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Zwi¹zkowiec z PWr w MOPie
Od 3 do 19 czerwca w Genewie trwa³a
91 sesja Miêdzynarodowej Konferencji Pracy, czyli Zgromadzenia Ogólnego Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Mia³a ona akcent polski, poniewa¿ na wiceprzewodnicz¹cego sesji z ramienia pracowników wybrano dra Tomasza Wójcika (NSZZ „Solidarnoœæ”), pracownika Politechniki Wroc³awskiej. W czasie sesji zabrali te¿ g³os
wiceminister MGPiPS Krzysztof Pater, Ryszard £epik (OPZZ) i reprezentant polskich
pracodawców Leszek Karwowski (Wroc³awskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania
S.A.), od listopada 2001 cz³onek Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospodarczych.
Leszek Karwowski poruszy³ kwestiê
trudnoœci, jakie polskiemu spo³eczeñstwu
sprawi³y zmiany ekonomiczne i spo³eczne.
Powodem problemów jest, w jego opinii, niedostateczna elastycznoœæ rynku pracy. Nowoczesne œrodowisko ekonomiczne, globalizacja, konkurencja i gwa³towny rozwój
technologiczny, które kszta³tuj¹ warunki pracy i zatrudnienia zmuszaj¹ do wprowadzenia nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych rynku
pracy, a zw³aszcza zmian w sztywnym prawie pracy. – powiedzia³. Do pozytywnych
czynników rozwojowych zaliczy³ coraz
wiêksz¹ otwartoœæ zwi¹zkowców na negocjacje z pracodawcami, zrozumienie potrzeby zmian w prawie pracy ze strony rz¹du
i ustawodawcy, proces akcesji do UE, a tak¿e fakt, ¿e Trójstronna Komisja Spo³ecznoGospodarcza rozpoczê³a negocjacje na temat
g³ównych problemów polityki gospodarczej
i spo³ecznej. Pracodawcy ufaj¹, ¿e szeroki
dialog spo³eczny przyspieszy porozumienie
niezbêdne Polakom do przezwyciê¿enia z³o¿onych problemów kraju.
Mniej optymistyczn¹ wizjê polskiego
rynku pracy zaprezentowa³ Ryszard £epik
(OPZZ). Sytuacjê pracowników okreœli³ jako
dramatyczn¹ ze wzglêdu na masowo wystêpuj¹ce – zw³aszcza w ostatnim roku – przypadki niep³acenia za pracê lub z powodu powa¿nych opóŸnieñ w realizacji tych zobowi¹zañ. W jego ocenie co trzeci zak³ad pracy ma takie k³opoty. Szczególnie dotyczy to
budownictwa, s³u¿by zdrowia i firm produkuj¹cych na eksport. Bezrobocie, które

w skali kraju wynosi 19%, w grupie osób do
25 lat przekroczy³o 40%. To sprawia, ¿e stosunki pracy przypominaj¹ XIX wiek. Sprawê pogarsza fakt, ¿e wymiar sprawiedliwoœci nie radzi sobie z licznymi roszczeniami
cywilnymi.
Ryszard £epik widzi potrzebê uchwalenia
kodeksu postêpowania etycznego pracodawcy i praktycznego stosowania dziewiêciu podstawowych zasad dotycz¹cych praw cz³owieka, standardów pracy i ochrony œrodowiska
wyra¿onych w og³oszonym przez ONZ „The
Global Compact”. Dzia³acz OPZZ nie widzi
chyba jednak nadziei na szybk¹ poprawê sytuacji, bo wezwa³, by poruszyæ kwestiê p³ac
na nastêpnej sesji MKP.
Wiceminister Krzysztof Pater w swoim
wyst¹pieniu zadeklarowa³, ¿e walka z ubóstwem jest jednym z priorytetów rz¹du, który reprezentuje. Rz¹d polski nie chce za
wszelk¹ cenê broniæ ka¿dego miejsca pracy,
pragnie raczej u³atwiaæ tworzenie nowych.
S³u¿yæ ma temu znowelizowany w 2002 r.
kodeks pracy. (Trwaj¹ prace nad drugim etapem zmian legislacyjnych.) Intencj¹ ustawodawców by³o obni¿enie kosztów pracy i obci¹¿eñ administracyjnych. Œrodkiem do osi¹gniêcia zmian jest zwalczanie bezdomnoœci
i patologii spo³ecznych, staranie o poprawê
poziomu wykszta³cenia obywateli i przezwyciê¿anie niesprawnoœci jednostek. Rz¹d liczy tu na pomoc organizacji pozarz¹dowych,
przygotowuje te¿ strategiê walki z ubóstwem
i odrzuceniem spo³ecznym.
***
Delegaci na MKP omawiali liczne tematy, w³¹cznie z now¹, obejmuj¹c¹ ca³y œwiat
koncepcj¹ walki z ubóstwem, dzia³aniami na
rzecz poprawy bezpieczeñstwa pracy, zwalczaniem pracy przymusowej i przeciwdzia³aniem dyskryminacji w miejscu pracy. Podsumowuj¹ce obrady wyst¹pienie dra Tomasza Wójcika, wiceprzewodnicz¹cego 91 sesji MOP, daje obraz poruszanych tam
problemów. Powiedzia³ on:
By³o zaszczytem dla mnie i dla reprezentowanych przeze mnie polskich pracowników, ¿e mog³em pe³niæ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego podczas sesji Miêdzynarodowej
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R O Z M A I T O Œ C I
¯YWIENIE W LECIE

W miesi¹cach letnich mo¿emy siê spodziewaæ ograniczeñ w dostêpie do placówek ¿ywienia zbiorowego.
Bar „Ready`s” w budynku A-1 bêdzie
czynny do koñca lipca w godz. 8.0016.00. Sto³ówka „Akademicka” po remoncie rozpocznie dzia³alnoœæ 18 sierpnia. Tego samego dnia po przerwie urlopowej wznowi dzia³alnoœæ klub pracowniczy w bud. A-1. Pozosta³e placówki
gastronomiczne na uczelni w lipcu i sierpniu bêd¹ nieczynne.
DZIEÑ NAUKI

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
przypomina, ¿e we wspó³pracy z Telewizj¹
Polsk¹ S.A. organizuje 20 wrzeœnia br. (sobota) ogólnopolski DZIEÑ NAUKI. W tym
dniu bêd¹ odbywa³y siê Festiwale Nauki w
kilku miastach Polski: Bielsku-Bia³ej, Kielcach, Opolu, Warszawie i Wroc³awiu. W³¹czenie siê w organizacje DNIA NAUKI
2003 zapowiedzia³ tak¿e oœrodek w Bydgoszczy. DZIEÑ NAUKI 2003 bêdzie
obecny w programach TVP1, TVP2 i
TVP3, bêdzie tak¿e prezentowany w telewizji POLONIA (program DNIA NAUKI
podamy w najbli¿szym czasie). Tydzieñ
poprzedzaj¹cy DZIEN NAUKI Telewizja
poœwiêci na prezentacje osi¹gniêæ polskich
uczonych.
Szczegó³y pod adresem:
http://www.mnii.gov.pl/pub/kbninfo/
20030717.html
WYCIECZKA ZNP

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego zorganizowa³ w dniach 19-22 czerwca wycieczkê dla pracowników i emerytów PWr
oraz ich rodzin. Wziê³y w niej udzia³ 44
osoby.
Trasa wycieczki by³a bardzo urozmaicona pocz¹wszy od zwiedzania Wadowic,
w¹wozów: Homole i Sobczañskiego, przez
zdobycie Trzech Koron, udany sp³yw Dunajcem, a¿ po zwiedzanie zamków: Nidzicy i Czorsztyna wraz z zapor¹. Zobaczyliœmy Szczawnicê i jej okolice, ³¹cznie ze
stron¹ s³owack¹. W drodze powrotnej byliœmy te¿ w £agiewnikach i na krakowskim
Kazimierzu.
Wycieczkê poprowadzi³ niezawodny
pan dr Henryk Wojciechowski, który dzieli³ siê z nami swoj¹ ogromn¹ wiedz¹ turystyczn¹ i historyczn¹. Za kó³kiem naszego

autobusu by³ jak zawsze mi³y i uczynny
pan Jurek Pachnik.
Uczestnicy wycieczki dziêkuj¹ Radzie
Zak³adowej ZNP za zorganizowanie tak
uroczego wypoczynku w przepiêknej
Szczawnicy.
Teresa Fruziñska, mgr Anna Dusza,
mgr Magda Kowalczyk,
Krystyna Walkosz, Iza Zasêpa

NAGRODY
MINISTRA INFRASTRUKTURY
ZA PRACE MAGISTERSKIE,
DOKTORSKIE I PUBLIKACJE
W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY

cy Politechniki Wroc³awskiej, którzy skorzystali z pomocy fundacji. Oto oni:
1. Stypendia krajowe dla m³odych naukowców:
• mgr Robert Góra – Instytut Chemii
Fizycznej i Teoretycznej PWr
• mgr Marek Korkusiñski – Instytut Fizyki PWr
2. Krajowe stypendia wyjazdowe:

„Rewaloryzacja osiedla Brochów we
Wroc³awiu”, autor: mgr in¿. arch. Alena
Kononowicz, promotor: prof. Gra¿yna Baliñska – Wydzia³ Architektury, Politechnika Wroc³awska.

• dr Leszek Latacz, dr Bogumi³ Rajkowski – Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej PWr –Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut In¿ynierii Wojskowej
• dr Tomasz Misiaszek – Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej PWr – Uniwersytet Jagielloñski, Wydzia³ Chemii
• dr El¿bieta Wojaczyñska – Instytut
Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii PWr – Instytut Chemii Organicznej PAN, W-wa

Wyró¿nienia za prace magisterskie

3. Zagraniczne stypendia konferencyjne:

„Rewaloryzacja osiedla Z³otniki we
Wroc³awiu”, autor: mgr in¿. arch. Katarzyna Gryniewicz, promotor: prof. Wanda
Kononowicz – Wydzia³ Architektury, Politechnika Wroc³awska.

• dr Ma³gorzata Kabsch-Korbutowicz –
Instytut In¿ynierii Ochrony Œrodowiska
PWr – Francja
• dr Artur Mucha – Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii –
W³ochy
• dr Bo¿ena Fr¹ckowiak – Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii – Japonia

Nagrody za prace magisterskie

Wyró¿nienia za prace doktorskie
„Bazylika biskupia w Novae”, autor: dr
Zygmunt Kalinowski, promotor: prof. Stanis³aw Medeksza – Wydzia³ Architektury,
Politechnika Wroc³awska.
Gratulujemy!
KONKURS INNOWACYJNY
MESSER GRIESHEIM GMBH

Po raz trzeci firma Messer Griesheim
GmbH z Krefeld og³asza konkurs dla m³odych naukowców, doktorantów, pod has³em
„Innowacyjne zastosowanie gazów technicznych”. Zainteresowani s¹ proszeni o
przesy³anie prac dyplomowych, doktorskich, wyników prowadzonych projektów.
Szczegó³y na stronach Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji http://www.mnii.gov.pl/
pub/kbninfo/20030724.html.
NOWY RAPORT FNP

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej og³osi³a swój coroczny raport podsumowuj¹cy
jej dzia³alnoœæ w 2002 r. Oprócz informacji o realizowanych w zesz³ym roku programach i sprawozdania finansowego, zamieszcza równie¿ listy laureatów i beneficjentów. Wœród nich s¹ równie¿ pracowni-

4. Program TECHNE
• Wydzia³ Elektroniki, Mikrosystemów
i Fotoniki PWr – dr in¿. Teodor P. Gotszalk
– Dokoñczenie budowy i uruchamiania
prototypowego systemu do pomiaru i wytwarzania nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddzia³ywañ.
5. Program SUBIN
• Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii – prof. Pawe³ Kafarski – Dofinansowanie naprawy i modernizacji spektroskopu magnetycznego rezonansu j¹drowego
• Wydzia³ Elekroniki, Mikrosystemów i
Fotoniki – dr Marek T³acza³a – dofinansowanie kosztów zakupu gazowego miernika szczelnoœci.
NOWY INFORMATOR O PWR

Nowy informator (w jêzyku angielskim)
o Politechnice Wroc³awskiej jest dostêpny
w magazynie w gmachu g³ównym (A-1),
gdzie nale¿y sk³adaæ zamówienie.
Koszt jednego egzemplarza - 18 z³.
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XI posiedzenie Senatu
3.07.2003
• Senat przez aklamacjê przyj¹³ uchwa³ê popieraj¹c¹ inicjatywê KRUWiO, by w
roku 25-lecia pontyfikatu Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II i 50-lecia Jego habilitacji
nadaæ Mu Z³oty Laur Akademicki – ustanowione specjalnie w tym celu, najwy¿sze
honorowe wyró¿nienie œrodowiska akademickiego Wroc³awia i Opola.
• Kolejnemu punktowi posiedzenia przewodniczy³ prof. G.Bessler, poniewa¿ JM
Rektor zdawa³ sprawê z dzia³alnoœci
Uczelni w roku 2002. Poinformowa³, ¿e
PWr ma 3810 pracowników na pe³nych
etatach. Po przeliczeniu etatów u³amkowych uzyskuje siê w sumie 3989 etatów.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni stanowi¹ 49%, naukowo-techniczni
i naukowo-in¿ynieryjni 19%, a s³u¿ba biblioteczna, administracja i obs³uga 32%. Na
1 nauczyciela akad. przypada³o 1,01 pracownika pomocniczego. Jest to najwy¿szy
wskaŸnik wœród politechnik, ale z roku na
rok maleje (w 2001 r. 1,06), gdy¿ w grupie
nauczycieli tendencja jest wzrostowa,
w grupie n-t i n-in¿ malej¹ca, zaœ w trzeciej z wymienionych grup – stabilna.
Œrednia wieku kadry z doktoratem
(1240 osób) wynosi 49 lat, z habilitacj¹
(240 osób) – 55 lat, a profesorów tytularnych (155 osób, w tym 85 zw., 70 nzw.)
Uczelnia ma ponadto 166 profesorów nzw.
bez tytu³u, 89 wyk³adowców i 196 starszych wyk³adowców oraz 29 lektorów i nauczycieli jêzyka.
Proporcja pracowników naukowych do
profesorów tytularnych wynosi 3,1. To
wskaŸnik typowy dla uczelni technicznych
w Polsce.
Od ok. 2 lat tendencje rozwoju kadry s¹
dobre. Na studiach doktoranckich jest 997
osób, w tym 69 na zaocznych. W ub.r. 118
osób doktoryzowa³o siê, 31 – habilitowa³o, a 20 uzyska³o tytu³ profesora (tu pewien niepokój budzi niewielki spadek.)
Dzia³alnoœæ naukowa i badawcza charakteryzuje siê w pierwszym rzêdzie publikacjami. Zdokumentowano ich w ub. r.
4460, ale publikowanych – 3334 (2351
krajowych, 866 zagranicznych). W tej liczbie jest 86 publikacji zwartych, 21 patentów. W stosunku do potencja³u naukowego uczelni ma³o jest projektów badawczych: 689 tematów badañ w³asnych i statutowych, 314 grantów indywidualnych
KBN (w tym 34 ostatnio przyjête). Od
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2000 r. obserwuje siê spadek liczby grantów indywidualnych KBN. W 2002 r. pracownicy PWr uczestniczyli w 16 programach celowych, 10 zamawianych i 30
SPUB. Wspó³pracê z podmiotami gospodarczymi cechuje jeszcze szybszy zanik:
2000 r. – 292 umowy, 2001 r. – 201, 2002
r. – 173.
Wspó³praca z zagranic¹ w dziedzinie
kszta³cenia (Soktrates/Erasmus) sprawi³a,
¿e w toku jest ok. 10 zagranicznych przewodów doktorskich; 2 zakoñczono. We
wspó³pracy z UT w DreŸnie prowadzony
jest 1 przewód habilitacyjny.
PWr oferuje kszta³cenie na 23 kierunkach. Obci¹¿enie dydaktyczne to 622 tys.
godz., w tym 182 tys. godz. ponadwymiarowych. Na samodzielnego pracownika
naukowego przypada 79 studentów, czyli
Politechnice jako ca³oœci daleko do przyjêtego przez PKA dla wiêkszoœci kierunków technicznych progu 90 st. / sam. pracownika nauk. Jednak¿e 6 lub 7 kierunków
kszta³cenia przekroczy³o ju¿ tê granicê.
Konieczne jest tam wzmocnienie kadrowe.
Nowa ustawa pozwoli na scalanie kierunków studiów, tworzenie makrokierunków.
Na 1 nauczyciela akad. przypada u nas
16 studentów (próg PKA: 18).
Liczba studentów wzros³a w 2002 r.
o 6%. W 80% s¹ to studenci dzienni (najwy¿szy wskaŸnik wœród uczelni technicznych). W filiach by³o 2989 studentów. Liczba absolwentów: 4237 (3118 mgr in¿.)
Stypendia socjalne wyp³acano 3300 studentów, 4000 mia³o wy³¹cznie naukowe
stypendia. Uprawnieni do korzystania do
DS to 13500 osób, ale uczelnia ma tylko
3190 miejsc w 14 DS (11 we Wroc³awiu).
Uczelnia nie jest w stanie zrealizowaæ ambicji studentów dotycz¹cych wyjazdów
zagranicznych. Bogata dzia³alnoœæ studencka owocuje 40 organizacjami studenckimi
i ponad 40 ko³ami naukowymi.
Maj¹tek uczelni to 290 obiektów,
w tym 21 podlegaj¹cych konserwatorowi
zabytków i bêd¹ce w jej dyspozycji 95 ha.
Wœród zakoñczonych inwestycji, jest
modernizacja budynków D-5 i F-4. Trwa
przebudowa B-4 i Centrum Naukowo-Badawczego Wydz. Elektrycznego. W sumie
w 2002 r. inwestycje i remonty poch³onê³y
22, 86 mln z³.
Bud¿et uczelni (305,545 mln z³) by³
o 4,5% wiêkszy od poprzedniego. Dotacja
MENiS to 53% tej sumy, 14% – dotacja
KBN, 6% – granty indywidualne, 7% –

T

U

w³asna dzia³alnoœæ badawcza, 13% – przychody z dydaktyki, a 7% – z operacji finansowych. Ta ostatnia pozycja maleje,
podobnie jak przychody z w³asnej dzia³alnoœci badawczej. W latach 2000—2002
wzrós³ udzia³ zysków z dydaktyki.
Koszty dzia³alnoœci wzros³y o 4,8%
i wynios³y 283 mln z³. Dzia³alnoœæ dydaktyczna poch³onê³a 63%, dzia³alnoœæ badawcza 26,9%, reszta –10,1%. Zysk netto
22,257 mln z³ wynika z przychodów z operacji finansowych.
Wykszta³cenie 1 studenta kosztuje œrednio 5900 z³ (zale¿nie od wydzia³u: od 3100
do ponad 8000 z³), a dotacja MENiS to
5200 z³/st. Koszt ten generalnie maleje od
2 lat, ale s¹ wydzia³y, które zwiêkszaj¹ go
mimo umasowienia studiów.
W 2002 r. spad³y koszty poœrednie, ale
oczekujemy wzrostu kosztów energii.
Wyniki za rok 2002 mo¿na uznaæ za
pozytywne. Na podkreœlenie zas³uguj¹:
– systematyczny wzrost liczby studentów i absolwentów,
– zmniejszanie siê zatrudnienia o ok. 1%
w ostatnich dwóch latach,
– wzrost liczby studentów przypadaj¹cych na jednego nauczyciela akademickiego,
– wzrost liczby profesorów tytularnych,
a w nastêpstwie tego liczby osób na stanowiskach profesorów zwyczajnych,
– wzrost liczby zakoñczonych przewodów habilitacyjnych,
– wzrost liczby uczestników studiów
doktoranckich oraz wypromowanych doktorów,
– zmniejszenie (na czêœci wydzia³ów)
œredniego kosztu kszta³cenia w przeliczeniu na jednego studenta,
– wzrost œredniej liczby publikacji przypadaj¹cy na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego.
Ponadto uczelnia podjê³a wiele dzia³añ usprawniaj¹cych organizacjê.
Usprawniono obieg dokumentów, porz¹dkowano zarz¹dzanie baz¹ materialn¹, regulowano procedury zamówieñ publicznych,
zmieniono regulamin finansowy i regulamin gospodarki finansowej. Powsta³ fundusz stabilizacji i rozwoju. Stworzono dobre warunki dzia³ania Stowarzyszenia Absolwentów i Funduszu Rozwoju PWr. Przygotowywano siê do podjêcia audytu
wewnêtrznego i procedur z tym zwi¹zanych. Dokonano tez przegl¹du warunków
BHP. Opracowywano plan zagospodarowania przestrzennego.
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Uczelnia podjê³a kroki zapewniaj¹ce
dobr¹ jakoœæ kszta³cenia (nowa formu³a
Komisji Akredytacyjnej).
Trwaj¹ prace nad studiami dwustopniowymi organizowanymi wspólnie z innymi
uczelniami (np. z WSzOficWL¹d. i WSz
Po¿arnictwa w Warszawie). D¹¿y siê do
usprawnienia pracy dziekanatów. Rozwi¹zania wymagaj¹ sprawy dzia³alnoœci filii,
uniwersytetu otwartego, gospodarki salami. Trwaj¹ prace nad „Suplementem do
dyplomu”
Dzia³ Nauki koordynuje dzia³ania
zwi¹zane z przetargami i zajmuje siê kwestiami wynikaj¹cymi z praw autorskich.
Przygotowuje katalog ofert dla miasta
i regionu. Prowadzi grant celowy na koncepcjê regionalnej strategii innowacyjnej.
Organizowane s¹ konkursy. Przygotowuje siê wykaz unikatowej aparatury.
Trwaj¹ przygotowania do stworzenia biblioteki oprogramowania. Istotnym zadaniem jest rozdzielenie infrastruktury sieci PWr od WASK. Informatyzacja to ca³y
szereg problemów, zakoñczono przetarg
na dostawê i wdro¿enie systemu informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie
uczelni¹ w zakresie p³ac, finansowania
i rachunkowoœci zarz¹dczej. Powo³ano
Dzia³u Informatyzacji PWr. Uczelnia
wesz³a do konsorcjum „Wirtualna Politechnika”.
Wiele siê dzieje w sprawach studenckich. Zmieniono zasady finansowania dzia³alnoœci studenckiej. Zmodernizowano salê
w T-9, która bêdzie przeznaczona na dzia³alnoœæ muzyczn¹. Zaawansowane s¹ sprawy uruchomienia radia studenckiego.
Wprowadzono nowe zasady i algorytm
podzia³u funduszu stypendialnego na wydzia³y.
Przeprowadzono ankietê na temat warunków ¿ycia studentów. Zwrócono uwagê na dzia³alnoœæ wychowawcz¹. Stwierdzono potrzebê wspó³pracy z policj¹. Znowelizowano regulamin stypendiów specjalnych. Zajêto siê problemem dostêpu
radiowego do Internetu dla studentów
mieszkaj¹cych na stancjach..
We wspó³pracy z Fundacj¹ „Manus”
powstaje mini-inkubator przedsiêbiorczoœci.
Powsta³a Rada Adiunktów, której przewodniczy dr K.Rudno-Rudziñski.
Prof. A. Ha³as podj¹³ siê opracowania
projektu nowego statutu PWr.
Powo³ano Konwent Godnoœci Honorowych.
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W³adze uczelni analizowa³y model
kariery pracowników. Co ósmy pracownik dydaktyczny pracuje w „instytucjach edukacyjnych”. Rozwa¿a siê wiêc
stworzenie systemu motywacyjnego, który zachêca³by do anga¿owania siê w pracê na PWr. Rozwa¿a siê zmianê algorytmu podzia³u dotacji bud¿etowej na wydzia³y, zmianê systemu przedmiotów
ogólnouczelnianych, uzale¿nianie awansów, wyjazdów zagranicznych etc. pracowników n-d. od realizowanych zleceñ,
umów i grantów i uwzglêdnienie w kalkulacji grantów kosztów osobowych
obok honorariów.
W stosunku do osób nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi zostanie wprowadzony (po uzgodnieniu ze zwi¹zkami
zawodowymi i PIP) system motywacyjny,
który uzale¿ni wysokoœæ dodatku funkcyjnego od wyników finanoswych jednostki
w poprzednim roku.
Analizowana jest koncepcja, by w miarê mo¿liwoœci zatrudnianie emerytów nastêpowa³o na zasadzie zleceñ i umów
o dzie³o.
W dyskusji zabra³ g³os dyr. BG dr
H.Szarski, który stwierdzi³ potrzebê podsumowania sukcesów badawczych i dydaktycznych. Przypomnia³ te¿ o uruchomionym systemie ALEPH i o Bibliotece Wydzia³u IZ.
Na pytanie prof. A.Ha³asa o sytuacjê
filii JM Rektor stwierdzi³, ¿e aspekty
ekonomiczne i prawne (m.in. wymogi
PKA, która wymaga przypisania kadry
do filii) s¹ niesprzyjaj¹ce. Niebezpieczny jest te¿ konflikt interesów: aktywni
parlamentarzyœci stworzyli prywatne
szko³y w miastach bêd¹cych siedzibami
filii PWr.
Prof. K.Wójs podkreœli³ pozytywne
skutki porz¹dkowania procedur zamówieniowych. Poruszy³ kwestiê obiektywnych
i subiektywnych przyczyn spadku iloœci
umów z gospodark¹. Zauwa¿y³, ¿e system
godzin nadliczbowych w dydaktyce wygenerowa³ rynek, który nie zawsze sprzyja
kszta³ceniu.
JM Rektor popar³ apel o lepsz¹ jakoœæ
nauczania, zw³aszcza ¿e przesta³ obowi¹zywaæ algorytm wi¹¿¹cy dotacjê z liczb¹
studentów.
Prof. R.Bêdziñski podkreœli³ rolê rozwoju studiów doktoranckich. Program
Sokrates, jak stwierdzi³, stanowi³ wsparcie dla s³abych uczelni UE. Pora nawi¹zaæ
partnerskie kontakty z dobrymi uczelnia-
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mi. Nale¿y te¿ pójœæ œladem czo³owych polskich uczelni, które tworz¹ placówki doradcze pomagaj¹ce w³¹czyæ siê w badania europejskie.
Nale¿y dbaæ o wiêzi miêdzywydzia³owe,
wspieraæ interdyscyplinarne badania i programy kszta³cenia.
Prof. R.Bêdziñski wyrazi³ te¿ obawê, ¿e
przygotowywany projekt statutu mo¿e przynieœæ rozwi¹zania niespójne z now¹ ustaw¹,
która przynieœæ ma du¿e zmiany (np. nie
stosuje pojêcia „wydzia³”). W sprawach
organizacyjnych zaleca³ wzorowanie siê na
prywatnych uczelniach.
W tej ostatniej sprawie JM Rektor przypomnia³, ¿e prywatne uczelnie s¹ zwykle
mniejsze, co rzutuje na ich organizacjê (np.
nie potrzeba wielostopniowego zarz¹dzania). Ponadtoistniej¹cym instytucjom prawo pracy nie pozwala na swobodn¹ wymianê czy selekcjê pracowników. (Tu nale¿y
odwo³aæ siê do pomys³u dziekana M.Soroki, ¿e nale¿a³oby rozwi¹zaæ uczelniê i zacz¹æ nabór od pocz¹tku.)
We wspó³pracy z zagranic¹ rzeczywiœcie
nale¿y szukaæ kontaktu z dobrymi uczelniami. PWr wspiera tworzenie centrów. W
kszta³ceniu w dziedzinach podstawowych
dobrym zjawiskiem jest stworzenie SPPI
(na IZ).
Prof. A.Weron podkreœli³, ¿e s¹ zjawiska niepoddaj¹ce siê statystyce: np. obecnoœæ prawdziwych mistrzów wœród kadry
naukowej, z³e przygotowanie studentów do
podejmowania studiów doktoranckich.
Dr A.Grzegorczyk podniós³ kwestiê
przeszeregowañ i prosi³ o odpowiednie
dane.
JM Rektor powiedzia³, ¿e na œrednie
wynagrodzenie wœród pracowników dydaktycznych znacznie wp³ywaj¹ nadgodziny.
Bez tego œrednie zarobki wynosi³yby nie
3589 z³, ale 3179 z³ (porównawczo: w roku
2001 by³o to 3241 z³.)
Na s³owa prof. J.Szafrana, ¿e wobec
malej¹cej dotacji bud¿etowej i rosn¹cych
wydatków potrzebne s¹ plany awaryjne, JM
Rektor odpar³, ¿e w³adze maj¹ na uwadze
ewentualne problemy, nie nale¿y siê jednak
spodziewaæ drastycznych kroków.
Prof. W.Kollek podkreœli³ potrzeby finansowe wydzia³ów.
Dr M.Paw³owski (Filia J.Góra) podkreœli³, ¿e koszty w³asne wszystkich filii z dojazdami to zaledwie 3,3 mln z³, czyli ok.
1% bud¿etu uczelni.
Senat przyj¹³ sprawozdanie za rok 2002
(52:0:1).
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• Senat popar³ wniosek o mianowanie
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
PWr dra hab. Krzysztofa Bogdana (W-11).
• Zaaprobowano te¿ propozycjê ponownego mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego PWr . dra hab.in¿. Micha³a Lisowskiego (W-5) i dra hab.in¿. Ryszarda Makowskiego (W-4).
• Zatwierdzono zaaprobowane przez
Komisjê Senack¹ ds. Akademickich, Kadry
Naukowej i Etyki kandydatury do Nagrody Senatu za dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w roku 2002. Otrzymaj¹ je:
W-1 prof. Zbigniew Baæ
W-2 prof. Piotr Konderla
W-3 prof. Andrzej Matynia
W-4 prof. Janusz Mroczka
W-5 prof. Janusz Kucharski
W-6 prof. Monika Hardygóra
W-7 dr Józef Kuropka
W-8 dr hab. Zygmunt Mazur, prof. nzw.
PWr
W-9 dr Maria Mazur
W-10 dr Jan Kulczyk
W-11 prof. Tomasz Byczkowski
W-12 prof. Stanis³aw Osadnik
SNJO mgr Marian Górecki
• Przez aklamacjê przyjêto wniosek, by
nadaæ imiê prof. Zygmunta Bodnara sali
322 w A-1. Pismo dyrektora Instytutu Fizyki prof. R.Poprawskiego w tej sprawie
by³o oparte uchwa³ami Rady Naukowej
i Rady Wydzia³u PPT.
Prof. Z.Bodnar, lwowianin, kierowa³
Katedr¹ Fizyki PWr przekszta³con¹ nastêpnie w Instytut Fizyki (poszerzony o fizykê teoretyczn¹). By³ w komisji ds. utworzenia SPPT. Jest na liœcie zas³u¿onych dla
PWr.
• Przyjêto uchwa³ê na temat rozliczania
badañ naukowych realizowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych PWr
w roku 2003. (49:0:4) Stwierdza siê w niej,
¿e obowi¹zek realizacji prac badawczych
w ramach obowi¹zków s³u¿bowych sprawia, ¿e czêœæ wynagrodzeñ osobowych
musi byæ finansowana ze œrodków na dzia³alnoœæ badawcz¹. Uchwa³a ta jest potrzebna z przyczyn formalnych.
• Prof. J.Szafran zreferowa³ prace Senackiej Komisji ds. Akademickich, Kadry
Naukowej i Etyki nad kodeksem etycznym.
We wspó³pracy z prof. K.Tchoniem przyjêto, ¿e oprócz zwiêz³ego dekalogu (opartego na kodeksie IEEE) powstanie Komisja ds. Etyki ad hoc. W sk³ad tej komisji
wejdzie dwóch reprezentantów du¿ych
wydzia³ów i dwóch – z ma³ych. Bêd¹ to:
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prof. Bogdan Burczyk (W-3) prof. Krzysztof Abramski (W-4) prof. Jan Drzyma³a
(W-6) i dr Jerzy Szarynger (W-9).
Prof. K.Tchoñ podkreœli³, ¿e jest to rozwi¹zanie poœrednie miêdzy przyjêtym przez
UJ (uchwalony dokument) i UW (dzia³a
tam Komisja Etyki).
Po drobnych uwagach co do sformu³owañ przyjêto (52:0:2) opracowany przez
prof. K.Tchonia kodeks, który zamieszczamy na str. 15.
Przyjêto te¿ (52:0:1) uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ zadowolenie z uchwalenia przez Senat UJ w dniu 25 czerwca „Akademickiego Kodeksu Wartoœci”, który okreœla obowi¹zuj¹ce pracowników zasady prawdy,
odpowiedzialnoœci, ¿yczliwoœci, sprawiedliwoœci, rzetelnoœci, tolerancji, lojalnoœci,
samodzielnoœci, uczciwoœci, godnoœci oraz
wolnoœci nauki i uczonych.
• Senat przyj¹³ (52:0:1) dokument
„Uwagi do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym”. Autorem czêœci zawartych tam uwag jest prof. A.Ha³as, który
jako wieloletni cz³onek RGSzW wskaza³ na
fakt, ¿e tytu³y naukowe, zawodowe nazewnictwo stosowane przez uczelnie nie s¹
chronione. Jak podkreœli³ prof. J.Szafran,
podobne kwestie by³y podnoszone w innych gremiach, s¹ nawet przedmiotem
uchwa³y Zjazdu Dziekanów wydzia³ów
Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Prof. R.Bêdziñski stwierdzi³, ¿e
RGSzW obecnie równie¿ zg³asza szereg
zastrze¿eñ do projektu. Dyskusyjna jest
propozycja, by ograniczenia wieloetatowoœci dotyczy³y tylko przysz³ych umów. Aktualni wieloetatowcy mieliby prawo zachowaæ wszystkie etaty na dotychczasowych
zasadach.
Do uchwa³y Senatu PWr zostanie do³¹czonych szereg szczegó³owych uwag dotycz¹cych pomocy dla studentów (autorstwa prorektora K.Rudno-Rudziñskiego),
spraw bibliotek i inn.
Grupa 97 pracowników BG skierowa³a
ponadto do min. K.£ybackiej list wyra¿aj¹cy pogl¹d, ¿e proponowana ustawa narusza status pracownika s³u¿by bibliotecznej.
• Prorektor ds. Nauczania prof. J.Œwi¹tek poinformowa³, ¿e w Gratzu odby³o siê
posiedzenie rektorów europejskich uczelni, którzy dyskutowali o wdra¿aniu Deklaracji Boloñskiej. Choæ minê³y ju¿ 4 lata od
jej podpisania, nie wszyscy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e celem tzw. Procesu Boloñskiego
jest utworzenie do 2010 r. – w wyniku pew-
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nych ogólnych zasad organizacji kszta³cenia – Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wy¿szego.
• Prorektor ds. Studenckich dr K. Rudno-Rudziñski przedstawi³ interesuj¹c¹
i obszern¹ analizê sytuacji materialnej studentów PWr. Jest ona wynikiem badañ ankietowych przeprowadzonych na grupie
979 studentów dziennych. Dokonano w niej
charakterystyki respondentów, ustalono ich
sytuacjê materialn¹ i badano ich ocenê pomocy materialnej. Ten obszerny materia³
wart jest osobnej prezentacji. Stwierdziæ
mo¿na, ¿e co 10. student cierpi biedê, a co
8. nie ma wsparcia z domu. Populacje poszczególnych wydzia³ów ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹, a stypendia socjalne – uwa¿ane za
niskie, stanowi¹ jednak istotn¹ pomoc. Prorektor uwa¿a, ¿e w tej sytuacji zadaniem
uczelni jest usprawnianie i korygowanie
regulaminów, troska o dobry system informacji, tworzenie sieci kontaktów miêdzy pracownikami i studentami oraz wspieranie dostêpu m³odych ludzi do kultury.
• JM Rektor poinformowa³, ¿e:
– MENiS og³osi³o nazwiska laureatów
nagród ministra. Nagrody indywidualne
przypad³y prof. Eugeniuszowi Roso³owskiemu (W-5), prof. Adamowi Grzechowi (W-8) i prof. Wojciechowi Adamskiemu (W-7), a zespo³owa – prof. Bo¿enie
Kolarz (W-3) z zespo³em;
– Trwaj¹ prace nad systemem wynagrodzeñ; wraz ze zwi¹zkami zawodowymi
ustala siê kwestie dotycz¹ce systemu motywacyjnego. Pracownicy nie bêd¹cy nauczycielami s¹ zwolennikami ograniczenia
uznaniowoœci. Rada Adiunktów przedstawi³a propozycjê, by „skwantowane” grupy
zaszeregowania od B do G uleg³y „up³ynnieniu”. Przysz³e podwy¿ki maj¹ byæ zwi¹zane z aktywnoœci¹ pracownika. Wrzeœniowe podwy¿ki wynios¹ 15% dla nienauczycieli i asystentów, 25% dla adiunktów, 20%
dla profesorów.
– Proponuje siê, by w statucie uczelni
wprowadziæ zapis o stanowisku docenta.
– Inauguracja nowego roku akademickiego nast¹pi 1 paŸdziernika.
– KRUWiO objê³o patronatem planowane na po³owê listopada sympozjum
„Wroc³awskie œrodowisko akademickie –
jego twórcy i uczniowie”, którego inicjatorem jest prof. J.Kmita, a przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego prof.
C.Madryas.
Nastêpne posiedzenie Senatu odbêdzie
siê 25 wrzeœnia o godz. 9.30. (mk)
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Uwagi do projektu ustawy „PRAWO O SZKOLNICTWIE WY¯SZYM”

