleny Widerak.
Muszê stwierdziæ, ¿e nadal jestem pod
wra¿eniem atmosfery przyjaŸni i otwartoœci panuj¹cej w czasie konferencji. Cieszê siê, ¿e mog³em wzi¹æ w niej udzia³ i
mam nadziejê, ¿e jeszcze kiedyœ spotkam
siê z jej uczestnikami.
Felicjan Rydzak, V rok
Wydzia³ Mechaniczny PWr

Studenccy ambasadorowie
Bra³em udzia³ w pracach grupy tematycznej omawiaj¹cej „Wp³yw studiów na
uczelni partnerskiej na wprowadzanie w
¿ycie idei wspólnej Europy”. Wspólnej
Europy, czyli likwidacji barier i stereotypów (zarówno naszych, jak i cudzoziemców), stworzonych sztucznie, nieprawdziwych i prawdziwych, w³asnych obaw, lêków i kompleksów. Studenci, którzy

przebywali w Portugalii, Hiszpanii, czy na
Wyspach Brytyjskich, stwierdzali, ¿e wiedza o Polsce i Polakach, o naszej tradycji
czy kulturze jest niewielka. St¹d te¿ Polscy studenci Erasmusa maj¹ szczególn¹
misjê do spe³nienia – s¹ prawdziwymi ambasadorami Polski w kraju, do którego siê
udaj¹, sw¹ postaw¹ w ¿yciu akademickim
i pozaakademickim promuj¹ nasz kraj
poza jego granicami. Podkreœlano w tym
miejscu równie¿, ¿e popularyzowanie w
ten sposób Polski w krajach Unii Europejskiej jest skuteczniejsze ni¿ wiele kampanii reklamowych organizowanych przez
agendy rz¹dowe.
Oczywiœcie programy wymiany studentów, a jest nim równie¿ ERASMUS, stwarzaj¹ doskona³e mo¿liwoœci poznawania
innych krajów, ich obywateli, historii, tradycji, kultury, warunków wspó³czesnych.
Podczas takiego pobytu zawieramy wiele
przyjaŸni, które same w sobie s³u¿¹ lepiej
integracji w Europie ni¿ wiele umów, porozumieñ podpisywanych przez polityków. Zauwa¿ono, ¿e wspólna nauka i zabawa to najlepszy sposób integracji.
Studenci podkreœlali, ¿e studia zagraniczne pozwoli³y im na zapoznanie siê z
najnowszymi technologiami oraz œwietnie
wyposa¿onymi laboratoriami i bibliotekami. Najwa¿niejszym doœwiadczeniem by³
jednak ca³kowicie inny styl nauczania i
studiowania.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ zdobyte przy
okazji tych wyjazdów umiejêtnoœci i doœwiadczenia maj¹ tak¿e zdecydowanie pozytywny wp³yw na przysz³¹ karierê zawodow¹ – s¹ dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy w kraju, a równie¿ w wielu
przypadkach otwieraj¹ mo¿liwoœci pracy za
granic¹. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ,
¿e polscy studenci ciesz¹ siê na uczelniach
europejskich bardzo dobr¹ reputacj¹, zaliczani s¹ do najlepszych, s¹ cenieni za sumiennoœæ i pracowitoœæ.
Nie sposób przekazaæ atmosferê ca³ej dyskusji, z pewnoœci¹ by³a ona bardzo o¿ywiona i przyjacielska, a wszyscy uczestnicy przyznawali, ¿e studia zagraniczne to wspania³e prze¿ycie, a
tak¿e ogromny zysk procentuj¹cy w
przysz³oœci.
Nikogo nie trzeba zachêcaæ do wyjazdu na studia zagraniczne, ale polecam je
wszystkim odwa¿nym, którzy pragn¹ prze¿yæ w ci¹gu kilku miesiêcy naprawdê niezapomnian¹ przygodê.
Arkadiusz Chrzanowski
Wydz. Elektryczny PWr

W Budapeszcie
Po powrocie z programu Socrates Erasmus z Monachium otrzyma³em propozy-

cjê wyjazdu do Warszawy na konferencjê
eks-Sokratesowców. (...) Na zakoñczenie
konferencji zosta³a wylosowana nagroda w
postaci wyjazdu do Budapesztu na spotkanie studentów i specjalistów pracuj¹cych
nad rozszerzeniem Unii Europejskiej. Jedno z dwóch wylosowanych miejsc przypad³o w udziale mnie, drugie zaœ – studentce
z Poznania. Reprezentowaliœmy wiêc polskich studentów podczas EU Model Conference, której g³ównym celem by³a symulacja obrad podstawowych organów Unii
Europejskiej.
Wszystko zaczê³o siê zgodnie z planem
– do stolicy Wêgier dojechaliœmy bez ¿adnych problemów. (...) Wieczorem, zaraz
po rejestracji wszystkich uczestników
(kraje cz³onkowskie UE i kandyduj¹ce,
³¹cznie ponad 100 osób) odby³o siê otwarcie konferencji. Przyby³o na nie wielu
przedstawicieli instytucji zwi¹zanych z
procesem integracji europejskiej. Po gor¹cym powitaniu mieliœmy mo¿liwoœæ poznania siê nawzajem podczas kolacji lub
ju¿ zupe³nie nieoficjalnie w jednym z wêgierskich pubów.
Nastêpny dzieñ – to pocz¹tek obrad
trzech symulowanych organów Unii Europejskiej: European Parlament, European
Council, General Affairs Council. Ka¿da z
tych trzech grup w pierwszej kolejnoœci
musia³a zapoznaæ siê z podstawowymi regu³ami dyskusji, gdy¿ s¹ one nieco inne ni¿
zwyk³a oficjalna rozmowa. Dlatego te¿ w
ci¹gu pierwszych godzin wszyscy musieliœmy siê nauczyæ, w jaki sposób nale¿y
wypowiadaæ opinie w imieniu reprezentowanego kraju, powstrzymuj¹c siê od wyg³aszania w³asnych spostrze¿eñ na poruszane tematy. Zadawanie pytañ by³o bardzo
istotnym elementem, niemniej jednak nie
na wszystkie pytania nale¿a³o odpowiadaæ.
Istotn¹ rolê pe³ni³y ró¿nego rodzaju propozycje, które by³y rozpatrywane przez g³osowanie. Ka¿dy mówca musia³ liczyæ siê z
ograniczonym czasem swojej wypowiedzi.
Jedn¹ z form porozumiewania siê cz³onków
organów rz¹dz¹cych by³o przekazywanie
listów – tak zwanej szybkiej korespondencji. Gdy debatuj¹ce strony mia³y trudnoœci
ze znalezieniem rozwi¹zania; mog³y wykorzystaæ czêste przerwy na kawê. To dobry
sposób, by próbowaæ porozumieæ siê w
sposób mniej formalny, bez przestrzegania
surowych regu³ dyskusji.
Podczas tych bardzo intensywnych obrad omówiliœmy trzy g³ówne zagadnienia:
• Reformê polityki obronnej z naciskiem na rolê i zadania nowo powsta³ych si³ Eurocorps.
• Plany reform polityki rolnej zwi¹zane z okresami przyjêæ nowych pañstw
cz³onkowskich.
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• Okreœlenie jednoznacznego stanowiska pañstw UE w przypadku ataku
USA i Wielkiej Brytanii na Irak.
Dla ka¿dego z rozpatrywanych problemów powsta³ stosowny dokument prezentuj¹cy opinie European Council. Moim zadaniem by³o reprezentowanie Polskiej Delegacji do European Council. Jako delegat
nie mog³em g³osowaæ podczas uchwalania
rezolucji, jednak umo¿liwiono mi zg³aszanie projektów (co by³o istotne podczas debaty nad polityk¹ roln¹). Zosta³em równie¿
poproszony o zaprezentowanie polskiego
stanowiska w ka¿dej z omawianych spraw.
Podczas oficjalnego zakoñczenia konferencji odczytano wszystkie rezolucje sporz¹dzone przez trzy symulowane instytucje. Wybrano i nagrodzono równie¿ te osoby, które mia³y najwiêkszy wp³yw na
kszta³t i atmosferê prowadzonych rozmów.
Program rozrywkowo-kulturalny towarzysz¹cy konferencji by³ bardzo atrakcyjny: uczestniczyliœmy w tzw. European Night (wyœmienitej kolacji z dyskotek¹) i w
„Wieczorze Wêgierskim” (tradycyjne dania serwowane przy typowej wêgierskiej
muzyce).
Bez w¹tpienia by³ to wspania³y wyjazd,
podczas którego ca³kowicie zmieni³o siê
moje wyobra¿enie o pracach Europejskiego Parlamentu. To naprawdê trudna praca,
lecz czêsto mo¿e przynosiæ wspania³e rezultaty. *
Hubert Maksymiec
Wydzia³ Elektroniki PWr

Na Politechnice Wroc³awskiej
Politechnika Wroc³awska równie¿ w³¹czy³a siê w uroczyste obchody „Europejskiego Tygodnia ERASMUS-a”. W dniu
23 paŸdziernika odby³o siê spotkanie ze
stypendystami programu z lat ubieg³ych.
Zaproszono na nie przedstawicieli w³adz
PWr, koordynatorów wydzia³owych i studiuj¹cych obecnie na Politechnice Wroc³awskiej obcokrajowców z uczelni Unii
Europejskiej. Organizatorem spotkania by³
Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej, a
gospodarzami – stypendyœci programu z
roku akademickiego 2001/2002, którym
powierzono prowadzenie spotkania. Z zadania tego wywi¹zali siê doskonale.

Sotkanie na Politechnice Wroc³awskiej

Uczestnicy Konferencji Studentów ERASMUS-a w Warszawie przedstawili jej
przebieg i podzielili siê wra¿eniami z prac
w grupach. Reprezentowali oni w Warszawie wszystkich ubieg³orocznych stypendystów z Politechniki Wroc³awskiej. Omawiaj¹c przebieg konferencji wszyscy podkreœlali jej niepowtarzaln¹, rodzinn¹
atmosferê.
Po ich prezentacji wyst¹pili obcokrajowcy, którzy studiuj¹ obecnie w ramach programu na naszej uczelni. Jest to grupa 10
osób z Niemiec i z Hiszpanii. Studiuj¹ na
wydzia³ach: Architektury, Informatyki i Zarz¹dzania, In¿ynierii Œrodowiska, Mechanicznym i PPT. Dziêkowali za mi³e przyjêcie i podkreœlali, ¿e dobrze siê u nas czuj¹.
W spotkaniu na PWr wziêli licznie
udzia³ równie¿ stypendyœci programu z
wczeœniejszych lat. Na rêce organizatorów
wp³ynê³o wiele listów od osób, które zosta³y zaproszone, ale z powodu kontynuacji studiów za granic¹ (co by³o rezultatem udzia³u w programie) nie mog³y osobiœcie przybyæ.
Spotkanie by³o okazj¹ do rozmów o
prze¿yciach zwi¹zanych ze studiami za-

Panoramiczne ujêcie klubu w gmachu g³oównym PWr w czsie spotkania

granicznymi, wymiany doœwiadczeñ i
wspomnieñ. Prezentowano pami¹tki z pobytu na stypendium i ogl¹dano zdjêcia.
Znaczna czêœæ beneficjentów programu
stypendialnego ukoñczy³a ju¿ studia. Ich
obecnoœæ na spotkaniu i wypowiedzi dowiod³y, jak wa¿nym okresem w ich ¿yciu
by³ udzia³ w programie SOCRATES/ERASMUS. Stale roœnie liczba stypendystów
PWr, a w bie¿¹cym roku akademickim siêgnie ona w sumie 600 osób (od pocz¹tku
trwania programu). Ci wyj¹tkowi m³odzi
ludzie czuj¹ siê cz³onkami wielkiej „rodziny”, gdy¿ mieli podobne doœwiadczenia: zmierzyli siê z trudem studiów zagranicznych, poradzili sobie z wyzwaniami,
jakie one nios³y, i potrafili „przekuæ” je w
sukces macierzystej uczelni i swoje osobiste osi¹gniêcia.
Jadwiga Dobrowolska
Program SOCRATES/ERASMUS
Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej PWr