Uchwa³a Senatu
Politechniki Wroc³awskiej
Senat Politechniki Wroc³awskiej wita z
zadowoleniem intensywne prace zmierzaj¹ce do opracowania nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym realizowane przez zespó³
Prezydenta RP. Odnotowujemy z satysfakcj¹ to, ¿e opracowany projekt jest pozbawiony wielu wad dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawy.
Ze swej strony pragniemy te¿ zg³osiæ
kilka nastêpuj¹cych uwag.
1. W projekcie Ustawy wprowadzono
podzia³ szkó³ wy¿szych na uczelnie zawodowe, uczelnie akademickie oraz uczelnie
spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w art.56
ust.2, b¹dŸ w art.58 ust.4. Podzia³ ten nie
obejmuje jednak wszystkich szkó³ wy¿szych. Pozostaj¹ bowiem uczelnie, które
prowadz¹ studia magisterskie, ale nie posiadaj¹ uprawnieñ do nadawania stopni
naukowych. Ponadto, wymagania okreœlone w cytowanych wy¿ej artyku³ach zosta³y znacznie zani¿one w stosunku do odpowiednich wymagañ, okreœlonych przepisami Ustawy obecnie obowi¹zuj¹cej, co, naszym zdaniem, nie wydaje siê uzasadnione.
Ze swej strony proponujemy podzia³
szkó³ wy¿szych na uczelnie zawodowe i

akademickie z proponowan¹ w projekcie
Ustawy definicj¹ szkó³ zawodowych. W
grupie uczelni akademickich nale¿a³oby
natomiast wyró¿niæ grupê uczelni typu uniwersyteckiego, obejmuj¹c¹: uniwersytety,
politechniki i akademie. Uczelnie te mia³yby uprawnienia wynikaj¹ce z cytowanych
wy¿ej przepisów. W okreœleniu warunków,
jakie powinna spe³niaæ uczelnia, aby u¿ywaæ nazwy: uniwersytet, politechnika lub
akademia, mo¿na pos³u¿yæ siê uchwa³ami
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego,
podjêtymi w tej kwestii. Objêto by tym samym ochron¹ nazwy, które w tradycji polskiego szkolnictwa wy¿szego kojarz¹ siê z
wysok¹ rang¹ uczelni.
2. W tradycji polskiego szkolnictwa wy¿szego utrwali³y siê pojêcia wydzia³u jako
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, oraz dziekana jako kierownika tej jednostki. Pojêcia te maj¹ swoje odpowiedniki w
wiêkszoœci uczelni europejskich. St¹d te¿
uwa¿amy, i¿ przepis zawarty w art.64 ust.1
dotychczas obowi¹zuj¹cej Ustawy jest znacznie trafniejszy. Zwraca bowiem uwagê na
rozwi¹zania tradycyjne nie wprowadzaj¹c
równoczeœnie krêpuj¹cych ograniczeñ.

Stanowisko JM Rektora PWr
w kwestii etyki i dodatkowego zatrudnienia pracowników Uczelni
Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2003
Senat Politechniki Wroc³awskiej przyj¹³ Akademicki Kodeks Etyczny Uczelni. Jest to dziesiêciopunktowy zapis zasad odwo³uj¹cych siê
do takich wartoœci jak lojalnoœæ, odpowiedzialnoœæ, uczciwoœæ, stanowi¹cych kanon wartoœci, których winno strzec ka¿de œrodowisko
akademickie.
W specjalnej uchwale, przyjmuj¹c ten Kodeks, Senat Politechniki Wroc³awskiej wyrazi³ zadowolenie z przyjêcia przez Senat Uniwersytetu Jagielloñskiego, w dniu 25 marca,
Kodeksu Wartoœci Akademickich. Uchwa³a
Senatu UJ w sprawie zatrudniania pracowników jest konsekwencj¹ przyjêtego kodeksu
Wartoœci Akademickich, a poniewa¿ dotyczy
zatrudnienia pracowników UJ, Senat Politechniki Wroc³awskiej nie wyra¿a swego stanowiska w tej sprawie.
Problem dodatkowego zatrudnienia pracowników wy¿szych uczelni to kwestia z³o¿ona i musi byæ rozpatrywana w kategoriach
lojalnoœci i odpowiedzialnoœci w stosunku do
macierzystej uczelni, ale równie¿ w aspekcie
postêpuj¹cej pauperyzacji œrodowiska. Jako

Rektor uwa¿am, ¿e pracownicy wy¿szych
uczelni powinni byæ nagradzani w taki sposób, aby mogli wype³niaæ swe obowi¹zki dydaktyczne i naukowe w poczuciu godnoœci isatysfakcji. Uczelnia akademicka to przede
wszystkim wspólnota studentów i profesorów
oraz charakterystyczna dla niej atmosfera.
Nie jestem przeciwny podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników
Politechniki. Niech bêd¹ to jednak aktywnoœci, które ubogacaj¹ warsztat badawczy lub
doœwiadczenia praktyczne wspomagaj¹ce podstawowe obowi¹zki na Uczelni. Jeœli jest to
praca na innej uczelni, to niech bêdzie ograniczona do funkcji, miejsc i kierunków, w których nie wyst¹pi oczywisty konflikt interesów
a raczej zaistnieje „umowa o wspó³pracy”.
Reakcje rektorów na tzw. wieloetatowoœæ
to chêæ utrzymania presti¿u i autorytetu uczelni, czego nie u³atwia nam ani sytuacja prawna
ani poziom finansowania uczelni niepobieraj¹cych czesnego. W takim te¿ duchu wypowiedzia³ siê Senat UJ.

Wroc³aw, 7 lipca 2003

3. Przedstawiony w projekcie Ustawy
model kariery zawodowej na uczelni typu
akademickiego jest wyraŸnie jednostronny.
Nie sk³ania bowiem osób posiadaj¹cych
stopieñ naukowy doktora habilitowanego
do poœwiêcenia siê pracy dydaktycznej,
choæby mieli ku temu wybitne predyspozycje. Nie sk³ania te¿ wybitnych praktyków
z kilkudziesiêcioletnim doœwiadczeniem
zawodowym, ale nie posiadaj¹cych stopni
naukowych, do podejmowania pracy na
uczelniach. Problem ten mo¿na by w jakimœ
stopniu rozwi¹zaæ wprowadzaj¹c stanowisko docenta w grupie stanowisk dydaktycznych.
4. Brak jednoznacznego przypisania
stopni i tytu³u naukowego do grupy stanowisk naukowo-dydaktycznych oraz niezbêdnej stabilizacji (mianowanie na sta³e)
profesorów zwyczajnych.
5. W projekcie Ustawy nie poruszono
kwestii w³asnoœci intelektualnej wyników
prac badawczych, opracowañ dydaktycznych, pomys³ów, patentów, etc., a szczególnie nie zabezpieczono interesów uczelni oraz uprawnieñ twórców w zakresie korzystania z praw autorskich.
Senat Politechniki Wroc³awskiej wyra¿a nadziejê i pragnienie aby polskie œrodowisko akademickie otrzyma³o nowe prawo
o szkolnictwie wy¿szym przed dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej.
W za³¹czeniu podajemy te¿ wiele uwag
szczegó³owych zg³oszonych przez jednostki Politechniki Wroc³awskiej.

Posiedzenie
Prezydium KAUT
27 czerwca br. odby³o siê posiedzenie
prezydium KAUT, w którym jako zaproszony goœæ uczestniczy³ prof. Piotr Wach (PO).
Wœród omawianych tematów by³a kwestia weryfikacji przyjêtych standardów
kszta³cenia dla kierunków technicznych.
Dyskutowano nad mo¿liwoœci¹ wszczêcia
procedury akredytacyjnej dla kierunków:
In¿ynieria œrodowiska (zg³oszono do akredytacji 4 jednostki), Budownictwo (3) i
Metalurgia (3).
Dokonano przegl¹dów ZO przygotowanych przez jednostki, które maj¹ byæ poddane procedurom akredytacyjnym.
Weryfikowano zatwierdzone standardy
akredytacyjne dla kierunków Automatyka
i robotyka, Architektura i Urbanistyka,
Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Mechanika i budowa maszyn.
Zajmowano siê te¿ odwo³aniami, i finansami KAUT.
Po wakacjach, 19 wrzeœnia, planowane
jest posiedzenie KAUT we Wroc³awiu.

9

lipiec-sierpieñ 2003

Czerwcowe posiedzenie
KRUWiO
(28 i 29 czerwca 2003 r.)

Posiedzenie KRUWiO 28 i 29 czerwca odby³o siê w oœrodku AWF w Olejnicy. Rektorzy przybyli tam po wziêciu
udzia³u w przedpo³udniowych uroczystoœciach promocji oficerskich w Wy¿szej
Szkole Oficerskiej Wojsk L¹dowych. W
programie obrad by³y sprawy nagrody
KRUWiO za integracjê œrodowiska akademickiego w roku 2002 r. i nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym. Omawiano
sprawy mediów i koncepcjê utworzenia
Dolnoœl¹skiego Centrum Nanotechnologii i Materia³ów Zaawansowanych.
• Po dyskusji nad trzema kandydaturami do nagrody Kolegium RUWiO za
integracjê œrodowiska w roku 2002 postanowiono przyznaæ uhonorowaæ ni¹
prof. Tadeusza Szulca i gen. Ryszarda
Lacknera.
• Projekt „Prawa o szkolnictwie wy¿szym” z 26 maja 2003 r. zawiera obok
rozwi¹zañ dobrych równie¿ budz¹ce kontrowersje. Prof. T.Luty przedstawi³ kilka
uwag krytycznych:
– projekt jest zbyt wielkim uk³onem
w stronê uczelni prywatnych,
– przyjêty tam podzia³ uczelni na publiczne i niepubliczne (bez terminu „pañstwowe”) stwarza zagro¿enie, ¿e Pañstwo
bêdzie siê wycofywa³o z finansowania
uczelni,
– nieporozumieniem s¹ sformu³owania dotycz¹ce uprawnieñ samorz¹dów do
zak³adania uczelni,
– ustalono niebezpiecznie niski próg
kwalifikacji uczelni do kategorii uczelni
akademickich (wystarczy, by jedna jednostka organizacyjna uczelni mia³a prawo do doktoryzowania),
– zamiast pojêcia wydzia³u projekt
operuje pojêciem podstawowej jednostki,
– brak wyraŸnych zapisów dotycz¹cych korzystania z praw autorskich,
– niejasna jest sprawa stabilizacji kadry akademickiej.
Wœród zalet prof. Luty wymieni³ m in.:
wykorzystanie szybkiej procedury legislacyjnej i zapis o wymaganej zgodzie
rektora na dodatkowe zatrudnienie podleg³ego mu pracownika. Podjêta przez
Akademiê Medyczn¹ uchwa³a zawiera
podobne uwagi, a tak¿e stanowisko, ¿e
podstawowe pensum na AM powinno

zostaæ zwiêkszone. Zgromadzenie Plenarne Rektorów Pañstwowych Szkó³
Zawodowych (KRUZ) 10 czerwca 2003
r. opracowa³o postulaty do projektu „Prawa o szkolnictwie wy¿szym”. Senat Politechniki Opolskiej mimo pewnych zastrze¿eñ postanowi³ poprzeæ projekt ustawy. Sprawa znalaz³a siê te¿ w programie
obrad lipcowgo posiedzenia Senatu PWr.
Prof. T. Luty przypomnia³, ¿e sprawa
pensum by³a dyskutowana na posiedzeniu KRPUT. Wyrazi³ pogl¹d, ¿e ustawa
powinna okreœlaæ minimalne wymagania,
a maksymalny wymiar pensum powinien
byæ przedmiotem decyzji senatów uczelni. Nie zgodzi³ siê z tym prof. L.Turko,
który optowa³ (ze wzglêdu na wymogi
legislacyjne) za okreœleniem górnego limitu przy zwiêkszeniu dopuszczalnego
przedzia³u wielkoœci pensum.
Nastêpnie prof. T. Luty poinformowa³,
¿e na posiedzeniu KRPUT dyskutowana
by³a tak¿e sprawa przywrócenia stanowiska docenta dla pracowników dydaktycznych – wybitnych wyk³adowców,
którzy nie anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ
badawcz¹. Poparcie wiêkszoœci Rektorów dla tej idei sk³oni³o przewodnicz¹cego KRUWiO do deklaracji, ¿e bêdzie
dzia³aæ na rzecz wprowadzenia tego stanowiska do projektu ustawy.
Kolegium uzna³o, ¿e – ze wzglêdu na
uchwa³y podejmowane przez konferencje rektorów oraz indywidualnie przez
uczelnie – nie zajmie stanowiska w sprawie projektu ustawy.
• Po zapoznaniu siê z raportem ze spotkania rzeczników prasowych uczelni
Wroc³awia i Opola, które 10 czerwca zorganizowa³a dr M.Paw³owska (PWr), Kolegium uzna³o za celowe i godne kontynuowania:
– organizowanie sta³ych spotkañ
rzeczników prasowych uczelni oraz kierowników ich biur promocji (lub odpowiednich jednostek organizacyjnych) i
przekazywanie z tych spotkañ sprawozdañ,
– przekazywanie do Biura Promocji
Miasta informacji dotycz¹cych ca³ego
œrodowiska akademickiego oraz poszczególnych uczelni w celu ich rozpropagowania w regionie i poza jego granicami.
• Prof. T. Luty przedstawi³ wniosek
prof. J. Misiewicza o wsparcie inicjatywy utworzenia Dolnoœl¹skiego Centrum
Nanotechnologii i In¿ynierii Materia³ów

Zaawansowanych oraz poparcie wniosku o œrodki strukturalne UE. Cz³onkowie Kolegium otrzymali materia³ „Projekt Dolnoœl¹skie Centrum Nanotechnologii i In¿ynierii Materia³ów Zaawansowanych”.
Celem dzia³ania Centrum ma byæ
opracowywanie nowoczesnych technologii, nowych materia³ów i urz¹dzeñ dla
potrzeb elektroniki, fotoniki i telekomunikacji. Baz¹ Centrum by³by potencja³
naukowy PWr, UWr oraz INTiBS PAN.
DCNiIM bêdzie mieœciæ siê na terenie
PWr, przy ul. D³ugiej.
Kolegium popar³o inicjatywê utworzenia DCNiIM i starania o œrodki strukturalne UE.
• Objêto honorowym patronatem organizowane przez stowarzyszenia absolwentów PWr i UWr seminarium „Wroc³awskie œrodowisko akademickie –
twórcy i ich uczniowie”. Pracami organizacyjnymi bêdzie kierowa³ prof. C.
Madryas, dyrektor Instytutu In¿ynierii
L¹dowej PWr.
• Objêto te¿ patronatem „X Dolnoœl¹skie Prezentacje Edukacyjne TARED
2004”.
• Zapowiedziano, ¿e:
– inauguracji roku akademickiego
2003/2004 nast¹pi na PWr i AWF – 1
paŸdziernika, a na UWr – 3 paŸdziernika.
– 16 paŸdziernika w Trzebnicy odbêd¹
siê uroczystoœci zwi¹zane z 25-leciem
pontyfikatu Ojca Œwiêtego. W tym samym dniu we wroc³awskiej Katedrze
odbêdzie siê koncert –wieczornica.
– 22 paŸdziernika odbêdzie siê Œwiêto Akademii Wychowania Fizycznego,
– we wrzeœniu zostanie powo³any Komitet Honorowy zajmuj¹cy siê budow¹
sali koncertowej. Planuje siê podpisanie
umowy z prezydentem Wroc³awia i koncert w ratuszu.
• Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola zaakceptowa³o koszty
opracowania i utrzymania swego serwisu internetowego (udzia³ w kosztach wg
liczby studentów).
• Prof. T. Luty omówi³ sprawy organizacyjne zwi¹zane z uruchomieniem
Akademickiego Radia „LUZ”. Sprawa
przydzia³u czêstotliwoœci jest finalizowana. Studenci Akademii Muzycznej chc¹
siê w³¹czyæ przygotowuj¹c oprawê muzyczn¹.
(na podstawie protoko³u mgr Alicji Samo³yk)

10

nr 168/169

Z PRAC RADY G£ÓWNEJ
SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
Dwa ostatnie przed wakacjami posiedzenia Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
odbywa³y siê w dniach 11-12 czerwca oraz
16-17 czerwca. Podczas pierwszego z nich
przyjêto dwie uchwa³y: nr 35/2003 i nr 36/
2003, dotycz¹ce projektu rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracê i przyznawania innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹ dla
pracowników uczelni pañstwowych.
RGSzW zajê³a te¿ stanowisko w sprawie
dokumentu Komisji Wspólnot Europejskich
zatytu³owanego „Rola uniwersytetów w
Europie wiedzy” (stanowisko nr 13/2003)
oraz w sprawie przysz³oœci nauki polskiej
wobec przyjêcia Polski do Unii Europejskiej
(stanowisko 14/2003).
Podczas tego posiedzenia rozpoczê³a siê
tak¿e dyskusja nad projektem ustawy o finansowaniu nauki, któr¹ ukoñczono na nastêpnym spotkaniu Rady G³ównej. Opinia dotycz¹ca tego projektu zosta³a przedstawiona w
stanowisku, które drukujemy poni¿ej.
Stanowisko Nr 15/2003 RGSzW
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie projektu ustawy
o finansowaniu nauki
Na podstawie art. 35 ust. 2 punkt l ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65, póz. 385,
z póŸn. zm.), Rada G³ówna, po zapoznaniu
siê z aktualnym tekstem projektu ustawy o finansowaniu nauki, przedstawia nastêpuj¹ce
uwagi ogólne:
1. Projekt nie zawiera jednoznacznych zapisów umo¿liwiaj¹cych koncentrowanie
œrodków na tematach istotnych, nakreœlonych przez politykê naukow¹ pañstwa.
2. W projekcie brak jest odniesieñ do kreowania strategicznych celów i kierunków
wa¿nych dla pañstwa, a tak¿e nie zawiera zapisów proinnowacyjnych pozwalaj¹cych na szybkie wdro¿enia wyników
badañ.
3. Nie s¹ okreœleni partnerzy mog¹cy tworzyæ konsorcja naukowe i wystêpowaæ
z wnioskami o sfinansowanie dzia³alnoœci inwestycyjnej; mo¿e to powodowaæ
wyp³yw i tak ma³ych œrodków finansowych do instytucji pozanaukowych.
W ustawie mocniej powinna byæ zasygnalizowana mo¿liwoœæ tworzenia du¿ych programów badawczych (CPBO,
CPBR) z zachowaniem konkurencyjnoœci i okreœleniem celów poznawczych i
utylitarnych.

4. Œrodki na badania w³asne winny byæ kierowane wy³¹cznie do podmiotów kszta³c¹cych kadrê naukow¹.
5. Obecna treœæ projektu ustawy nie wspomina o dzia³alnoœci artystycznej, co z racji
wspó³bie¿noœci procesów naukowych i
twórczych oraz ujednolicenia stopni i tytu³ów w dziedzinach naukowych i artystycznych budziæ musi powa¿ne obawy, co
do mo¿liwoœci objêcia projektów artystycznych (nie tylko w uczelniach artystycznych, lecz w uniwersytetach posiadaj¹cych w swej strukturze takie wydzia³y) dzia³aniem ustawy.
6. Nie jest precyzyjnie okreœlona odpowiedzialnoœæ za ca³oœæ realizacji danego tematu badawczego od stworzenia programu po rozliczenie koñcowe.
7. Nie zosta³ sprecyzowany sposób ustanawiania gremiów oceniaj¹cych projekty
badawcze.
8. Nie jest mo¿liwa pe³na ocena konsekwencji obowi¹zywania ustawy wobec braku
odpowiednich rozporz¹dzeñ wykonawczych.
Rada G³ówna zwraca tak¿e uwagê na
koniecznoœæ wprowadzenia nastêpuj¹cych
zmian szczegó³owych, wzglêdnie dokonania
modyfikacji:
1. Niezrozumiale brzmi „konsorcjum naukowe”, w sk³ad którego „wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa” (art. 2,
punkt 9);.
2. W art. 5 badania w³asne winny byæ wymienione oddzielnie, a nie ³¹cznie z dzia³alnoœci¹ statutow¹. Stosowny zapis winien wiêc otrzymaæ brzmienie: „Œrodki
finansowe, o których mowa w art.l ust.l,
przeznacza siê na finansowanie: 1) dzia³alnoœci statutowej jednostek naukowych;
l’) badañ w³asnych szkó³ wy¿szych lub
sieci naukowych;” i dalej, jak w tekœcie;
3. W art. 6 ust. l punkt 3 winien zostaæ usuniêty, bowiem o kwestii tej traktuje art. 5;
4. Art. 6 ust. 2 winien brzmieæ: „Œrodki finansowe na finansowanie dzia³alnoœci statutowej s¹ przekazywane jednostkom naukowym w formie dotacji podmiotowej”;
5. Art. 11 ust. 2 nie precyzuje jak rozumieæ
„potrzeby w³asne” PAN i jak siê one maj¹
do „dzia³alnoœci wspomagaj¹cej badania”. Ustêp ten winien zostaæ przeredagowany w sposób nastêpuj¹cy: „Œrodki
finansowe na finansowanie dzia³alnoœci
wspomagaj¹cej badania s¹ przyznawane:
1) ministrom kieruj¹cym dzia³ami administracji rz¹dowej oraz kierownikom centralnych organów administracji rz¹dowej;

2) Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejêtnoœci i innym podmiotom
dzia³aj¹cym na rzecz nauki”;
6. W art. 15 ust. l powinien zostaæ usuniêty
punkt 3, poniewa¿ finansowanie wspomnianej w tym punkcie dzia³alnoœci zosta³o okreœlone w art. 11;
7. Art. 21 punkt 3 powinien uwzglêdniaæ
mo¿liwoœæ wskazywania kandydatów do
Zespo³u ds. Polityki Naukowej równie¿
przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtnoœci
i Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego;
8. Art. 22 punkty 2 i 3 nie precyzuj¹, które
rady naukowe, wzglêdnie które rady wydzia³u bêd¹ mia³y prawo zg³aszania kandydatów do Rady Nauki;
9. Wymaga okreœlenia tryb powo³ywania
Zespo³u Badañ na Rzecz Gospodarki oraz
Zespo³u Badañ na Rzecz Obronnoœci
i Bezpieczeñstwa Pañstwa (art. 20 ust. 6
punkt 2) i 3)).
Przewodnicz¹cy Rady G³ównej
Jerzy B³a¿ejowski
Posiedzenie RGSzW odbywaj¹ce siê
w dniach 16 i 17 czerwca poœwiêcone by³o
g³ównie dyskusji nad projektem ustawy
,,Prawo o szkolnictwie wy¿szym” opracowanym przez Zespó³ Prezydenta RP pod kierownictwem prof. Jerzego WoŸnickiego.
Wynikiem tej debaty jest uchwa³a Nr 30/
2003 przedstawiona poni¿ej wraz z uwagami ogólnymi.
Uchwa³a Nr 30/2003 RGSzW
z dnia 17 czerwca 2003
w sprawie wstêpnego projektu ustawy pn.
,,Prawo o szkolnictwie wy¿szym”
Po rozpatrzeniu przed³o¿onego przez
Zespó³ Prezydenta RP w dniu 27 maja 2003 r.
wstêpnego projektu ustawy pn. „ Prawo
o szkolnictwie wy¿szym”, Rada G³ówna stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
12 wrzeœnia 1990 r. (Dz. U. Nr 65, póz. 385)
stwierdza, co nastêpuje:
Przedstawiony projekt ustawy pn. „Prawo o szkolnictwie wy¿szym” stanowi krok
w kierunku uporz¹dkowania szkolnictwa
wy¿szego w Polsce poprzez rozwa¿enie problemów uczelni pañstwowych i niepañstwowych oraz zawodowych w jednej ustawie,
a tak¿e sprzyja zbli¿eniu naszego systemu
edukacyjnego z systemami œwiatowymi, w
szczególnoœci europejskimi.
W trakcie dyskusji zg³oszono uwagi ogólne i wiele uwag szczegó³owych. Sposób
uwzglêdnienia tych uwag ma decyduj¹cy
wp³yw na ca³¹ filozofie proponowan¹ w pro-
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jekcie ustawy. W tym stanie rzeczy Rada
G³ówna nie mo¿e zaj¹æ jednoznacznego stanowiska wobec projektu ustawy w przedstawionej formie.
Natomiast Rada G³ówna popiera dalsze
prace nad prawem o szkolnictwie wy¿szym
z wykorzystaniem za³¹czonych uwag.
Uchwa³ê otrzymuje Minister Edukacji
Narodowej i Sportu oraz Przewodnicz¹cy
Zespo³u Prezydenta RP.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady G³ównej
Jan Madey

Posiedzenie RGSzW
z 6 lipca 2003
UWAGI OGÓLNE
1. Przy tworzeniu prawa o szkolnictwie
wy¿szym nale¿y wykorzystaæ wszystkie
opinie œrodowiska akademickiego. Przekazywaniu opinii nie sprzyja zbli¿aj¹cy siê
okres urlopowy, okreœlony tradycyjnym rytmem ¿ycia akademickiego.
2. Proponowana w projekcie ustawy filozofia szkolnictwa wy¿szego sprzyja rozdrobnieniu, a nie syntezie prowadz¹cej do budowy uniwersyteckiego œrodowiska akademickiego zgodnie z Deklaracj¹ Boloñsk¹. Istot¹
szkolnictwa wy¿szego powinno byæ ³¹czenie badañ naukowych, kszta³cenia i wychowania, zw³aszcza w uczelniach z pe³nymi
uprawnieniami akademickimi (por. art.12.1
obowi¹zuj¹cej ustawy) znacznie przekraczaj¹cymi wymagania stawiane w art.3.1 p. 12
lub art.56.2 projektu ustawy. Projekt zosta³
napisany przyjaŸnie dla ma³ych uczelni (por.
np. art.3.3 i art.62.3).
3. W projekcie ustawy znika pojêcie wydzia³u, rady wydzia³u i dziekana. Jest to niezrozumia³e zerwanie z tradycja akademick¹,
pielêgnowan¹ w renomowanych uczelniach
polskich i zagranicznych, które bazuj¹ na
strukturze wydzia³owej. Proponuje siê zmianê wszystkich artyku³ów gdzie wystêpuje
okreœlenie „podstawowa jednostka organizacyjna” uzupe³nieniem: „wydzia³ lub inna
podstawowa jednostka organizacyjna, któr¹
okreœli statut” i odpowiednio „rada wydzia³u lub ...”, „dziekan lub ...”.
4. Wydaje siê, ¿e w ustawie powinna byæ
podjêta próba okreœlenia tak istotnych terminów, jak „uniwersytet”, czy „akademia”, aby
ograniczyæ mo¿liwoœæ politycznego ich traktowania przez parlament. Niezbêdne jest ponadto uporz¹dkowanie pojêæ przedstawionych w art.3.1, zw³aszcza w punktach 12, 13,

14, 17, 19, 20 (por. te¿ uwagi szczegó³owe).
5. W projekcie ustawy wiele uregulowañ
odsy³a siê do statutów uczelni, co nale¿y
oceniæ pozytywnie. Z drugiej jednak strony
zwiêksza siê znacznie liczbê uczelni, które
mog¹ samodzielnie uchwalaæ statut (art.56.2
i art.58.4), co mo¿e prowadziæ do zbytniego
ich zró¿nicowania, a nawet chaosu organizacyjnego (podobna sytuacja wyst¹pi³a w
ostatnim dziesiêcioleciu przy s³abo kontrolowanym procesie tworzenia szkó³ prywatnych).
6. W projekcie ustawy w niewystarczaj¹cym stopniu (zapisy art.179 i art.180) podjêto próbê uregulowania statusu doktorantów.
7. Projekt ustawy niekonsekwentnie traktuje problem praw nabytych — art.215 gwarantuje ich zachowanie (niwecz¹c tym samym zamierzenia ograniczenia patologii
wieloetatowoœci), a np. art.213.2 je odbiera.
Proponuje siê wprowadzenie do art. 215 limitu czasowego.
8. Wiele szczegó³owych uregulowañ (lub
ich brak) oraz konkretnych zapisów budzi
w¹tpliwoœci. Przyk³adowo, dotyczy to:
a) dublowania kompetencji (np. KRASP
versus RGSW);
b) skomplikowanej drogi awansu;
c) niew³aœciwego potraktowania uczelni
wojskowych;
d) niespójnoœci artyku³ów dotycz¹cych
autonomii uczelni (artyku³y 4, 5, 7, 160.4);
e) niedostatecznego odniesienia siê do
kwestii finansowania uczelni pañstwowych;
f) ca³kowitego pominiêcia kwestii pracowniczego systemu emerytalnego.
Prof. Romuald Bêdziñski, który jest jedynym wroc³awianinem w RGSzW, poproszony o komentarz do projektu „Prawa o
szkolnictwie wy¿szym” przedstawi³ zarówno pozytywne, jego zdaniem, zmiany proponowane w tej ustawie, jak i punkty dyskusyjne.
Za istotny uzna³ fakt, ¿e nowa ustawa dotyczy ca³ego szkolnictwa wy¿szego, zarówno publicznego, jak i niepublicznego. Wed³ug
profesora Bêdziñskiego korzystne jest przed³u¿enie kadencji wszystkich organów wybieralnych w szkolnictwie wy¿szym do 4 lat.
Do pozytywów nale¿y zaliczyæ te¿ zwiêkszenie autonomii uczelni poprzez odes³anie
szeregu uregulowañ prawnych do decyzji
w³adz szkó³ i ich senatów. Przedstawiony
projekt jednoznacznie opowiada siê za ustaleniami procesu boloñskiego dotycz¹cymi
3-stopniowego kszta³cenia. Wprowadzaj¹c
ECTS (punkty kredytowe) daje mo¿liwoœæ

porównania poziomu kszta³cenia na ró¿nych
uczelniach i pozwala na wiêksz¹ mobilnoœæ
studentów. Stwarza to motywacjê do w³¹czenia siê polskich szkó³ wy¿szych w europejskie struktury kszta³cenia i badañ naukowych (prof. R. Bêdziñski uwa¿a, ¿e jest to
szansa, ale i wyzwanie dla Politechniki Wroc³awskiej). Roœnie te¿ rola egzekwowania
standardów nauczania.
Nowa ustawa pozwala na uelastycznienie polityki kadrowej uczelni. Proponuje siê
utworzenie stanowiska profesora wizytuj¹cego (na czas okreœlony), na którym mog³aby byæ zatrudniona tak¿e osoba bez stopnia
doktora habilitowanego, ale z praktyk¹.
Wed³ug Profesora pozytywne jest d¹¿enie do jednoznacznego uregulowania problemu wieloetatowoœci. W ustawie wprowadza
siê zapis o wymaganej zgodzie Rektora na
dodatkowe zatrudnienie (dotyczy to tak¿e
dzia³alnoœci gospodarczej). Przepisy przejœciowe mówi¹ jednak, ¿e nie dotyczy to osób,
które ju¿ by³y zatrudnione w momencie
wprowadzania ustawy.
Prof. R. Bêdziñski uznaje za dyskusyjne
zmniejszenie w nowej ustawie roli Rady
G³ównej – jedynego cia³a w pe³ni wybieralnego przez œrodowisko akademickie – a
wzmocnienie takich instytucji jak KRASP i
PKA. W¹tpliwoœci te¿, jego zdaniem, mo¿e
budziæ rezygnacja ze stabilizacji kadry niezale¿nie od stanowiska, stopnia i tytu³u.
Wed³ug projektu w przypadku zmian organizacyjnych lub programowych mo¿na daæ
3-miesiêczne wypowiedzenie ka¿demu pracownikowi.
W projekcie „Prawa o szkolnictwie wy¿szym” du¿o siê mówi o opiniowaniu bud¿etu w zakresie szkolnictwa wy¿szego i
nauki przez RGSzW i KRASP. Jednak do
dziœ nie ma algorytmu podzia³u œrodków
bud¿etowych na kszta³cenie w szkolnictwie
wy¿szym, które s³u¿y³yby wzmocnieniu silnych oœrodków akademickich bêd¹cych w
stanie konkurowaæ z uczelniami Unii Europejskiej. Tworzone s¹ nowe szko³y wy¿sze,
powsta³a mo¿liwoœæ dofinansowania szkó³
niepañstwowych z bud¿etu, a ten pozosta³
na sta³ym poziomie. Brak jest motywacji do
kszta³cenia du¿ej iloœci studentów.
Nadziejê ca³ego œrodowiska akademickiego, czekaj¹cego od dawna na nowe uregulowania prawne, mo¿e budziæ za³o¿enie
Zespo³u Prezydenta RP do Opracowania Projektu Ustawy o Szkolnictwie Wy¿szym, ¿e
zostanie ona przyjêta przez parlament przed
1 maja 2004 r., a wiêc przed akcesj¹ Polski
do Unii Europejskiej. (hw)
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Konferencja naukowa:
„Surfaktanty i uk³ady zdyspergowane w teorii i praktyce”

SURUZ 2003
Polanica Zdrój, 20-23 maja 2003 r.
Chemii Gospodarczej „Pollena”. Po
1989 r. konferencje
te straci³y racjê
bytu ze wzglêdu na
zmiany, jakie zasz³y w tym sektorze
przemys³u, a tym
samym zabrak³o
okazji do prezentowania wyników badañ prowadzonych
w Kraju w obszarach: fizykochemii
zjawisk przebiegaj¹cych na granicach
Profesor Kazimiera A. Wilk otwiera konferencjê wyk³adem inauguracyjnym.
faz, w³aœciwoœci
Wymieniona w tytule konferencja jest uk³adów zdyspergowanych oraz syntezy
drug¹ z tej serii imprez¹ naukow¹ zorgani- nowych zwi¹zków powierzchniowo czynzowan¹ przez Instytut Technologii Orga- nych i ich zastosowañ. Tê niekorzystn¹ synicznej i Tworzyw Sztucznych Politechni- tuacjê pog³êbia³ fakt zlikwidowania centralki Wroc³awskiej. Pierwsza odby³a siê we nych i resortowych problemów badawWroc³awiu w 2000 r. Historycznie stano- czych, których sesje sprawozdawcze stwawi¹ one kontynuacjê krajowych konferenrza³y okazjê do spotkañ i wymiany
cji naukowych organizowanych przez wy- informacji naukowej. Brak takich spotkañ
mieniony instytut w latach 1972-1988 pod
coraz silniej odczuwa³y œrodowiska naukotytu³em: „Chemia i technologia œrodków we zajmuj¹ce siê w Kraju t¹ problematyk¹.
powierzchniowo czynnych” (sprawozdanie
Naprzeciw potrzebie ponownej organizaz ostatniej, IX Konferencji zamieszczono cji konferencji wysz³a inicjatywa prof. dr
w Wiad. Chem., 1989, 43 (3-4), 244). Kon- hab. in¿. Kazimiery A. Wilk z Instytutu
ferencje te stawia³y sobie za cel prezenta- TOiTS, która stanê³a na czele komitetów:
cjê wyników badañ oraz wymianê informa- organizacyjnego i naukowego konferencji
cji i doœwiadczeñ miêdzy pracownikami pod wymienion¹ ju¿, now¹ nazw¹. W tegoplacówek akademickich i zaplecza badaw- rocznej imprezie wziê³o udzia³ 113 przedczego przemys³u chemicznego a przedsta- stawicieli licznych placówek zajmuj¹cych
wicielami zak³adów zatrudnionymi zw³asz- siê omawian¹ problematyk¹: Instytutu Kacza w ówczesnych zak³adach Zrzeszenia talizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

W akcji wieloletni przyjaciel Polaków prof. Klaus Lunkenheimer (MaxPlanck-Institute Potsdam, Germany)

(Kraków); Uniwersytetów: Jagielloñskiego,
Marii Curie-Sk³odowskiej, Adama Mickiewicza, Medycznego (£ódŸ), Opolskiego,
Warmiñsko-Mazurskiego (Olsztyn), Warszawskiego i Wroc³awskiego; Akademii:
Ekonomicznej (Poznañ), Rolniczej (Wroc³aw); Politechnik: Gdañskiej, £ódzkiej, Poznañskiej, Radomskiej, Szczeciñskiej, Warszawskiej i Wroc³awskiej; Instytutu Ciê¿kiej
Syntezy Organicznej „Blachownia”, Zak³adów Chemicznych „Rokita” S.A. oraz Zak³adów Uni – Export Instruments. Obecni
byli tak¿e zaproszeni przedstawiciele kilku
placówek zagranicznych. Tak szeroka reprezentacja krajowych oœrodków akademickich
œwiadczy o rozleg³oœci badañ prowadzonych
w tym obszarze chemii podstawowej i stosowanej w Kraju, potwierdzonych bogatym
programem konferencji.
Nades³ane referaty plenarne (na zaproszenie), sekcyjne oraz komunikaty z prac
w³asnych zosta³y zaszeregowane do czterech sekcji tematycznych. Konferencjê
otworzy³ referat prof. K.A. Wilk pt.: „Surfaktanty i uk³ady zdyspergowane: osi¹gniêcia i perspektywy”. W sekcji: „Zjawiska
miêdzyfazowe” referaty plenarne wyg³osili:
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Adamczyk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN ) – W poszukiwaniu koloidalnej doskona³oœci; prof. dr hab. W³adys³aw Rudziñski (UMCS) – Aggregation Modelling
of Surfactant Molecules at the Metal Oxide/Electrolyte Interface; prof. dr hab. Klaus
Lunkenheimer (Max-Planck-Institut für
Kolloid und Grenzflächenforschung, Golm/
Potsdam, Niemcy) – On the Relation Between Surfactant Structure and Adsorption
Properties. Obok tego wyg³oszono 6 referatów sekcyjnych oraz prezentowano 24 komunikaty z prac w³asnych (7 ustne i 17 plakaty). W sekcji: „Nowe metody syntezy
surfaktantów” referaty plenarne przedstawili: prof. dr hab. in¿. Jan Szymanowski
(Politechnika Poznañska) – Katalizatory

Wszystko rozumia³ po polsku, nie mówi¹c ani s³owa po polsku: prof. Bernd
Trathnigg (Karl-Franzens-University Graz, Austria)
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Przyjazna atmosfera podczas wszystkich wyk³adów plenarnych i sekcyjnych. Taniec – zacieœnienie wiêzi naukowo-przyjacielskich.

procesu oksyetylenowania; prof. dr Bernd
Trathnigg (Karl-Franzens-Universität,
Graz, Austria) – Characterization of Nonionic Surfactants by Different Chromatographic Techniques. Tematykê tej sekcji dope³ni³y 3 referaty sekcyjne oraz 12 doniesieñ oryginalnych (2 ustne i 10 plakatów).
Obrady sekcji: „Zjawiska powierzchniowe
w uk³adach biologicznych” otwiera³ wyk³ad plenarny prof. dr hab. Arkadiusza Kozubka (Uniwersytet Wroc³awski) pt.: „Liposomy: dziœ i jutro. Ponadto przedstawiono 3 referaty sekcyjne oraz 24 prezentacje
wyników badañ w³asnych (4 ustne i 20 plakatów). Ostatnia sekcja: „Procesy rozdzia³u oraz w³aœciwoœci u¿ytkowe surfaktantów”, skupi³a najwiêcej doniesieñ wyników
oryginalnych, bo a¿ 30 (3 ustne i 27 plakatów); uzupe³ni³ j¹ referat plenarny prof. dr

hab. in¿. Paw³a Pluciñskiego (University of
Bath, W. Brytania) pt.: ”Surfactants in Separation Processes” oraz 3 referaty sekcyjne. Wszystkie doniesienia konferencyjne
zosta³y zrecenzowane; opublikowane w jêzyku angielskim, wydane przez Oficynê
Wydawnicz¹ PWr i dostarczone uczestnikom konferencji.
Podsumowaniem konferencji by³a dyskusja, w której podkreœlono bardzo dobr¹ organizacjê imprezy zgodnie uznanej za sukces naukowy. Sk³adaj¹c gratulacje jej Organizatorce, podkreœlono jednoczeœnie potrzebê
i celowoœæ
sta³ych
spotkañ,
poœwiêconych tej tematyce w przysz³oœci.
Prof. K.A. Wilk z³o¿y³a deklaracjê zorganizowania kolejnych konferencji. Chwalono
przyjazn¹ atmosferê, na któr¹ wp³yw mia³y
niew¹tpliwie: uroczysta kolacja oraz spotka-

nie towarzyskie przy grillu. Konferencja sta³a siê te¿ okazj¹ do odnowienia starych i nawi¹zania nowych kontaktów, co niew¹tpliwie zaowocuje podjêciem merytorycznej
wspó³pracy miêdzy przedstawicielami poszczególnych oœrodków badawczych. Dyskutowano wreszcie – z inicjatywy prof. dr
hab. Kazimierza Ma³ysy (Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN) – projekt
powo³ania sieci naukowej, s³u¿¹cej wymianie informacji oraz przygotowaniu projektów badawczych, realizowanych w ramach
sieci. Zgodzono siê co do celowoœci powo³ania takiej struktury i zaproponowano dla
niej nazwê „Surfaktanty i uk³ady zdyspergowane w teorii i praktyce (SURUZ)”, a profesora Ma³ysê poproszono o podjêcie siê roli
koordynatora sieci.
Bogdan Burczyk

Niekonwencjonalne studenckie wakacje

Zamiast marudzenia – JOW
Przyzwyczailiœmy siê ju¿ do tego, ¿e w
Polsce jest Ÿle. Prawie ka¿dy spotkany na ulicy znajomy narzeka: jeden nie mo¿e znaleŸæ
pracy po studiach, drugi w³aœnie wraca z apteki, gdzie zostawi³ æwieræ swojej pensji; ktoœ
inny pracuje po 12 godzin na dobê, a zarabia
grosze. I tak dalej, bez koñca.
Tymczasem – zamiast marudziæ – mo¿emy przecie¿ coœ zrobiæ, ¿eby w naszym
kraju ¿y³o siê normalnie. Grupa studentów
Politechniki i Uniwersytetu Wroc³awskiego w tym w³aœnie celu uczestniczy³a na pocz¹tku lipca w „Marszu na Warszawê” proponuj¹c mieszkañcom odwiedzanych miast
sposób na poprawê sytuacji w Polsce.
Nasz pomys³ jest prosty. Chcemy zmieniæ metodê wybierania pos³ów, czyli wprowadziæ jednomandatowe okrêgi wyborcze – JOW (brzmi to okropnie, ale jest na-

prawdê sensowne). Taka ordynacja funkcjonuje w wielu pañstwach œwiata,
m.in. w USA,
Studenci w Warszawie
Kanadzie, Wielkiej Brytanii i
Francji. Kraje te
podzielone s¹ na
tyle okrêgów, ilu
pos³ów liczy parlament. Z ka¿dego okrêgu wybiera siê tylko jednego parlamentarzystê – tego,
który uzyska najwiêksz¹ iloœæ
g³osów. Po prostu „pierwszy na
mecie wygrywa”

(„first past the post” – mówi¹ Anglicy).
Powstaje pytanie: co nam da wprowadzenie JOW-u? Czy rzeczywiœcie sposób
wybierania rz¹dz¹cych jest taki wa¿ny?
Czy mo¿e coœ zmieniæ?

14
Otó¿ system ten powoduje, ¿e pos³owie staj¹ siê odpowiedzialni przed swoimi wyborcami. G³osujemy na konkretnego cz³owieka, nie na partie, wiêc odpowiedzialnoœæ siê nie rozmywa. Sytuacja jest
jasna: dany pose³ reprezentuje ludzi z okrêgu, w którym zosta³ wybrany. I to w³aœnie
oni bêd¹ go rozliczaæ z jego dzia³alnoœci
za 4 lata, kiedy znów bêdzie zabiega³ o ich
g³osy. Jeœli nie spe³ni³ oczekiwañ wyborców, nie ma szans na utrzymanie stanowiska.
Takie liczenie siê z ocen¹ wyborców
bardzo przyda³aby siê naszym parlamentarzystom, którzy nas teraz – mówi¹c delikatnie – lekcewa¿¹. W obecnej ordynacji
(tzw. proporcjonalnej) pos³owie czuj¹ respekt nie przed nami, lecz przed szefami
partii, bo to w³aœnie partyjni liderzy decyduj¹ o wpisaniu kogoœ na listê wyborcz¹.
Co wiêcej, bez poparcia szefa partii w³aœciwie nie mo¿na kandydowaæ. Zwyk³y
obywatel nie mo¿e w pojedynkê startowaæ
w wyborach – nawet jeœli w swoim mieœcie mia³by ogromne poparcie. Musi znaleŸæ kilkunastu ludzi, którzy bêd¹ chcieli z
nim kandydowaæ – lista ma bowiem zawieraæ co najmniej tylu kandydatów, ile jest
mandatów w danym okrêgu (we Wroc³awiu 14). Jednak to nie wystarczy, bo choæby wszyscy wyborcy z danego okrêgu oddali swoje g³osy na jego listê, nie uzyska
5% w skali kraju i nie przekroczy progu
wyborczego. Musi wiêc tak¿e zarejestrowaæ listy w innych okrêgach. W praktyce
bez poparcia organizacji partyjnej jest to
niewykonalne! Proporcjonalna ordynacja
wyborcza pozbawia nas wiêc niejako biernego prawa wyborczego.
JOW zmieni³by tê sytuacjê. Niezale¿ni
obywatele mogliby wreszcie kandydowaæ,
a przede wszystkim uzyskalibyœmy kontrolê nad swoimi reprezentantami. Pos³owie musieliby wreszcie zaj¹æ siê napraw¹
polskiej gospodarki. Wystarczy zreszt¹
wspomnieæ, ¿e JOW funkcjonuje we
wszystkich najlepiej rz¹dzonych krajach
œwiata (wszystkie pañstwa grupy G7). Czemu Polska nie mia³aby do nich do³¹czyæ?
O tym w³aœnie rozmawialiœmy z mieszkañcami miejscowoœci, które odwiedziliœmy w pierwszym tygodniu lipca. Podczas
ulicznych happeningów rozdawaliœmy materia³y informacyjne, a na spotkaniach organizowanych przez burmistrzów i prezydentów miast (dziêkujemy!!!) profesorowie
i studenci opowiadali o ró¿nicach miêdzy
JOW-em a obecn¹ ordynacj¹. Fina³em by³a
konferencja naukowa na Uniwersytecie
Warszawskim na temat systemów wyborczych, z udzia³em prelegentów z oœrodków
akademickich z Polski i Wielkiej Brytanii.
Czy inicjatywa ta ma jednak szanse po-
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wodzenia? Wydaje siê, ¿e jedyn¹ przeszkod¹ jest niewiedza spo³eczeñstwa. W
1993 r. drog¹ referendum wprowadzono
JOW we W³oszech (dziêki czemu scena
polityczna oczyœci³a siê i kraj wyszed³ z
g³êbokiego kryzysu) i do tej zmiany w bardzo du¿ym stopniu przyczynili siê studenci w³oscy. Myœlê, ¿e sytuacja w Polsce tak¿e dojrza³a do tego, by spraw¹ zajêli siê
ludzie m³odzi.
Wiêc nie narzekajmy, tylko wprowadŸmy JOW!
Zachêcam do odwiedzenia stron internetowych:
www.jow.student.prv.pl
www.jow.prv.pl
Kontakt: explicite@tlen.pl
Bogumi³a KaŸmierczak
bogusia007@tlen.pl

O roli uczelni jako
miejsca dyskusji
o sprawach kraju
Prof. dr hab. Jerzy Przystawa (Instytut
Fizyki Teoretycznej UWr) skierowa³ 8 lipca 2003 do rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Piotra Wêgleñskiego
list, w którym porusza – w kontekœcie w³asnych doœwiadczeñ – problem zaanga¿owania naukowców w sprawy dotycz¹ce pañstwa. Sk³oni³ go do tego brak odzewu kadry naukowej Warszawy na zorganizowane przez grono zwolenników jednomandatowych okrêgów wyborczych seminarium na Uniwersytecie Warszawskim.
Magnificencjo,
Piszê do Pana w imieniu Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych
Okrêgów Wyborczych, który kilkakrotnie,
ró¿nymi drogami, zwraca³ siê do P.T. W³adz
Rektorskich z proœb¹ o zainteresowanie siê
43. Ogólnopolsk¹ Konferencj¹ o Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze, która odby³a siê w dniu 5 lipca w Auli im. Adama
Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego
i o powitanie, w imieniu gospodarzy obiektu, uczestników „Marszu na Warszawê: O
Jednomandatowe Okrêgi Wyborcze”. Czyni³em te starania, gdy¿ jako profesor polski i nauczyciel akademicki od ponad 40
lat nie wyobra¿a³em sobie i nie dopuszcza³em sytuacji, ¿eby przy dyskusji tego fundamentalnego rozstrzygniêcia ustrojowego, mog³o zabrakn¹æ przedstawicieli najwa¿niejszej uczelni wy¿szej w Kraju i ¿eby
to œrodowisko akademickie, którego liczni
przedstawiciele stanowi¹ zaplecze intelektualne elity politycznej III Rzeczypospoli-

tej, nie okaza³o ¿adnego zainteresowania
tak wa¿n¹ spraw¹. (...)
Ruch na rzecz JOW, ogromnym wysi³kiem, przy prawie kompletnej blokadzie
dostêpu do mediów publicznych i braku
wsparcia ze strony zarówno polityków, jak
i dysponuj¹cych funduszami, zorganizowa³
do dnia dzisiejszego 43 ogólnopolskie konferencje, w najró¿niejszych miastach Polski, poœwiecone temu jednemu problemowi. W ubieg³ym tygodniu, w celu zaktywizowania obywateli i prze³amania blokady
informacyjnej, podjêliœmy nies³ychany
wysi³ek, jakim by³ ca³otygodniowy „Marsz
na Warszawê”, W marszu tym, rozpoczêtym w niedzielê, 29 czerwca w Czêstochowie, a zakoñczonym w sobotê w Warszawie, udzia³ wziêli, miêdzy innymi, studenci z licznych uczelni polskich: z Krakowa,
Wroc³awia, Szczecina, Poznania, Gdañska,
a tak¿e ich nauczyciele i profesorowie. Na
trasie tego marszu witali nas z zaskakuj¹ca
serdecznoœci¹ prezydenci i burmistrzowie
miast (...)
Wydawa³o nam siê, Magnificencjo, ¿e
miejscem w³aœciwym dla zakoñczenie tej
oryginalnej akcji s¹ mury Uniwersytetu
Warszawskiego. (...)
Ze zdumieniem i niewiar¹ przyj¹³em
informacjê, ¿e W³adze Uniwersytetu domagaj¹ siê od nas wysokiej op³aty za udostêpnienie nam sali i ¿e ta op³ata musi byæ uiszczona awansem! Pracuj¹c 40 lat na du¿ym,
aczkolwiek, zdajê sobie sprawê, prowincjonalnym polskim uniwersytecie nie wyobra¿a³em sobie, ¿e W³adze Uniwersytetu mog¹
ingerowaæ w sprawy tak banalne jak ustawienie stolika z materia³ami informacyjnymi, czy powieszenie transparentu!
Niestety, Magnificencjo, tak siê w³aœnie
sta³o. Nikt z przedstawicieli W³adz Uczelni
nie zechcia³ nas powitaæ, na sali nie zauwa¿y³em ani jednego profesora Uniwersytetu
Warszawskiego, natomiast stra¿nicy pokazali mi na piœmie surowe zakazy wystawienia stolika z materia³ami na chodniku, zakazy postawienia nawet przenoœnego transparentu informuj¹cego o konferencji.
Prof. J. Przystawa dyskutuje ze studentami,
uczestnikami „Marszu na Warszawê”
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Fakty te trudno zrozumieæ i dlatego piszê
do Pana Rektora, gdy¿, contra spem spero,
¿e mo¿e wszystko to by³o wynikiem jakiegoœ fatalnego nieporozumienia? Ufam, ¿e
odpowiedŸ Jego Magnificencji te w¹tpliwoœci wyjaœni i pozwoli nam mieæ nadziejê, ¿e
Uniwersytet Warszawski jest w³aœciwym
miejscem do dyskutowania wa¿nych dla Polski spraw i ¿e ludzie, którzy wk³adaj¹ wielki
wysi³ek w próby naprawy Rzeczypospolitej,
mog¹ liczyæ na przychylnoœæ, zrozumienie i
w³aœciw¹ atmosferê w jego murach.
Z nale¿nym szacunkiem
Jerzy Przystawa

Akademicki
kodeks etyczny
Politechniki Wroc³awskiej
(przyjêty na posiedzeniu Senatu
w dniu 3 lipca 2003)
Œrodowisko akademickie Politechniki
Wroc³awskiej, œwiadome wp³ywu nauki,
edukacji i techniki na jakoœæ ludzkiego
¿ycia i wierne swoim powinnoœciom
akademickim i spo³ecznym, zobowi¹zuje siê w swojej pracy do przestrzegania
zasad etycznych i stosowania siê do najwy¿szych standardów akademickich
oraz deklaruje:
1. Prowadziæ badania naukowe, dydaktykê i prace in¿ynierskie w s³u¿bie
prawdzie, w sposób respektuj¹cy dobro publiczne.
2. Podnosiæ poziom spo³ecznego zrozumienia osi¹gniêæ nauki i techniki oraz
niezw³ocznie ujawniaæ mo¿liwe zagro¿enia dla ludzi i œrodowiska.
3. Umacniaæ swój autorytet naukowy
oraz rozwijaæ umiejêtnoœci badawcze
i dydaktyczne.
4. Zachowaæ uczciwoœæ w przekazywaniu wiedzy i sumiennoœæ w ocenie
stopnia jej przyswojenia przez studentów.
5. Sprzyjaæ rzetelnej krytyce naukowej.
6. Unikaæ rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów, dzia³añ
szkodz¹cym interesom oraz wymierzonych w powagê i autorytet Uczelni.
7. Byæ ¿yczliwym opiekunem i wychowawc¹ dla studentów i m³odych adeptów nauki.
8. Traktowaæ ludzi sprawiedliwie, odrzucaj¹c wszelk¹ dyskryminacjê.
9. Unikaæ szkodzenia ludziom, ich stanowi posiadania, reputacji lub karierze zawodowej.
10. Sprzeciwiaæ siê ka¿dej formie patologii ¿ycia naukowego i spo³ecznego.

Analiza ankiety „Pryzmatu”

Co lubimy czytaæ
Niedawno zwracaliœmy siê do Pracowników Politechniki z proœb¹ o
wype³nienie ankiety oceniaj¹cej zainteresowanie dla
„Pryzmatu”. Formularze by³y rozprowadzane przez jednostki uczelni, trudno nam wiêc oceniæ, jak skutecznie dociera³y do Pañstwa. Poniewa¿ jednak nak³ad
„Pryzmatu” wynosi 1500 egzemplarzy,
iloœæ odpowiedzi by³a doœæ znaczna.
W ankiecie wziê³o udzia³ 519 osób, w
tym 255 nauczycieli akademickich (42 profesorów, 29 doktorów hab., 154 doktorów,
30 magistrów), 42 doktorantów, 8 studentów, 55 pracowników Biblioteki PWr, 60
pracowników technicznych, 92 pracowników administracyjnych i 7 pracowników
s³u¿b pomocniczych.
• Na wstêpie zapytaliœmy, czy s¹ Pañstwo zainteresowani otrzymywaniem wiadomoœci w formie tradycyjnej i/lub elektronicznej.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, ¿e:
– 77% respondentów chcia³aby otrzymywaæ krótkie bie¿¹ce informacje
drog¹ elektroniczn¹,
– 95% uwa¿a, ¿e PWr powinna mieæ
swoje czasopismo,
– 74% czyta „Pryzmat” zawsze lub czêsto (38% w³asny egzemplarz, 31%
po¿yczony, a 5% wersjê internetow¹),
– 24% czyta rzadko (19% ma trudnoœci
z otrzymywaniem, 3% nie interesuje
to pismo, 2% nie ma czasu),
– 3% nie czyta wcale (do 2% pismo nie
dociera, 1% siê nim nie interesuje).
• Najwiêkszym zainteresowaniem (wg
iloœci g³osów) Czytelników ciesz¹ siê:
1. wydarzenia uczelniane i œrodowiskowe
(76,1%),
2. sprawozdania z posiedzeñ Senatu PWr
(70,6%),
3. ¿ycie kulturalne uczelni,
4. informacje o kwestiach organizacyjnych
¿ycia uczelni,
5. prezentacje osi¹gniêæ badawczych i bazy
materialnej uczelni,
6. zarz¹dzenia i okólniki,
7. sylwetki nowych profesorów,
8. publicystyka,
9. wiadomoœci z KBN, MENiS, FNP, CK,
RGSzW,
10. wspomnienia o zmar³ych pracownikach
(50,2%).