*) Szczegó³y konferencji dostêpne s¹ równie¿ online: http://www.urope.org/programok_en.html
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RoboCup-2002
Robotyka jest bardzo ciekaw¹ dziedzin¹.
£¹czy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki, sztucznej inteligencji i wielu innych
obszarów nauki. Wprowadzane tu rozwi¹zania mog¹ okazaæ siê po¿yteczne w wielu
innych zastosowaniach. Budowane roboty
maj¹ ró¿ne przeznaczenie. Wiêkszoœæ z
nich wykorzystywana jest w nowoczesnych
fabrykach. Powstaj¹ równie¿ konstrukcje
niekonwencjonalne – na przyk³ad roboty
graj¹ce w pi³kê no¿n¹. Wiele nowoczesnych konstrukcji robotów powstaje w Japonii. Wyspa Kyushu zyska³a nawet miano „Królestwa robotów”.
Japonia z Kore¹ by³y w 2002 roku miejscem Mistrzostw Œwiata w pi³ce no¿nej. Nic
wiêc dziwnego, ¿e w³aœnie tam, w miejscowoœci Fukuoka zorganizowano w dniach
17-25 czerwca 2002 r. zawody twórców
robotów graj¹cych w pi³kê no¿n¹ – RoboCup-2002.
RoboCup to miêdzynarodowa impreza
organizowana z myœl¹ o badaczach d¹¿¹cych do opracowania i wykonania robotów
graj¹cych w pi³kê no¿n¹. Dalekosiê¿nym
celem jest stworzenie dru¿yny w pe³ni autonomicznych robotów humanoidalnych (a
wiêc o wygl¹dzie przypominaj¹cym cz³owieka) zdolnych do gry w pi³kê no¿n¹ z
ludŸmi. Zak³ada siê, ze do roku 2050 powinna powstaæ dru¿yna sztucznych pi³karzy, zdolna zwyciê¿yæ z ludzk¹ dru¿yn¹
futbolowych mistrzów œwiata.
Twórcy idei RoboCup s¹ przekonani, ¿e
organizowane przez nich zawody pobudz¹

ludzk¹ wyobraŸniê i przyczyni¹ siê do
wci¹gniêcia szerszych grup m³odych ludzi
w prace badawcze. Zawody odbywaj¹ siê
w kilku kategoriach:
• Liga symulacyjna – mecze rozgrywane s¹ na wirtualnych stadionach symulowanych przez RoboCup Soccer Server Simulator. Roboty – programy komputerowe
graj¹ dwie po³owy po 5 minut ka¿da.
• Liga ma³ych robotów – przewidziana jest dla dru¿yn licz¹cych po piêæ robotów sterowanych przez zewnêtrzny komputer. Graj¹ one na boisku o wymiarach
sto³u pingpongowego, nad którym zawieszona jest kamera monitoruj¹ca rozmieszczenie zawodników. Wysokoœæ tych robotów nie przekracza 22,5 cm, a œrednica podstawy – 18 cm. Rozgrywana po³ówka
meczu trwa 10 minut.
• Liga œrednich robotów prowadzi rozgrywki na stadionie 9 razy wiêkszym. Dru¿yny licz¹ do czterech autonomicznych (a
nie zdalnie sterowanych) robotów o œrednicy do 50 cm, z których ka¿dy wyposa¿ony jest we w³asn¹ kamerê, umo¿liwiaj¹c¹
obserwacjê otoczenia.
• Liga robotów krocz¹cych – bior¹ w
niej udzia³ roboty, produkowane przez firmê SONY, które przypominaj¹ swoim wygl¹dem pieski. W doœæ widowiskowy sposób „uganiaj¹ siê” za pi³k¹ i próbuj¹ strzeliæ przeciwnikom gola.
• Liga humanoidów – w tym roku odby³y siê pierwsze rozgrywki (do tej pory
mia³y miejsce pokazy). Nie by³y to jeszcze
pe³ne mecze, ale jedynie rzuty karne i „bieg
na czas”. Te najpodobniejsze do cz³owieka
roboty to dzie³a wielkich firm jak robot
ASIMO firmy HONDA, czy dwuno¿ny

ma³y robot SDR-4X firmy SONY. Ten drugi ma 28 stopni swobody: mo¿e poruszaæ
szyj¹ (4 stopnie swobody), cia³em (2 s.s.),
ramionami (5 s.s. x 2), nogami (6 s.s. x 2),
a dodatkowo mo¿e poruszaæ 5 palcami na
ka¿dej z r¹k. Nie wszystkie humanoidy s¹
tak skomplikowane. Rozwi¹zania, które
powsta³y na uczelniach (np. Chalmers University of Technology, Uniwersytet w Uppsali) s¹ prostsze.
• Liga juniorów przeznaczona jest dla
autonomicznych robotów programowanych przez dzieci szkolne (poczynaj¹c od
szko³y podstawowej). Roboty te konstruowane s¹ z klocków LEGO MINDSTORMS. Wiêkszoœæ robotów zamiast
kamer ma proste czujniki podczerwieni
umo¿liwiaj¹ce odnajdywanie specjalnej
pi³ki. Uczestnicz¹ w dwóch typach rozgrywek: pi³ka no¿na i taniec.
• Liga ratownicza to nieco odmienna
kategoria. W ramach tej¿e ligi budowane
s¹ roboty przeznaczone do wspomagania
akcji ratowniczych (wydobywanie ludzi
z zawalonych budynków, z terenów ska¿onych itp.). Do konkurencji s¹ dopuszczone roboty ró¿nych typów – ³¹cznie z
humanoidami. Liga ma te¿ swoj¹ czêœæ
symulacyjn¹.
W zawodach RoboCup-2002 uczestniczy³a dru¿yna Politechniki Wroc³awskiej.
Dwóch pracowników naukowych Instytutu Cybernetyki Technicznej (dr Marek
Piasecki, dr Pawe³ Rogaliñski) i dwóch
studentów Wydzia³u Elektroniki (Rados³aw Rudek (IVr.) i Pawe³ Trociñski
(IIIr.) wyruszy³o do Fukuoki, by wystarDokoñczenie na stronie 54

Forum Aktywnoœci Studenckiej
Dnia 12 grudnia odby³o siê Forum Aktywnoœci Studenckiej na Politechnice Wroc³awskiej. By³o to pierwsze takie forum, w
tak du¿ej skali na naszej uczelni. Celem
Forum by³a prezentacja dzia³alnoœci naukowej, spo³ecznej, kulturalnej, sportowej i
rekreacyjnej studentów. W odró¿nieniu od
imprez i przegl¹dów pokazuj¹cych dzia³alnoœæ stricte merytoryczn¹, jak np. Dni Aktywnoœci Studenckiej, g³ównym przedmiotem dyskusji na Forum by³y sprawy organizacyjne, takie jak:
a) rodzaj dzia³alnoœci prowadzonej
przez dan¹ organizacjê (ko³o, agendê, itp.)
i jej cele,
b) zagadnienia organizacyjne i formalno-prawne tej dzia³alnoœci na uczelni (w
tym sprawy rejestracji),

c) zasiêg oddzia³ywania, mierzony
liczb¹ uczestników i odbiorców,
d) plany krótko i d³ugoterminowe,
e) warunki, problemy i ograniczenia
dzia³alnoœci: lokalowe, finansowe i inne,
f) wspó³praca z innymi organizacjami
i grupami wewn¹trz uczelni i poza ni¹ (tak¿e poza granicami kraju),
g) najwiêkszy sukces i najwiêksza pora¿ka w roku 2002.
Forum rozpoczê³o siê sesj¹ plenarn¹ w
Auli, podczas której JM Rektor prof. Tadeusz Luty wrêczy³ nagrody i dyplomy
honorowe studentom wyró¿niaj¹cym siê w
dzia³alnoœci spo³ecznej. W sesji tej wziê³o
udzia³ ok. 250 osób, wœród których by³o
trzech prorektorów, wszyscy prodziekani

ds. studenckich, dyrektorzy trzech filii PWr,
senatorowie z Senackiej Komisji DS. Studiów i Studentów oraz pracownicy wszystkich pozosta³ych Komisji Senackich. Byli
tak¿e obecni przedstawiciele organizacji
studenckich dzia³aj¹cych na PWr i nagrodzeni studenci.
Nastêpnie odby³y siê dwie sesje:
– kó³ i stowarzyszeñ naukowych,
– organizacji studenckich oraz dzia³alnoœci kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
W czasie obrad mia³a równie¿ miejsce
sesja szkoleniowa na temat ogólnych zasad planowania w dzia³alnoœci organizacji
studenckich oraz zasad planowania i rozliczania dzia³alnoœci studenckiej na Politechnice Wroc³awskiej. P
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Akademicki Zwi¹zek Sportowy na Politechnice Wroc³awskiej rozpocz¹³ sw¹
dzia³alnoœæ w 1952 roku. Pierwsze 25 lat
organizowa³ ¿ycie sportowe w obrêbie
uczelni i uczestniczy³ w rozgrywkach miêdzyuczelnianych. Od 1977 roku (decyzj¹
Kolegium Rektorów) powo³any zosta³ Miêdzyuczelniany Klub Sportowy AZS Politechnika Wroc³awska, póŸniej Klub Sportowy AZS Politechnika Wroc³awska, jako
po³¹czenie istniej¹cego Klubu Uczelnianego i piêciu œrodowiskowych sekcji wyczynowych. W roku 2002 przypada 50-lecie
dzia³alnoœci AZS-u na Politechnice Wroc³awskiej.
Program imprez sportowych obejmowa³:
– Bieg Uliczny o Puchar JM Rektora
Politechniki Wroc³awskiej oraz
– Otwarte Mistrzostwa Politechniki
Wroc³awskiej w siatkówce, koszykówce, badmintonie, unihokeju,
szachach, bryd¿u sportowym, poolbilardzie, tenisie ziemnym, tenisie
sto³owym, wyciskaniu si³owym, a
tak¿e w zawodach na ergometrze
wioœlarskim.
W imprezach sportowych, które odby³y
siê w Studium WFiS, w T-17, w Sto³ówce
Akademickiej, w Klubie Fuga Mundi i na
przystani AZS, uczestniczy³o kilkuset studentów.
W biegu wziê³o udzia³ ponad 80 zawodników, z których 74 osoby dotar³y do mety.
Klasyfikacja odby³a siê w czterech kategoriach: generalnej (I miejsce z czasem
17’11’’29 zaj¹³ Marek Drza³a, II m. Krzysztof Stefanowicz i III miejsce Waldemar
Glinka), kobiet (I miejsce z czasem
20’03’’12 zajê³a El¿bieta Jarosz, II m. Barbara Twardochleb i III m. Karolina Jarzyñska), studentów i pracowników PWr (w kat.
studentów: I m. Adam Radzik, II m. Mi³osz Brzeszcz, III m. Kamil Wosiek; w kat.
pracowników: I m. Wojciech Adamski, II
m. Józef Uramowski) oraz Ligi Miêdzy-
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uczelnianej (wœród kobiet zwyciê¿y³a Barbara Twardochleb a wœród mê¿czyzn
Krzysztof Stefanowicz).
Dekoracji zwyciêzców i wrêczenia pucharu JM Rektora PWr dokonali prorektor
ds. nauczania PWr prof. Jerzy Œwi¹tek oraz
prorektor ds. studenckich PWr dr in¿.
Krzysztof Rudno-Rudziñski.
Uroczysta jubileuszowa akademia odby³a siê 16 listopada w Auli PWr. Uczestniczy³o w niej oko³o 300 zawodników, dzia³aczy, prezesów i innych osób zaanga¿owanych w sprawy AZS PWr w ci¹gu
minionych 50 lat. Honorowe funkcje pe³nili: JM Rektor PWr prof. Tadeusz Luty,
prezes ZG AZS prof. Marian Noga oraz
prezes KS AZS PWr Andrzej Jaroch. Przybyli równie¿: prorektor PWr ds. nauczania
prof. Jerzy Œwiatek, prorektor PWr ds. studenckich dr in¿. Krzysztof Rudno-Rudziñski, by³y Rektor PWr prof. Andrzej Mulak,
by³y prorektor PWr ds. ogólnych dr in¿. Ludomir Jerzy Jankowski, dyr. adm. PWr Andrzej Kaczkowski, prof. Witold Charewicz,
prof. Jerzy ZwoŸdziak, mgr Andrzej Solecki i wielu innych.
Wœród przyby³ych spoza uczelni obecni byli: wiceprezydent Bogdan Aniszczyk,
dyrektor wydzia³u KFiS Urzêdu Miejskiego Jerzy Bocheñski. Urz¹d Marsza³kowski
reprezentowali: dyr. Wydz. KFSiT Urzêdu
Marsza³kowskiego Zdzis³aw Paliga i prezes Dolnoœl¹skiej Federacji Sportu W³odzimierz Moska. Przedstawicielem AWF by³
prorektor ds. studenckich prof. Juliusz Migasiewicz. Przybyli tak¿e wiceprezes ZG