W uwagach na temat oczekiwañ Czytelników otrzymaliœmy wiele cennych
wskazówek i uwag dotycz¹cych spraw
technicznych (zbyt ma³y nak³ad, z³a dystrybucja, niestaranna korekta) jak i programowych. Czêœæ respondentów postrzega
nas jako „tubê w³adzy” i zarzuca nam brak
obiektywizmu. Jednoczeœnie oczekiwania
Pañstwa dotycz¹ poszerzenia prezentacji
strategii w³adz i dyskusji œrodowiskowej na
istotne dla pracowników i uczelni tematy.
Czasem osoby, które nie deklarowa³y zainteresowania pismem, wymienia³y d³ug¹
listê tematów, które ich zdaniem nale¿y poruszyæ.
Autorom stwierdzeñ „za³ó¿cie sobie
stronê internetow¹” nie chodzi zapewne o
istniej¹c¹ ju¿ stronê www, na której dostêpna jest elektroniczna wersja „Pryzmatu”
wraz z numerami archiwalnymi. Chcieliby
raczej rodzaju Hyde Parku z drobnymi
og³oszeniami, kronik¹ towarzysk¹ i dowcipami (o nas samych?), a nawet karykaturami. Có¿, redakcja powinna siê podszkoliæ plastycznie.
Czêsto pojawia siê wezwanie, by przedstawiaæ „s³abe strony œrodowiska”. Widocznie Czytelnicy czuj¹, ¿e uczelnia nie jest
zbiorem idea³ów. Niestety, z w³asnego doœwiadczenia wiemy, ¿e ma³o kto chce ujawniaæ takie problemy – nawet bez podawania nazwiska.
Czêœæ osób chêtnie widzia³oby rubrykê
listów od czytelników (o ograniczonej d³ugoœci).
Ponadto nie wszystkie grupy pracownicze
czuj¹ siê równie dobrze reprezentowane.
• W odpowiedzi napytanie: „Jakie tematy powinny byæ omawiane w „Pryzmacie”?”
ankietowani pracownicy PWr najczêœciej
wymieniali nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. strategia w³adz uczelni
2. dyskusja na tematy dotycz¹ce œrodowiska akademickiego (etyka, finanse),
3. sonda¿e na temat kursów i wyk³adowców, poziomu kszta³cenia,
4. miejsce uczelni w strukturach UE, wspó³praca zagraniczna,
5. ciekawostki naukowe, artyku³y popularno-naukowe,
6. historia uczelni,
7. sprawy finansowe (czêste wiadomoœci o
podwy¿kach mile widziane), porady
prawne,
8. Hyde Park, kronika towarzyska, humor,
9. og³oszenia drobne.
Dziêkujemy wszystkim za zainteresowanie ankiet¹ i zapewniamy, ¿e w miarê mo¿noœci bêdziemy starali siê uwzglêdniæ Pañstwa ¿yczenia. W miarê mo¿noœci – bo zapewne od jesieni zmieni siê formu³a naszego pisma. Ale o tym napiszemy bardziej
szczegó³owo w numerze wrzeœniowym.
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Zapraszamy na Festiwal Nauki
Szanowni Czytelnicy!
Mam zaszczyt zaprosiæ Pañstwa, wraz
z Rodzinami i znajomymi, na kolejn¹ edycjê Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki, który
odbêdzie siê w dniach 11–20 wrzeœnia 2003
roku.
Wrzesieñ 2003 roku to dla naszej Uczelni miesi¹c szczególny – przez 10 dni, od
11 do 20 wrzeœnia, mury Politechniki Wroc³awskiej bêd¹ otwarte dla mieszkañców
Wroc³awia i ca³ego regionu. Bêdzie to ju¿
VI Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki (DFN). W
tym roku, po piêciu latach doœwiadczeñ,
zosta³a zmieniona formu³a Festiwalu. Najwa¿niejsze zmiany to wyd³u¿enie czasu
trwania festiwalu do 10 dni. Z tego wzglêdu imprezy festiwalowe organizowane s¹
w trzech g³ównych nurtach, jako:
• prezentacje uczelniane,
• wiod¹ce imprezy œrodowiskowe,
• weekendowe spotkania festiwalowe.
Nad ca³oœci¹ DFN czuwa Œrodowiskowy Koordynator prof. dr hab. Kazimiera A.
Wilk wraz ze skromnym biurem. Ona te¿
jest g³ównym organizatorem wiod¹cych
imprez œrodowiskowych. Imprezy te odbywaj¹ siê zarówno na Politechnice Wroc³awskiej jak i w innych miejscach Wroc³awia.
Prezentacje uczelniane s¹ koordynowane
przez powo³ane na poszczególnych uczelniach Wroc³awia osoby. S¹ wœród nich imprezy przeznaczone dla m³odzie¿y szkolnej (gimnazja i szko³y œrednie), s¹ te¿ wyk³ady i prezentacje dedykowane wszystkim
naszym goœciom, bez wzglêdu na wiek i
profesjê. Weekendowe spotkania festiwalowe s¹ wyró¿nione z uwagi na ich specy-

fikê, nie s¹ one adresowane do przybywaj¹cej na festiwal ca³ymi klasami m³odzie¿y szkolnej, ale do doros³ych lub ca³ych
rodzin (imprezy plenerowe, pokazy, koncerty, filmy, itp.).
Politechnika Wroc³awska, jak co roku,
przygotowa³a bogaty program festiwalowy,
mo¿na go znaleŸæ na internetowej stronie
DFN: http://www.festiwal.wroc.pl. W ramach prezentacji uczelnianych zaproponowaliœmy sprawdzone w ubieg³ych latach
formu³y, takie jak otwarte laboratoria uczelniane, wyk³ady z pokazami, wystawy,
warsztaty. Nowoœci¹ w tym roku jest czat
internetowy, mamy nadziejê, ¿e bêdzie siê
cieszy³ du¿ym zainteresowaniem.
Nasza uczelnia bêdzie te¿ obecna na tzw.
wiod¹cych imprezach œrodowiskowych.
Ich uczestnikami bêd¹ nie tylko przedstawiciele ró¿nych dolnoœl¹skich uczelni, ale
i goœcie spoza tego œrodowiska naukowego. Niektóre spotkania bêd¹ odbywaæ siê
w murach naszej uczelni, inne np. na Uniwersytecie, ale pracownicy PWr bêd¹ ich
aktywnymi uczestnikami. Warto odwiedziæ
nie tylko Politechnikê, by uczestniczyæ w
œrodowiskowych kawiarniach festiwalowych, dyskusjach i prezentacjach.
Nasz¹ intencj¹ jest, by weekendowe
spotkania festiwalowe zarówno popularyzowa³y naukê, jak i bawi³y naszych festiwalowych goœci. Mamy nadziejê, ¿e przygotowany program w postaci imprez plenerowych, koncertów, filmów i wystaw
bêdzie sprzyja³ realizacji tego celu.
Przybli¿aj¹c nieco Pañstwu program tegorocznej edycji DFN na Politechnice Wro-

Koordynatorzy festiwalu (od lewej): A. Zalas, W. Drzazga, J. So³oducho, U. Markowska-Kaczmar, H.
Kwaœnicka (koordynator DFN na PWr), M.Smutkiewicz (Biuro Promocji), K. Moskwa, A. Mituœ,
K. Kordus i J. Gajewski.

c³awskiej, z uwagi na brak miejsca ograniczymy siê do wymienienia niektórych imprez – ich tytu³ów lub poruszanej tematyki, z pominiêciem nazwisk osób przygotowuj¹cych dan¹ imprezê, daty i miejsca imprez. Wszystko to znajd¹ Pañstwo w
programie publikowanym w Internecie i w
wersji wydrukowanej, która bêdzie dostêpna na Uczelni.
Przygotowany przez pracowników PWr
program DFN odzwierciedla techniczny
charakter naszej Uczelni. Wziêliœmy pod
uwagê, ¿e co roku bardzo du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê otwarte laboratoria
komputerowe, fizyczne, chemiczne, robotyki i inne. Nie wystarcza³o miejsc dla
wszystkich chêtnych, dlatego ponownie
otwieramy politechniczne laboratoria. Zapraszamy m.in. na Ciekawe i intryguj¹ce
pokazy z fizyki, Zabawy z komputerami.
Bêdzie mo¿na dowiedzieæ siê du¿o o robotach – Roboty patrz¹ i s³uchaj¹, Zagraj z
robotem w kó³ko i krzy¿yk. Do imprez ciesz¹cych siê nies³abn¹cym zainteresowaniem nale¿y pokaz piorunów – w tym roku
równie¿ spotkamy siê ze zjawiskami wysokonapiêciowymi oraz wys³uchamy wyk³adu z pokazem Piêkno i groza wy³adowañ atmosferycznych i wybuchów j¹drowych. Serdecznie zapraszamy!
Atrakcyjnie zapowiadaj¹ siê cykle imprez: Fascynuj¹ca fizyka (bêdzie tu np.
mowa o protezach wzroku), Fizyka wokó³
nas (np. jak p³yn¹c pod wiatr), Mikrometrowe i kilometrowe konstrukcje in¿ynierskie (o tunelach, kompozytach, logistyce),
Magiczny œwiat chemii (jak chemia pomaga w walce z chorobami), Natura, kryszta³y i biominera³y, Geniusz in¿yniera i budownictwo komunikacyjne (o mostach, o
komunikacji nocnej we Wroc³awiu), Osiedle i mieszkanie (bêdzie o Wroc³awiu).
Nie sposób wymieniæ wszystkie interesuj¹ce wyk³ady. Staramy siê, by by³y one
prowadzone z wykorzystaniem œrodków
audiowizualnych, interesuj¹co i zrozumiale. Tematyka prezentacji jest bardzo szeroka. Mo¿na dowiedzieæ siê, jak nauczono
samolot lataæ, czy mo¿na usun¹æ wszystkie zanieczyszczenia œrodowiska, co maj¹
wspólnego elektronika i góry, us³yszeæ o
kopalni w kosmosie, jak i dlaczego nale¿y
mierzyæ ciœnienie po operacjach mózgowych. Bêd¹ wyk³ady o podpisie elektronicznym, laserach w telekomunikacji i medycynie, zniszczeniu sudeckich lasów i
ogrodach wroc³awskich. Mo¿e ktoœ chcia³by dowiedzieæ siê, co to takiego jest patent
lub jak z piasku ukrêciæ bicz? Dla lubi¹cych podró¿e – pokaz sprzêtu do nawigacji satelitarnej GPS. To jeszcze nie wyczerpuje oferowanej Pañstwu tematyki. Pracownicy PWr zaproponuj¹ ogrzanie miesz-
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kania plazm¹, powiedz¹ o wodzie, jakiej nie
znamy i co to jest ‘kawitacja’ – ma³y pêcherzyk a wielki problem. A czy ktoœ z Pañstwa wie, dlaczego zgin¹³ Achilles lub jak
wyjœæ ca³o z wypadku? Jeœli nie, to koniecznie nale¿y przyjœæ na festiwalowe wyk³ady dotycz¹ce powy¿szych zagadnieñ. W
nagrodê parê tematów informatycznych:
Kino domowe, Pó³ wieku badañ nad
sztuczn¹ inteligencj¹ – sukces czy pora¿ka?, Czy powstanie gatunek Robo Sapiens?
Dla tych, którzy nie lubi¹ (nawet w tak
interesuj¹cym wydaniu) informatyki, mamy
inne propozycje, których ró¿norodnoœæ pozwoli ka¿demu znaleŸæ coœ dla siebie.
Wszystkich, którzy lubi¹ rysowaæ, zapraszamy na warsztaty dotycz¹ce interpretacji p³aszczyzny i przestrzeni w rysunku
(Jaki jest koñ – ka¿dy widzi...). Dla osób o
innych inklinacjach mamy naukê redagowania gazety internetowej (Uroda dziennikarstwa internetowego), naukê rysowania
na ekranie albo redagowania w³asnej strony internetowej. Mo¿na te¿ spróbowaæ
uczyæ siê (no, mo¿e tylko zobaczyæ, jak to
siê robi) ró¿nych jêzyków obcych z pomoc¹
komputera w ramach bloku Uczmy siê jêzyków na komputerze.
Podobnie jak w ubieg³ych latach, mamy
bogat¹ ofertê wystawow¹: ca³y blok programowy Twórczy dorobek architektury –
prace pracowników i studentów Wydzia³u
Architektury PWr, Wroc³awskie impresje,
Z Bibliotek¹ do Unii Europejskiej, Urok
Starych Komputerów (choæ to taki nowy
wynalazek, na wystawie bêdzie ich oko³o
70 modeli!), Chemiczny œwiat zió³, Wêgiel
aktywny – fascynuj¹cy materia³.
Urozmaiceniem spotkañ weekendowych,
oprócz popularnych wyk³adów, bêd¹ koncerty, pokazy filmów i imprezy plenerowe.
Odbêd¹ siê wystêpy chóru „CONSONANZA”
(Laudate, czyli chwalcie) i tria fortepianowego „SERENITY”, cykl pokazów filmowych
Politechnika zaprasza Ma³ych i Du¿ych do
kina (filmy animowane i dokumentalne oraz
dyskusja z udzia³em wroc³awskich filmowców, wroc³awskie kino niezale¿ne i in.) –
oferta od Pomys³owego Dobromira po Piêkny umys³. Kolorowy pokaz chemii oraz pokaz balonu i szybowca uzupe³niony prelekcj¹ instruktora spodobaj¹ siê doros³ym i
dzieciom. Bêdzie te¿ Politechnika na sportowo – cykl imprez sportowych (ergometry,
kajaki, regaty wioœlarskie). Nie trzeba byæ
znawc¹ techniki, by z przyjemnoœci¹ obejrzeæ paradê i miniwystawê motocykli oraz
zwiedziæ zabytkowy statek-muzeum „Nadbór”. Jest to w istocie program rekreacyjny,
atrakcyjny dla ka¿dego!
Mamy te¿ w programie imprezy o trochê innym, bardziej powa¿nym, czasem
refleksyjnym charakterze – wiêkszoœæ z

nich to wiod¹ce imprezy œrodowiskowe.
Jest ni¹ np. ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy poœwiêconej Constantinowi Carathedory’emu (organizatorzy: prof. A.Weron i
prof. K.A.Wilk), jeœli ktoœ nie zna zas³ug
uhonorowanej osoby, zapraszam na uroczystoœæ. Tematyce tej poœwiêcona jest te¿ kawiarnia festiwalowa z udzia³em córki C.Carathedory’ego.
W roku niepe³nosprawnych na uwagê
zas³uguje dyskusja Kszta³cenie bez przeszkód i barier organizowana przez prof.
T.Winnickiego. Interesuj¹co zapowiada siê
dyskusja Czy w cieniu Humboldta kszta³cimy lumpeninteligentów?, do której organizator, prof. A. Wiszniewski zaprosi³ wybitne osobistoœci.
Prof. Jerzy Œwi¹tek, Prorektor ds. Nauczania poprowadzi w interdyscyplinarnym
gronie dyskusjê zatytu³owan¹ Pedagogika
wobec wyzwañ spo³eczeñstwa informacyjnego. Uczestnikiem i jednoczeœnie gospodarzem dyskusji panelowej ¯ycie pod obstrza³em impulsów, czyli w œwiecie informacji bêdzie prof. Adam Grzech, Prorektor ds. Rozwoju. Poprowadzi j¹ dziennikarz
Polskiego Radia Wroc³aw, udzia³ weŸmie
pracuj¹cy w USA informatyk i psychiatra.
Prof. dr hab. Tadeusz Wiêckowski, Prorektor ds. Badañ Naukowych zgodzi³ siê wzi¹æ
udzia³ w internetowym czacie (nowoœæ!).
Imprezy te dobitnie œwiadcz¹ o zainteresowaniu i zaanga¿owaniu W³adz Uczelni w
Dolnoœl¹ski Festiwal Nauki.
Przewidziane s¹ te¿ Prezentacje Centrum Doskona³oœci Recyklingu Materia³ów
Politechniki Wroc³awskiej oraz Prezentacje
Centrum Materia³ów Zaawansowanych i
Nanotechnologii. W ramach forum W m³odej g³owie – m³ody duch zobaczymy m³odych uczonych i studentów, którzy maj¹ ju¿
na swoim koncie nagrody za wybitne osi¹gniêcia.
W tym roku mamy ogólnopolskie œwiêto nauki: Dni Nauki – Polska 2003. Na ten
dzieñ przygotowaliœmy specjalne imprezy,
spodziewamy siê dziennikarzy z ogólnopolskiego radia i telewizji. Wœród wybranych
imprez znalaz³y siê (w kolejnoœci alfabetycznej):
• Biomechanika in¿ynierska - krêgos³up,
stawy, implanty (prof. dr hab. in¿. Romuald Bêdziñski),
• Grawitacja – poduszkowiec – lewitacja
(dr in¿. Zbigniew Sroka, dr in¿. Czes³aw
Kolanek),
• Informatyka kwantowa-wyzwanie dla nanotechnologii (prof. dr hab. in¿. Lucjan
Jacak, prof. dr hab. in¿. Andrzej Radosz),
• Lasery w medycynie (prof. dr hab. in¿.
lek. med. Halina Podbielska),
• Pró¿nia na przestrzeni wieków (prof. dr
in¿. Andrzej Ha³as),

• Rewolucja mikro- i nanomaszyn – nowa
elektronika XXI wieku (dr hab. in¿. Jan
Dziuban),
• Spo³eczeñstwo kryptograficzne, czyli o
hobbitach, magicznym pierœcieniu i cebulkach (prof. dr hab. Miros³aw Kuty³owski),
• Wizja elektrowni j¹drowej w campusie
uniwersytetu (dr in¿. arch. Andrzej Poniewierka).
Uroczyste zakoñczenie VI Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki odbêdzie siê na Politechnice Wroc³awskiej, jego gospodarzami
bêd¹ prof. Kazimiera A. Wilk i JM Rektor
PWr. prof. Tadeusz Luty.
Nie jestem w stanie wymieniæ wszystkich imprez przygotowanych na tegoroczny festiwal, podobnie jak nie jestem w stanie wymieniæ wszystkich osób zaanga¿owanych w przygotowywanie tegorocznej
edycji DFN, dziêki którym mamy tak bogaty program i, mam tak¹ nadziejê, program
ten bêdzie zrealizowany ku zadowoleniu
nas wszystkich (i naszych goœci). Nie ukrywam, zmieniona formu³a tegorocznego
DFN niesie trochê niepewnoœci, zw³aszcza,
jeœli chodzi o m³odzie¿, która z ca³ego regionu t³umnie przyje¿d¿a³a autokarami na
nasze imprezy. Wierzê, ¿e i w tym roku
przez sale Politechniki przewinie siê du¿o
festiwalowych goœci. Taki jest cel wszystkich zaanga¿owanych w przygotowania. W
tym te¿ duchu wspó³pracujemy z prof. Kazimier¹ A. Wilk – Œrodowiskowym Koordynatorem DFN.
Oczywiœcie DFN nie móg³by siê odbyæ
bez opieki W³adz Uczelni, w tym Rektora
PWr, prof. dr hab. in¿. Tadeusza Lutego.
¯yczliwa nam atmosfera panuj¹ca na
Uczelni sprzyja zarówno naszym kontaktom z pracownikami naukowymi, jak i z
administracj¹ PWr. Zwracaj¹c siê o pomoc
napotykamy na zrozumienie i gotowoœæ do
wspó³pracy. Ogromn¹ pomoc¹ s³u¿¹ nam
przedstawiciele wydzia³ów i jednostek
PWr, zwani przez nas koordynatorami. W
bie¿¹cym roku s¹ to:
• dr in¿. arch. Agnieszka Tomaszewicz
(koordynator Wydzia³u Architektury)
• dr in¿. Dariusz £yd¿ba (koordynator
Wydzia³u Budownictwa L¹dowego i
Wodnego)
• dr hab. Jadwiga So³oducho (koordynator Wydzia³u Chemicznego)
• prof. dr hab. in¿. Krzysztof Tchoñ (koordynator Wydzia³u Elektroniki)
• dr in¿. Adam Zalas (koordynator Wydzia³u Elektrycznego)
• dr Barbara Teisseyre (koordynator
Wydzia³u Górniczego)
• dr hab. in¿. Ryszard Szetela, prof.
nadzw. (koordynator Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska)
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• dr in¿. Urszula Markowska-Kaczmar
(koordynator Wydzia³u Informatyki i
Zarz¹dzania)
• dr hab. in¿. Juliusz Gajewski, prof.
nadzw. (koordynator Wydzia³u Mechaniczno-Energetycznego)
• mgr Gra¿yna Koñczal i dr in¿. Wojciech B³a¿ejewski (koordynatorzy Wydzia³u Mechanicznego)
• dr hab. Antoni Mituœ, prof. nadzw. (koordynator Wydzia³u Podstawowych Problemów Techniki)
• dr in¿. W³odzimierz Drzazga (koordynator Wydzia³u Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki)
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• mgr Krzysztof Moskwa (koordynator
Biblioteki G³ównej)
• dr Mieczys³aw Mendychowski (koordynator Studium Nauki Jêzyków Obcych)
• mgr in¿. Andrzej Solecki (koordynator
Dzia³u Studenckiego)
• Karol Kordus (koordynator AZS)
Ponadto przy organizacji Dolnoœl¹skiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wroc³awskiej pracuj¹ przedstawiciele Biura
Promocji:
• mgr Ma³gorzata Smutkiewicz (sekretariat, program imprez),
• mgr Tamara Chor¹¿yczewska (konkurs
literacki, oprawa plastyczna),

• mgr Krzysztof Mazur (dokumentacja fotograficzna).
W imieniu Rektora Politechniki Wroc³awskiej, sekretariatu DFN na Politechnice Wroc³awskiej i swoim serdecznie zapraszam Pañstwa do udzia³u w przygotowanych imprezach. Jednoczeœnie sk³adam
podziêkowanie tym wszystkim, dziêki którym tegoroczny, szósty ju¿ Dolnoœl¹ski
Festiwal Nauki mo¿e byæ intelektualn¹ rozrywk¹ dla naszych goœci.
Koordynator DFN
na Politechnice Wroc³awskiej
dr hab. in¿. Halina Kwaœnicka, prof. PWr

Warsztaty „NOWOGRODZIEC 2003”

Regeneracja miasta
W NowogrodŸcu – mieœcie po³o¿onym
nad Kwis¹, na Pogórzu Izerskim, odbywa³y siê od 2 do 28 czerwca 2003 warsztaty
dla studentów Wydzia³u Architektury Politechniki Wroc³awskiej. Wziê³o w nich
udzia³ 16 osób z II, III i IV roku. Organizatorami i koordynatorami ze strony wydzia³u byli dr in¿. arch. Darek Dziubiñski i dr
in¿. arch. Maciej Hawrylak.
Warsztaty zorganizowano na mocy Porozumienia o wspó³pracy zawartego w 2000
roku pomiêdzy Wydzia³em Architektury
PWr a w³adzami NowogrodŸca. Wspó³pracê tê podjêto po wykonaniu „Opracowania koncepcji ogólnej zagospodarowania
terenu w granicach administracyjnych miasta Nowogrodziec oraz szczegó³owej w obrêbie murów obronnych”, w którym brali
udzia³ dr arch. Wojciech Brzezowski oraz
dr arch. Maciej Hawrylak*.
Praca przy makietach

Celem
warsztatów
by³o wypracowanie wizji wspó³czesnego miasta
o wyraŸnym
historycznym obliczu. Dzisiejszy obraz
NowogrodŸca, zniszczonego na skutek dzia³añ wojennych, powojennej utraty to¿samoœci zdeformowanego w wyniku zmian ustrojowych, kulturowych i w³asnoœciowych
wymaga radykalnych i natychmiastowych
dzia³añ. Stworzenie wizji pozwoli na przyci¹gniêcie przysz³ych inwestorów, szczególnie ze strefy ekonomicznej Euroregionu
Nysa. Nowogrodziec móg³by byæ dla nich
miejscem tworzenia firmowych siedzib. Bliskoœæ z³ó¿ surowców niezbêdnych do pro-

dukcji wyrobów ceramicznych mo¿e
równie¿ stanowiæ bodziec do otwierania lokalnych warsztatów rzemieœlniczych i kreowania nowego oblicza miasta.
Miastom takim jak Nowogrodziec brakuje koncepcji kontynuacji architektonicznych
i urbanistycznych tradycji. Ze
wzglêdu na przesiedlenia ludnoœci
i zaburzenie stosunków w³asnoœciowych zerwana zosta³a ci¹g³oœæ kulturowa. Z powojennej zabudowy mo¿na odczytaæ zmieniaj¹ce siê trendy w kszta³towaniu organizmów miejskich. Wszechw³adna,
a na owe czasy nowoczesna technologia i
drastyczne (w swoim efekcie koñcowym)
dzia³ania maj¹ce s³u¿yæ poszukiwaniu nowego wzorca doprowadzi³y do wykruszania
siê starych struktur urbanistycznych i architektonicznych. Zastêpowano je powszechnie stosowanymi w kraju, typowymi formami zabudowy wielorodzinnej o charakterze
trudnym do dostosowania – zarówno pod
wzglêdem w³asnoœciowym (parcele) jak
i skali (bloki).
Samorz¹dnoœæ lokalna sprzyja nowym
inicjatywom. Wyj¹tkowa aktywnoœæ burmistrza miasta mgr Edwarda Szczerbienia
zaowocowa³a praktyk¹ inwentaryzacyjn¹,
która odby³a siê w roku 2002, oraz w³aœnie zakoñczonymi Warsztatami NOWOGRODZIEC 2003.
Przeprowadzone podczas warsztatów
poszukiwanie wspó³czesnego obrazu miasta, bazowa³o na wnioskach z opracowania studialnego. Skoncentrowano siê na
trzech grupach dzia³añ funkcjonalno-przestrzennych:
1. Administracja – ratusz + przestrzeñ
publiczna w obrêbie murów miejskich –
modernizacja.
2. Zamieszkanie – blok przyrynkowy
+ us³ugi i rzemios³o – odbudowa.
3. Kultura – klasztor + tereny rekreacyjne w zakolu rzeki Kwisy – rewitalizacja.

19

lipiec-sierpieñ 2003

Burmistrz Edward Szczerbieñ podczas dyskusji wœród uczestników warsztatów.

Ka¿d¹ grup¹ dzia³añ zajmowa³y siê dwa
zespo³y studenckie po trzy osoby. Wewnêtrzny podzia³ na dwa zespo³y mia³ z jednej strony stworzyæ wiêksze pole do dyskusji w poszczególnych grupach problemowych,
a z drugiej wnieœæ pierwiastek konkurencji
– cechy przypisanej do zawodu architekta.
Uczestnicy warsztatów mieli mo¿liwoœæ pracy zupe³nie odmiennej ni¿ w trakcie roku
szkolnego. Wykonywali j¹ co najmniej 8 godzin dziennie i w sta³ym kontakcie z inwestorem. Miejsce pracy w auli szkolnej przekszta³conej na du¿¹ pracownie projektow¹
pozwala³o w trakcie pracy na lokalne wizje,
inwentaryzacjê oraz wykonywanie innej dokumentacji, np. zdjêæ.

Wyposa¿enie warsztatów by³o bardzo
dobre. Studenci dysponowali przygotowanymi przez miasto zestawami komputerowymi z drukarkami kolorowymi oraz skanerem, a tak¿e dodatkowym zestawem wyposa¿onym w kolorowy ploter A-0 udostêpniony przez firmê INTEGER. Taki sprzêt
pozwala³ rozwijaæ zarówno tradycyjne, jak
i bardziej zaawansowane techniki pracy.
Stosuj¹c pe³n¹ gamê œrodków uda³o siê
nawet opracowaæ makietê za³o¿enia w skali
1:500.
Wzbogaceniem programu warsztatów
by³a zorganizowana wycieczka do Goerlitz
i na zamek Kliczków, która pozwoli³a
uczestnikom zapoznaæ siê z przyk³adami

Nowogrodziec, miasto w zachodniej
czêœci województwa dolnoœl¹skiego;.
4,1 tys. mieszkañców (1998). Zabytki:
koœció³ poewangelicki (1788-1793), ruiny klasztoru Magdalenek (ok. po³. XIII
w.), koœció³ Œw. Miko³aja (XVIII w.),
fragmenty obwarowañ miejskich (XIVXV w.), ratusz (1795), domy mieszkalne (XVIII-XIX w.).
Prawa miejskie 1233 z nadania ksiêcia Henryka I Brodatego. W dokumentach œredniowiecznych wzmiankowany
jako Naumburg nad Kwis¹ (am Queis).
Do 1329 w³asnoœæ Piastów œl¹skich, nastêpnie Czech, od 1526 we w³adaniu
Habsburgów.
Kilkakrotnie niszczony, podupad³
w okresie wojny trzydziestoletniej
(1618-1648). W 1742 zajêty przez Prusy. W IX w. rozwin¹³ siê w powa¿ny
oœrodek przemys³u ceramicznego. W
1945 znacznie zniszczony, znalaz³ siê
w granicach Polski.
W NowogrodŸcu rozwija³o siê przez
d³ugie lata garncarstwo. Obecn¹ sytuacjê gospodarcz¹ gminy kszta³tuj¹ m.in.
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna i zak³ady przemys³u ceramicznego.
Strona internetowa: www.nowogrodziec.pl

Wykonana podczas warsztatów makieta NowogrodŸca

odbudowy i modernizacji struktur miejskich, jak i zespo³ów podobnych do klasztoru Magdalenek czyli Kliczkowa, który
zosta³ odbudowany przez firmê INTEGER.
Planowany jest kolejny etap wspó³pracy w³adz NowogrodŸca z Wydzia³em Architektury PWr: konferencja naukowa pt.
„Przywracanie wartoœci przestrzennych
i u¿ytkowych istniej¹cej strukturze miejskiej”. Odbêdzie siê ona w listopadzie 2003.
Darek Dziubiñski i Maciej Hawrylak
*) wspó³autorzy opracowania: arch. Ewa Kubica-Hawrylak, arch. Alina Zamorska, (opracowania bran¿owe: komunikacja in¿. Andrzej Nowak;
inst. sanitarne: mgr in¿. Zdzis³aw ¯akiewicz; inst.
elektryczne: mgr in¿. Krzysztof Maga, techn. el.
Dariusz Sawicki).
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Absolwent Politechniki Wroc³awskiej doktorantem Rutgers University

Dla chc¹cego nic trudnego
motion capture („Organizacja modu³u bazy
danych w systemie TRAF”). Wie ju¿, ¿e po
wakacjach rozpocznie studia doktoranckie
w Stanach Zjednoczonych. Jak to osi¹gn¹³?

Pan mgr in¿. Jacek Rawicki jest absolwentem 76. Szko³y Podstawowej (przy ul.
Wandy we Wroc³awiu) i XIV LO. Skoñczy³
w³aœnie studia magisterskie na Wydziale
Elektroniki PWr (kierunek Elektronika i telekomunikacja). By³ magistrantem dra
R.Klempousa, u którego pisa³ pracê dotycz¹c¹ animacji komputerowej w technice
Podczas pobytu na uniwersytecie w Las Palmas

O swojej karierze zacz¹³ myœleæ z du¿ym
wyprzedzeniem. Po III roku studiów pojecha³ w ramach studenckiego programu
„Work and Travel” do USA. Pracowa³ w
Atlancie. Tu pozna³ Polaków, którzy po doktoratach pracuj¹ jako assistant professors na
uniwersytecie. Sk³oni³o to m³odego cz³owieka do zastanowienia siê, czy i on nie móg³by wybraæ takiej drogi rozwoju.
Po powrocie do kraju zwróci³ siê o pomoc do dra R.Klempousa o pomoc w wyborze amerykañskich uczelni, na których móg³by siê doktoryzowaæ. W ten sposób powsta³a
lista 4 uniwersytetów:: Georgia Institut of
Technology (Georgia Tech) w Atlancie, GA,
Columbia University, NY, Rutgers University, NJ i University of Arizona w Tuscon, AZ.

Oczywiœcie ¿eby zostaæ doktorantem
uczelni amerykañskiej trzeba wykazaæ siê
znajomoœci¹ jêzyka, a œciœle pewn¹ (zale¿n¹
od uczelni) iloœci¹ punktów w systemie
Toeffl lub GRE.
Jacek Rawicki wykorzysta³ w tym celu
nastêpne wakacje, które spêdza³ równie¿ w
Atlancie, przy pracy. W tym uniwersyteckim mieœcie znajduje siê a¿ 10 centrów
egzaminacyjnych, w których mo¿na „podejœæ” do egzaminu. Kosztuje to jednak
ka¿dorazowo 110 $. Nasz student spêdzi³
wiêc na przygotowaniach dwa miesi¹ce.
Pracodawca odniós³ siê bardzo ¿yczliwie
do jego zamierzeñ Udziela³ mu porad i pomocy. W rezultacie wynik egzaminu by³
bardzo zadawalaj¹cy – wystarczy³, by zostaæ przyjêtym na amerykañsk¹ uczelniê.
Po powrocie do kraju, rozpoczynaj¹c
V rok studiów Jacek postanowi³ zdaæ jeszcze graduate recording examination (GRE)
z zakresu informatyki. Takie egzaminy s¹
organizowane 3 razy w roku w Warszawie. Kosztuj¹ 150$. Trzeba wiêc zaplanowaæ sobie wszystko odpowiednio wczeœnie. No i dysponowaæ gotówk¹. Tu przyda³y siê oszczêdnoœci z pracy zarobkowej
w USA.
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Teraz kandydat potrzebowa³ wykazu
przedmiotów zaliczonych (zdanych) w czasie studiów (Transcript of records) i rekomendacji 3 profesorów.
Tak skompletowane dokumenty najproœciej wys³aæ Internetem. Czêœæ uczelni pozwala na prowadzenie korespondencji w ten
sposób. Nie zwalnia to jednak od przes³ania op³aty w wysokoœci 50 $ (mo¿e byæ
œci¹gniêta z karty kredytowej).
Termin zg³oszeñ na studia doktoranckie
na amerykañskich uczelniach up³ywa zwykle 15 grudnia, choæ s¹ uniwersytety przyjmuj¹ce zg³oszenia w styczniu.
Potem pozostaje czekaæ na odpowiedŸ.
Ale Jacek Rawicki zd¹¿y³ jeszcze wyjechaæ
w ramach sokratesowskiego programu na
semestr na Wyspy Kanaryjskie. Na uniwersytecie w Las Palmas uczêszcza³ na wyk³ad
(po hiszpañsku) i laboratoria (to ju¿ raczej

po angielsku) oraz kurs jêzykowy. Wyg³osi³ nawet referat na konferencji.
Na prze³omie marca i kwietnia pojawi³y siê odpowiedzi z USA. Dwie by³y pozytywne: z Rutgers University i z University
of Arizona.
W wyborze pomog³o Jackowi Rawickiemu tak¿e i to, ¿e bêd¹c w USA stara³ siê
odwiedziæ wymienione uczelnie. Na uniwersytecie w Atlancie skorzysta³ z uprzejmoœci poznanych tam znajomych. Na Columbia University i na Rutgers University
wybra³ siê specjalnie, dopasowa³ przy tym
swoj¹ wizytê do terminu przyjazdu dra
Klempousa. Dziêki temu móg³ zorientowaæ
siê w prowadzonej tam dzia³alnoœci badawczej i dydaktycznej.
Zdecydowa³ siê na Rutgers University. Poza op³at¹ za naukê bêdzie mia³ stypendium na ca³e studia (ale wstêpnie

Wieœci z Internetu

wnêtrz – zdecydowa³ senat uczelni. Drastycznie zostanie jednak ograniczona iloœæ
miejsc na tych kierunkach. Kilka tygodni
temu rada wydzia³u architektury zdecydowa³a, ¿e wstrzymuje nabór na wszelkie typy
studiów na kierunku architektura wnêtrz, a
na kierunku architektura i urbanistyka bêdzie mo¿na studiowaæ tylko na p³atnych
studiach wieczorowych. Takie decyzje
zbulwersowa³y bia³ostoczan, szczególnie
tegorocznych licealistów, którzy zamierzali
na te kierunki zdawaæ, i ich rodziców. Ministerstwo twierdzi³o, ¿e podjêcie decyzji
o wstrzymaniu naboru w kwietniu jest niezgodne z prawem. Spraw¹ zaj¹³ siê senat
uczelni.
Wspólnie z dziekanem architektury doszliœmy do wniosku, ¿e wydzia³ jest w stanie przyj¹æ na pierwszy rok nie wiêcej ni¿
150 studentów – t³umaczy prof. Micha³
Bo³tryk, rektor PB. – Chodzi nie tylko o
brak pieniêdzy, ale równie¿ o to, ¿e na ka¿dego pracownika mo¿e przypadaæ okreœlona, niewielka grupa studentów, a kadra tego
wydzia³u nie jest zbyt szeroka.
Ostatecznie senat zdecydowa³, ¿e na
pierwszy rok studiów dziennych na kierunku architektura i urbanistyka zostanie przyjêtych 15 osób. Tyle samo miejsc bêdzie
na dziennej architekturze wnêtrz. Dla tych,
którym nie uda siê na nie dostaæ, pozostan¹
studia wieczorowe: na architekturze i urbanistyce – 80 miejsc, a na architekturze
wnêtrz – 40.
Nie wiadomo jeszcze dok³adnie, ile bêd¹
kosztowa³y studia wieczorowe na architekturze. W przypadku architektury i urbanistyki mówi siê, ¿e mo¿e to byæ oko³o 4200
z³ za rok nauki.

Studiowanie
architektury
i urbanistyki
w Bia³ymstoku
tylko odp³atnie?
Rada Wydzia³u Architektury Politechniki Bia³ostockiej zdecydowa³a, ¿e na kierunku architektury i urbanistyki nie bêdzie rekrutacji na studia dzienne. Semestr studiów
wieczorowych ma kosztowaæ 2 tys. z³otych.
Ani dziennie, ani wieczorowo nie bêdzie
za to mo¿na studiowaæ na architekturze
wnêtrz. Takie decyzje trafi³y do rektora.
Podjêcie uchwa³ przez radê wydzia³u o niczym jednak nie przes¹dza. Politechnika
Bia³ostocka w listopadzie, jak co roku,
zg³osi³a bowiem do Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu chêæ przeprowadzenia
naboru na studia dzienne na architekturze i
urbanistyce. ¯eby teraz siê z tego wycofaæ, musi uzyskaæ zgodê senatu uczelni, a
jeœli j¹ dostanie – równie¿ MENiS–u. Niewykluczone, ¿e Senat podejmie tylko decyzjê o zmniejszeniu limitu na studiach
dziennych, np. do 30 osób. W takim przypadku zgoda MENiS nie bêdzie potrzebna.
Do tej pory na architekturê co roku przyjmowano 120 osób.
Politechnika Bia³ostocka nie wstrzyma
naboru na dzienne studia na kierunkach
architektura i urbanistyka, architektura

(www.wroclaw.sarp.org.pl)

podpisane na 2 lata). Za uzyskane œwiadczenia doktorant pracuje jako teaching
assistant przez 10 miesiêcy w roku. W
czasie wakacji jest finansowany ze œrodków na badania.
Dosta³ wizê USA na 5 lat i 21 sierpnia wyje¿d¿a za ocean. Od 25 sierpnia
bêdzie uczestniczy³ w programie wstêpnym prowadzonym przez Centrum dla
Studentów Zagranicznych, zaœ z pocz¹tkiem wrzeœnia zacznie zajêcia dydaktyczne.
Wie ju¿, ¿e ma miejsce w domu studenckim. Bêdzie pracowa³ w zespole Dimitrisa
Metaxasa.
Po tym wszystkim trudno powstrzymaæ
siê od uwagi, ¿e planuje swoje ¿ycie jak
szachista: o kilka kroków do przodu.
„Sk¹d pani wie, ¿e jestem szachist¹?” –
dziwi siê. (mk)

Konkurs fotograficzny

Dom
Röbena
w obiektywie
Konkurs ma charakter otwarty. Ka¿dy (inwestor, jego rodzina, znajomi lub
nieznajomi, którzy uzyskaj¹ zgodê od
inwestora) mo¿e przes³aæ maksymalnie 5 zdjêæ. Na nagrody w konkursie
mog¹ liczyæ wszyscy ci, którzy ciekawie i oryginalnie uwieczni¹ na b³onie
filmowej zastosowane w budynkach
produkty firmy Röben Ceramika Budowlana. Pomys³ów mo¿e byæ wiele:
bocian na dachu Röbena, dom z ceg³y
Röbena w promieniach zachodz¹cego
s³oñca – liczy siê kreatywnoœæ.
Laureat konkursu otrzyma aparat
fotograficzny Minolta Dynax 505 SI z
obiektywem Minolta 28-80. Drugie
miejsce uhonorowane zostanie nagrod¹
w postaci legendarnego aparatu kompaktowego Olimpus MJU II.
Termin nadsy³ania prac up³ywa 15
sierpnia br.
Prace nale¿y przesy³aæ pod adresem:
Dzia³ Marketingu, Röben Ceramika Budowlana Sp. z o. o., ul. Rakoszycka 2, 50 - 300 Œroda Œl¹ska z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
Informacje o konkursie, a tak¿e regulamin dostêpny bêdzie na stronie internetowej http://www.roben.pl/.
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Wyjazd bibliotekarzy PWr do S³ubic, Frankfurtu n/Odr¹ i Zielonej Góry

Nad granic¹ Unii Europejskiej
Ju¿ siódmy rok z kolei maj stoi pod znakiem wyjazdów szkoleniowych pracowników Biblioteki Politechniki Wroc³awskiej.
Warto przypomnieæ, ¿e idea wyjazdów
zrodzi³a siê w 1997 roku dla upamiêtnienia 51 rocznicy powstania Biblioteki G³ównej Politechniki Wroc³awskiej.
W tym roku celem naszej wyprawy by³o
zwiedzenie i zapoznanie siê z dzia³alnoœci¹
Biblioteki Collegium Polonicum w S³ubicach, Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frakfurcie nad Odr¹ oraz
Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na dwudniow¹ wycieczkê wyruszyliœmy
26 maja. Grupa liczy³a 33 osoby. Razem
z nami jecha³y panie z innych bibliotek wroc³awskich: Akademii Ekonomicznej i Wydzia³u Prawa UWr. Towarzyszy³a nam równie¿ mgr Gra¿yna Twardak, kierowniczka
Biblioteki Collegium Polonicum w S³ubicach, która by³a nasz¹ przewodniczk¹ i niezawodnym t³umaczem w ksi¹¿nicy frankfurckiej. Podró¿ do S³ubic up³ynê³a szybko
przy œpiewie piosenek harcersko-ogniskowych (podziêkowania za œpiewniki kierujemy do mgr Bo¿eny Grocholskiej).
Po przejœciu przez granicê polsko-niemieck¹ skierowaliœmy kroki do Biblioteki
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we
Frankfurcie nad Odr¹ (Europa-Universität
Viadrina Frankfurt an der Oder). Dyrektor
Biblioteki – dr Hans-Gerd Hapel opowiedzia³ nam historiê powstania Biblioteki,
przedstawi³ zasady jej organizacji, sposób
funkcjonowania i dzia³alnoœæ.
Biblioteka jest bardzo ciekawie umiejscowiona: na os³oniêtym szklanym dachem
wewnêtrznym dziedziñcu uczelni.

Tamtejsze zbiory s¹ skatalogowane wy³¹cznie komputerowo (nie ma katalogów
kartkowych). Biblioteka pracuje w zintegrowanym, opracowanym przez firmê Siemens Nieckdorf systemie administracji bibliotecznej OPAC, który sk³ada siê z nastêpuj¹cych modu³ów: gromadzenia, katalogów, systemu wypo¿yczeñ i modu³u
przejmowania gotowych opisów katalogowych z innych bibliotek. A¿ 90% opisów
katalogowych œci¹ganych jest z innych bibliotek, a jedynie 10% wykonuje siê na
miejscu! Z opisów katalogowych mo¿na
dotrzeæ poprzez linki do pe³nego tekstu
danego artyku³u z czasopisma lub jego recenzji. Biblioteka Viadriny dysponuje dostêpem do 17 tys. czasopism. Wszystkie
czasopisma elektroniczne zawieraj¹ spisy
treœci, a teksty artyku³ów mo¿na zamówiæ
za poœrednictwem faksu, e-maila oraz poczty tradycyjnej. Dostêp do nich mo¿liwy jest
z ca³ego terenu kampusu akademickiego.
Biblioteka posiada 500 tys. ksi¹¿ek,
g³ównie z lat 80. i 90. XX wieku. Jest finansowana ze œrodków Brandenburgii, Unii
Europejskiej i federalnego ministerstwa
szkolnictwa.
Œciœle wspó³pracuje z Bibliotek¹ Collegium Polonicum w S³ubicach i Bibliotek¹
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. powsta³o Centrum Informacji i Dokumentacji Polsko-Niemieckiej, które gromadzi, tzw. „szar¹ literaturê” dotycz¹c¹ spraw polsko-niemieckich
z zakresu prawa, ekonomii oraz wszystko,
co dotyczy kultury Polski i Niemiec z okresu przed wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Planuje siê, ¿e w przysz³oœci po-

Bibliotekarze niemieccy przy pracy. Wypo¿yczalnia – miejsce odbioru ksi¹¿ek. W tle mury starego
Uniwersytetu Viadrina.

wstanie wspólny portal internetowy dotycz¹cy zagadnieñ polsko-niemieckich.
Biblioteka zatrudnia 53 osoby, w tym 37
osób na etatach sta³ych, 5 osób finansowanych z ró¿nych projektów europejskich
oraz 11 studentów. Czytelnicy maj¹ wolnym dostêp a¿ do 60% zbiorów, a tylko
40% przechowywanych jest w magazynach.
Nastêpnie zwiedziliœmy Bibliotekê Collegium Polonicum w S³ubicach, po której
oprowadza³a nas kierowniczka tej biblioteki mgr Gra¿yna Twardak.
Biblioteka jest przeznaczona dla studentów i pracowników Collegium Polonicum,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹ oraz mieszkañców S³ubic i regionu. Jej praca polega
g³ównie na gromadzeniu i udostêpnianiu
ksiêgozbioru z politologii, ochrony œrodowiska, gospodarki przestrzennej, polonistyki, prawa, ekonomii i kulturoznawstwa. Te
dziedziny wiedzy s¹ przedmiotem nauki
i badañ w Collegium Polonicum i na Viadrinie. Biblioteka gromadzi równie¿ literaturê na temat Unii Europejskiej, stosunków
polsko-niemieckich oraz regionu przygranicznego. W styczniu 2001 r. zbiory wzbogaci³y siê o spuœciznê Karla Dedeciusa.
Od semestru zimowego 2000/2001 biblioteka funkcjonuje w nowym budynku.
Zajmuje trzy piêtra o ³¹cznej powierzchni
ok. 1000 m2.
Biblioteka Collegium Polonicum ma
charakter prezencyjny z wolnym dostêpem
do pó³ek, co oznacza, ¿e z wiêkszoœci zbiorów mo¿na korzystaæ jedynie na miejscu,
z wyj¹tkiem podrêczników akademickich
i literatury piêknej. Zbiory s¹ skatalogowane w systemie komputerowym i mo¿na je
przegl¹daæ w katalogu OPAC przez Internet (zastosowano taki sam system komputerowy jak w Bibliotece Viadriny).
Obecny stan posiadania biblioteki to ok.
22 tys. woluminów ksi¹¿ek i 500 tytu³ów
czasopism. Biblioteka szczyci siê interesuj¹cym zbiorem s³owników i encyklopedii.
Czêœæ z nich dostêpna jest na CD-romach,
podobnie jak zbiory z zakresu ustawodawstwa i orzecznictwa polskiego.
Dodatkow¹ atrakcj¹ pobytu we Frankfurcie by³o zwiedzanie tamtejszej starówki. Wieczór spêdziliœmy w restauracji
„Odra” w S³ubicach, tej samej, w której
premier RP Tadeusz Mazowiecki spotka³
siê z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem.
W drugim dniu wyprawy naszym celem
by³a Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprowadza³a nas po niej mgr Ewa Adaszyñska, dyrektorka Biblioteki wraz ze swoj¹
zastêpczyni¹ mgr Gra¿yn¹ Lipiñsk¹-Nowak.
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Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n/Odr¹ dr Hans-Gerd Hapel
w towarzystwie kierowniczki Biblioteki Collegium Polonicum mgr Gra¿yny Twardak (po prawej)
opowiada goœciom o funkcjonowaniu biblioteki.

Losy Biblioteki œciœle ³¹cz¹ siê z histori¹
uczelni, która powsta³a 7 czerwca 2001 roku
w wyniku po³¹czenia Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej.
Wydzia³y Uniwersytetu Zielonogórskiego s¹
sfederowane w szko³y: Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych, Nauk Œcis³ych i Ekonomicznych oraz Nauk Technicznych.
System biblioteczno-informacyjny
uczelni jest dostosowany do potrzeb tego
organizmu.
Sk³ada siê z Biblioteki Uniwersyteckiej
oraz jej filii i bibliotek instytutowych. Podstawê jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni stanowi Biblioteka
Uniwersytecka, któr¹ tworz¹: Biblioteka
Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych
(dawna Biblioteka G³ówna WSP) oraz Biblioteka Nauk Technicznych, Œcis³ych
i Ekonomicznych (dawna Biblioteka G³ówna Politechniki Zielonogórskiej). Biblioteki sieci tworz¹ warsztat informacyjno-naukowy oraz gromadz¹, opracowuj¹ i udostêpniaj¹ materia³y biblioteczne – zgodnie
z kierunkami kszta³cenia oraz potrzebami
œrodowiska akademickiego.
Zbiory maj¹ charakter uniwersalny, preferuj¹cy dyscypliny reprezentowane przez uczelniê, a wiêc z zakresu sztuki, nauk humanistycznych, spo³ecznych, pedagogicznych, technicznych, œcis³ych i ekonomicznych.
Ksiêgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej
i bibliotek instytutowych to 764.311 jednostek, w tym: 422.219 woluminów ksi¹¿ek, 60783 woluminów wydawnictw ci¹g³ych.1 Zwracaj¹ uwagê liczne pierwsze
wydania wielkich dzie³ literatury polskiej
(m.in. „Pana Tadeusza”, dzie³ Wyspiañskiego czy poezji skamandrytów). Bogato reprezentowana jest tak¿e XIX i XX-wieczna ksi¹¿ka ilustrowana. Zbiór elementarzy
nale¿y do najwiêkszych w Polsce. Sk³ada

siê z ponad 100 wydañ polskich XVIII –
XX-wiecznych elementarzy, a tak¿e wielu
obcych oraz 700 mikrofilmów i fotokopii
elementarzy polskich ze zbiorów bibliotek
polskich i zagranicznych. W zbiorze dawnych czasopism wyró¿niaj¹ siê ci¹gi „Monitora”, „Przyjaciela Ludu”, „Tygodnika
Ilustrowanego”, „K³osów”, „Wiadomoœci
Literackich”, „Skamandra”, „Chimery”,
„¯ycia” i wielu innych. Biblioteka prenumeruje na bie¿¹co 960 tytu³ów czasopism:
797 polskich i 163 zagraniczne. Dysponuje 25 bazami danych. Wa¿n¹ czêœci¹ zasobów Biblioteki Nauk Humanistycznych
i Spo³ecznych s¹ zbiory specjalne, na które sk³adaj¹ siê: rêkopisy, starodruki (1740
jedn. inw.), zbiory kartograficzne, grafika
dawna i wspó³czesna (2300 jedn. inw.), plakaty (4100 sztuk), ekslibrisy (3500 sztuk),
kasety video i mikrofilmy. Wœród starodruków s¹ polonica licz¹ce 615 jednostek.
Zbiory specjalne udostêpniane s¹ w pracowniach grafiki i starodruków, a tak¿e
prezentowane na licznych organizowanych
przez Bibliotekê wystawach. Dziêki uprzejmoœci kierownika Oddzia³u Zbiorów Specjalnych mgr Ewy Nodzyñskiej mieliœmy
okazjê zobaczyæ ich czêœæ. Tutaj znajduje
siê Pracownia Konserwacji Ksi¹¿ki zajmuj¹ca siê ochron¹ i zdobieniem ksi¹¿ek. Specjalist¹ od konserwacji jest mgr Miros³aw
Grycuk, starszy konserwator zbiorów. Byliœmy zauroczeni odrestaurowanymi przez
niego ok³adkami zabytkowych ksi¹¿ek.
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego proponuje swoim u¿ytkownikom
szeroki i swobodny dostêp do informacji
za poœrednictwem Internetu. Dzia³a tu kompleksowy system zarz¹dzania bibliotek¹
PROLIB, pozwalaj¹cy na pe³n¹ automatyzacjê procesów gromadzenia, opracowania,
wyszukiwania oraz wypo¿yczania materia-

³ów bibliotecznych. Daje on równie¿ mo¿liwoœæ przeszukiwania zbiorów i wypo¿yczania dzie³ poprzez OPAC WWW. Katalog umo¿liwia czytelnikowi zamawianie
i rezerwowanie interesuj¹cych go pozycji
z dowolnego komputera uczelnianego lub
prywatnego pod³¹czonego do Internetu.
Elektroniczna baza danych liczy ok.
115.000 rekordów z opisem ksi¹¿ek i czasopism. Biblioteka prenumeruje 1.556 tytu³ów czasopism bie¿¹cych, w tym 1.217
czasopism polskich i 339 czasopism zagranicznych i baz danych. Ma dostêp do pe³nej zawartoœci oko³o 2000 czasopism elektronicznych w ramach konsorcjów: Elsevier, Springer i Kluwer oraz dostêp do abstraktów i spisów treœci oko³o 10000
czasopism. Umo¿liwia tak¿e korzystanie
z 20 dziedzinowych baz danych.
W Zielonej Górze mieliœmy tak¿e mo¿liwoœæ odwiedzenia Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz palmiarni.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy
w imieniu ca³ej grupy Pani Dyrektor mgr
Annie Uniejewskiej za zorganizowanie tak
wspania³ego wyjazdu.
Marek Dubiñski, Ewa Zysek
Zdjêcia: mgr Magdalena Stefan
i mgr Barbara Makarska-Deszcz
1
) Dane pochodz¹ ze strony internetowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
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Distance learning
– projekt „CELL TALK – MINERVA”
Politechnika Wroc³awska uczyni³a kolejny krok w przygotowaniu poszczególnych kierunków studiów do kszta³cenia na
odleg³oœæ opartego na wykorzystaniu Internetu. W wielu krajach na œwiecie ten
sposób nauczania stosuje siê ju¿ od dawna, a w czasie, kiedy Internet sta³ siê powszechnie dostêpny i traktowany jako Ÿród³o wiedzy i informacji, metoda distance
learning nabra³a szczególnego znaczenia.
W krajach zachodnich jest ona bardzo popularna wœród pracuj¹cych studentów, którym koniecznoœæ doje¿d¿ania do oœrodków
akademickich utrudnia³by dzia³alnoœæ zawodow¹.
Obserwowany rozwój nowych metod
nauczania pozwala na snucie œmia³ych i
perspektywicznych planów na naszej
uczelni. Potencja³ dydaktyczny i naukowy Politechniki Wroc³awskiej budzi nadziejê, ¿e w ten sposób mo¿na kszta³ciæ
praktycznie dowoln¹ liczbê studentów.
Wymaga to jednak przygotowania kursów, które by³yby dostêpne w wersji elektronicznej, i opracowania sposobu ich
udostêpniania.
Celem finansowanego przez Komisjê
Europejsk¹ w ramach Sokratesa projektu
„Cell Talk” (88091-CP-1-BE-Minerva-

ODL) koordynowanego przez Katholieke
Hogesschool Sint-Lieven (KaHo) w Gandawie (Belgia) jest stworzenie bazy danych s³u¿¹cej nauczaniu poprzez Internet
podstaw biologii, biochemii, mikrobiologii i chemii œrodowiska. W projekcie tym
partnerami by³y nastêpuj¹ce uczelnie:
• Open Universiteit Amsterdam (Holandia),
• Politechnika Wroc³awska,
• Sofia University St. Kliment Ohidski
(Bu³garia),
• Dublin Institute of Technology (Irlandia),
• Universidade Catolica Portuguesa, Escola Superior de Biotecnologia (Portugalia).
Prace koordynowa³ prof. Chris van
Keer z Katholieke Hogeschool Sint Lieven z Gandawy. Zespó³ Politechniki Wroc³awskiej tworzyli pracownicy Wydzia³u
In¿ynierii Œrodowiska (dr Barbara Ko³wzan – kierownik lokalny projektu, mgr
Waldemar Adamiak) i Wydzia³u Chemicznego (dr in¿. Adam Pawe³czyk i dr in¿.
Kazimierz Grabas).
Efektem dwóch lat miêdzyuczelnianej
wspó³pracy i pracy nad uzgodnionymi tematami jest baza danych IN STUDY w jêzyku angielskim oraz jêzykach narodo-

Podczas obrad we Wroc³awiu. Od lewej: Barbara Ko³wzan (PL), Fergus Ryan (Ir), Geert De Lepelereer
(B), Hannelore Dekeyser (NL), Ursula MacEvilly (Ir), Yana Topalova (BG), Adam Pawe³czyk (PL),
Myriam Cannoodt (B), Chris Vanh Keer (B), Hilde Lauwereys (B), Kazimierz Grabas (PL), Werner
Verschelde (B).

wych pozosta³ych partnerów. Jest ona dostêpna na stronach internetowych KaHo.
Wszyscy partnerzy uzyskaj¹ wkrótce nagrane na CD kursy, którymi bêd¹ mogli
dysponowaæ zgodnie z podpisanym dokumentem Copyright Agreement. Open Universiteit z Amsterdamu, który posiada bogate doœwiadczenie w kszta³ceniu na odleg³oœæ, przyj¹³ odpowiedzialnoœæ za wartoœæ dydaktyczn¹ powsta³ych materia³ów
oraz prawa autorskie do nich.
Kolejne okresy pracy nad projektem
by³y podsumowywane podczas zaplanowanych spotkañ na jednej z uczelni partnerskich. Politechnika Wroc³awska goœci³a
uczestników projektu w grudniu 2002 r.
Omawiano sprawy zwi¹zane z zakoñczeniem i rozpowszechnianiem projektu oraz
metody wdra¿ania idei nauczania na odleg³oœæ.
Opracowany kurs podzielony jest na 6
rozdzia³ów:
1. Biochemical Building Blocks,
2. The Prokaryotic Cell,
3. The Eukaryotic Cell,
4. Biodegradation and Bioremediation,
5. Environmental Microbiology,
6. Introduction to Biotechnology,
Grupa z Politechniki Wroc³awskiej opracowywa³a pi¹ty i szósty rozdzia³. Pierwszy z nich zawiera podrozdzia³y:
1. Microbiology of soil,
2. Microbiology of water,
3. Microbiology of air.
Podrozdzia³em szóstego rozdzia³u jest:
1. Using microorganisms in biotechnology.
W ramach tych podrozdzia³ów znajduje siê szereg tematów szczegó³owych dotycz¹cych poszczególnych zagadnieñ.
Opracowany kurs by³ prezentowany
pracownikom naukowym ró¿nych œrodowisk akademickich na konferencjach naukowych „Chemical for Agriculture” w
Jeseniku (Czechy) oraz „Bioremediacja
gruntów” w Wiœle, a tak¿e na spotkaniach
ze studentami i pracownikami naukowymi. Zarówno nowy sposób kszta³cenia, jak
i opracowany materia³ wzbudza³y ogromne zainteresowanie s³uchaczy. Przedstawiciele Politechniki Wroc³awskiej otrzymali oficjalne zaproszenie do prezentacji kursu na Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie i na Politechnice Œl¹skiej.
Liczymy, ¿e w nastêpnym roku akademickim studenci Politechniki Wroc³awskiej, którzy bêd¹ mogli korzystaæ bezp³atnie z tych materia³ów, wypowiedz¹ siê co
do jego u¿ytecznoœci i zawartoœci merytorycznej.
Zespó³ Politechniki Wroc³awskiej
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Związkowiec z PWr w MOPie
3

Konferencji Pracy, która obradowa³a nad
wieloma istotnymi kwestiami pracowniczymi wystêpuj¹cymi na ca³ym œwiecie.
Mieliœmy zaszczyt us³yszeæ m¹dre wyst¹pienia prezydenta Thabo Mbeki z RPA i Jego
Wysokoœci króla Abdullaha II z Królestwa
Jordanii, jak równie¿ – tu¿ przed konferencj¹ – prezydenta Brazylii Luli de Silvy:
wszyscy oni mówili o koniecznoœci wygrania „walki z ubóstwem”, o pilnym wezwaniu, który dociera do nas ze wszystkich zak¹tków œwiata.
Temat konferencji „Zmaganie siê z
nêdz¹” sk³oni³ reprezentanta zwi¹zkowców
Kiyoshi Sasamoriego z japoñskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych (RENGO)
do przedstawienia propozycji, by ustanowiæ
specjalny fundusz dotowany przez kraje
cz³onkowskie MOP w wysokoœci 1% ich wydatków wojskowych. S³u¿y³by on finansowaniu walki z nêdz¹, zwiêkszeniu bezpieczeñstwa sta³ego zatrudnienia i ustanowieniu systemów zabezpieczenia socjalnego.
Podczas 91 sesji za jedn¹ z wa¿niejszych
cech godnej pracy uznano równouprawnienie, które bywa w ró¿ny sposób naruszane.
Globalny raport dotycz¹cy zapobieganiu
dyskryminacji dostarczy³ okazji do o¿ywionej debaty o przejawach nierównego traktowania (zró¿nicowanie wynagrodzeñ ze
wzglêdu na p³eæ, rasowe uprzedzenia wobec
grup mniejszoœciowych, ludzi niepe³nosprawnych, migrantów itp.)
Raport Dyrektora Generalnego na temat
okupowanych terytoriów arabskich. T¹ sam¹
sprawê omawiano na Specjalnym Posiedzeniu Plenarnym. Jednog³oœnie przyjêto Stanowisko Grupy Pracowniczej dotycz¹ce Iraku. Wzywa ono MOP do wys³ania tam misji, która okreœli zakres potrzebnej pomocy
technicznej, ochrony wynagrodzeñ pracowniczych i wykorzystania zasobów wy³¹cznie w interesie ludnoœci Iraku.
Statutowe komitety przedstawi³y koncepcje ró¿nych szczegó³owych rozwi¹zañ.
Komitet zajmuj¹cy siê zasobami ludzkimi, rozwojem i szkoleniami z sukcesem zakoñczy³ pierwsz¹ rundê prac nad rewizj¹ Zalecenia nr 150. Podkreœlono tam prawo ka¿dego do edukacji i szkolenia i potrzebê dialogu spo³ecznego. Szczególnie zalecono, by
w rokowaniach zbiorowych uwzglêdniaæ, a
nastêpnie wprowadzaæ w ¿ycie programy
kszta³cenia, w tym tak¿e kszta³cenie ustawiczne. Wynika to z potrzeby dzia³añ prorozwojowych. Roboczy dokument obejmuje
szerokie spektrum potrzeb: od ustanowienia
krajowych ram dzia³ania do niedyskryminacji w dostêpie do edukacji i szkolenia. Podkreœlono rolê przedsiêbiorstw wielonarodowych (MNE), poruszono kwestiê transferu
wiedzy, a tak¿e niezbêdnej pomocy miêdzynarodowych instytucji finansowych i kredytowych.