AZS Marian Dymalski, i wiceprezes KŒ
Wroc³aw Adam Roczek.
Zjawi³o siê ponadto wielu przedstawicieli innych uczelni (studiów wychowania
fizycznego) i prezesów klubów uczelnianych AZS.
Prezes KS AZS PWr Andrzej Jaroch
przywita³ wszystkich zebranych. Po wyst¹pieniach i jubileuszowych gratulacjach odby³a siê dekoracja najbardziej zas³u¿onych.
Z³ot¹ Odznakê AZS otrzymali: prof. Andrzej
Mulak, prof. Jerzy Œwiatek, Dorota Borkowska, Janusz Drozdowski, Pawe³ Rañda, Przemek Stasiak i Przemek Wojsznis. Plakietkê
„Za zas³ugi w rozwoju sportu akademickiego” przyznano: dr. in¿. Ludomirowi Jerzemu Jankowskiemu, W³adys³awowi Bilskiemu i Marianowi Pawlakowi. Srebrn¹ odznakê AZS otrzyma³o 25 osób, odznakê DZTS
– kolejne 25 osób.
Wys³uchano wielu wyst¹pieñ rocznicowych. Kilkunastu by³ych prezesów dzieli³o siê z uczestnikami akademii swoimi refleksjami z minionych lat. Wœród nich by³
prof. Witold Charewicz, który po raz pierwszy pe³ni³ t¹ funkcje w latach 1963-1965.
Ca³¹ uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy
Akademickiego Chóru PWr oraz zespo³u
Trio Serenita.
Wieczorem odby³o siê w Sto³ówce Akademickiej spotkanie kole¿eñskie. „Wielu po
wielu latach” mia³o okazjê siê spotkaæ i
porozmawiaæ. Uczestnicy biesiadowali do
„bia³ego rana” wspominaj¹c „stare czasy”
i bawi¹c siê przy muzyce zespo³u „Night
and Day”. P

45

grudzieñ 2002

Centralna inauguracja sportowego roku akademickiego
(Lublin, 18-19.10.2002 r.)
Tradycyjna Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego odby³a siê tym razem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Okazj¹ do tego sta³o siê 80-lecie dzia³alnoœci
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego na tej
uczelni, a tak¿e otwarcie i poœwiêcenie pe³nowymiarowej hali sportowej KUL, pierwszego
tego typu obiektu w dziejach uczelni.
Gospodarzami inauguracji by³y w³adze
uczelni z Jego Magnificencj¹ Rektorem ks.
prof. Andrzejem Szostkiem na czele, a tak¿e
Zarz¹d G³ówny AZS z prezesem, prof. Marianem Nog¹, senatorem RP.
Czêœci¹ uroczystoœci by³o podsumowanie
XXI Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych, w którym uczestniczyli rektorzy uczelni zwyciêskich
w rozgrywkach poszczególnych typów szkó³
wy¿szych, a tak¿e kierownicy Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz prezesi klubów
uczelnianych AZS z ca³ej Polski.
Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych to
najwa¿niejsza impreza dla sportu uczelnianego, a jednoczeœnie jeden z najwa¿niejszych systemów rozgrywek w historii sportu polskiego
w ogóle. Ma on bardzo d³ug¹ tradycjê.
Organizatorami poszczególnych imprez s¹
SWFiS oraz kluby uczelniane AZS, a w niektórych przypadkach tak¿e organizacje œrodowiskowe AZS. Ca³oœæ jest koordynowana przez
Zarz¹d G³ówny AZS.
Koszty organizacji Mistrzostw pokrywane
s¹ w wiêkszoœci przez Zarz¹d G³ówny AZS (ze
œrodków bud¿etu pañstwa). Sponsorem g³ównym ostatniej edycji by³a firma GlaxoSmithKline. Koszty udzia³u zespo³ów w mistrzostwach pokrywaj¹ uczelnie.
Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych rozgrywane s¹ od 1960 roku, w cyklu dwuletnim. W
ostatniej XXI edycji uczestniczy³o 150 uczelni,
które rywalizowa³y w oœmiu typach. W sumie
wystartowa³o 1700 zespo³ów uczelnianych i
ponad 13,5 tysi¹ca studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
prawo startu maj¹ wszyscy sportowcy bez wzglêdu na swoj¹ przynale¿noœæ klubow¹. Dlatego te¿
w zawodach bior¹ udzia³ zawodnicy na poziomie olimpijskim i studenci, dla których uprawianie sportu jest tylko zajêciem rekreacyjneym.
*

*

*

W klasyfikacji na najbardziej usportowion¹ uczelniê wielki sukces odniós³ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania, który po zaciêtej rywalizacji (223 pkt.)
zwyciê¿y³ ze zwyciêzc¹ sprzed 2 lat – Uniwersytetem Warszawskim (219 pkt.) i z
Uniwersytetem im. Marii Curie-Sk³odowskiej (183 pkt.).
Rywalizacja w tej kategorii toczy³a siê w
44 dyscyplinach.
*
*
*

Dla poszczególnych typów uczelni klasyfikacja przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Akademie Medyczne (11 uczelni, 19 dyscyplin, 155 startuj¹cych zespo³ów)
1. Poznañ
176 pkt.
(po raz ósmy z rzêdu!)
2. Wroc³aw
159 pkt.
3. CM UJ Kraków
149 pkt.
4. Bia³ystok
114 pkt.
5. Bydgoszcz
105 pkt.
6. Lublin
78 pkt.
Na uwagê zas³uguje bezprecedensowy
sukces uczelni poznañskiej – ósme z rzêdu
zwyciêstwo wœród akademii medycznych, w
sumie 16 lat supremacji!
Uniwersytety (14 uczelni, 38 dyscyplin,
353 startuj¹ce zespo³y)
1. Warszawa
451 pkt.
2. UAM Poznañ
442 pkt.
3. UMCS Lublin
414 pkt.
4. Gdañsk
377 pkt.
5. £ódŸ
342 pkt.
6. Szczecin
287 pkt.
W stosunku do tej grupy uczelni, które –
obok politechnik – maj¹ najsilniejsz¹ reprezentacjê, zastosowano nieco inny system
punktacji ni¿ w klasyfikacji „Na najbardziej
usportowion¹ uczelniê”. Dziêki temu Uniwersytet Warszawski uplasowa³ siê tu przed
UAM z Poznania.
Politechniki (18 uczelni, 38 dyscyplin,
419 startuj¹cych zespo³ów)
1. Warszawa
508 pkt.
2. Gdañsk
494 pkt.
3. Gliwice
473 pkt.
4. Wroc³aw
464 pkt.
5. AGH Kraków
456 pkt.
6. £ódŸ
440,5 pkt.
Po kilku latach przerwy na czo³o powróci³a najwiêksza uczelnia techniczna w kraju,
Politechnika Warszawska, która zwyciê¿y³a
niepokonan¹ podczas czterech poprzednich
mityngów Politechnikê Gdañsk¹.
Akademie Rolnicze (9 uczelni, 14 dyscyplin, 121 startuj¹cych zespo³ów)
1.AT-R Bydgoszcz
146,8 pkt.
2.Poznañ
139,0 pkt.
3.SGGW Warszawa
127,3 pkt.
4.Lublin
101,5 pkt.
5.Wroc³aw
85,0 pkt.
6.Szczecin
77,0 pkt.
Po raz trzeci z rzêdu zwyciê¿y³a reprezentacja Bydgoszczy.
Uczelnie pedagogiczne i filie uniwersytetów (11 uczelni, 18 dyscyplin, 127 startuj¹cych zespo³ów)
1.Uniwersytet Rzeszowski
227 pkt.
2.Akademia Bydgoska
210 pkt.
3.WSP Czêstochowa
192 pkt.

4.Akademia Œwiêtokrzyska, Kielce
142 pkt.
5.Uniwersytet Zielona Góra
125 pkt.
6.Akademia Pedagogiczna Kraków
96 pkt.
Uczelnie z Rzeszowa i Zielonej Góry
zmieni³y nazwy w trakcie edycji. W nastêpnej wyst¹pi¹ ju¿ wœród uniwersytetów. W tej
kategorii od kilku edycji sytuacja nie zmienia siê – Rzeszów przed Bydgoszcz¹.
Akademie Ekonomiczne, Wy¿sze Szko³y
Morskie i filie politechnik (15 uczelni, 15 dyscyplin, 152 startuj¹ce zespo³y)
1. AE Wroc³aw
229,0 pkt.
2. AE Katowice
206,0 pkt.
3. SGH Warszawa
204,5 pkt.
4. AE Kraków
169,5 pkt.
5. filia Pol. Œl. Katowice 146,0 pkt.
6. AE Poznañ
143,0 pkt.
Jest to kolejne zwyciêstwo uczelni z Wroc³awia. Ma siê z czego cieszyæ prezes Zarz¹du G³ównego AZS, prof. Marian Noga, który jednoczeœnie pe³ni funkcjê rektora tej Akademii i prezesa Klubu Uczelnianego AZS AE.
Wy¿sze Szko³y Zawodowe i Kolegia
Nauczycielskie (21 uczelni, 16 dyscyplin,
148 startuj¹cych zespo³ów)
1.PWSZ Konin
340 pkt.
2.KN Racibórz
320 pkt.
3.PWSZ Krosno
300 pkt.
4.KK-PWSZ Jelenia Góra 289 pkt.
5.PWSZ Leszno
209,5 pkt.
6.KWF Supraœl
188 pkt.
Mistrz dwóch poprzednich edycji, Kolegium Nauczycielskie z Raciborza, musia³ tym
razem uznaæ wy¿szoœæ Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej z Konina.
Wy¿sze szko³y niepañstwowe (51 uczelni, 17 dyscyplin, 225 startuj¹cych zespo³ów)
1. Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania
Bia³ystok
436 pkt.
2. Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica
P³ock
432 pkt.
3. Wy¿sza Szko³a Handlu i Prawa Warszawa
422 pkt.
4. Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoœci
Poznañ
311 pkt.
5. Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej
Bia³ystok
308 pkt.
6. Wy¿sza Szko³a Bankowa Poznañ
255 pkt.
Rozgrywki w tej kategorii toczone by³y
dopiero po raz trzeci. Kolejnoœæ na dwóch
pierwszych miejscach by³a tu taka sama, jak
dwa lata temu.
Zarz¹d G³ówny
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego
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Jak zostaæ KoreAnk¹?
Przez przypadek. Wystarczy w odpowiednio kiepskim nastroju (konsultacje
przed sesj¹ nie zawsze nale¿¹ do przyjemnoœci) trafiæ na og³oszenie o stypendium. Potem, ju¿ raczej racjonalnie zebraæ informacje, przygotowaæ aplikacjê
i czekaæ na pozytywn¹ odpowiedŸ. W
moim przypadku tak w³aœnie siê zaczê³o.
W miêdzyczasie przeczyta³am kilka ksi¹¿ek oraz artyku³ów na temat Azji i Korei. Zaintrygowa³o mnie to do tego stopnia, ¿e ktoœ z rodziny wymyœli³ ¿artobliwe przezwisko KoreAnka. Dziêki wielu
osobom z uczelni i naszym w³asnym staraniom wymiana ta po raz pierwszy dosz³a do skutku. Zaopatrzeni w jedyny dostêpny podrêcznik do nauki jêzyka i mapê
(przewodników na polskim rynku nie ma)
wyjechaliœmy na studia do Changwon National Uniwersity.