Dyskusja na forum Komitetu ds. Zatrudnienia doprowadzi³a do wniosku, ¿e z ró¿nych powodów wielu pracowników nie korzysta z w³aœciwej ochrony. S¹ oni zatrudniani na zasadach, które kamufluj¹, lub niejednoznacznie okreœlaj¹ ich stosunek pracy.
Czasem trudno ustaliæ, kto ponosi zobowi¹zania pracodawcy. Komitet wyraŸnie wzywa do ustanowienia w tym zakresie miêdzynarodowego standardu, który zapewni ochronê ka¿demu, a tak¿e do pomocy technicznej
i zachêca do prowadzenia dalszych badañ w
tej dziedzinie.
Komitet ds. BHP mia³ wypracowaæ propozycje dzia³añ promocyjnych BHP w pracy. Zaproponowano rozwi¹zania, które ustanowi¹ normy promocji BHP. Zalecono te¿
rozwój krajowych strategii prewencyjnych,
miêdzynarodowe kampanie podnosz¹ce
œwiadomoœæ i wsparcie dla Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci Ofiar Wypadków przy
Pracy obchodzonego corocznie 28 kwietnia.
Komitet Stosowania Standardów, uwa¿nie
rozpatrzy³ wiele problemów, wœród których
by³y generalna dyskusja nad konwencj¹ przeciwdzia³aj¹c¹ niewyp³acaniu wynagrodzeñ,
jak i analiza zjawiska niestosowania ratyfikowanych konwencji. W przypadku szeœciu
pañstw (Litwy, Bia³orusi, Zimbabwe, Birmy,
Mauretanii i Kamerunu) Komitet uzna³ sytuacjê za tak powa¿n¹, ¿e dotycz¹ce ich wnioski postanowi³ umieœciæ w specjalnym paragrafie. Przypadki Birmy i Bia³orusi wspomniano nie po raz pierwszy. W odniesieniu
do Kuby, Wenezueli i Gwatemali Komitet
zdecydowa³, ¿e ich rz¹dy powinny przyj¹æ
Misjê Bezpoœredniego Kontaktu. Mam
szczer¹ nadziejê, ¿e we wszystkich tych przypadkach dokona siê postêp. – stwierdzi³ w
swoim wyst¹pieniu Tomasz Wójcik. Przekonanie to uzasadni³ w³asnym doœwiadczeniem:
Dok³adnie 22 lata temu by³em zamkniêty
w wiêziennej celi, gdy¿ g³osi³em te same zasady i prawa, które wyznaje MOP. Nikt wtedy
nie przewidywa³, ¿e zmiany nast¹pi¹ tak szybko i ¿e w tak krótkim czasie bêdziemy mogli
realizowaæ cele tej organizacji. Pozwólcie
zatem, ¿e powtórzê to przes³anie: miejcie nadziejê i nigdy nie traæcie wiary.
Gdy w 1980 r powsta³a moja organizacja, „Solidarnoœæ”, natychmiast podjêliœmy
trud realizacji wielkich zadañ, przed którymi w tym czasie sta³a Polska. Jesteœmy w
pe³ni œwiadomi, ¿e nie wszystkie zmiany,
które nast¹pi³y, s¹ pozytywne, szczególnie
z powodu zbyt szybkiego ich tempa. Dlatego odwo³ujemy siê do prawdziwej roli
zwi¹zku zawodowego przypominaj¹c o potrzebie znaczniejszego inwestowania w
ochronê pracowników i ludzi w ogóle, a tak¿e o podstawowej wartoœci, jak¹ jest solidarnoœæ. (mk)
Wiêcej na temat historii i dzia³alnoœci MOP
mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych Politechniki Wroc³awskiej: http://mop.pwr.wroc.pl/ .

Międzynarodowa Organizacja Pracy została założona w 1919 r. jako jednostka organizacyjna Ligi Narodów. Współtworzyły ją 42
państwa. Dziś ich liczba wzrosła do 175. Intencją twórców MOP było skłonienie rządów,
pracodawców i związków zawodowych do
współdziałania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia we wszystkich krajach świata. Organizacja ma charakter trójstronny: reprezentanci pracowników
i pracodawców mają tu taką samą pozycję jak
rządy. W 1969 r. nagrodzono MOP Pokojową
Nagrodą Nobla. Biuro Organizacji mieści się
w Genewie. Budżet, finansowany ze składek
członkowskich, osiągnął 434,04 mln $.
Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Pracy odbyła się w Waszyngtonie w październiku
1919 r. Do najistotniejszych problemów owego
czasu w MOP było wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy, (Polska do dziś nie ratyfikowała tych Konwencji – przypomina reprezentujący
związkowców w MOP dr Tomasz Wójcik, NSZZ
„S”.), zajmowano się także zwalczaniem bezrobocia, ochroną macierzyństwa oraz warunkami
pracy kobiet i młodzieży.
W 1946 r. MOP stała się pierwszą wyspecjalizowaną agencją ONZ. Realizuje nie tylko
swą tradycyjną działalność, wspiera rozwój
międzynarodowej współpracy technicznej.
Rezultatem technologicznych, gospodarczych
i społecznych zmian są ciągle pojawiające się
nowe problemy, którymi organizacja się zajmuje. Musi np. stawiać czoła zjawisku migracji pracowników, nowej problematyce wynikającej
z powstawania przedsiębiorstw wielonarodowych, zajmować się środowiskiem pracy i konsekwencjami gospodarczej restrukturyzacji.
MOP pozostaje organizacją ustanawiającą
standardy, ale kładzie też nacisk na programy operacyjne i pracę edukacyjną w najszerszym znaczeniu tego słowa. Doprowadziło to
do utworzenia Międzynarodowego Instytutu
Badań nad Pracą (w Genewie) w 1960 r. oraz
Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego
MOP w Turynie w 1965 r., a także Światowego Programu na Rzecz Zatrudnienia. Programy operacyjne przyczyniły się ponadto w poważnym stopniu do decentralizacji funkcji genewskiej siedziby Biura.
Organami MOP są:

– zbierające się co roku zgromadzenie ogólne: Międzynarodowa Konferencja Pracy;
– ciało wykonawcze: Rada Administracyjna,
– stały sekretariat: Międzynarodowe Biuro
Pracy.
Organizacja działa też przez pomocnicze
zgromadzenia (regionalne konferencje, komitety przemysłowe i spotkania ekspertów).
Każda delegacja krajowa na MKP składa
się z dwóch delegatów rządowych, jednego – pracodawców i jednego – pracowników, a w razie potrzeby towarzyszą im techniczni doradcy.
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Krajowa Konferencja
Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2003
Systemy telekomunikacyjne, zw³aszcza
radiokomunikacyjne, radiofoniczne i telewizyjne odgrywaj¹ istotn¹ rolê w budowie gospodarki elektronicznej i kszta³towaniu globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego. Rozwój informatyki, systemów
komórkowych, systemów szerokopasmowych, szczególnie widoczny w szybkim
rozpowszechnianiu siê Internetu, s¹ podstawowymi czynnikami zmieniaj¹cymi
styl ¿ycia i pracy ludzi. Wspó³czesnym
systemom radiokomunikacyjnym stawia
siê wymagania inne ni¿ parê lat temu. Jedyna do niedawna oferowana us³uga transmisji g³osu sta³a siê jedn¹ z wielu. Wspó³czesne systemy umo¿liwiaj¹ realizacjê
wielu us³ug, w tym wideotelefonicznych i
multimedialnych, poczty elektronicznej,
szybkiej transmisji danych, oraz wielu innych kategorii us³ug dostêpnych u¿ytkownikom mobilnym i stacjonarnym w dowolnym czasie i miejscu.
Poza radiokomunikacj¹ rozwijaj¹ siê
intensywnie systemy radiofoniczne i telewizyjne – analogowe i cyfrowe. Cyfryzacja umo¿liwia realizacjê dodatkowych
us³ug. Tam, gdzie przesy³a siê cyfrowo
programy telewizyjne, mo¿na oferowaæ
tak¿e us³ugê poczty elektronicznej i interaktywne us³ugi multimedialne. Interaktywnoœæ jest mo¿liwa dziêki istnieniu kana³u zwrotnego.
Ogromne znaczenie rozwoju radiokomunikacji, radiofonii i telewizji dla gospodarki narodowej, pozycji Polski w œwiecie
i dla rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego sprawi³o, ¿e od kilku lat odbywaj¹ siê
spotkania biznesmenów, naukowców, producentów, projektantów, operatorów i zainteresowanych t¹ tematyk¹ u¿ytkowników
systemów radiowych.

Otwarcie konferencji. Przemawia prezes W. Graboœ. Za sto³em prezydialnym zasiadaj¹: prof. T. Wiêckowski,
prof. J. Modelski (PW), rektor PWr prof. T. Luty, prof. A. £uczak, wiceprezydent Wroc³awia S. Najniger, prof.
D.J. Bem – przewodnicz¹cy Rady Konferencji.

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) jest
organizowana co roku w innym mieœcie.
Umo¿liwia to wszystkim zainteresowanym
œrodowiskom prezentacjê w³asnych osi¹gniêæ. Tegoroczna konferencja odby³a siê
w dniach 25-27 czerwca na Politechnice
Wroc³awskiej. Jej organizatorami by³y: Instytut Telekomunikacji i Akustyki PWr,
Instytut £¹cznoœci Oddzia³ Wroc³aw, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej we Wroc³awiu, TPEmitel oraz Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Patronat nad konferencj¹
objêli:
podsekretarz stanu
ds. ³¹cznoœci w Ministerstwie Infrastruktury Krzysztof
Heller, przewodnicz¹ca Krajowej
Rady Radiofonii i
Telewizji Danuta
Waniek oraz prezes
Urzêdu Regulacji
Telekomunikacji i
Poczty Witold Graboœ. Bursztynowymi sponsorami
KKRRiT by³y: Po-

litechnika Wroc³awska, Telekomunikacja
Polska, Polska Telefonia Komórkowa
CENTERTEL i Motorola Polska. Patronat
medialny sprawowa³y: MSG-Media – wydawca miesiêcznika INFOTEL, Wydawnictwo Czasopism i Ksi¹¿ek Technicznych
SIGMA NOT– wydawca miesiêcznika
Przegl¹d Telekomunikacyjny i Wiadomoœci Telekomunikacyjne, IDG Poland – wydawca miesiêcznika NETWORLD oraz
Migut Media – wydawca miesiêcznika
Œwiat Telekomunikacji.
W sk³ad Rady Konferencji, której przewodniczy³ prof. zw. dr hab. in¿. Daniel J.
Bem (PWr, PAN), wchodzili przedstawiciele instytucji zwi¹zanych z telekomunikacj¹,
telefoni¹ komórkow¹, Telewizj¹ Polsk¹
S.A., Polskim Radiem S.A., Komend¹
G³ówn¹ Policji, Dowództwem Wojsk L¹dowych i Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Cz³onkami Komitetu Programowego
byli pracownicy Politechnik: Wroc³awskiej,
Warszawskiej, Poznañskiej, £ódzkiej, Œl¹skiej, Gdañskiej oraz Akademii Górniczo
– Hutniczej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu £¹cznoœci,
Instytutu £¹cznoœci O/Wroc³aw, Urzêdu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Firmy
Doradczej E3 i firmy Aksel. Przewodnicz¹-
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cym tego komitetu oraz Komitetu Organizacyjnego by³ prof. dr hab. in¿. T. W. Wiêckowski (PWr).
Konferencja KKRRiT 2003 wzbudzi³a
du¿e zainteresowanie œrodowisk – akademickiego, operatorskiego, przemys³owego
oraz biznesowego – zwi¹zanych z radiokomunikacj¹, radiofoni¹ i telewizj¹. Œwiadczy o tym liczba uczestników, która w tym
roku przekroczy³a 400 osób.
Zaprezentowano wyniki badañ naukowych, wdro¿eñ i doœwiadczeñ zdobytych
podczas eksploatacji systemów oraz popularyzacja zagadnieñ prawno-ekonomicznych zwi¹zanych z radiokomunikacj¹, radiofoni¹ i telewizj¹.
Wœród omawianych tematów dominowa³y: „Systemy radiowe na potrzeby bezpieczeñstwa publicznego” oraz „Telewizja
cyfrowa”. Wiele uwagi poœwiêcono naziemnej telewizji cyfrowej oraz wykorzystaniu systemów radiowych, w tym systemu TETRA, w zarz¹dzaniu s³u¿bami publicznymi oraz sytuacjami nadzwyczajnymi i kryzysowymi.
Wstêpem do dyskusji by³o 10 referatów
zaprezentowanych podczas 4 sesji plenarnych.
Ze 113 przyjêtych przez Komitet Programowy referatów (oceniano ich pe³ne
teksty) 87 zosta³o przedstawiono na wymienionych poni¿ej sesjach tematycznych:
1. TELEWIZJA I RADIOFONIA CYFROWA,
2. LOKALIZACJA W SIECIACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH,
3. TETRA W SYSTEMIE BEZPIECZEÑSTWA PUBLICZNEGO,
4. RADIOWE SYSTEMY RUCHOWE I
STACJONARNE,
5. MODELOWANIEW ANALIZACH
PROPAGACYJNYCH,
6. KOMPATYBILNOŒÆ ELEKTROMAGNETYCZNA TELEWIZJI CYFROWEJ,

7 . P L A N O WA N I E ,
US£UGII ZASTOSOWANIE SYSTEMU
TETRA,
8. ANTENY,
9. PROPAGACJA FAL
RADIOWYCH,
10. WYBRANE PROBLEMY NOWEJ LEGISLACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ W UNII
EUROREJSKIEJ,
11. KOMPATYBILNOŒÆ
ELEKTROMAGNETYCZNA SYSTEMÓW,
12. US£UGI I ROZWÓJ Laureaci nagród FWRRiTM w obecnoœci prof. T. Wiêckowskiego
przyjmuj¹ wyró¿nienia z r¹k prof. D.J. Bema.
SIECI GSM,
Arkadiusza Kuraka z Politechniki
13. KODOWANIE I PRZESY£ANIE CYFROWYCH SYGNA£ÓW MULTI- £ódzkiej za artyku³ „System orientacji terenowej dla osób niewidomych” – II miejMEDIALNYCH,
14. WOJSKOWE SYSTEMY RADIOWE, sce,
£ukasza Januszkiewicza z Politechni15. PLANOWANIE SIECI RADIOKOki Warszawskiej za artyku³ „SzerokopaMUNIKACYJNYCH,
smowa antena spiralno-sto¿kowa o zredu16. SYSTEM UMTS,
kowanych wymiarach” – III miejsce,
17. RADIOKOMUNIKACJA MORSKA,
Tomasza Kellera z Politechniki War18. KOMPATYBILNOŒÆ SYSTEMÓW
szawskiej za artyku³ „Eksperymentalne
KRÓTKOZASIÊGOWYCH,
19. ZASTOSOWANIA WLAN I BLUE- wyniki badania interferencji w paœmie ISM
2,4 GHz” – IV miejsce.
TOOTH.
Nagrody ufundowa³a Fundacja WspiePozosta³e 26 referatów zaprezentowano
rania Rozwoju Radiokomunikacji i Techpodczas czterech sesji plakatowych.
Wszystkie zaakceptowane przez Komi- nik Multimedialnych.
Konferencji towarzyszy³a równie¿ wytet Programowy referaty zosta³y wydane w
formie Materia³ów Konferencji KKRRiT i stawa techniczna, w której wziê³y udzia³
udostêpnione jej uczestnikom. Wybrane re- nastêpuj¹ce firmy: AKSEL, AM TECHNOferaty plenarne oraz najciekawsze referaty LOGIES POLSKA, EMAX, HELMAR,
sesyjne zosta³y lub bêd¹ wkrótce opubli- MOTOROLA POLSKA, NERA NEkowane w czasopismach patronów medial- TWORKS POLSKA, PRZEDSIÊBIORnych Konferencji: Przegl¹dzie Telekomu- STWO GAWINEX, PPWK INWESTYnikacyjnym, Œwiecie Telekomunikacji, Ne- CJE, RST, TESPOL oraz TP EMITEL.
Firmy o profilu zwi¹zanym z tematyk¹
twordzie i Infotelu.
Kolejnym wa¿nym celem konferencji konferencji: Motorola Polska, AKSEL, AM
by³o stworzenie m³odym badaczom, stu- Technologies, BPT „TELBANK” , Racal
dentom i doktorantom okazji do prezenta- Instruments, OTE i EMAX zaprezentowacji wyników swoich prac na- ³y swoj¹ ofertê i osi¹gniêcia podczas trzech
Grupa uczestników konferencji podziwiaj¹ca Wroc³aw z Wie¿y ukowych wobec najbardziej
sesji firmowych.
Matematycznej UWr.
Uczestnicy KKRRiT mieli okazjê do
kompetentnego audytorium w
kraju, do spotkania z lidera- dyskusji nie tylko w trakcie obrad, ale rówmi, dyskusji i nawi¹zania nie¿ podczas koktajlu powitalnego zorganizowanego w Oratorium Marianum w
kontaktów naukowych.
Zorganizowano nawet gmachu g³ównym Uniwersytetu Wroc³awkonkurs na najlepszy referat skiego oraz w czasie pikniku w Krzy¿anonaukowy m³odego autora Po wicach.
Zawsze aktualne informacje dotycz¹ce
analizie zg³oszonych prac Komisja Konkursowa nagrodzi- Krajowej Konferencji Radiokomunikacji,
³a nagrodami pieniê¿nymi na- Radiofonii i Telewizji mo¿na znaleŸæ na
dzia³aj¹cej od roku stronie internetowej
stêpuj¹cych autorów:
Krzysztofa Dufrene z Po- (www.kkrrit.pwr.wroc.pl).
Jest tam równie¿ dostêpna bogata dokulitechniki Warszawskiej za
mentacja
fotograficzna, obejmuj¹ca zarówartyku³ „Symulacja kana³u radiowego z wykorzystaniem no obrady jak i imprezy towarzysz¹ce. (hw)
technik DSP” – I miejsce,

Fot. Artur Florek
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Wiadomoœci
z pustyni

Historia
Misji Konserwatorskiej
w Marina el-Alamein
siêga 1985 roku, kiedy Chiñczycy
zaczêli budowaæ na tych terenach osiedle turystyczne i w trakcie trasowania
dróg odkryto fragmenty marmurowych
kolumn i innych detali architektonicznych. Decyzj¹ Departamentu Staro¿ytnoœci Egiptu zatrzymano prace budowlane. Powo³ano miêdzynarodow¹ komisjê, która mia³a za zadanie oceniæ te
przypadkowe znaleziska. Komisja zadecydowa³a o utworzeniu Misji archeologicznej w celu przeprowadzenia badañ ratowniczych.
W roku 1986, rozpoczê³y siê równoczeœnie badania prowadzone przez
dwie misje: egipsk¹ archeologiczn¹ i
prowadzon¹ przez prof. W.A.Daszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego
Polsk¹ Misjê Archeologiczn¹ wchodz¹c¹ w sk³ad polskiego Centrum Archeologii Œródziemnomorskiej UW w
Kairze. Ju¿ w 1987 roku zaczê³a dzia³alnoœæ Polsko-Egipska Misja Konserwatorska pod przewodnictwem arch.
W³odzimierza Bêdkowskiego (z PKZ w
Zamoœciu). W roku 1990 kierownictwo
nad ni¹ przej¹³ Jaros³aw Dobrowolski
– architekt z Centrum Archeologii Œródziemnomorskiej UW w Kairze. Prace
te prowadzi³ do 1993 roku. W tym czasie prof. W.A.Daszewski w imieniu
CAŒ zaproponowa³ prof. Stanis³awowi
Medekszy z Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wroc³awskiej zorganizowanie nowej Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej
w Marina el-Alamein. Ostatecznie w
lutym 1995 roku nowa misja rozpoczê³a dzia³alnoœæ na terenie tego greckorzymskiego miasta. W pierwszym sezonie w sk³ad Misji wchodzili wy³¹cznie pracownicy Politechniki Wroc³awskiej. Trzytygodniowy wyjazd mia³
charakter rekonesansu i rozpoznania
terenu. W ekipie znaleŸli siê: dr Józef
Adamowski z Wydzia³u Budownictwa
L¹dowego i Wodnego, dr Maciej Ma³achowicz i prof. Stanis³aw Medeksza
z Wydzia³u Architektury. Na miejscu
okaza³o siê, ¿e zakres prac bêdzie du¿o
szerszy ni¿ pocz¹tkowo przewidywano.
Ze wzglêdu na spor¹ iloœæ znajdowanych fragmentów detali architektonicznych oraz zabytków archeologicznych konieczne by³o dokooptowanie
do ekipy zarówno archeologów jak

S.Medeksza

Jak co roku w okresie wakacyjnym
spotykamy siê z prof. Stanis³awem Medeksz¹ z Wydzia³u Architektury, aby zapytaæ o nowe wiadomoœci z Misji Konserwatorskiej prowadzonej na egipskim
wybrze¿u Morza Œródziemnego.
– Jak przebiega³y prace w tym sezonie?
Co nowego wydarzy³o siê w Marinie?
– W sezonie 2003 roku pracowaliœmy
przy dziesiêciu obiektach znajduj¹cych siê
zarówno na terenie nekropoli1, jak i w samym grecko-rzymskim mieœcie.
Strona egipska prowadzi ostatnie roboty wykoñczeniowe w muzeum (zbudowano je w du¿ej mierze wed³ug projektu dra
Rafa³a Czernera). Prawdopodobnie jesieni¹ bêdzie ju¿ ono udostêpnione zwiedzaj¹cym. Dlatego te¿ opracowaliœmy trasê turystyczn¹, któr¹ wkrótce bêd¹ spacerowaæ
turyœci zwiedzaj¹cy Marinê. Temu celowi
podporz¹dkowaliœmy program naszych
prac konserwatorskich. Kontynuowaliœmy
rozpoczêt¹ ju¿ wczeœniej rekonstrukcjê zespo³u domów H21c/H21„N” zlokalizowanego tu¿ przy muzeum. Ma on byæ niejako
wizytówk¹ ca³ego miasta. W³aœnie w domu
H21„N” ukoñczyliœmy anastylozê2 niszy z
pó³okr¹g³ym tympanonem.

Arch. Wies³aw Grzegorek i dr Rafa³ Czerner przy
rekonstrukcji niszy.

Drugim wa¿nym obiektem zrekonstruowanym w zasadzie w ca³oœci jest wie¿owa czêœæ nadziemna grobowca T12. Tam
mo¿na by³o zrekonstruowaæ niewielk¹ niszê z zachowan¹ stel¹3 nagrobn¹. Obiekt ten
bêdziemy koñczyæ w przysz³ym sezonie.
Planujemy, ¿e ustawimy wtedy na samym
szczycie dobrze zachowan¹ rzeŸbê Horusa
w koronie obojga Egiptów.

Nadziemna czêœæ grobowca T12 przed i (po
prawej) po rekonstrukcji.

Jak co roku by³o wiele znalezisk archeologicznych: lampki, monety, fragmenty
ceramiki, pierœcionki, maski wotywne.
Wœród najciekawszych mo¿na wymieniæ:
terakotowe portrety
Aleksandra Macedoñskiego i Izydy karmi¹cej ma³ego Harpokratesa (Horusa) oraz terakotow¹ g³owê pieska. Figurki wotywne
takich piesków spotyka³em na Cyprze w
okolicach o³tarza Izydy, której sk³adano je w ofierze. W Marina
el-Alamein znajduje siê sporo bi¿uterii z
portretem Serapisa – s¹ to pierœcienie, wisiorki i fragmenty terakot. Przypuszczaæ
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W domu H21c, przy pomniku Kommodusa

mo¿na, ¿e w tym mieœcie popularny by³
jego kult, który przetrwa³ tutaj co najmniej
do II wieku n.e.
W domu H21c kontynuowaliœmy prace
przy rekonstrukcji podstawy pod pomnik

komemoratywny poœwiêcony Kommodusowi4. Znajdowa³ siê on w g³ównym pomieszczeniu tego domu. Trzy lata temu natknêliœmy siê tam na fragmenty greckiej inskrypcji poœwiêconej Kommodusowi i datowanej na lata 181-183. Inskrypcja wyryta
by³a na krawêdzi blatu marmurowego.
– Jak rozwi¹zuj¹ dziœ Pañstwo sprawy
ekonomiczne? Czy podpisano ju¿ niezbêdne umowy miêdzynarodowe?
– Najwiêksze obci¹¿enia finansowe na
dzia³alnoœæ Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej w Marina el-Alamein jak dot¹d
ponosi Departament Staro¿ytnoœci Egiptu.
Pokrywa on koszty materia³ów budowlanych, pensji dla robotników i specjalistów
egipskich, zakupów sprzêtu i ca³ego zaplecza technicznego Misji oraz skromnych stypendiów dla specjalistów z Polski (200-300
$ USA miesiêcznie). Koszty codziennego

utrzymania Polaków i ich przejazdów na
terenie Egiptu s¹ pokrywane przez Centrum
Archeologii Œródziemnomorskiej UW w
Kairze z funduszów uzyskiwanych z KBN.
Politechnika Wroc³awska – zgodnie z
umow¹ zawart¹ miêdzy Rektorem Politechniki Wroc³awskiej i Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego – do zesz³ego roku
op³aca³a koszty przelotu wszystkich cz³onków Misji. W tym roku na podstawie jednostronnej decyzji Rektora Politechniki
Wroc³awskiej zap³aci³a tylko za przelot pracowników PWr (prof. St. Medekszy i dra
Rafa³a Czernera), co bardzo skomplikowa³o
pracê w Egipcie. Ostatecznie dziêki uprzejmoœci prof. Micha³a Gawlikowskiego – dyrektora CAŒ UW w Kairze i dziêki sponsorom uda³o siê wykupiæ niezbêdn¹ iloœæ
biletów dla pozosta³ych cz³onków Misji.
Trudnoœci¹ dodatkow¹ jest fakt, ¿e umowa miêdzynarodowa miêdzy Polsk¹ a Egiptem wygas³a w 1996 roku. W 1997 roku
zosta³, co prawda, podpisany list intencyjny miêdzy ambasadorem RP i Egiptu o za30

i konserwatorów kamienia, rzeŸby i
malarstwa œciennego niezbêdnych przy
rekonstrukcji wystroju architektonicznego tamtejszych zabytków. Takich specjalistów na Politechnice nie by³o. Nie
uda³y siê te¿ pertraktacje z wroc³awskimi PKZ-ami. W 1996 roku zatrudniono
dwóch konserwatorów kamienia: Miros³awa Kopera i Mieczys³awa Zygad³ê z
Wroc³awia, niezwi¹zanych wówczas z
PKZ-ami. Do³¹czyli te¿ dr Ewa £u¿yniecka i dr Rafa³ Czerner, który wkrótce
sta³ siê zastêpc¹ kierownika Misji. W
1997 roku zaproszono do wspó³pracy dra
A. Biernackiego – archeologa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1998 roku zespó³ powiêkszy³ siê o
Piotra Zambrzyckiego – rzeŸbiarza i
konserwatora kamienia z ASP w Warszawie oraz konserwatorów malarstwa
œciennego, absolwentów tej samej uczelni: Macieja D¹browskiego i Ma³gorzatê
Ujmê. Rok póŸniej w Misji zacz¹³ pracê
mgr in¿. arch. Wies³aw Grzegorek – absolwent dwóch fakultetów na PWr: Architektury i Budownictwa L¹dowego i
Wodnego. Powierzono mu nadzór nad
pracami budowlanymi.
Prace czyszcz¹ce, które przygotowywa³y obiekty do konserwacji i rekonstrukcji, pokaza³y, ¿e niezbêdny jest specjalistyczny nadzór nad nimi. Trzeba
by³o wzmocniæ zespó³ archeologiczny.
W 2001 roku odpowiedzialnoœæ za nadzór w tej dziedzinie przejê³a Gra¿yna
B¹kowska – doktorantka archeologii
œródziemnomorskiej z UJ w Krakowie.
W 2003 roku do Misji Konserwatorskiej do³¹czy³o dwoje archeologów z
zawieszonej Polskiej Misji Archeologicznej w Marina el-Alamein: Iwona
Zych i dr Grzegorz Majcherek (zastêpca dyrektora CAŒ UW z siedzib¹ w
Kairze i kierownik Misji Archeologicznej na Kom el-Dikka w Aleksandrii).
W sezonach 2001 i 2002 prace konserwatorskie by³y wspomagane przez
Eryka Bunscha – konserwatora kamienia, pracownika muzeum w Wilanowie.
W 2003 r. Misja pracowa³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: kierownik prof. Stanis³aw Medeksza, dr Rafa³ Czerner –
(IHAST PWr), prof. dr hab. Janusz Skoczyk – geolog z UAM w Poznaniu, mgr
in¿. arch. Wies³aw Grzegorek, Ma³gorzata Ujma – konserwator malarstwa
œciennego, Irma Fuks-Rembisz – konserwator kamienia, Tomasz Pawlak –
rzeŸbiarz, dr Grzegorz Majcherek, mgr
Gra¿yna B¹kowska i mgr Iwona Zych
– archeolodzy.

30

nr 168/169

– OdejdŸmy od spraw egipskich. Dowiedzieliœmy siê, ¿e by³ Pan promotorem pracy doktorskiej Zygmunta Kalinowskiego,
która ostatnio otrzyma³a wyró¿nienie Ministerstwa Infrastruktury. Co by³o przedmiotem tej pracy?

Œwiêta Wielkiej Nocy w Marina el-Alamein. Od lewej stoj¹: Abdel Latif el-Wakil, Hamdi Mahdi
Saleh, Rafa³ Czerner, Ezad, Stanis³aw Medeksza i Irma Fuks-Rembisz.
29

sadach pracy polsko-egipskich misji do
roku 2000, ale i jego wa¿noœæ siê skoñczy³a. Od 2001 roku na zasadzie tradycji i dobrze pojêtych wspólnych interesów nasze
misje dzia³a³y normalnie, tak jakby umowa miêdzynarodowa funkcjonowa³a w dalszym ci¹gu.
Na prze³omie 2002 i 2003 r. podpisano
now¹ umowê miêdzy RP a Egiptem, ale na
razie bez protoko³ów wykonawczych dotycz¹cych dzia³alnoœci misji polsko-egipskich, a wiêc i misji w Marina el-Alamein.
Podpisanie tych aktów prawnych jest o tyle
istotne, ¿e s¹ one podstaw¹ do ubiegania
siê w Polsce o dodatkowe fundusze KBN.

– Jak w tym roku wygl¹da³y sprawy
bezpieczeñstwa? Rok temu wspomina³
Pan, ¿e cz³onkowie Misji znajdowali siê
pod zwiêkszon¹ ochron¹ policyjn¹. Teraz wojna w Iraku chyba nie poprawi³a
sytuacji?
– Przed wejœciem do naszego domu pojawi³o siê stanowisko dla karabinu maszynowego ob³o¿one workami z piaskiem. Mieliœmy te¿ w czasie pracy swoich „anio³ów
stró¿ów”, którzy chodzili z radiotelefonem
za nami krok w krok po ca³ym obiekcie. Przy
tym nudzili siê strasznie. Wspó³pracuj¹cy z
nami Egipcjanie pytali nas czasami po co
w³aœciwie Polacy pojechali do Iraku...

Fragment nekropoli. Na drugim planie budynek muzeum.

– Zygmunt Kalinowski zajmuje siê architektur¹ wczesnochrzeœcijañsk¹, a obiektem jego badañ by³a bazylika z V wieku
w Novae. Tam, w Bu³garii poznaliœmy siê
wiele lat temu. G³ównym przedmiotem jego
zainteresowañ s¹ powi¹zania i wp³yw liturgii na elementy funkcjonalne i formalne
koœcio³a. Ta wiedza by³a bardzo przydatna
podczas rekonstrukcji bazyliki odkrytej
w centrum miasta Novae. Jest ona, jak dot¹d, jedn¹ z wiêkszych bazylik na Ba³kanach. By³a ponadto zwi¹zana z rezydencj¹
biskupi¹. To wszystko da³o wspania³y materia³ badawczy, który pan Zygmunt Kalinowski wykorzysta³ w znakomity sposób
w swoim doktoracie.
Dr Kalinowski jest te¿ ciekawym przyk³adem cz³owieka wszechstronnego: technik budowlany, historyk sztuki, specjalista
ds. zarz¹dzania i marketingu, by³y zastêpca dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, a obecnie pracownik naukowy Zak³adu Historii Sztuki na Uniwersytecie
w Gdañsku.
– Czy ma Pan wiêcej interesuj¹cych
doktoratów?
– Nie po raz pierwszy mój doktorant uzyska³ nagrodê. Wczeœniej pan dr Artur Kwaœniewski, którego przej¹³em w trakcie pisania pracy doktorskiej, otrzyma³ dwie nagrody: oprócz tej ministerialnej, równie¿ nagrodê G³ównego Konserwatora Zabytków.
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Jesieni¹ bêdzie obrona doktoratu Grzegorza Papasa Popowskiego – Macedoñczyka (z polskim obywatelstwem), który zaj¹³
siê problemem architektury terenów sejsmicznych. Podj¹³em siê funkcji promotora, poniewa¿ prowadzê badania na terenach
o du¿ym zagro¿eniu sejsmicznym, a wiedza i takie doœwiadczenia s¹ wa¿ne dla badañ naukowych i tamtejszych prac konserwatorskich. Szczególnie dotyczy to Cypru.
Pan Grzegorz Papas zajmuje siê w swoim
doktoracie architektur¹ wspó³czesn¹, niemniej metoda i zasady zabezpieczeñ s¹ podobne równie¿ w przypadku budowli zabytkowych.
– Dziêkujê bardzo za rozmowê. ¯yczymy kolejnych sukcesów i nastêpnego pomyœlnego sezonu konserwatorskiego
w Egipcie.
Rozmawia³a Krystyna Malkiewicz
Fotografie uczestników Misji Konserwatorskiej

1

) nekropola, rzadziej nekropolia (gr. nekropolis – miasto umar³ych), nazwa staro¿ytnego
cmentarza otoczonego kultem, zwykle sytuowanego na pustyni, poza granicami miast i osiedli.
2
) anastyloza – rekonstrukcja zabytku przy u¿yciu jego ocala³ych fragmentów
3
) stela – pomnik w kszta³cie pionowej, zwykle
czworobocznej p³yty kamiennej, czêsto z inskrypcj¹, rozpowszechniony g³. w staro¿ytnoœci
4
) Kommodus, Lucius Aurelius Commodus Antoninus (161-192), cesarz rzymski od 180, syn
Marka Aureliusza i Faustyny. Otrzyma³ najlepsze
wykszta³cenie. W 176 wraz z ojcem wzi¹³ udzia³
w wyprawie na Wschód przeciw Awidiuszowi Kasjuszowi. W 177 mianowany wspó³rz¹dc¹ z tytu³em augusta. Bra³ udzia³ w wyprawie przeciwko
Markomanom. Po œmierci ojca szybko zawar³ z nimi pokój i wróci³ do Rzymu.
By³ w sta³ym konflikcie z senatem. Odda³ rz¹dy w rêce doradców, poch³ania³y go wyœcigi rydwanów, walki gladiatorów, ob¿arstwo, burdy na
ulicach i w domach publicznych. Po odkryciu spisku siostry Lucylii Kommodus w 182 rozpocz¹³
rz¹dy terroru. Opiera³ siê wtedy na niewielkiej grupie faworytów (Perennis, Kleander) i sile pretorianów. Usi³owa³ zaprowadziæ w³adzê absolutn¹,
¿¹da³ boskiej czci jako ziemskie wcielenie Herkulesa (kult rozpowszechniony w wojsku). Zamordowany w wyniku spisku.

Zarz¹dzenia, Okólniki, Og³oszenia
W ostatnim czasie ukaza³y siê nastêpuj¹ce zarz¹dzenia wewnêtrzne i pisma okólne:
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 32/2003
z dnia 6.06.2003 r. w sprawie mianowania
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na Politechnice Wroc³awskiej;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 33/2003
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie utworzenia
studiów doktoranckich na wydzia³ach Politechniki Wroc³awskiej;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 34/2003
z dnia 16.06.2003 r. wprowadzaj¹ce Regulamin przyznawania stypendiów specjalnych dla doktorantów i studentów;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 35/2003
z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zlecania zajêæ dydaktycznych i rozliczania pensum w
roku akademickim 2003/2004;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 36/2003
z dnia 27.06.2003 r. w sprawie organizacji
studiów podyplomowych i kursów na Politechnice Wroc³awskiej;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 37/2003
z dnia 27.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 38/2003
z dnia 1.07.2003 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokoœci stypendiów
otrzymywanych przez uczestników dziennych studiów doktoranckich;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 39/2003
z dnia 1.07.2003 r. w sprawie powo³ania
Ko³a Emerytów i Rencistów Politechniki

Ka¿dy student
jest tu panem!
Jeœli wrzesieñ, to tylko w Tatrach. To
wtedy Bia³y Dunajec o¿ywia siê tupotem
górskich buciorów i okrzykami: „Przyje¿d¿amy jak co roku do Dunajca, by siê
modliæ i wyczyniaæ ró¿ne jajca!”. Wyczynia siê du¿o i na ró¿ne sposoby. Wêdrówki górskie od œwitu do zmierzchu, dyskusje wiedzione na ³añcuchach wspinaczkowych, w barze mlecznym i w poci¹gu.
Piosenki, które przejd¹ do historii. Odkrywanie nowych przyjació³ i nauczycieli
akademickich podczas wspólnego szorowania pod³óg. Dzielenie siê chlebem na
szlaku, po¿yczanie d¿insów na niedzielê
(nie ka¿dy ma odœwiêtny ubiór ☺), rozdawanie ciep³ych s³ów na lewo i prawo.
To w³aœnie powoduje, ¿e w tym roku odbêdzie siê ju¿ XX Obóz Adaptacyjny dla
Studentów w Bia³ym Dunajcu.
Ola Solarewicz

Wroc³awskiej oraz okreœlenia zasad jego
dzia³ania;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 40/2003
z dnia 1.07.2003 r. w sprawie zmian w
strukturze organizacyjnej Uczelni zwi¹zanych z funkcjonowaniem Prorektora ds.
Rozwoju;
• Zarz¹dzenie wewnêtrzne 41/2003
z dnia 1.07.2003 r. wprowadzaj¹ce zmiany
w podziale zadañ we w³adzach Uczelni w
okresie kadencji 2002-2005;
• Pismo okólne 11/2003 z dnia
30.05.2003 r. w sprawie ustalenia kalendarza akademickiego na rok akademicki 2003/
2004;
• Pismo okólne 12/2003 z dnia 4.06.2003 r.
w sprawie wprowadzenia cennika wakacyjnego w domach studenckich PWr.;
• Pismo okólne 13/2003 z dnia 6.06.2003
r. w sprawie trybu i terminów wnioskowania oraz ustalenia wysokoœci nagród Senatu, Rektora, Dziekana oraz Dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej PWr.;
• Pismo okólne 14/2003 z dnia 6.06.2003 r.
w sprawie oceny przez studentów zajêæ dydaktycznych oraz zasiêgania opinii absolwentów o jakoœci kszta³cenia;
• Pismo okólne 15/2003 z dnia 6.06.
2003 r. w sprawie hospitacji zajêæ dydaktycznych;
• Pismo okólne 16/2003 z dnia 16.07. 2003
r. w sprawie ustalenia wysokoœci stypendium
doktoranckiego w poszczególnych kategoriach na rok akademicki 2003/2004. P

XX Obóz Adaptacyjny
dla Studentów
w Bia³ym Dunajcu
ko³o Zakopanego, organizowany przez
studentów Duszpasterstw
Akademickich Wroc³awia i Opola.
Termin: 3-17.09 2003.
Koszt uczestnictwa: 320 z³ (zakwaterowanie + wy¿ywienie + ubezpieczenie).
Zapisy: w dniach 21-22 lipca oraz 2022 sierpnia, od 17.00 do 20.00, w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego
„Most”, przy placu Grunwaldzkim 3 we
Wroc³awiu.
Uwaga: przy zapisach pobierana jest
zaliczka w wysokoœci 100 z³. Mo¿liwe
s¹ tak¿e zg³oszenia listowne – informacje na ich temat mo¿na otrzymaæ w duszpasterstwach akademickich lub znaleŸæ
na stronie internetowej obozu: www.bialy.dunajec.prv.pl.
Patronat prasowy: Ogólnopolski Miesiêcznik Studencki SEMESTR
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Konferencja
stowarzyszenia AMO
W dniach od 16 do 19 czerwca na naszej uczelni odby³a siê IX miêdzynarodowa konferencja stowarzyszenia AMO.
Skrót ten oznacza (z rosyjskiego) Stowarzyszenie Dzia³ów Wspó³pracy Zagranicznej Uczelni Technicznych z Krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej.
– AMO powsta³o w 1991 r. w celu podtrzymania i kontynuowania kontaktów miêdzy uczelniami technicznymi z krajów by³ego bloku wschodniego. Uznaliœmy to za
koniecznoœæ w dobie przemian i wobec
nowych wyzwañ zwi¹zanych z budow¹
zjednoczonej Europy. Kraje dawnego bloku wschodniego posz³y ró¿nymi drogami i
ró¿na jest dzisiaj sytuacja ich uczelni. Niektóre z nich stoj¹ przed podobnymi problemami. Ci¹gle wa¿na jest jednak wymiana doœwiadczeñ i wspó³praca naukowa, a
w nowej sytuacji wymagaj¹ one specjalnego podtrzymania. – mówi przewodnicz¹cy
AMO in¿. Valentin Dimitrov, kanclerz Uniwersytetu Technicznego w Sofii, wyjaœniaj¹c genezê i cel dzia³ania stowarzyszenia.
Konferencja by³a poœwiêcona dwóm tematom:
1. roli absolwentów rodzimych i zagranicznych w promocji uczelni,
2. wymianie doœwiadczeñ w wykorzystaniu distance learning w miêdzynarodowych projektach.
JM Rektor prof. Tadeusz Luty witaj¹c
przyby³ych goœci w Sali Senatu wyrazi³ radoœæ, ¿e ta konferencja odbywa siê na naszej uczelni. Zachêci³ uczestników do intensyfikacji dzia³alnoœci, gdy¿ kontakty miêdzy
nale¿¹cymi do stowarzyszenia uczelniami,
doœæ o¿ywione w poprzedniej epoce, teraz
wymagaj¹ specjalnego wsparcia.

S³owo powitania wyg³osi³ tak¿e przewodnicz¹cy
Valentin Dimitrov. Pogratulowa³ Polakom
widocznego
rozwoju kraju i
wyrazi³ radoœæ
z planowanego
przyst¹pienia polski do UE.
Goœcie zwiedzili Bibliotekê G³ówn¹,
Zak³ady: In¿ynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej prof. R. Bêdziñskiego oraz In¿ynierii Maszyn Roboczych i
Pojazdów Przemys³owych prof. P. Dudziñskiego.
Dalsze obrady toczy³y siê w Szklarskiej
Porêbie. Wœród dziesiêciu wyg³oszonych
referatów wiele obrazowa³o starania uczelni o podtrzymanie kontaktów z absolwentami i nadania im praktycznego wymiaru.
Tote¿ zainteresowanie wzbudzi³o wyst¹pienie Tatiany Zemberyovej ze S³owacji, która przedstawi³a zrealizowane w ramach programu Tempus bazy danych absolwentów.
Ciekawy okaza³ siê te¿ referat dra Toma-

sza Walkowiaka (PWr, W-4)
na temat distance learning. Wyst¹pienia zainspirowa³y uczestników
do
o¿ywionej dys-

kusji. Wymieniano doœwiadczenia dotycz¹ce kontaktów z absolwentami i sk³adano
propozycje wspó³pracy.
Konferencjê uzupe³nia³y atrakcje turystyczne: zwiedzanie Wroc³awia, wycieczki na Szrenicê i do wodospadu Szklarki.
Jednym z postulatów zg³oszonych podczas konferencji jest wprowadzenie regularnych spotkañ m³odych pracowników
nauki. Uczelnie moskiewskie by³y inicjatorami i organizatorami takiego miêdzynarodowego spotkania, które odby³o siê w
stolicy Rosji w marcu br. (Pryzmat nr 167).
Politechnikê Wroc³awsk¹ reprezentowa³o
tam czterech doktorantów.
Dzisiaj AMO zrzesza ponad 30 uczelni,
wœród których s¹ trzy polskie. Konferencje
organizowane
s¹ co roku w
innym pañstwie. W przysz³ym roku jubileuszowa,
dziesi¹ta konferencja ma siê
odbyæ w Bu³garii.
We wroc³awskim spotkaniu wziê³o
udzia³
28
przedstawicieli
dzia³ów
wspó³pracy
miêdzynarodowej kilkunastu uczelni z
Bia³orusi (Miñsk), Bu³garii (Sofia, Gabrowo), Republiki Czeskiej (Praga), Niemiec
(Drezno, Erfurt, Ilmenau, Augsburg), Federacji Rosyjskiej (Moskwa, Sankt Petersburg, Tomsk, Omsk), Republiki S³owackiej
(Bratys³awa) i Ukrainy (Kijów).
Organizatorami spotkania na naszej
uczelni byli mgr Krystyna Galiñska i dr
Marek Barañski. (km)
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Kontakty
z cudzoziemcami
– absolwentami polskich uczelni
W czasie mojej d³ugoletniej pracy na
Politechnice Wroc³awskiej, zwi¹zanej m.in.
z obs³ug¹ kszta³cenia cudzoziemców, niejednokrotnie s³ysza³am pytanie „A co my z
tego mamy?”
Pytaj¹cy mieli na myœli korzyœci, jakie
kraj i uczelnia mog¹ mieæ z kszta³cenia cudzoziemców. Pytanie by³o zasadne, gdy¿
50% studiuj¹cych w minionych latach otrzymywa³o stypendia rz¹du polskiego. OdpowiedŸ mog³a byæ ró¿na – zale¿a³a od tego,
jakie œrodowisko reprezentowa³ odpowiadaj¹cy, np. uczelniê czy biznes. OdpowiedŸ
zale¿a³a te¿ od sytuacji politycznej.
Wiadomo, i¿ w latach piêædziesi¹tych
Polska rozpoczê³a kszta³cenie obcokrajowców odpowiadaj¹c w ten sposób na
apel ONZ o pomoc dla pañstw rozwijaj¹cych siê, tzw. Trzeciego Œwiata. Wed³ug
danych UNESCO na uczelniach polskich
w roku 1950 studiowa³o 183 cudzoziemców. Pierwszymi studentami zagranicznymi by³a 10-osobowa grupa Chiñczyków
oraz Wietnamczycy. Przybyli te¿ studenci z Bu³garii, Czechos³owacji, Wêgier, Rumuni i NRD. Z Afryki zjawili siê Sudañczycy, natomiast z Azji Irakijczycy, Indonezyjczycy, Syryjczycy, Wietnamczycy
i Mongo³owie.
W latach 1960-1970 liczba studentów
zagranicznych w Polsce wzros³a do 2576
osób z 38 krajów, w kolejnym dziesiêcioleciu (1970-1980) by³o ich blisko 3000. W
wymianie z pañstwami europejskimi dominowa³y 100-osobowe grupy z krajów bloku wschodniego.
Z pocz¹tkiem lat osiemdziesi¹tych (okres
stanu wojennego), studenci z krajów Ameryki, poza Kub¹, wstrzymali swój przyjazd
na studia do Polski, ale ju¿ w roku 1985
znów pojawili siê obywatele Kanady, USA,
Boliwii, Brazylii, Kolumbii i Peru.
W latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³a
zmiana w strukturze narodowoœciowej polegaj¹ca na znacznym zwiêkszeniu liczby
studentów polskiego pochodzenia, g³ównie
z krajów by³ego ZSRR. Zmniejszy³a siê
jednak liczba stypendystów polskiego rz¹du i p³ac¹cych za studia.
Obecnie po³owa ogólnej liczby studentów zagranicznych na naszych uczelniach
to studenci polskiego pochodzenia.
Te zmiany daj¹ siê zauwa¿yæ równie¿
na Politechnice Wroc³awskiej. Najlicz-

niejsz¹ grupê stanowi¹ obecnie studenci z
Kazachstanu, Ukrainy i Bia³orusi.
Obecnie wœród przesz³o 30 tysiêcy studentów Politechniki Wroc³awskiej jest niespe³na 300 obcokrajowców z 30 krajów
Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk.
W dziesiêcioleciu 1990-2000 liczba studentów cudzoziemców w Polsce wzros³a do
6500 osób, zaœ liczba pañstw, z których
przybyli, do 127. W okresie ponad 50 lat
na polskich uczelniach wykszta³ci³o siê blisko 20 tysiêcy obcokrajowców, a 70% z
nich wróci³o do kraju macierzystego.
W tej grupie w latach 1987- 2002 prawie 700 obcokrajowców z 60 krajów uzyska³o dyplom mgr in¿. na Politechnice Wroc³awskiej, a 180 – stopieñ doktora nauk
technicznych. Od chwili powstania Studium Jêzyka Polskiego dla Cudzoziemców
na naszej uczelni roczny kurs jêzyka polskiego ukoñczy³o 1500 obcokrajowców,
którzy podjêli potem studia na ró¿nych
uczelniach w Polsce.
Absolwenci zagraniczni z dyplomami
polskich uczelni rozsiani w 135 krajach na
wszystkich kontynentach œwiata w³¹czali siê
po powrocie w rozwój gospodarczy, naukowy, spo³eczny i kulturalny swojego kraju.
Wielu z nich zosta³o zatrudnionych na uczelniach, w s³u¿bie dyplomatycznej i w administracji pañstwowej. Dziœ piastuj¹ funkcje
rektorów, ambasadorów, dyrektorów wielkich przedsiêbiorstw. Dobrym przyk³adem
jest minister edukacji Mongolii – absolwent
Wydzia³u Elektrycznego PWr. W maju br.
odwiedzi³ on Wroc³aw. Otrzyma³ wtedy
Z³ot¹ Odznakê PWr. Wœród wychowanków
Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania PWr
jest z kolei rektor Uniwersytetu im. Agostinho Neto w Angoli.
Absolwenci zagraniczni polskich uczelni powo³uj¹ w swych krajach ko³a, kluby
i stowarzyszenia, których zadaniem jest
m.in. utrzymywanie kontaktów z Polsk¹, z
uczelniami, na których studiowali, oraz towarzyskich wiêzi miêdzy ich wychowankami. Obecnie takie instytucje dzia³aj¹ w
30 krajach w Europie, Azji, Afryce i w obu
Amerykach.
Jak Polska utrzymuje kontakty z absolwentami-cudzoziemcami?
O ile zasady rekrutacji i system edukacji obcokrajowców zosta³y okreœlone cen34
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28 maja na posiedzeniu Rady Wydzia³u wszczêto przewód habilitacyjny
dr in¿. arch. Weroniki Wiœniewskiej na
podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.
„Krajobrazy codzienne” oraz wyznaczono recenzentów pracy i dorobku
naukowego kandydatki.
• Przyjêto pracê doktorsk¹ mgr in¿.
Anny Paprzyckiej pt. „Kszta³towanie
przestrzeni w Dolinie Bia³ej L¹deckiej
w oparciu o walory œrodowiska przyrodniczego i kulturowego” oraz wyznaczono termin jej publicznej obrony.
• Wszczêto przewód doktorski mgr
in¿. Ma³gorzaty Jaros³awskiej pt. „Wypoczynek i rehabilitacja osób niepe³nosprawnych na terenach miejskich. Propozycje rozwi¹zañ systemowych dla
wroc³awskiej Wielkiej Wyspy” i wyznaczono promotora pracy.
• Uœciœlono tytu³y prac doktorskich
mgra in¿. arch. Grzegorza Wasyluka i
mgra in¿. Waldemara Bobera, wyznaczono recenzentów prac i komisje egzaminów doktorskich.
• Wyznaczono komisjê ds. przewodu habilitacyjnego dr in¿. arch. Barbary Szalewskiej z Pomorskiej Akademii
Pedagodicznej w S³upsku.
• Przed³u¿ono zatrudnienie adiunktom: art. plastykowi Waldemarowi Graczykowi i art. rzeŸbiarzowi Ryszardowi Gluzie, starszym wyk³adowcom:
mgr Jolancie Kryñskiej i mgrowi Leszkowi S³owikowi oraz asystentom: drowi Krzysztofowi Cebratowi, dr Annie
Wojtas-Harañ, dr Barbarze Widerze i
drowi Andrzejowi Legendziewiczowi.
• Og³oszono konkursy na stanowiska: starszego wyk³adowcy w Wydzia³owym Zak³adzie Rysunku, Malarstwa
i RzeŸby oraz adiunkta w Zak³adzie
Architektury Budowli Przemys³owych.
25 czerwca na posiedzeniu Rady
Wydzia³u przyjêto prace doktorskie
mgra in¿. arch. Paw³a Horna i mgr in¿.
Anny Baæ oraz wyznaczono terminy ich
publicznych obron.
• Uœciœlono tytu³y prac doktorskich
mgra in¿. arch. Macieja Ba³asiñskiego,
mgr in¿. arch. Marty Skiby, mgra in¿.
arch. Macieja Stojaka i mgra in¿. arch.
Marka Lambera oraz wyznaczono recenzentów prac.
• Wszczêto przewody doktorskie:
– mgr in¿. arch. Ma³gorzaty Ogonowskiej pt. „Przemiany w architekturze cmentarzy polskich”,
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– mgra in¿. arch. Micha³a Dobrowolskiego pt. „Kszta³towanie przestrzeni
architektonicznej dla osób starszych”,
– mgr in¿. arch. Eleonory Gondy-Soroczyñskiej pt. „Przemiany systemu
planowania przestrzennego w Polsce na
tle standardów UE”,
– mgra in¿. arch. Macieja G³owackiego pt. „Rudolf Schwarz – tradycja i
nowoczesnoœæ w architekturze sakralnej”,
– mgra in¿. arch. Eduarda Cardosa
Mascarenhaus de Lemos z Portugalii pt.
„Przeobra¿enia stref mieszkaniowych
w obszarze promenad miast nadmorskich portugalskich i polskich”,
– mgr in¿. Magdaleny Pormañczuk
pt. „Demograficzno-przestrzenny rozwój osadnictwa w obszarze LegnickoG³ogowskiego Okrêgu Miedziowego w
województwie dolnoœl¹skim”
oraz wyznaczono promotorów prac.
• Postanowiono uruchomiæ II edycjê dwusemestralnego studium podyplomowego z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego i powo³ano
jego kierownika.
• Awansowano dra in¿. arch. Marcina Brzezickiego na stanowisko adiunkta, a mgr in¿. arch. Barbarê Siomkaj³o –
na stanowisko starszego wyk³adowcy.
• Udzielono urlopów naukowych
drowi in¿. arch. Maciejowi Ma³achowiczowi i art. plastykowi arch. Krzysztofowi Skwarze.
• Og³oszono konkurs na stanowisko
adiunkta w Katedrze Urbanistyki.
• Wyznaczono komisjê ds. przewodu habilitacyjnego dra in¿. Jaros³awa
Mirskiego z Politechniki Œwiêtokrzyskiej.
CHEMIA

23 kwietnia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u, w której uczestniczy³ zaproszony Prorektor ds. Studenckich dr in¿.
Krzysztof Rudno-Rudziñski, przeprowadzono obszern¹ dyskusjê na temat
jakoœci kszta³cenia na Wydziale.
• Zatwierdzono zasady rekrutacji na
studia doktoranckie w roku akademickim 2003/2004.
• Zatwierdzono wniosek Komisji
Rady Wydzia³u o nostryfikacjê dyplomu doktorskiego Mohameda Bakara w
dziedzinie nauk technicznych.
Prodziekan dr hab. in¿. Miros³aw
Miller, prof. nadzw. PWr, z³o¿y³ gratulacje:
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tralnie, wci¹¿ kwesti¹ otwart¹ jest sposób
utrzymywania kontaktów z wykszta³conymi w Polsce cudzoziemcami. Niestety, polskie uczelnie w tej kwestii jeszcze nie maj¹
takich tradycji, jak kraje Unii Europejskiej
(Niemcy, Francja).
Brak odpowiedniej polityki w przesz³oœci doprowadzi³ do ograniczenia, a nawet
zerwania ³¹cznoœci z absolwentami. Znikoma by³a wiedza o ich dzia³alnoœci w krajach macierzystych.
Dopiero po 38 latach kszta³cenia studentów zagranicznych w Polsce Ministerstwo
Edukacji Narodowej w œcis³ej wspó³pracy
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
powo³a³o w 1987 roku przy Uniwersytecie
£ódzkim Oœrodek £¹cznoœci z Cudzoziemcami Absolwentami Polskich Szkó³ Wy¿szych.
Zadaniem Oœrodka by³o m.in. inspirowanie uczelni do utrzymywania sta³ych
kontaktów z zagranicznymi klubami i stowarzyszeniami absolwentów. Drugim obszarem dzia³alnoœci Oœrodka by³o prowadzenie analiz i gromadzenie informacji potrzebnych resortowi edukacji, a tak¿e prowadzenie banku danych zagranicznych
absolwentów polskich uczelni.
Zmiany, jakie zasz³y w Polsce po 1990
roku, powa¿nie ograniczy³y (ze wzglêdów
finansowych) zakres prac prowadzonych
przez Oœrodek. Mimo tych trudnoœci zorganizowa³ on (w £odzi i Krakowie) dwa
Œwiatowe Zjazdy Absolwentów Zagranicznych Polskich Uczelni, których
uczestnicy przybyli z ponad 60 krajów, ze
wszystkich kontynentów. (Podczas zjazdu w £odzi reprezentowa³am Politechnikê Wroc³awsk¹ i Miêdzyuczelnian¹ Radê
Oœrodka).
W 1994 powo³ano kwartalnik KONTAKT, który stanowi³ sta³y instrument
³¹cznoœci absolwentów zagranicznych z
Polsk¹.
Z inicjatywy Rady Oœrodka powo³ano
w 1997 roku Fundacjê Edukacja Polska
dla Cudzoziemców „Copernicus”, której
zadaniem jest m.in. wspieranie Oœrodka w
realizacji jego statutowych zadañ, zw³aszcza w wydawaniu kwartalnika KONTAKT
oraz promocji polskich uczelni za granic¹.
Fundacja publikuje co roku informator
„Polskie Szko³y Wy¿sze” z myœl¹ o kandydatach na studia wy¿sze w Polsce. Od
2000 roku zarówno KONTAKT jak i informator s¹ wspierane przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych i rozprowadzane za

granic¹ przez polskie placówki konsularno-dyplomatyczne.
KONTAKT zawiera nie tylko teksty informacyjne o szko³ach wy¿szych oraz mo¿liwoœciach i warunkach kszta³cenia siê w
naszym kraju, rankingi polskich uczelni, ale
tak¿e artyku³y poœwiêcone wybitnym Polakom, ludziom nauki i kultury, artyku³y
ekonomiczne, teksty promuj¹ce walory turystyczne naszego kraju, materia³y wspomnieniowe, relacje z wa¿nych wydarzeñ w
¿yciu œrodowiska cudzoziemców studiuj¹cych w naszym kraju i nadchodz¹ce do redakcji listy z ca³ego œwiata.
O ¿yciu absolwentów zrzeszonych w
klubach i stowarzyszeniach zamieszczono
dotychczas na ³amach KONTAKTU informacje z przesz³o 20 krajów.
Wiele polskich uczelni korzysta³o z
³amów tego kwartalnika w celu promocji
swoich ofert edukacyjnych.
Wiadomoœæ, ¿e Oœrodek dwa miesi¹ce
temu zaprzesta³ swojej dzia³alnoœci, jest co
najmniej zaskakuj¹ca. Jednak jego zamkniêcie nie mo¿e oznaczaæ zakoñczenia
³¹cznoœci z absolwentami. Zreszt¹ sam
Oœrodek czy Fundacja nie rozwi¹¿¹ tego
problemu. Zasadnicz¹ rolê powinny odegraæ polskie uczelnie, stowarzyszenia i kluby absolwentów.
Liczba kszta³conych cudzoziemców w
Polsce bêdzie wzrastaæ. Poszerza siê ona
równie¿ o tych studentów z krajów UE,
którzy dziêki programom europejskim odbywaj¹ tu semestralne lub roczne studia.
Wprawdzie tak krótki okres pobytu nie
sk³ania ich raczej do nauki jêzyka polskiego ani do nawi¹zania szerszych kontaktów,
ale daje trwa³e wyobra¿enie o uczelni i spo³ecznoœci, z któr¹ siê stykali.
Pytanie „Co my z tego mamy?” powinno mo¿e dzisiaj brzmieæ: „Czy i jak absolwent-cudzoziemiec mo¿e przyczyniæ siê do
promocji uczelni w rodzinnym kraju i za
granic¹?”. Aby nie straciæ tej szansy, uczelnie powinny szybko znaleŸæ odpowiedŸ na
to pytanie.
Krystyna Galiñska
Dzia³ Informacji
i Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Jest to wyst¹pienie zaprezentowane na konferencji AMO w Szklarskiej Porêbie w czerwcu
2003 r. poœwieconej m.in. roli absolwentów w promocji uczelni.
W artykule wykorzystano informacje z publikacji prof. Micha³a Chilczuka pt. „50 lat kszta³cenia studentów zagranicznych w Polsce.”
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Studenci architektury
z Aachen we Wroc³awiu
Od 8 do 14 czerwca
2003 we Wroc³awiu
goœci³o 14 niemieckich
studentów z Wydzia³u
Architektury Rheinisch-Westfalische
Technische Hochschule z Aachen – jednej
z najwiêkszych budowlanych uczelni
technicznych w Niemczech. By³a to wycieczka studialna i towarzyszyli im dwaj profesorowie: prof.
Heiner Hoffmann – nauczyciel rysunku architektonicznego i prof. Gerhard Fehl –
profesor planowania urbanistycznego.
G³ówny cel przyjazdu to nauczenie studentów analitycznego rysunku architektonicznego i urbanistycznego, oraz tzw. „czytania
miasta”. Polega to na uwa¿nej obserwacji œrodowiska miejskiego, na odkrywaniu jego
struktury i obowi¹zuj¹cych w nim regu³ lub
wystêpuj¹cych nieregularnoœci i sprzecznoœci, z równoczesnym æwiczeniem metod zapisu obserwacji za pomoc¹ o³ówka.
Studenci przyjechali do Wroc³awia dobrze przygotowani – przed przyjazdem
odbyli seminaria na nastêpuj¹ce szczególnie interesuj¹ce ich tematy dotycz¹ce historii stolicy Dolnego Œl¹ska:
1. Kszta³t planu miasta w czasach po spaleniu Wroc³awia przez Tatarów w 1241
roku.
2. Habsburska kontrreformacja i jej wp³yw
na architekturê i urbanistykê pomiêdzy
XV i XVII w.
3. Przemys³owy rozwój Œl¹ska od XIX w.,
rola Wroc³awia jako centralnego oœrodka rozwoju i odzwierciedlenie tego w architekturze Wroc³awia w drugiej po³owie XIX w. i póŸniej.
4. Wroc³aw jako „Nazistowska Forteca”
w II wojnie œwiatowej, jego zniszczenia
i póŸniejsza odbudowa.