„Czy Wy naprawdê
tak lubicie swi¹tynie?”
– zapyta³a nas w kilka tygodni po przyjeŸdzie znajoma pani profesor, kiedy zdawaliœmy jej relacjê z kolejnej wycieczki.
Okazuje siê, ¿e jednym z niewielu
miejsc, gdzie zachowa³y siê elementy oryginalnej kultury koreañskiej, s¹ w³aœnie
œwi¹tynie.
W zabudowie miast dominuj¹ typowe
blokowiska, mo¿e nieco ³adniejsze od wroc³awskiego Kozanowa, ze wzglêdu na du¿¹
iloœæ zieleni i estetyczne elewacje budynków. St¹d pierwsze wra¿enie po przylocie
by³o nieco rozczarowuj¹ce. Pusan jest miastem handlowo-przemys³owym, a zabytki
i inne atrakcyjne turystycznie obiekty stanowi¹ zdecydowan¹ mniejszoœæ.

Bardzo ³adnie wygl¹da natomiast kompleks uczelniany, zbudowany na skraju miasta, w górskim krajobrazie, wœród zieleni.

„No problem,
just practice...”

gustownych, ozdobionych chiñskimi ideogramami kopert. Niejasne przeczucie kaza³o mi jednak zapytaæ o ich przeznaczenie.
Okaza³o siê wówczas ¿e przyjêtym zwyczajem jest wrêczaæ w takich kopertach pieniê¿ne prezenty z okazji œlubu lub datki pogrzebowe. Wola³am nie zastanawiaæ siê, jak¹ sensacjê u pañ na poczcie wzbudzi³oby 10
œlubnych kopert.
Skomplikowanym zadaniem okaza³a
siê nauka jedzenia pa³eczkami. W akademikowej sto³ówce widelce dostêpne s¹
rzadko, jedynie do niektórych posi³ków.
Zdesperowana, zastosowa³am sposób wyczytany w jednej z ksi¹¿ek, bêd¹cej relacj¹ polskiej stypendystki z pobytu w
Japonii. Idea jest nies³ychanie prosta:
rozsypuje siê na stole pude³ko zapa³ek,
które nale¿y przy pomocy pa³eczek prze³o¿yæ na drug¹ stronê sto³u. Syzyfowe to
zajêcie zaowocowa³o ju¿ po dwóch tygodniach, kiedy to uda³o mi siê w skoñczo-

Owo uspokajaj¹ce stwierdzenie s³yszymy ju¿ pierwszego dnia, a potem œrednio raz
na godzinê od naszego profesora na zajêciach z jêzyka koreañskiego. Niestety jêzyk
ten okazuje siê byæ wyj¹tkowo trudny dla
obcokrajowców. Spoœród znanych mi osób
spoza Korei, nikt nie wyszed³ poza ramy
podstawowych, codziennych zwrotów. Wyj¹tkiem, ze wzglêdu na podobieñstwo do ojczystych jêzyków, s¹ Japoñczycy i Chiñczycy. Warto wspomnieæ, ze jesteœmy jedynymi studentami spoza Azji, st¹d poziom zajêæ
dopasowuje siê do nas ju¿ w
trakcie trwania kursu. PozoZasady wymiany
sta³e kursy, prowadzone po
angielsku, nie sprawiaj¹ nam
Wymiana studencka jest wynikiem umowy partnerwiêkszych k³opotów. W trakskiej miêdzy Politechnik¹ Wroc³awsk¹ a Changwon
cie zajêæ merytoryczne dyskuNational Uniwersity. W ramach zawartego porozumiesje przeplataj¹ siê z kulturonia ka¿da z uczelni deleguje zainteresowanych studenwymi ciekawostkami przedtów na ustalony okres studiów. Warunkiem jest równa
stawianymi przez obie strony.
liczba uczestników po ka¿dej ze stron. Student ma zaWszyscy profesorowie okazwyczaj zagwarantowany tzw. full board, czyli pe³ne
zuj¹ nam daleko posuniêt¹
pokrycie kosztów utrzymania w trakcie pobytu za gra¿yczliwoœæ, wykraczaj¹c¹
nic¹. Po pomyœlnej kwalifikacji kandydata program stupoza kwestie zwi¹zane ze studiów jest negocjowany, zale¿nie od jego zainteresodiowaniem. Wspólnie zwiewañ i kierunku studiów Program wymiany z Changwon
dzamy, chodzimy do restauNational Uniwersity zapocz¹tkowa³ w zesz³ym roku
racji i kina. Tego typu zachoprof. Jerzy Jêdrzejewski, wspó³pracuj¹cy ze stron¹ kowanie zdaje siê byæ czêœci¹
reañsk¹, jako przedstawiciel Wydzia³u Mechanicznetutejszego stylu kszta³cenia i
go Politechniki Wroc³awskiej. W ramach programu
wychowania. Podobnie jak w
ostatni rok w Polsce spêdzi³ koreañski student. W tym
polskiej szkole œredniej, ka¿roku wyrazi³ chêæ kontynuowania pobytu wraz z nowo
dy profesor wydzia³u ma pod
zakwalifikowanym uczestnikiem. Politechnika wyrówswoj¹ opiek¹ grupê studenna³a bilans wymiany deleguj¹c 3 osoby.
tów, którym m.in. ma obowi¹Oto warunki, jakie nale¿a³o spe³niæ, aby ubiegaæ siê
zek towarzyszyæ w przypado stypendium w Changwon National University:
ku dalszych wyjazdów.
– student dowolnego wydzia³u Politechniki Wroc³awskiej (3 rok i wy¿ej)
Wpadki i wypadki
– bardzo dobre wyniki w nauce
codziennego ¿ycia
– bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego.
Mocno odmienna od polKryterium kwalifikacji by³a œrednia z dotychczasoskiej rzeczywistoœæ na ka¿wego przebiegu studiów. Poniewa¿ strona koreañska
dym kroku powoduje zazaakceptowa³a wszystkie kandydatury, decyzjê podjêbawne sytuacje i zdarzenia.
³a Rada Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania, na któPierwszy incydent zdarzy³
rym studiuj¹ wszyscy zainteresowani.
siê tu¿ po przyjeŸdzie w jedStypendium obejmuje roczny pobyt w Korei z pe³nym z tutejszych hipermarnym pokryciem kosztów utrzymania. Przedmiotem
ketów. Chc¹c rozes³aæ listy
obowi¹zkowym jest jêzyk koreañski, aktualnie w wydo znajomych (nie wiedziamiarze szeœciu godzin tygodniowo. Wraz z pozosta³y³yœmy jeszcze wtedy o mo¿mi przedmiotami, prowadzonymi w jêzyku angielskim
liwoœci korzystania z Interneplan studiów w obecnym semestrze obejmuje 16 gotu) zdecydowa³yœmy siê zadzin tygodniowo.
kupiæ
wiêksz¹
iloœæ

47

grudzieñ 2002

Changwon National University
Kierunki studiów

nym czasie zjeœæ lunch. PóŸniej jedna z
pañ profesor przyzna³a, ze nawet dla niej
by³oby to trudne æwiczenie.
Wszystkie wywieszki i szyldy pisane s¹
oczywiœcie po koreañsku. Z tego prostego
faktu wynikaj¹ daleko id¹ce i czêsto zabawne konsekwencje. Jedna z takich historii
wi¹¿e siê z prozaicznym poszukiwaniem toalety w hipermarkecie, bêd¹cym zreszt¹
w³asnoœci¹ znanej równie¿ u nas korporacji Tesco. Bardzo uprzejma hostessa niestety nie zna³a angielskiego w stopniu pozwalaj¹cym na udzielenie mi takiej informacji. Poprosi³a mnie wiêc, ¿eby poczekaæ.
Po chwili wróci³a w towarzystwie starszego pana w bardzo eleganckim garniturze.
Tym sposobem, œcigana zaskoczonymi
spojrzeniami Marty i Przemka – pozosta³ych uczestników wymiany, zosta³am odprowadzona do toalety przez samego kierownika hali. Zdarzenie to dostarczy³o mi
silnej motywacji, by nauczyæ siê przynajmniej podstaw jêzyka koreañskiego.

Studenckie ¿ycie
w akademiku prawie nie istnieje
Gdyby uczeniu towarzyszy³y odg³osy, o
które zwykle podejrzewa siê osoby zbyt siê
do nauki przyk³adaj¹ce, ca³y akademik ¿eñski rozbrzmiewa³by dŸwiêkami stukania i
dziobania. Podobno Koreañczycy przestaj¹
siê uczyæ dopiero na studiach. Z tej perspektywy polscy studenci nie zaczêli uczyæ
siê wcale. Wynika to z ró¿nicy w podejœciu do nauczania, gdzie na wyk³adach i
æwiczeniach dominuje pamiêciowe opanowywanie du¿ych partii materia³u, poprzedzanych monologami profesora w trakcie
Dokoñczenie na stronie 48

Ta pañstwowa uczelnia wy¿sza, w
mieœcie po³o¿onym niedaleko Pusan –
drugiego, co do wielkoœci miasta w Korei – kszta³ci do stopnia licencjata na
jednym z nastêpuj¹cych wydzia³ów(*):
– Nauk Humanistycznych
– Nauk Spo³ecznych
– Biznesu i Ekonomii
– In¿ynieryjnym
– Sztuk Piêknych.
W ramach wydzia³ów istnieje szeroka grupa instytutów specjalizuj¹cych
siê w wybranych zagadnieniach. Cykl
kszta³cenia obejmuje 4 lata studiów, zakoñczonych przygotowaniem pracy licencjackiej.
Naukê mo¿na nastêpnie kontynuowaæ w ramach 2,5-letnich programów oferowanych przez wiêkszoœæ
instytutów.
Studia doktoranckie natomiast ograniczone s¹ do nastêpuj¹cych dziedzin:
– Literatura i jêzyk koreañski
– Administracja w biznesie
– Administracja publiczna
– In¿ynieria mechaniczna
– Materia³oznawstwo
– Projektowanie procesów technologicznych
– Matematyka
– Chemia
– Edukacja
– Biologia i mikrobiologia
Spoœród wszystkich wydzia³ów najwiêksz¹ renomê ma wydzia³ in¿ynieryjny, oferuj¹cy szeroki zakres wiedzy
z dziedzin zwi¹zanych z in¿ynieri¹ mechaniczn¹, komputerow¹, chemiczn¹,
œrodowiska oraz ceramik¹ i architektur¹. Wspó³pracuje on œciœle z wieloma uczelniami o podobnym profilu na
œwiecie oraz przedsiêbiorstwami przemys³owymi w Korei. St¹d te¿ cieszy
siê popularnoœci¹ wœród studentów z
Japonii i Chin. Warunkiem uzyskania
jakiegokolwiek tytu³u na uczelni jest
znajomoœæ jêzyka koreañskiego.
Ciekawym zagadnieniem zajmuje
siê równie¿ Instytut Edukacji Specjalnej na Wydziale Nauk Spo³ecznych.
Niedawno otwarto w ramach tej jednostki kierunek „Edukacja specjalna”,
zwi¹zany z nauczaniem osób niepe³nosprawnych. Ma on du¿e powodzenie
wœród koreañskich studentów, ze
wzglêdu na spory popyt na absolwen-

tów na rynku pracy. Realizacja przedmiotów na tym wydziale mo¿e byæ tak¿e interesuj¹c¹ alternatyw¹ dla naszych
studentów uczêszczaj¹cych na kursy
pedagogiczne.
Studenci zagraniczni ka¿dorazowo
uczestnicz¹ w specjalnie dla nich zaprojektowanym programie zajêæ. Nie
przynale¿¹ wiêc do ¿adnego konkretnego wydzia³u. Ograniczeniem w wyborze kursów jest znajomoœæ jêzyka angielskiego przez wyk³adowcê.
Warunki nauki
Utworzony w 1969 r. Changwon National Uniwersity oferuje bardzo dobre
warunki studiowania. Kampus obejmuj¹cy poszczególne wydzia³y oraz jednostki towarzysz¹ce (m.in. 3 akademiki: 1 ¿eñski i 2 mêskie) zaprojektowany zosta³ w ten sposób, ¿e dotarcie do
najdalej po³o¿onych budynków zajmuje najwy¿ej 15 minut. W jednym z budynków znajduje siê spora biblioteka z
pracowni¹ komputerow¹. W osobnej
czêœci istnieje mo¿liwoœæ skorzystania
z multimedialnych aplikacji i filmów
otrzymanych w wypo¿yczalni.
Liczne pracownie komputerowe
rozsiane po ca³ym kampusie (w tym
jedna akademikowa) umo¿liwiaj¹
³atwy dostêp do Internetu, nie zawsze
jednak gwarantuj¹ dobrej jakoœci sprzêt
i mo¿liwoœæ instalowania w³asnych
aplikacji.
Dlatego lepszym wyjœciem jest zaopatrzenie siê we w³asny komputer i
pod³¹czenie go, bez dodatkowych
op³at, do sieci w akademiku.
W kampusie znajduje siê te¿ grupa
punktów us³ugowych, m.in. fryzjer,
poczta, bank.
Najprostszym sposobem ¿ywienia
siê jest wykupienie posi³ków w akademickiej sto³ówce. Studenci zagraniczni otrzymuj¹ je razem z zakwaterowaniem. Nie ma mo¿liwoœci przygotowywania posi³ków w akademikach.
Wiêcej informacji na temat Changwon National University mo¿na znaleŸæ na stronie:
www.changwon.ac.kr
(*) na stronie uniwersytetu u¿yte jest sformu³owanie „College” – odpowiada to w przybli¿eniu naszemu wydzia³owi.
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FILIA
WA£BRZYSKA
3 paŸdziernika podczas uroczystoœci inauguracji roku akademickiego
2002/2003 wrêczono dyplomy przyznaj¹ce stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu studentom filii: Przemys³awowi Dowgiale i Ewelinie Szei (Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania).
4 paŸdziernika w ramach V Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki w filii odby³y siê wyk³ady dr hab. Jadwigi So³oducho „Zdrowie zaklête w kamieniach
– emituj¹ca energia minera³u” i prof.
Paw³a Kafarskiego „Czy poradzimy
sobie z AIDS?”.
8 paŸdziernika w koœciele pod wezwaniem œw. Wojciecha odby³a siê
msza œw. w intencji pracowników i studentów filii.
9 paŸdziernika w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju odby³a siê
uroczystoœæ inauguracji roku akademickiego 2002/2003 filii Wa³brzych.
21 paŸdziernika studenci filii wziêli
udzia³ w Dniach Aktywnoœci Studenckiej na Politechnice Wroc³awskiej.
23 paŸdziernika wznowi³ dzia³alnoœæ Dyskusyjny Klub Filmowy „Wieczorem z Crisem Cuninghamem”. DKF
jest prowadzony przez studentów Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego:
Zbigniewa Kubowicza i Grzegorza
Raka. 6 listopada przedstawiono „Mechaniczn¹ Pomarañczê” i „Odysejê kosmiczn¹ 2001”, a 20 listopada – „Requiem for a Dream” i „Pi”.
30 paŸdziernika wybrano Zarz¹d
Konwentu Filii Samorz¹du Studenckiego na kadencjê 2002-2005 w sk³adzie:
Anna Kaczmarczyk (Wydzia³ Mechaniczny) – przewodnicz¹ca, Katarzyna
Konarska (Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny) – wiceprzewodnicz¹ca i Ronald Osych (Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania) – sekretarz.
5 listopada odby³a siê impreza studencka „POZNAJMY SIÊ” z udzia³em
pracowników Filii, w³adz Samorz¹du
Studenckiego oraz studentów pierwszych lat. Tego samego dnia ukaza³ siê
pierwszy numer gazetki „EUROINTEG
– miesiêcznik studencki”. Redaktorem
naczelnym jest Grzegorz Graba (Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania).
6 listopada w turnieju trójek siatkarskich o Puchar Dyrektora Filii zwyciê¿y³a dru¿yna w sk³adzie: £ukasz Grzegorek (Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania), Marcin Ma³ek (Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska) i Grzegorz Urbanik
(Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska). Tego
samego dnia wybrano Radê MieszkañDokoñczenie na stronie 49
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zajêæ. St¹d szczególnie przed œródsemestraln¹ sesj¹ egzaminacyjn¹ panuje martwa
cisza. Pró¿no by tu szukaæ weso³ych spotkañ w pokojach przenosz¹cych siê niejednokrotnie na korytarz i s¹siednie modu³y.
Braæ studencka jeœli bawi siê, to poza zasiêgiem profesorskiego wzroku, w knajpkach i kawiarniach w mieœcie. Bardzo popularne s¹ kluby karaoke, gdzie zwykle
oœmieleni mniejsz¹ lub wiêksz¹ porcj¹ alkoholu Koreañczycy wyœpiewuj¹ najnowsze przeboje krajowe i œwiatowe.

Perspektywy
Stypendium w kraju tak egzotycznym
jak Korea stanowi przede wszystkim niepowtarzaln¹ szansê poznania kultury i obyczajów krajów azjatyckich. Rozmowy i
wyk³ady w jêzyku angielskim pomog¹ doszlifowaæ znajomoœæ tego jêzyka, a codzienne zmagania z nie zawsze logicznymi zasadami mog¹ staæ siê sprawdzianem
w³asnych mo¿liwoœci i samodzielnoœci.

Przyjazna
Politechnika
W dodatku studenckim Campus do City
Magazine ukaza³ siê artyku³ Maksa Suskiego „Subiektywny ranking polskich
uczelni”. Mo¿emy znaleŸæ w nim informacje o wynikach sonda¿u przeprowadzonego w 23 polskich szko³ach wy¿szych celem wy³onienia spoœród nich tej, która jest

Przetarliœmy ju¿ œcie¿kê. Wiêkszoœæ
formalnych problemów uda³o siê rozwi¹zaæ. O ile tylko obie strony, a tak¿e studenci wyka¿¹ zainteresowanie kontynuowaniem tego typu wspó³pracy, najprawdopodobniej wymiana dojdzie do skutku
równie¿ w przysz³ych latach. W³adze uniwersytetu w Changwon s¹ równie¿ otwarte
na negocjacje innych form wspó³pracy.
Zainteresowanie przyjazdem do Polski
wyrazi³ jeden z profesorów, prowadz¹cy
aktualnie dla nas zajêcia z podstaw teorii
komputerów.
koreAnka
Anna Stolarczyk
Wydz. Informatyki i Zarz¹dzania, V rok

P.S. Wiêcej informacji na temat pobytu
w Korei mo¿na znaleŸæ w moim dzienniku
internetowym. Wejœcie wymaga has³a, wiec
proszê o wczeœniejszy kontakt: kore-anka@blog.pl

najbardziej przyjazna studentowi. Laureatem zosta³a Politechnika Wroc³awska.
Autorzy testu rozes³ali do znanych
uczelni specjalnie przygotowane pytania
testowe wraz z list¹ odpowiedzi. Te, które
studenci wskazali jako najbardziej zbli¿one do rzeczywistoœci, stanowi³y podstawê
do oceny atmosfery, w jakiej zdobywaj¹
wiedzê. Sformu³owano 10 kategorii pytañ:
otoczenie budynku uczelni (tradycyjnie
uwa¿anego za g³ówny), baza gastronomiczna w pobli¿u uczelni, odleg³oœæ od
najbli¿szego baru, cena ma³ego piwa w
tym¿e barze, odleg³oœæ od najbli¿szego
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punktu ksero, mo¿liwoœæ prze¿ycia przygody mi³osnej, imprezy w akademiku,
mo¿liwoœæ surfowania po sieci, akademickie ¿ycie klubowe oraz odleg³oœæ akademika od bankomatu. Okazuje siê, ¿e najlepsze warunki do studiowania (poza Krakowem) oferuj¹ uczelnie techniczne. Poza
tym s¹ one z regu³y bardzo ³adnie po³o¿one i maj¹ „tolerancyjne bramki” w akademikach. Oczywiœcie maj¹ tak¿e wysoki
poziom skomputeryzowania i powszechny

dostêp do Internetu. W porównaniu z nimi
marnie wypadaj¹ uczelnie artystyczne.
Politechnika Wroc³awska otrzyma³a
maksymaln¹ iloœæ punktów w kategoriach: Internet, kluby, po³o¿enie barów.
Wysoko zosta³y ocenione: dostêpnoœæ
punktów kserograficznych i ¿ywienie.
Wed³ug rankingu nasi studenci maj¹ niewielk¹ szansê na mi³oœæ. Mamy jednak
nadziejê, ¿e z tym problemem jakoœ sobie poradz¹. P

Odwiedzi³
nas œw. Miko³aj
W dniu 7 grudnia Zak³ad Us³ug Socjalnych zorganizowa³ dla dzieci pracowników
uczelni „IMPREZÊ MIKO£AJOW¥”.O
godzinie 12 w auli Politechniki Wroc³awskiej
dzieci, ich rodzice i œw. Miko³aj zostali przywitani przez JM Rektora prof. Tadeusza
Lutego, który ¿yczy³ wszystkim mi³ej zabawy. M³odsze dzieci rozpromienione i szczêœliwe œpiewa³y i tañczy³y na scenie wraz z
zespo³em „DZIECI Z BROD¥”. Dla starszych, w wieku od 8 do 14 lat, zorganizowano projekcjê filmu „EPOKA LODOWCOWA”. Przyci¹gnê³a ona bardzo du¿o chêtnych, dlatego wyœwietlano film zarówno w
auli jak w sali kinowej. Frekwencja jak co
roku dopisa³a, na imprezê przyby³o oko³o
1000 dzieci wraz z rodzicami. Mog³y one
osobiœcie odebraæ paczki z prezentami i sfotografowaæ siê ze œw. Miko³ajem. Nastrój
œwi¹teczny udzieli³ siê wszystkim. W auli panowa³a mi³a i ciep³a atmosfera.

Poniewa¿ grzecznych dzieci – zdaniem
œw. Miko³aja – jest na naszej uczelni 1340,
a wiêc wiêcej ni¿ uczestników imprezy,
czêœæ paczek dotrze do adresatów za poœrednictwem rodziców. P

FILIA
WA£BRZYSKA
Dokoñczenie ze strony 48

ców Domu Studenckiego filii na kadencjê 2002-2003 w sk³adzie: Szymon
Gruba (Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego) – przewodnicz¹cy,
Paulina Ma³ycha (Wydzia³ Informatyki i Zarz¹dzania) – wiceprzewodnicz¹ca i Dariusz Ma³ek (Wydzia³ Elektryczny) – sekretarz.
7 listopada najlepsi studenci poszczególnych Wydzia³ów filii spotkali siê z
dziennikarzem „Tygodnika Wa³brzyskiego” – Krzysztofem Buzia³kowskim.
8 listopada wybrano prezydium
Ko³a Naukowego Studentów „EUROINTEG” na kadencjê 2002-2003 w
sk³adzie: Grzegorz Graba – prezes,
Ewelina Kuczyñska – wiceprezes, Waldemar Pa³ach – wiceprezes, Izabela
Pawlak – sekretarz (wszyscy z Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania).
13 listopada studenci filii wziêli
udzia³ w Dolnoœl¹skiej Lidze Miêdzyuczelnianej w tenisie sto³owym. Ewa
Wilk (Wydzia³ Mechaniczno-Energetyczny) zajê³a II miejsce. Odby³ siê te¿
turniej tenisa sto³owego o Puchar Dyrektora Filii. Tu zwyciê¿y³ Marek Zakrzewski (Wydzia³ Mechaniczny) przed
Sebastianem Gazd¹ (Wydzia³ Budownictwa L¹dowego i Wodnego).
14 listopada z okazji Œwiêta Politechniki zas³u¿eni pracownicy filii
otrzymali dyplomy Nagród Dyrektora
za ca³okszta³t dzia³alnoœci zawodowej
w roku 2001. Wyró¿nieni zostali: Janusz Bator, Janina Jaworska-Radziuk,
Mieczys³aw £uczko, Zdzis³awa Nowochodzka, Marta Stadniczuk, Waldemar
Szolc, Leokadia WoŸniak i Tomasz
Wyszowski.
19 listopada dyrektor filii uczestniczy³ w I sesji Rady Miejskiej Wa³brzycha IV kadencji przyjmuj¹cej œlubowanie nowego Prezydenta Miasta Wa³brzycha – Piotra Kruczkowskiego.
21 listopada odby³a siê impreza studencka „OTRZÊSINY” dla nowoprzyjêtych studentów. Uczestniczyli w niej
równie¿ pracownicy Filii.
29 listopada reprezentacja filii (dru¿yna kobiet i mê¿czyzn) uczestniczy³a
w Dolnoœl¹skiej Lidze Miêdzyuczelnianej w futsalu (halowej pi³ce no¿nej).
5 grudnia filia Wa³brzych zorganizowa³a zawody w koszykówce w ramach Dolnoœl¹skiej Ligi Miêdzyuczelnianej.
10 grudnia odby³a siê impreza studencka „BIESIADA GÓRNICZA” z
udzia³em studentów Wydzia³u Górniczego i pracowników filii. P
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24 wrzeœnia na posiedzeniu Rady Wydziaa³u dziekan poinformowa³, ¿e prof.
Edward Radosiñski otrzyma³ w tym roku
nagrodê ministra.
• Prodziekan dr Iwona Dubielewicz poinformowa³a o zaplanowanej na 24-26 paŸdziernika wizycie Zespo³u Oceniaj¹cego
KAUT dla kierunku Informatyka.
• Poparto wniosek o zatrudnienie mgr
in¿. Anny Zab³ockiej-Klaczki na 1/2 etatu
asystenta, a mgr in¿. Moniki Zoubek i mgra
in¿. Piotra Mieleckiego na 1/2 etatu wyk³adowcy.
• Poparto wniosek o zatrudnienie prof.
Jana Mikusia w I-23 na podstawie umowy
o pracê do 30.09.2006 r.
• Postanowiono zatrudniæ dr Agnieszkê
Czerw na stanowisku adiunkta, a mgra in¿.
Grzegorza Siwka, mgra in¿. Roberta Czajê,
mgra in¿. Jaros³awa Baliñskiego i Grzegorza Goca na stanowiskach asystentów.
• Postanowiono udzieliæ drowi Romanowi Pietroniowi p³atnego urlopu naukowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2002/2003.
• Powo³ano kierowników: Wydzia³owego Zak³adu Informatyki – dra hab. in¿.
Zbigniewa Huzara, prof. PWr oraz Wydzia³owego Zak³adu Systemów Informacyjnych – dra hab. in¿. Czes³awa Dani³owicza, prof. PWr.
• Zaakceptowano kandydatów na kierowników zak³adów instytutów wydzia³u.
• Wybrano kandydatów na cz³onków
komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (4 osoby) oraz komisji dyscyplinarnej i odwo³awczej komisji dyscyplinarnej dla studentów (2 osoby).
• Wybrano komisje wydzia³owe: oceniaj¹c¹, wyborcz¹, programow¹ dla kierunku Informatyka, programow¹ dla kierunku Zarz¹dzanie i Marketing, finansow¹ i
ds. awansowania na stanowisko profesora.
• Powo³ano komisje do przewodów
doktorskich mgra in¿. Jaros³awa Baliñskiego, mgra in¿. Józefa Puchalskiego, mgra
in¿. Abdulgadera Saleha Dabnouna i mgr
Anny Zab³ockiej-Klaczki, wyznaczono
recenzentów rozpraw doktorskich kandydatów, wyznaczono zakresy egzaminów
doktorskich i powo³ano komisje egzaminacyjne.
• Poparto wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych pt. „Aplikacje komputerowe” oraz pedagogicznych studiów
podyplomowych z elementami informatyki.
• Postanowiono nadaæ sali 308 w budynku B-1 imiê prof. M. Napiera³y.
29 paŸdziernika na posiedzeniu Rady
Wydzia³u prof. Czes³aw Dani³owicz wraz
Dokoñczenie na stronie 51

Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wroc³awska
oraz

International Institute for Applied Systems Analysis
Laxenburg, Austria

zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na kurs:

Modelowanie Komputerowe
Z³o¿onych Systemów
Nowe podejœcie do wyzwañ w biznesie,
polityce i ekologii
Wyzwanie
Przyspieszaj¹ce tempo zmian w biznesie, technologii i polityce oraz wzrastaj¹ca z³o¿onoœæ œwiata, w którym ¿yjemy, stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. W jaki
sposób mo¿emy efektywnie radziæ sobie ze z³o¿onoœci¹ i nieprzewidywalnoœci¹? Dyscypliny akademickie, takie jak ekonomia, ekologia, socjologia i politologia dostarczaj¹ u¿ytecznych uproszczeñ, ale budowane na ich podstawie modele myœlowe s¹
czêsto niespójne i niekompletne, gdy¿ rzadko bior¹ pod uwagê zjawiska nieliniowe
lub niejednorodn¹ strukturê przestrzenn¹. W rezultacie nie potrafimy w wiarygodny
sposób przewidywaæ zachowania z³o¿onych uk³adów. Nauki systemowe dostarczaj¹
innowacyjnych metod do opisywania, komunikowania i weryfikacji zale¿noœci zachowania systemu od jego struktury. Modele komputerowe pozwalaj¹ nam badaæ
dynamikê przysz³oœci i przesz³oœci, umo¿liwiaj¹c testowanie naszych za³o¿eñ dotycz¹cych oddzia³ywañ pomiêdzy czêœciami systemu.
OdpowiedŸ
Politechnika Wroc³awska razem z International Institute for Applied Systems Analysis zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w kursie „Modelowanie Komputerowe Z³o¿onych
Systemów”. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych narzêdzi do tworzenia
komputerowych modeli uk³adów z³o¿onych, które znajduj¹ zastosowanie w biznesie, sektorze publicznym i wielu dziedzinach akademickich. W oparciu o wziête z
¿ycia przyk³ady zaprezentowany zostanie alternatywny sposób myœlenia – myœlenie
systemowe, uzupe³niaj¹ce i pog³êbiaj¹ce nasz¹ intuicjê. Mo¿na bêdzie praktykowaæ
sztukê t³umaczenia idei i przekonañ na modele myœlowe oraz weryfikowaæ je przy
pomocy symulacji komputerowych. Zajêcia bêd¹ prowadzone w sposób interaktywny za pomoc¹ gier, zajêæ w laboratorium komputerowym, projektów grupowych,
dyskusji oraz wyk³adów.
Kurs bêdzie odbywaæ siê od lutego do czerwca 2003 r. na Politechnice Wroc³awskiej.
W jego ramach przewidziane s¹ trzy sobotnio-niedzielne spotkania oraz indywidualna praca w systemie nauczania na odleg³oœæ. Warunkiem przyjêcia jest dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego – ze wzglêdu na fakt, ¿e wiêkszoœæ zajêæ odbywa siê w tym
jêzyku. Op³ata wynosi 500 z³ za ca³y kurs. Dla studentów, nauczycieli oraz pracowników s³u¿by zdrowia op³ata wynosi 125 z³. Zg³oszenia s¹ przyjmowane do 15 stycznia 2003 r.
Wiêcej informacji o kursie mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej:
http://dyna.if.pwr.wroc.pl/cmcs/
lub bezpoœrednio:
Piotr Magnuszewski
Wydzia³ Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wroc³awska
Wybrze¿e Wyspiañskiego 27, 50-370 Wroc³aw
Tel. +71 3202918
e-mail: piotrm@if.pwr.wroc.pl

51

grudzieñ 2002

Seminarium
Case Study Weekend
– otwórz sobie drogê do kariery!
Od 21 – 23 marca 2003 roku, podczas seProjekt Case Study Weekend ma charakminarium Case Study Weekend, studenci z ter edukacyjno-rekrutacyjny. Daje on stuca³ej Polski bêd¹ mieli okazjê zweryfikowaæ dentom mo¿liwoœæ wykorzystania wiedzy
swoje mo¿liwoœci z wymaganiami i oczeki- ksi¹¿kowej w praktyce oraz zdobycia cenwaniami swoich potencjalnych pracodawców. nej umiejêtnoœci – wydajnej pracy w gruW tym roku Komitet Lokalny AIESEC pie. Jest to jednoczeœnie szansa zapoznaprzy Szkole G³ównej Handlowej po raz
nia siê z wymaganiami przysz³ych pracoszósty organizuje
dawców.
Case Study WeekFirmy bior¹ce
Aby wzi¹æ udzia³ w seminarium Case Stuend. Jest to trzyudzia³ w Case
dy Weekend wystarczy wejœæ na stronê
dniowe seminaStudy Weekend
www.csw.pl i wype³niæ formularz aplikarium, podczas któmaj¹ za to okazjê,
cyjny.
rego
studenci
poprzez bezpoJe¿eli masz jeszcze jakieœ w¹tpliwoœci, to
uczelni ekonoœredni kontakt i
te¿ zapraszamy na stronê www.csw.pl.
micznych i techobserwacjê pracy
Znajdziesz tam pe³ne informacje dotycz¹nicznych w kilkustudentów w ci¹ce projektu i firm bior¹cych w nim udzia³.
osobowych grugu weekendu, popach opracowuj¹
znaæ poziom ich
Nasz adres:
rozwi¹zania zadañ
wiedzy oraz ich
Komitet Organizacyjny
przygotowanych
praktyczne umieCase Study Weekend
wczeœniej przez
jêtnoœci i dziêki
Komitet Lokalny AIESEC SGH
znacz¹ce na poltemu wybraæ tych
Al. Niepodleg³oœci 162 pok. 309A
skim rynku firmy.
studentów, któ02-554 Warszawa
S¹ to rozbudowarych chcieliby
Tel.: +48 22 337 97 80/81
ne problemy zaprzyj¹æ na prakFax: +48 22 849 53 12 attn AIESEC
czerpniête bezpotyki i sta¿e.
www.aiesecSGH.pl
œrednio z dzia³alJe¿eli jesteœ
noœci tych firm. Nad prac¹ uczestników studentem III, IV, V roku lub absolwenkonferencji ca³y czas czuwaj¹ przedstawi- tem uczelni ekonomicznej albo wydzia³u
ciele firm, którzy na bie¿¹co udzielaj¹ stu- prawa i masz ochotê zrobiæ coœ dla swojej
dentom cennych informacji i wskazówek. kariery zawodowej, weŸ udzia³ w seminaW tym roku „case’y” zostan¹ przygotowyrium Case Study Weekend. Na pewno nie
wane przez nastêpuj¹ce firmy:
bêdziesz ¿a³owaæ!
• Deloitte & Touche
Tegorocznej edycji projektu Case Study
• ING
Weekend patronuj¹: Gazeta Studencka, Job• L’Oréal
pilot, kariera.wprost.pl, Radiostacja, Rzecz• Philip Morris Polska S.A.
pospolita, RzeczpospolitaOnline. P

Wtorki w Klubie Seniora
styczeñ 2003 r.
7.01.03
14.01.03
21.01.03
28.01.03

Dr Leszek Stricker, dr Czes³aw Kolanek – „Samochód dziœ i jutro.
Demonstracja pojazdu przysz³oœci”,
Mgr Jadwiga Leœkow – „¯ycie i dzie³o Eugeniusza Kwiatkowskiego”,
Prof. Zdzis³aw Samsonowicz – „Stra¿ Akademicka”,
Mgr Maria Czarnecka – „Zdrowie i relaks. Profilaktyka dla seniorów”.

„M¹droœci liœciakowych królów” – wystawa Czes³awa Rodziewicza.
Otwarcie 14.01.03. godz. 11.00 w Klubie Pracowniczym, bud. A-1.
Oprac. I. Hudyma
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z dyrektorem firmy INSERT wrêczyli dyplom i stypendium studentce V roku specjalnoœci Systemy informacyjne Ma³gorzacie Szymañskiej, która wygra³a konkurs
og³oszony przez firmê INSERT.
• Og³oszono konkurs na dwa stanowiska profesorów nadzwyczajnych w Wydzia³owym Zak³adzie Informatyki w dyscyplinie informatyka.
• Poparto wniosek o zatrudnienie dra Adama Zaleskiego na stanowisku adiunkta.
• Przyjêto rozprawy doktorskie mgr in¿.
Anny Dobrowolskiej, mgra in¿. Jaros³awa
Baliñskiego, mgra in¿. Piotra Kubiñskiego i mgra in¿. Józefa Puchalskiego oraz
wyznaczono termin ich publicznych obron.
• Powo³ano komisjê ds. przewodu doktorskiego mgra in¿. Roberta Kamiñskiego,
recenzentów rozprawy doktorskiej kandydata i komisjê egzaminacyjn¹ oraz wyznaczono zakres egzaminów doktorskich.
• Prof. Zygmunt Mazur przedstawi³
wyniki rekrutacji na rok akademicki 2002/
2003.
• Zapoznano siê z wnioskami Zespo³u
Oceniaj¹cego KAUT, który przebywa³ na
wydziale 25-26 paŸdziernika br.
ELEKTRYCZNY

23 wrzeœnia na posiedzeniu Rady Wydzia³u minut¹ ciszy uczczono pamiêæ
zmar³ego prof. Zbigniewa Matheisela.
• Podziêkowano prodziekanom dr in¿.
Bo¿enie £owkis i drowi in¿. Zbigniewowi K³osowi za ich pracê w czasie dwóch
poprzednich kadencji, wrêczono im adresy i wi¹zanki kwiatów.
• Dziekan podziêkowa³ te¿ cz³onkom
wszystkich komisji Rady Wydzia³u poprzedniej kadencji, pracownicom sekretariatu wydzia³u i tym, którzy byli zaanga¿owani w informatyzacjê wydzia³u.
• Wybrano dwóch kandydatów do
Centralnej Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych.
• Wybrano kandydatów do komisji
dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (4 osoby) oraz do komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwo³awczej komisji dyscyplinarnej dla studentów (2
osoby).
• Wybrano cz³onków komisji Rady
Wydzia³u: ds. nauki i rozwoju kadry,
akredytacyjnej, ds. dydaktyki, ds. finansowych i ds.. biblioteki wydzia³owej.
• Utworzono Studium Podyplomowe
„Projektowanie instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych wspomagane komputerowo”.
• Nadano stopieñ doktora nauk technicznych mgr Annie Trzmielak-Stanis³awskiej.
Dokoñczenie na stronie 52
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28 paŸdziernika na posiedzeniu Rady
Wydzia³u minut¹ ciszy uczczono pamiêæ
zmar³ego dra in¿. Edwarda Sojdy.
• Powo³ano kierowników zak³adów w
instytutach wydzia³u.
• Otwarto przewody doktorskie mgra
in¿. Adriana Drzazgi i mgra in¿. Krzysztofa WoŸniaka.
• Nadano stopieñ doktora nauk technicznych mgrowi Andrzejowi Stafiniakowi.
• Reaktywowano Stowarzyszenie Naukowe Studentów. Powo³ano jego opiekuna wydzia³owego (dr in¿. Adam Zalas) i
opiekunów instytutowych (dr in¿. Jerzy
Rutkowski, dr in¿. Mieczys³aw Biniek i dr
in¿. Jerzy Leszczyñski).
IN¯YNIERIA ŒRODOWISKA

18 wrzeœnia na posiedzeniu Rady Wydzia³u powo³ano komisje: ekonomiczn¹,
dydaktyczn¹, wymiany zagranicznej i ds.
Unii Europejskiej, wydawnicz¹, ds. jakoœci kszta³cenia oraz komisje dyplomowe.
• Wybrano kandydatów do komisji
dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (3 osoby), komisji dyscyplinarnej i
odwo³awczej komisji dyscyplinarnej dla
studentów (2 osoby) oraz Senackiej Komisji Oceniaj¹cej (1 osoba).
• Dopuszczono dra in¿. Jana Danielewicza do kolokwium habilitacyjnego i
wybrano temat wyk³adu habilitacyjnego.
Termin kolokwium wyznaczono na 9 paŸdziernika.
• Dziekan przedstawi³ sytuacjê materialn¹ wydzia³u.
• Podjêto uchwa³ê o zawieszeniu zaproponowanych zmian w programach studiów dziennych magisterskich i in¿ynierskich od roku akademickiego 2002/2003.
• Powo³ano studium podyplomowe
„Nowe technologie i ekonomia w klimatyzacji, ciep³ownictwie i instalacjach sanitarnych”. Jego kierownikiem bêdzie dr
in¿. Jan Danielewicz.
25 wrzeœnia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u odby³o siê kolokwium habilitacyjne dra Jerzego Skrzypskiego. Kandydatowi nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego.
9 paŸdziernika na posiedzeniu Rady
Wydzia³u odby³o siê kolokwium habilitacyjne dra in¿. Jana Danielewicza. Kandydatowi nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego.
23 paŸdziernika Rada Wydzia³u powo³a³a kierownika Katedry Klimatyzacji
i Ciep³ownictwa oraz kierowników zak³adów naukowo-dydaktycznych w I-15 i
Katedrze Klimatyzacji i Ciep³ownictwa.
• Powo³ano wydzia³ow¹ komisjê wyborcz¹ na kadencjê 2002-2005.
• Zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy wydzia³u na rok 2002.
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Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wroc³awskiej
poleca najnowsze publikacje:
• BIEÑ Jan, Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji, s. 348, (budownictwo) monografia, 25 z³
• CICHOSZ Piotr (red.), Techniki wytwarzania. Obróbka ubytkowa. Laboratorium, s. 139,
(mechanika) dydaktyka, 14 z³
• D¥BROWSKI Henryk, Wytrzyma³oœæ polimerowych kompozytów w³óknistych, s. 238,
(mechanika) podrêcznik, 19 z³
• DZIUBAN Jan A., Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i
krzemowo-szklanych w technice mikrosystemów, s. 345 (elektronika) monografia, 24 z³
• FALEWICZ Piotr, Kompleksowa ochrona uk³adów wodnych inhibitorami opartymi na zwi¹zkach fosfonowych, s. 106, (chemia) seria: Monografie, 13 z³
• GRABIÑSKA Teresa, ZABIEROWSKI Miros³aw (red. nauk.), QUAESTIONES Vol. I, s.
236, (nauki spo³eczne) praca naukowa, 21 z³
• GRABIÑSKA Teresa, ZABIEROWSKI Miros³aw (red. nauk.), Czêœæ i ca³oœæ, seria: Cosmos-Logos t. VI, s. 219, (nauki spo³eczne) praca naukowa, 16 z³
• GRAJNERT Jacek, KWAŒNIOWSKI Stanis³aw, NOWAKOWSKI Tomasz, Miejsce transportu kolejowego w ³añcuchach i sieciach logistycznych, s. 103, (mechanika) monografia, 11 z³
• GRZECH Adam, Sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych, s. 635, (informatyka)
monografia, 39 z³
• KARABON Bohdan, Smo³a wêglowa i benzol koksowniczy jako surowce przemys³u chemicznego, s. 148, (chemia) monografia, 15 z³
• KA•MIERCZAK Andrzej, Wp³yw zastosowania pow³oki cermetalicznej na procesy tribologiczne w uszczelnieniu pierœcieniowym silników spalinowych, s. 230, , (mechanika) monografia, 19 z³
• MADRYAS Cezary, KOLONKO Andrzej, WYSOCKI Leszek, Konstrukcje przewodów
kanalizacyjnych, s. 377, (budownictwo) monografia, 30 z³
• MAJEWSKI Jacek, KARDACH Krzysztof, Programowanie mikrokontrolerów z serii 8x51
w jêzyku C, s. 150 (elektronika) dydaktyka, 19 z³
• Obliczenia w chemii nieorganicznej wyd. III (pr. zbior.), s. 259, (chemia) dydaktyka, 26 z³
• POPRAWSKI Ryszard, SALEJDA W³odzimierz: Æwiczenia laboratoryjne z fizyki cz. I. Zasady opracowania wyników pomiarów. Wyd. 4 popr. i uzupe³n. s. 114 (fizyka) dydaktyka, 13 z³
• RATAJCZYK Florian, Instrumenty optyczne, s. 205, (fizyka) podrêcznik, 17 z³
• SIERAÑSKI Kazimierz, KUBISA Maciej, SZATKOWSKI Jan, MISIEWICZ Jan, Pó³przewodniki i struktury pó³przewodnikowe, s. 384, (fizyka) podrêcznik, 28 z³
• ¯ABSKI Eugeniusz, Nauka w oczach metodologów. O niektórych metodach badawczych z
punktu widzenia logiki, s. 161, (nauki spo³eczne) dydaktyka, 15 z³
Konferencje
• Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002
Education in Measurements and Instrumentation – Challenges of New Technologies
Vol. I. Proceedings of TC-1 Symposium 2002, s. 184, (elektrotechnika) , 14 z³
• Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002
Kszta³cenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwañ nowych technologii
Vol. II. Materia³y XXXIV MKM, s. 428, (elektrotechnika) , 33 z³
• Joint IMEKO TC-1 & XXXIV MKM Conference 2002
• Kszta³cenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwañ nowych technologii
• Vol. III. Referaty grantowe, s. 162, (elektrotechnika) , 12 z³
• XXV Jubileuszowa Szko³a Tribologiczna. Tribologia na progu trzeciego tysi¹clecia. L¹dek
Zdrój, 23–26 wrzeœnia 2002, s 383, (mechanika) , 32 z³
• IV International Conference. Catalysis and Adsorption in Fuel Processing and Environmental Protection, s. 490, (chemia) , 37 z³
• XV Konferencja Naukowo-Techniczna. Pojazdy szynowe 2002. Nowe wyzwania i technologie dla logistyki, tom 1, s. 380, (mechanika) , 31 z³
• XV Konferencja Naukowo-Techniczna. Pojazdy szynowe 2002. Nowe wyzwania i technologie dla logistyki, tom 2, s. 382, (mechanika) , 32 z³
• III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa. Recykling tworzyw sztucznych R´02
s. 360, (mechanika), 31 z³
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• Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materia³y konferencyjne pod red.
Cz. Dani³owicza, s. 642, (informatyka), 46 z³
• XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, s.
422, (mechanika) , 33 z³
• Substancje biologicznie czynne. Uroczyste Seminarium z okazji 70-lecia urodzin Profesora
Stanis³awa Witka, s. 54, (chemia), 7 z³

Najlepsi studenci Filii PWr w Wa³brzychu
Obecny dyrektor wa³brzyskiej filii PWr dr
in¿ Ryszard Kabat postanowi³ powróciæ do
dawnej tradycji wy³aniania najlepszych studentów z ka¿dego z szeœciu istniej¹cych tam
wydzia³ów i podawania tej informacji do publicznej wiadomoœci. W tym celu zorganizowa³ 7 listopada 2002 r. spotkanie redaktora
Tygodnika Wa³brzyskiego Krzysztof Buzia³kowskiego z laureatami rankingu, którymi s¹:

1. Przemys³aw Dowgia³o ze Œwiebodzic
(Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania)
– œrednia ocen 5,17,
2. Marta Banasiak z Jedliny Zdroju (Wydzia³ In¿ynierii Œrodowiska) – œrednia
ocen 4,80.
3. Grzegorz Ma³kowicz z Jaroszowa (Wydziale Budownictwa L¹dowego i Wodnego) – œrednia ocen 4,63,
4. Piotr Fusiek z Kamiennej Góry (Wydzia³ Mechaniczny) – œrednia ocen
4,41,
5. Adam Parkitny ze Œwidnicy (Wydzia³
Mechaniczno-Energetyczny) – œrednia
ocen 4,40,
6. £ukasz Œlepokura z Witoszowa Górnego (Wydzia³u Elektrycznego) – œrednia ocen 4,01.
Spotkanie by³o okazj¹ do rozmowy o problemach absolwentów (nawet najlepszych

wy¿szych uczelni) zwi¹zanych ze znalezieniem pracy, i to takiej, która zaspokaja³aby
ambicje zawodowe m³odych, zdolnych ludzi i by³aby odpowiednio op³acana. W regionie wa³brzyskim istnieje du¿e bezrobocie, wiêc wielu studentów swoj¹ przysz³oœæ
wi¹¿e z przeniesieniem siê do Wroc³awia po
ukoñczeniu studiów. Swoje szanse widz¹ te¿
w mo¿liwoœci podjêcia pracy w Europie po
wejœciu Polski do Unii Europejskiej. Studia
s¹ dla nich inwestycj¹ w przysz³oœæ. Mimo
¿e studiowanie w Wa³brzychu jest dla nich
na tañsze ni¿ we Wroc³awiu, jednak wi¹¿e
siê z wieloma wyrzeczeniami. Czêsto doje¿d¿aj¹ oni na zajêcia z miejscowoœci oddalonych o kilkadziesi¹t kilometrów od
Wa³brzycha. Spoœród oko³o 1400 studentów
wa³brzyskiej filii PWr blisko trzystu ubiega
siê o stypendia socjalne, a o naukowe oko³o
osiemdziesiêciu.
Redaktor Krzysztof Buzia³kowski w swoim artykule „Najlepsi do wziêcia” opublikowanym w Tygodniku Wa³brzyskim pisze:
„wiêkszoœæ absolwentów szkó³ œrednich kontynuuje naukê (...) bo tylko w ten sposób,
poprzez jak najszersz¹ edukacjê mo¿liwe jest
pokonanie bariery cywilizacyjnej, gospodarczej, ekonomicznej a tak¿e mentalnej dziel¹cej nasz kraj od reszty Europy”. Nie sposób
nie przyznaæ mu racji.

Wyró¿nieni studenci (od lewej): Przemys³aw Dowgia³o, Adam Parkitny,Piotr Fusiek, Marta Banasiak,
£ukasz Œlepokura i Grzegorz Ma³kowicz z dyrektorem Filii dr Ryszardem Kabatem (pierwszy z prawej)

Fot. R. Wyszyñski

P

NA WYDZIA£ACH
ELEKTRONIKA

18 wrzeœnia Rada Wydzia³u wybra³a
kandydatów na cz³onków Centralnej
Komisji ds. Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych.
• Powo³ano kierowników: Katedry
Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej
(prof. dr hab. Janusz Mroczka), Katedry Systemów i Sieci Komputerowych
(prof. dr hab. Andrzej Kasprzak) i Wydzia³owego Zak³adu Miernictwa i Systemów Pomiarowych (dr hab. Roman
Rymaszewski).
• Wybrano kandydatów do komisji
dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich (4 osoby), komisji dyscyplinarnej i odwo³awczej komisji dyscyplinarnej dla studentów (2 osoby).
• Powo³ano kierowników zak³adów
w instytutach wydzia³u.
• Wybrano komisje Rady Wydzia³u:
ds. rozwoju kadry naukowej oraz ds.
konkursów na stanowisko asystenta i
adiunkta.
16 paŸdziernika na posiedzeniu
Rady Wydzia³u postanowiono odnowiæ
mianowanie dra hab. Zygmunta Hasiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
• Wyznaczono recenzentów rozprawy doktorskiej mgra in¿. Grzegorza
Wróblewskiego.
• Otwarto przewody doktorskie mgra
in¿. Wojciecha Roso³owskiego i mgra
in¿. Marka Wody.
• Dokonano zmian na stanowiskach
kierowników trzech zak³adów w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki.
• Zatwierdzono sk³ady komisji: wyborczej, ds. rekrutacji, ds. badañ naukowych, ds. nostryfikacji dyplomów i tytu³ów zawodowych uzyskanych za granic¹, ds. przewodów doktorskich z zakresu dyscypliny elektronika oraz ds.
przewodów doktorskich z zakresu dyscypliny informatyka.
• Ustalono warunki studiowania na
dodatkowym kierunku studiów.
• Powo³ano komisjê ds. postêpowania o nadanie tytu³u naukowego profesora drowi hab. Adamowi Grzechowi,
prof. PWr.
• Na kolejnym posiedzeniu Rady
Wydzia³u, które odby³o siê tak¿e 16
paŸdziernika, wszczêto postêpowanie
o nadanie tytu³u naukowego profesora
drowi hab. Adamowi Grzechowi, prof.
i wyznaczono recenzentów dorobku
naukowego kandydata.
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RoboCup-2002
Dokoñczenie ze strony 39

WSPOMNIENIA I ZAPISKI
W zwi¹zku z obchodami Roku Steinhausowskiego ukaza³o siê II wydanie jego „Wspomnieñ i zapisków”, które przy wsparciu finansowym Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i Politechniki Wroc³awskiej zosta³o wydane przez Oficynê Wydawnicz¹
ATUT – Wroc³awskie Wydawnictwo Oœwiatowe. Publikacja opracowana przez Aleksandrê Zgorzelsk¹ zosta³a zredagowana i uzupe³niona (w stosunku do pierwszej edycji) przypisami przez prof. Romana
Dudê. Oprócz pierwotnej przedmowy Kazimierza Dziewanowskiego
czytelnicy znajd¹ w ksi¹¿ce przedmowê prof. Aleksandra Werona,
dyrektora Centrum Hugona Steinhausa.
Zachêcamy do lektury.

„Chemiczny œwiat”
Dokoñczenie ze strony 28

ko po to, aby gromadz¹c w swoim ciele te paskudztwa staæ siê niejadalnymi dla swoich naturalnych wrogów. Posuwaj¹ siê czasem do
zatê¿ania truj¹cych alkaloidów w swoim organizmie (nawet do 20%
suchej masy!) albo do przekazywania swych zasobów toksyn potomstwu (œciœlej: jajom), a pochodne tych toksyn staj¹ s¹ feromonem. S¹
te¿ stworzenia ¿eruj¹ce na roœlinach zawieraj¹cych œrodki halucynogenne (np. skopolaminê). Doznaj¹ zapewne halucynacji i wpadaj¹ w
delirium. S¹ po prostu naæpane! Wœród istot wodnych jest podobnie... tylko jeszcze gorzej.
Z tej grozy wyrwa³a s³uchaczy pani dr hab. J.So³oducho. Wed³ug
niej prawie wszystko, co jemy, jest afrodyzjakiem. Kasza jaglana,
miód, czosnek, ca³a gama wyrobów firmy Kamis (byæ mo¿e autorka
jest jej stypendystk¹?): bazylia, tymianek, pieprz, cynamon, goŸdziki, pomidory, pory..., owoce, ¿e nie wspomnimy ju¿ o winie i lubczyku. Niepokój s³uchaczy budzi³y jedynie te roœliny (np. dynia), które
wystêpowa³y w poprzednim wyk³adzie w ca³kiem innym kontekœcie.
Mo¿e to te feromony?
Wyk³ad „Chemia w kryminalistyce” odsy³a³ nas znowu do trucizn, g³ównie arszeniku. W uzupe³nieniu antymon, rtêæ i fosfor, a tak¿e
alkaloidy (np. morfina, chinina, kofeina, nikotyna czy atropina otrzymywana w procesie destylacji wy¿ej wspomnianej skopolaminy).
Wiele inicjatywy wykazano w wytwarzaniu tych trucizn, a jeszcze
wiêcej – przy ich identyfikacji.
Ch³odniejszy nurt nauki zaprezentowa³ prof. Szczepan Roszak w
wyk³adzie „Chemia teoretyczna – utopia czy rzeczywistoœæ?”
Mówca próbowa³ oceniæ stan rozwoju metod teoretycznych jako
narzêdzia badawczego w chemii. Przyznana za tworzenie aparatu teoretycznego Nagroda Nobla dla teoretyków Pople’a i Kohna formalnie otwiera nowy okres dla chemii teoretycznej – okres doœwiadczeñ
chemicznych. Czy doprowadzi to do nowych odkryæ pochodz¹cych z
komputera? Przysz³oœæ poka¿e.
Nastêpnym mówc¹ mia³ byæ d³ugoletni dziekan Wydzia³u Chemicznego PWr Miros³aw Soroka. Jednak¿e z powodu opóŸnieñ w
programie jego wyk³ad pt. „XIV Ksiêga Boconona” grozi³ wejœciem
w kolizjê z szanowanym przez œrodowisko akademickie terminem
obiadu. Sk³oni³o to autora (znanego z wrodzonego taktu) do zmiany
tematu, który móg³by siê zmieœciæ w 10 minutach. Zebrani us³yszeli
opowiastkê o tym, co powinni robiæ w ¿yciu i czym siê kierowaæ.
Wyst¹pienie przyjêto z entuzjazmem, zaœ wyk³ad przeniesiono na któreœ z przysz³ych spotkañ.
Nie zdradzimy naszym Czytelnikom wszystkich atrakcji sympozjum. Zapraszamy do udzia³u w nastêpnej sesji. Powiemy tylko, ¿e
ca³a impreza mia³a swój fina³ podczas spotkania towarzyskiego w
klubie „Katakumby”. (mk)

towaæ w rozgrywkach Ligi symulacyjnej. Do³¹czy³ do nich przebywaj¹cy w Japonii dr Tomasz Kubik (wspó³twórca poprzedniej
dru¿yny). Studenci nale¿¹ do Ko³a Naukowego Informatyki Systemów Autonomicznych i Adaptacyjnych SKN-ISA2. Opiekunami i za³o¿ycielami Ko³a s¹ doktorzy Rogaliñski i Piasecki. Skupia
ono oko³o 40 studentów Wydzia³u Elektroniki z ró¿nych lat i kierunków. Czêœæ osób zajmuje siê robotami budowanymi z klocków
LEGO MINDSTORMS, czêœæ – tworzeniem programów na rozgrywki RoboCup.

Jak dosz³o do wyjazdu na japoñskie mistrzostwa?
Prace nad stworzeniem dru¿yny trwaj¹ od kilku lat. W 2000
roku zespó³ pod nazw¹ WROC£AW UT po raz pierwszy wzi¹³
udzia³ w oficjalnych zawodach – europejskich mistrzostwach EuRoboCup-2000 (6 miejsce na 13 startuj¹cych dru¿yn).
W tym roku ambicj¹ uczestników Ko³a sta³ siê start w Mistrzostwach Œwiata RoboCup-2002. Warunkiem uczestnictwa by³a
wstêpna kwalifikacja. Odbywa siê ona na podstawie dostarczonych organizatorom danych, na które sk³adaj¹ siê „logi” z rozegranych meczów (przebieg meczu z wybranymi dru¿ynami) i materia³y informacyjne o naukowej dzia³alnoœci kandydatów. W
kwietniu 2002 przysz³a wiadomoœæ, ¿e reprezentacja Politechniki
przesz³a ten etap z powodzeniem. By³o to ju¿ sporym sukcesem,
poniewa¿ zaaprobowano tylko 45 z 85 zg³oszonych dru¿yn. Podjêto starania o finanse. Dziêki ¿yczliwoœci dziekana Wydzia³u Elektroniki, dyrektora Instytutu Cybernetyki Technicznej oraz prorektorów ds. nauczania i ds. studenckich zgromadzono potrzebne œrodki. Nie uda³o siê niestety namówiæ na pomoc w³adz samorz¹dowych
ani wojewódzkich. Potem nale¿a³o szybko rezerwowaæ samolot,
hotel etc. Równolegle wci¹¿ prowadzono prace nad udoskonaleniem oprogramowania.
Trasa by³a d³uga: przez Berlin, Londyn i Tokio.
W pierwszym dniu rozgrywek dru¿yna rozegra³a 4 mecze, ka¿dy 2 razy po 5 minut. Spoœród 4 meczów 1 by³ zwyciêski. W ten
sposób dru¿yna Politechniki zajê³a 32. miejsce wœród 42 dru¿yn.
Teraz mo¿na by³o zaj¹æ siê zwiedzaniem interesuj¹cych miejsc
i obiektów. W ci¹gu 6 dni pobytu nale¿a³o obejrzeæ nie tylko
wszystkie prezentacje, ale wzi¹æ udzia³ w pokazie programowania i wystawie osi¹gniêæ robotyki. Licznych zwiedzaj¹cych RoboCup goœci (g³ównie Japoñczyków) by³o podobno 117 tysiêcy!
Dla wroc³awskiej dru¿yny by³a to tak¿e okazja do nawi¹zywania licznych kontaktów. Towarzystwo by³o miêdzynarodowe,
choæ wszyscy mówili po angielsku. Przewa¿ali mieszkañcy Azji,
ale byli te¿ miêdzy innymi Rosjanie z St. Petersburga, Niemcy i
Amerykanie.
Kontakty z zespo³ami pracuj¹cymi nad podobn¹ problematyk¹
stwarzaj¹ nadziejê na stworzenie forum lokalnych rozgrywek. W
ramach dzia³alnoœci Ko³a Naukowego obecnie dwa zespo³y studentów przygotowuj¹ w³asne dru¿yny. Jeœli znajd¹ siê inni chêtni,
mo¿liwe bêdzie zorganizowanie lokalnych rozgrywek sparingowych. Wszystko to ma na celu przygotowanie do kolejnych zawodów. W nadchodz¹cym sezonie przewidziane s¹ dwie imprezy:
RoboCup German Open 2003 w dniach 10-13 kwietnia 2003 r.
w Padeborn (Niemcy),
RoboCup 2003 Championship w dniach 2-11 lipca 2003 r. w
Padwie (W³ochy).
Pawe³ ‘Trociu’ Trociñski zachêca wszystkich chêtnych, aby
przy³¹czali siê do grona entuzjastów. Zaprasza do sali 6 w budynku D-6 lub na stronê http://autonom.ict.pwr.wroc.pl/ P
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