Grupa dotar³a do Wroc³awia 8 czerwca
wieczorem i zamieszka³a w „Hotelu Studenckim Tumskim”. Dla wiêkszoœci niemieckich studentów by³ to pierwszy pobyt
w naszym mieœcie i zarazem pierwszy w
Europie œrodkowo-wschodniej. Nie oby³o
siê bez niespodzianek: kilku z nich nie uda³o siê wjechaæ do Polski, gdy¿ ...zapomnieli
paszportów. (Mieszkañcy UE paszport
uwa¿aj¹ za zbêdny drobiazg!) Pomimo profesorskich pertraktacji na granicy nasi
WOP-iœci byli nieub³agani.
9 czerwca w sali Rady Wydzia³u Architektury goœci przywita³a pani dziekan prof.
El¿bieta Trocka-Leszczyñska wraz z dr Ernestem Niemczykiem, prof. Tadeuszem
Zipserem i prezesem wroc³awskiego oddzia³u SARP – arch. A. Zwierzchowskim.
Mgr Przemys³aw Stobiecki z Zak³adu Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego Wydzia³u
Architektury opiekowa³ siê grup¹ w czasie
jej pobytu we Wroc³awiu. Goœcie z Niemiec
spotkali siê tak¿e z reprezentacj¹ studentów Wydzia³u Architektury, niestety dalsze
kontakty miêdzystudenckie by³y utrudnione z powodu trwaj¹cej u nas sesji. Oprócz
w³asnych intensywnych zajêæ rysunkowych
goœcie spotkali siê z prof. Ryszardem Natusiewiczem i odwiedzili jego pracowniê.
Prof. Tadeusz Zipser wyg³osi³ dla nich wyk³ad na temat komunikacji miejskiej i planów rozwoju Wroc³awia w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych.
Poza zabytkami naszego miasta
studenci zwiedzili równie¿ opactwo w Lubi¹¿u i Koœció³ Pokoju
w Jaworze – znany przyk³ad XVIIwiecznej œl¹skiej architektury
drewnianej.
Mamy nadziejê, ¿e ten pierwszy
pobyt studentów z Wydzia³u Architektury RWTH bêdzie mia³ swoj¹
kontynuacjê i zaowocuje w przysz³oœci dalszymi kontaktami
i wspó³prac¹ naszych uczelni. (km)
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– prof. Stefanowi Jasieñce, który
otrzyma³ amerykañsk¹ nagrodê Iron &
Steel Society,
– prof. Jolancie Grzechowiak, która
uzyska³a tytu³ naukowy profesora nauk
technicznych,
– drowi in¿. Franciszkowi Czechowskiemu, który uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego.
14 maja Rada Wydzia³u pozytywnie zaopiniowa³a kandydaturê prof. dr
hab. in¿. Andrzeja Matyni do Nagrody
Senatu PWr.
• Zaakceptowano jednomyœlnie
wniosek dziekana prof. P. Kafarskiego
o powo³anie na wydziale Studium Doktoranckiego w zakresie dyscyplin: chemia, technologia chemiczna i in¿ynieria chemiczna oraz ustalono limit przyjêæ na te studia w roku akademickim
2003/2004. Kierownikiem Studium zosta³a prof. dr hab. Danuta ¯uchowska.
• Zatwierdzono przedstawion¹ przez
prodziekana dra hab. in¿. Miros³awa
Millera, prof. nadzw. PWr, listê rankingow¹ wniosków do Komitetu Badañ
Naukowych w sprawie zakupu aparatury naukowo-badawczej na 2004 r.
• Powo³ano komisjê do wszczêcia
postêpowania kwalifikacyjnego o nadanie tytu³u naukowego profesora drowi
hab. Romanowi Petrusowi z Wydzia³u
Chemicznego PRz.
• Powo³ano komisjê do wszczêcia
przewodu habilitacyjnego dra in¿. Piotra Ostapczuka z Forschungszentrum
Jülich GmbH (Niemcy).
• Postanowiono wszcz¹æ postêpowanie o powo³anie dra hab. Józefa Lipiñskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWr.
• Postanowiono og³osiæ konkurs na
dwa stanowiska asystentów naukowodydaktycznych w Instytucie Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych.
• Pozytywnie zaopiniowano podanie
dr Beaty Greb-Markiewicz o przed³u¿enie urlopu naukowego do 31.07.2004
r. w celu kontynuacji sta¿u naukowego
w Institute Allgemeine Zoologie und
Endokrinologie Uniwersytetu w Ulm
(Niemcy).
• Wys³uchano informacji prodziekana dra hab. Bogdana Szczyg³a dotycz¹cych bie¿¹cej dzia³alnoœci dydaktycznej oraz podjêtych przygotowañ do oceny jakoœci kszta³cenia, która ma byæ
przeprowadzona przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹.
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28 maja odby³o siê otwarte posiedzenie Rady Wydzia³u, na którym prof.
W³adys³aw Walkowiak przedstawi³ stanowisko Komisji ds. Reformy Wydzia³u. Nastêpnie podjêto dyskusjê na temat
dzia³añ zmierzaj¹cych do restrukturalizacji Wydzia³u Chemicznego PWr.
ELEKTRYCZNY

19 maja na posiedzeniu Rady Wydzia³u wszczêto przewód habilitacyjny
dra in¿. Marka Gotfryda i powo³ano
recenzentów rozprawy habilitacyjnej.
• Powo³ano komisjê do przeprowadzenia nostryfikacji uzyskanego w Ecole Centrale de Lyon (Francja) dyplomu doktorskiego dr in¿. Sabiny Or³owskiej (I-7).
• Wysuniêto kandydaturê doc. dra
hab. in¿. Janusza Kucharskiego do Nagrody Senatu.
• Poparto rekomendacjê Komisji Finansowej Wydzia³u dla wniosków o
przyznanie dotacji na inwestycje.
• Przyznano drowi in¿. Zbigniewowi Leonowiczowi bezp³atny urlop naukowy do 31.12.2003 r.
• Przed³u¿ono anga¿ dra in¿. Roberta £ukomskiego na stanowisko asystenta do 30.07.2005 r. w I-8.
• Dr hab. in¿. Janina Poœpieszna poinformowa³a, ¿e studenci IV roku Marcin Mackiewicz i Jaros³aw Krysiak
(cz³onkowie SNS przy I-7) wziêli
udzia³ w 40 Sesji Studenckich Kó³ Naukowych Pionu Hutniczego AGH. W
konkursie referatów Sesji Sekcji Elektroenergetyków Marcin Mackiewicz
zaj¹³ pierwsze miejsce, a Jaros³aw Krysiak – trzecie.
• Prof. Tadeusz £obos poinformowa³,
¿e odby³ siê konkurs Siemensa. W grupie prac naukowych nagrodê otrzyma³
dr in¿. Przemys³aw Wojsznis – doktorant prof. Teresy Or³owskiej-Kowalskiej.

Pamiêci
lwowskich profesorów
Œrodowisko akademickie Wroc³awia po raz kolejny odda³o ho³d lwowskim profesorom zamordowanym przez hitlerowców
przed szeœædziesiêciu dwu
laty. 4 lipca pod Pomnikiem
Martyrologii zgromadzili
siê przedstawiciele w³adz
uczelni wroc³awskich,
Wojska Polskiego, Armii
Krajowej, Szarych Szeregów, Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów
Po³udniowo-Wschodnich
oraz potomkowie zamordowanych – prof. Tomasz
Cieszyñski i prof. Stanis³aw Grzêdzielski.
Uroczystoœæ rozpoczêto modlitw¹ odmówion¹
przez kapelana œrodowiska
lwowskiego AK ks.
Edwarda Mazura. Reprezentuj¹cy w³adze Politechniki Wroc³awskiej prorektor ds. organizacji prof. Ernest Kubica w swoim wyst¹pieniu powiedzia³:
...„Ten pomnik jest symbolem straszliwej tragedii
profesorów, ich rodzin, nauki polskiej, ca³ego narodu. Jest te¿ tragicznym

Fot. Pawe³ Kozio³
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14 maja na posiedzeniu Rady Wydzia³u postanowiono zatrudniæ dr hab.
Jaros³awê Szwed-Lorenz na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Górnictwa, na pe³nym etacie, na
podstawie umowy o pracê od 1.10.2003
r. do 30.09.2005 r.
• Jednomyœlnie poparto wniosek o
przyznanie w 2003 r. nagrody Senatu
prof. Monice Hardygórze.
• Powo³ano prof. Waltera Bartelmusa na przewodnicz¹cego Wydzia³owej
Komisji Wyborczej na kadencjê 20022005.

Fot. Krzysztof Mazur

GÓRNICZY
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symbolem hitlerowskiej przebieg³oœci. NajeŸdŸcy chodzi³o o to, ¿eby odci¹æ naród
od swoich korzeni, zniszczyæ polsk¹ naukê,
zniszczyæ tradycjê akademick¹. To siê na
szczêœcie nie uda³o. Ci mistrzowie lwowscy, którzy prze¿yli, przyjechali tutaj
i stworzyli piêkny oœrodek akademicki
i znan¹ na ca³ym œwiecie naukê wroc³awsk¹, przynajmniej w niektórych dziedzinach. W³aœnie to œrodowisko akademickie sk³ada dziœ ho³d profesorom.”
W imieniu „Zwi¹zku Potomków Lwowskich Profesorów Zamordowanych przez
Gestapo w Lipcu 1941 r.” oficjalny g³os
zabra³ prof. Stanis³aw Grzêdzielski, który
specjalnie przyjecha³ z Warszawy na tê uroczystoœæ. Przedstawi³ on swoje refleksje
zwi¹zane z kwesti¹ pamiêci i nieodwracalnoœci. Mówi³: „Nie mo¿emy zapomnieæ, ale
te¿ nie chcemy zapomnieæ dlatego, ¿e identycznoœæ spo³eczeñstwa, narodu buduje siê
przez pamiêæ. ... Ta pamiêæ jest szczególnie bolesna z tego powodu, ¿e nie mamy
w zasadzie takiego miejsca, gdzie byœmy
mogli zebraæ siê nad prochami naszych ojców, naszych najbli¿szych. Zosta³y one rozrzucone gdzieœ w okolicach Lwowa. Pomnik ten jest mo¿e najlepszym symbolem
miejsca, gdzie mogê powiedzieæ, ¿e siê czujê jak gdyby na grobie mojego ojca.” Zarówno prof. Grzêdzielski, jak i wystêpuj¹cy wczeœniej prof. Cieszyñski przypomnieli, ¿e sprawa ta nie zosta³a wyraŸnie przedstawiona opinii publicznej, a zbrodniarze
nie zostali ukarani. Do koñca nie wyœwietlono te¿ roli nacjonalistów ukraiñskich,
którzy wspó³uczestniczyli w tej zbrodni,
a byæ mo¿e byli jej inspiratorami. Zwi¹zek
Potomków chce przyczyniæ siê do wyjaœnienia tej sprawy.
Prof. S. Grzêdzielski po przytoczeniu
tragicznych losów swojej rodziny stwierdzi³, ¿e nie da siê wprawdzie zmieniæ przesz³oœci, ale mo¿na wp³yn¹æ na przysz³oœæ.
Podsumowuj¹c powiedzia³: „Naszym obowi¹zkiem jest patrzenie w przysz³oœæ i robienie wszystkiego, ¿eby zbudowaæ nowy
œwiat, gdzie nienawiœæ nie jest dominant¹.”
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê z³o¿eniem
kwiatów pod pomnikiem oraz odmówieniem modlitwy Piotra Skargi za ojczyznê
i odœpiewaniem pieœni „Œliczna Gwiazdo,
Matko Lwowa – Maryjo!”. (hw)

Rekrutacja
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W tym roku chêæ studiowania na studiach
dziennych na Politechnice Wroc³awskiej zg³osi³o 12.780 osób (w ubieg³ym roku 11.000). Najwiêcej kandydatów na jedno miejsce przypada³o na kierunku Informatyka, zarówno na Wydziale Elektroniki (4,9) jak i na Wydziale Informatyki i Zarz¹dzania (4,8). Tradycyjnie du¿¹
popularnoœci¹ cieszy³ siê kierunek Architektura i urbanistyka, gdzie o ka¿de ze 180 miejsc
walczy³y 4 osoby. Na tych kierunkach trzeba
by³o uzyskaæ najwy¿sze na naszej uczelni iloœci punktów. Wynosi³y one:
Informatyka (W-4) –591,
Informatyka (W-8) – 620,
Architektura i urbanistyka (W-1) – 934 (za
wzglêdu na egzamin z rysunku, za który mo¿na by³o otrzymaæ nawet 1000 punktów).
Kandydat staraj¹cy siê o przyjêcie na wydzia³y doliczaj¹ce punkty za profil szko³y móg³
uzyskaæ maksymalnie 720 punktów, na pozosta³ych – 700 (na Architekturze 1700).
Tegoroczne zasady rekrutacji ró¿ni³y siê od
ubieg³orocznych. Zmiany te doprowadzi³y do
wzrostu znaczenia ocen koñcowych z matematyki i fizyki (w ubieg³ym roku nie brano ich pod
uwagê) i oceny z matury z fizyki, której waga
zosta³a zrównana z wag¹ oceny z matury pisemnej z matematyki (w ubieg³ym roku matura pisemna z matematyki mia³a dwa razy wiêksze
znaczenie ni¿ z fizyki). Zrównanie punktacji za
egzaminy z matematyki i fizyki zaowocowa³o
wzrostem, w porównaniu z rokiem ubieg³ym,
liczby kandydatów zdaj¹cych fizykê.
Ogó³em na studia dzienne na PWr przyjêto
w tym roku 7647 osób.
We wrzeœniu odbêdzie siê uzupe³niaj¹ca rekrutacja na studia dzienne na wydzia³y:
• Chemiczny – kierunki: In¿ynieria chemiczna i procesowa (mgr) i Chemia (mgr),
• Elektryczny – kierunek: Elektrotechnika
(mgr, filie w: Legnicy, Jeleniej Górze i Wa³brzychu),
• Górniczy – kierunek: Górnictwo i geologia (mgr, filie w: Legnicy i Wa³brzychu),
• In¿ynierii Œrodowiska – kierunki: In¿ynieria œrodowiska (usm) i Ochrona œrodowiska
(usm),
• Mechaniczno-Energetyczny – kierunki:
Energetyka (mgr, Wroc³aw) i Mechanika i budowa maszyn (mgr we Wroc³awiu, in¿. we Wroc³awiu i w Wa³brzychu),
• Mechaniczny – kierunki: Mechanika i budowa maszyn (mgr we Wroc³awiu, in¿. w filiach w Legnicy i w Wa³brzychu) i Transport
(in¿. w filii w Jeleniej Górze),
• Podstawowych Problemów Techniki – kierunki: Fizyka (mgr), Fizyka techniczna (mgr,
in¿.), Informatyka (in¿., filia w Jeleniej Górze)
oraz In¿ynieria materia³owa (mgr).
Odbêdzie siê jeszcze tak¿e nabór na studia
wieczorowe, magisterskie na kierunek Architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury.
¯yczymy powodzenia! P

• Zatwierdzono wniosek aparaturowy na 2004 r.
• Poparto stanowisko dziekana
w sprawie walki z nieuczciw¹ konkurencj¹.
24 czerwca na posiedzeniu Rady
Wydzia³u wyra¿ono zgodê na wszczêcie przewodu doktorskiego mgra in¿.
£ukasza Szlichciñskiego nt. „Modelowanie ekonomicznej efektywnoœci
transportu oddzia³owego w eksploatacji niskich pok³adów rud miedzi systemem komorowo-filarowym”. Na promotora tej pracy powo³ano prof. dr hab.
in¿. Monikê Hardygórê.
• Wszczêto przewód doktorski mgr
Agnieszki Widawskiej nt. „Zatopione
wyrobiska górnicze jako Ÿród³a i magazyn energii geotermalnej i s³onecznej”. Na promotora pracy powo³ano dra
hab. Józefa Sawickiego, prof. nadzw.
PWr.
• Otwarto przewód doktorski mgra
in¿. Jerzego Sa³ackiego nt. „Model wielokryterialnej oceny z³o¿a rud miedzi
dla projektowania i prowadzenia eksploatacji”. Promotorem pracy zosta³ dr
hab. in¿. Jana Butra.
• Wszczêto przewód doktorski mgra
in¿. Ahmeda Hussina nt. „Zastosowanie mikroemulsji do wzbogacania materia³ów trudno flotuj¹cych”. Na promotora pracy powo³ano prof. Jana
Drzyma³ê.
• Wybrano recenzentów prac doktorskich mgra in¿. Roberta Króla i mgra
in¿. Sebastiana Goli oraz powo³a³a komisjê do przeprowadzenia przewodów
doktorskich.
• Pozytywnie zaopiniowano wnioski
o przed³u¿enie zatrudnienia: prof. dra
in¿. Zbigniewa Koz³owskiego na 1/4 etatu na okres od 01.10.2003 r. do
30.09.2004 r. na stanowisku profesora
nadzwyczajnego w I-11, prof. Stefana
Caconia na 1/2 etatu do 30.09.2004 r. na
stanowisku profesora zwyczajnego
w I-11 oraz dr in¿. Urszuli KaŸmierczak
(na podstawie umowy o pracê) od
01.10.2003 r. do 30.09.2005 r. na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zak³adzie Przeróbki Kopalin i Odpadów I-11.
• Wyra¿ono zgodê na zatrudnienie
dra in¿. Tadeusza G³owackiego na stanowisku starszego wyk³adowcy na
okres od 01.10.2003 r. do 30.09.2004 r.
• Postanowiono og³osiæ konkurs na
stanowisko adiunkta w Zak³adzie Systemów Maszynowych I-11.
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• Zatwierdzono ramowy program
studiów doktoranckich.
• Zatwierdzono tematy prac dyplomowych dla studiów dziennych i zaocznych. Zlikwidowano ograniczenia
w iloœci tematów prac dyplomowych
prowadzonych przez samodzielnych
pracowników naukowych.
• Przyjêto sprawozdanie dziekana z
dzia³alnoœci wydzia³u za 2002 rok.
• Zatwierdzono wykorzystanie dotacji bud¿etowej za 2002 rok.
• Zatwierdzono pierwotny podzia³
œrodków na badania w³asne i statutowe oraz plan rozdzia³u œrodków dotacji bud¿etowej na 2003 r.
INFORMATYKA I ZARZ¥DZANIE

28 stycznia Rada Wydzia³u popar³a
wniosek o zatrudnienie dr in¿. Anny
Zab³ockiej-Kluczki na stanowisku asystenta w I-23.
• Powierzono mgr Józefie Bernardyn
prowadzenie zajêæ na studiach podyplomowych „Technologie internetowe”.
• Nadano stopieñ doktora nauk technicznych mgrowi in¿. Dimiturowi Krustevowi i wyró¿niono jego rozprawê
doktorsk¹.
• Wszczêto przewód doktorski mgra
in¿. K. Zatwarnickiego, powo³ano komisjê do jego przeprowadzenia, wybrano recenzentów rozprawy doktorskiej,
wyznaczono zakres egzaminów doktorskich i powo³ano komisjê egzaminacyjn¹.
• Wszczêto te¿ przewody doktorskie
mgra in¿. A. Borowca, mgra in¿. K.
Biszkonta, mgra R. Ho³ojdy i mgr J.
Wojtowicz-Zygad³y i wybrano ich promotorów.
• Poparto wnioski o odznaczenia
pañstwowe dla zas³u¿onych pracowników wydzia³u.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek
o przyznanie wydzia³owi uprawnieñ do
nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych w
zakresie nauk o zarz¹dzaniu.
• Zatwierdzono tematy prac dyplomowych na kierunku informatyka bronionych w 2004 r.
• Zatwierdzono te¿ zmodyfikowany
program nauczania na uzupe³niaj¹cych
studiach magisterskich.
25 lutego na posiedzeniu Rady Wydzia³u powo³ano dr hab. in¿. Halinê
Kwaœnick¹ na stanowisko profesora
nadzwyczajnego.

M³odzi artyœci ze szko³y nr VIII im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego z nauczycielk¹ pani¹
¯ukowsk¹-Siwic¹: Mariusz Ziêba, Adrian Piechota, Kacper Kazimierowicz, Micha³ Skiba, Kinga
Jakób, Aleksandra Jakób, Martyna Maciejewska, Liliana Simon, Klaudia Lewandowska, Klaudia
Rybacka, Katarzyna Kurzawa, Klaudia Simon.

Szkolne wystêpy w Klubie Emerytów i Rencistów

Witaj Jutrzenko!
Maj jest szczególnym miesi¹cem. Mo¿na go nazwaæ miesi¹cem pamiêci narodowej, gdy¿ odbywa siê wtedy wiele patriotycznych spotkañ.
Tym razem dwanaœcioro dzieci z nauczycielk¹ Pani¹ ¯ukowsk¹-Siwic¹ ze
szko³y nr VIII nosz¹cej imiê Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego przyby³o do Klubu
Emerytów i Rencistów Politechniki Wroc³awskiej na zaproszenie Komisji Oddzia³owej EiR „Solidarnoœæ” przy PWr.
Nasi goœcie to najm³odsi artyœci, jacy
wyst¹pili w naszych skromnych progach.
Program zosta³ wspaniale opracowany.
Dzieci by³y ubrane w mundurki harcerskie
i szarfy, na których wypisano wa¿ne historyczne has³a: Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Monte Cassino, martyrologie: oœwiêcimsk¹, Katyñ, wywózkê niewinnych Polaków do Rosji, Powstanie
Warszawskie...
T³em muzycznym wystêpów dzieci by³y
pieœni patriotyczne, a plastycznym – plakaty 3-majowe oraz poœwiêcone 59 rocznicy bitwy pod Monte Cassino – ze zdjêciem gen. W³adys³awa Andersa.
Wiersze przypomina³y: rocznicê 3 Maja;
tragiczna walka powstañców warszawskich, którymi by³y przecie¿ i dzieci; krwawe zmagania o Monte Cassino, gdzie zginê³o wielu bohaterów... Oni walczyli o wolnoœæ.... Ich krew zrosi³a to wreszcie zdobyte przez nich wzgórze. Jak w pieœni
„maki... zamiast rosy pi³y polsk¹ krew”.
Nasza historia to nasze dziedzictwo.
Oby nie by³a wiêcej wypaczana! Nie zo-

stanie zapomniana, gdy nasze dzieci bêd¹
siê o niej uczyæ, tak piêknie deklamowaæ i
œpiewaæ o bohaterskich czynach naszych
¿o³nierzy, o naszych trudnych dziejach...
Nasze dzieci to nadzieja na lepsz¹ przysz³oœæ.
Dziêki pracy takich pedagogów, jakich
maj¹ szczêœcie mieæ te dzieci, które by³y
naszymi goœæmi, mo¿emy wierzyæ, ¿e jutro bêdzie lepiej.
Na zakoñczenie wys³uchaliœmy w ca³oœci nagrania „Czerwonych maków”. Wszyscy wstali, jak to czyniono s³ysz¹c tê melodiê po wojnie, w 1945 roku. Wzruszenie
udzieli³o siê uczestnikom...
W podziêkowaniu – zamiast kwiatów –
dzieci otrzyma³y drobny poczêstunek.
Relacjonowa³a 8 maja 2003 r.
Gizela Na³êcz-£¹czyñska

Jubileuszowe
spotkanie
Seniorów
12 czerwca mia³o miejsce jubileuszowe
spotkanie w Klubie Seniora zorganizowane przez Komisjê Oddzia³ow¹ Emerytów i
Rencistów NSZZ „Solidarnoœæ”, przy
wspó³udziale Komisji Zak³adowej „ Solidarnoœci” przy PWr. Przyby³o wielu z zaproszonych goœci, miêdzy innymi: najstarszy z naszego grona p. Daniel Paw³ów (93
lata), pani Halina Dudziak – prekursorka
tych mi³ych spotkañ i pani Irena Skibiñska
– organizatorka czêœci artystycznej. Obecni byli tak¿e przedstawiciele Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” – przewod-
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nicz¹cy dr Ryszard Wroczyñski oraz wiceprzewodnicz¹ca p. Jadwiga Szymonik.
Pani dr Izabela Hudyma – przewodnicz¹ca Komisji Oddzia³owej Emerytów i
Rencistów NSZZ „Solidarnoœæ” w ciep³ych
s³owach powita³a Seniorów ¿ycz¹c wszystkim pogodnej atmosfery. Po odœpiewaniu
„200 lat” pan Ryszard Wroczyñski wrêczy³
ka¿demu z Seniorów adres z podziêkowaniem za trwanie przy idea³ach „Solidarnoœci”.
Przygotowaniami i dekoracj¹ sto³ów zajê³y siê panie z Komisji Oddzia³owej. Pani
Danuta Goliszek i tym razem przynios³a
bia³o-czerwone ró¿e ze swego ogródka, które doda³y sto³om odœwiêtnego wygl¹du.
Poczêstunek w postaci tortów, ciastek i
owoców przygotowa³y panie Czesia Kozicka i Marysia Wojciechowska, a pomaga³y
im Janeczka Ho³yñska i Gizela Na³êcz£¹czyñska. Nad ca³oœci¹ czuwa³a Irena
Budziñska.
Czêœæ artystyczn¹ opracowa³a nieoceniona, pe³na werwy i humoru pani Irena
Skibiñska. Bawi³a wszystkich i wzrusza³a
piosenkami, do których sama pisze s³owa.
Na gitarze akompaniowa³ jej pan Wies³aw
Fleszar, natomiast pan Serafin Kotliñski –

œpiewak operowy (bas-baryton) – wspaniale wykona³ kilka pieœni Stanis³awa Moniuszki. 9-letni Grzeœ Fleszar – uczeñ Technikum Muzycznego – zagra³ na syntezatorze dla Seniorów parê utworów Chopina,
Beethovena i Bacha. Otrzyma³ du¿e brawa
i zyska³ wielk¹ sympatiê obecnych.
Niektórzy goœcie przybyli z osobami towarzysz¹cymi, natomiast transportem osób
z odleg³ych dzielnic zajê³a siê nieoceniona
pani dr Krysia Syczewska.
Spotkanie trwa³o od godz. 11.00 do
13.00. Na zakoñczenie by³y podziêkowania i ³zy wzruszenia naszych goœci. Seniorzy zostali obdarowani bombonierkami i
ciastem.
Pan przewodnicz¹cy Ryszard Wroczyñski dziêkowa³ Seniorom za ich humor, werwê i wewnêtrzn¹ energiê, które powinny
udzielaæ siê m³odszym. ¯yczy³ wszystkim
zdrowia i przybycia na przysz³oroczne spotkania, na które wszystkich serdecznie zaprosi³. Raz jeszcze okaza³o siê, ¿e tego typu
imprezy s¹ potrzebne i uzasadnione.
Utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e ludzka
solidarnoœæ i pamiêæ o drugich powinny
trwaæ zawsze.
Irena Budziñska

• Przed³u¿ono zatrudnienie dra hab.
in¿. Ireneusza JóŸwiaka, prof. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
• Poparto wniosek o przed³u¿enie
zatrudnienia dra in¿. Grzegorza Chodaka na stanowisku asystenta na czas nieokreœlony.
• Og³oszono konkurs na trzy stanowiska adiunktów w Wydzia³owym Zak³adzie Informatyki i powo³ano komisjê konkursow¹.
• Przyjêto rozprawy doktorskie mgra
in¿. Zbigniewa Halbiniaka, mgra in¿.
£ukasza Krzywieckiego i mgra in¿.
Arkadiusza Górskiego oraz wyznaczono terminy ich publicznych obron.
• Wszczêto przewód doktorski mgra
in¿. Wies³awa Magierskiego.
25 marca na posiedzeniu Rady Wydzia³u nadano mgrowi in¿. Zbigniewowi Halbiniakowi i mgrowi in¿. £ukaszowi Krzywieckiemu stopnie doktorów nauk technicznych i wyró¿niono
ich rozprawy doktorskie.
• Nadano mgrowi in¿. Arkadiuszowi Górskiemu stopieñ doktora nauk
ekonomicznych.
• Powo³ano komisjê do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr in¿.
Edyty Ropuszyñskiej-Surmy, wybrano
recenzentów jej rozprawy doktorskiej,
wyznaczono zakres egzaminów doktorskich i powo³ano komisjê egzaminacyjn¹.
• Wszczêto przewód doktorski mgra
Jakuba Swacha.
• Poparto wniosek o zg³oszenie prac
doktorskich dr in¿. Anny Zab³ockiejKluczki i dra in¿. Roberta Kamiñskiego na konkurs Komitetu Nauk Organizacji i Zarz¹dzania PAN.
• Zatwierdzono limity przyjêæ na I
rok studiów dziennych i zaocznych oraz
wysokoœci op³at za studia zaoczne.
29 kwietnia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u poparto wniosek o zatrudnienie dra hab. Wies³awa Szwasta, prof.
UO na stanowisku adiunkta w Wydzia³owym Zak³adzie Informatyki.
• Poparto wniosek o otwarcie konkursów na dwa stanowiska adiunktów
w WZI i wybrano komisjê konkursow¹.
• Wszczêto przewody doktorskie
mgr in¿. El¿biety Ma³yszek z Politechniki Lubelskiej, mgra in¿. Bogdana
Olechnowicza i mgra in¿. Tomasza Grebera.
• Zatwierdzono programy studiów
na kierunku Informatyka.
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• Pozytywnie zaopiniowano zmodyfikowany program nauczania na studium podyplomowym Szko³a Dyrektorów dla kadry kierowniczej policji.
• Postanowiono nadaæ imiê prof. Jerzego Bromirskiego sali audytoryjnej w
budynku B-4.
• Powo³ano komisjê ds. studiów doktoranckich. Wyra¿ono te¿ zgodê na
udzia³ wydzia³u w prowadzeniu studiów
doktoranckich na Wydziale Elektroniki
w zakresie dyscypliny Informatyka, specjalnoœæ Systemy informatyczne.
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PERSONALIA
Prof. Tadeusz Szulc
podsekretarzem stanu w MENIS

Wiceminister,
ale i prezydent
Premier Leszek Miller mianowa³ by³ego rektora (1996–2002) AR we Wroc³awiu

MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

16 kwietnia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u zaakceptowano program studiów doktoranckich i zasady rekrutacji
na nie.
• Powo³ano grupê, której zadaniem
bêdzie zbadanie mo¿liwoœci powo³ania
na wydziale nowego instytutu.
14 maja na posiedzeniu Rady Wydzia³u zatwierdzono programy studiów
na rok akademicki 2003/2004.
• Powo³ano prof. dr hab. in¿. Krystynê Je¿owieck¹-Kabsch na stanowisko kierownika wydzia³owych studiów
doktoranckich.
• Wszczêto przewód doktorski mgra
in¿. Tadeusza M¹czki nt. „Badanie
wp³ywu oryginalnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych podgrzewacza przep³ywowego na efektywnoœæ grzania rezystancyjnego cieczy niskokonduktywnych”.
Promotorem pracy zosta³ dr hab. in¿.
Juliusz Grajewski, prof. nadzw. PWr.
MECHANICZNY

11 czerwca Rada Wydzia³u pozytywnie zaopiniowa³a wniosek o roczny
urlop bezp³atny dla dra in¿. Miros³awa
Bociana z Instytutu Materia³oznawstwa
i Mechaniki Technicznej.
• Zapoznano siê z aktualnymi informacjami dotycz¹cymi studiów doktoranckich (ramowy program kursów,
zasady rekrutacji, kursy oferowane do
katalogu ogólnouczelnianego).
• Zatwierdzono plany studiów magisterskich na kierunku Automatyka i
Robotyka oraz Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, in¿ynierskich oraz uzupe³niaj¹cych magisterskich kierunku
Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji.
• Zatwierdzono listê rankingow¹
wniosków aparaturowych oraz wniosku
budowlanego na rok 2004.

prof. Tadeusza Szulca na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu. Obj¹³ urz¹d 21 lipca
2003 roku.
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc, ur. w 1942
roku, jest absolwentem Akademii Rolniczej
we Wroc³awiu. Od 1 stycznia 2002 roku
jest dyrektorem Instytutu Hodowli Zwierz¹t. Obecnie jest m.in. cz³onkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytu³u Naukowego, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN i prezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Byd³a.
Studia na Wydziale Zootechnicznym
ukoñczy³ w roku 1966, tu doktoryzowa³ siê
(1973) i habilitowa³ (1979). Tytu³ profesora uzyska³ w roku 1990, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 roku.
Zainteresowania naukowe prof. Tadeusza Szulca obejmuj¹ zagadnienia hodowli byd³a i produkcji mleka.
Jego dorobek obejmuje ponad 250 prac,
w tym prawie sto rozpraw naukowych, cztery publikacje ksi¹¿kowe i siedem skryptów.
Jest cz³onkiem czterech krajowych towarzystw naukowych i Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierz¹t PAN w
Jastrzêbcu. Jest cz³onkiem komitetu redakcyjnego Acta Fitotechnica et Zootechnica
Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.
Pe³ni³ liczne funkcje spo³eczne i organizacyjne, m.in. by³: przewodnicz¹cym
Rady Uczelnianej ZSP, przewodnicz¹cym
Rady Szko³y ds. M³odzie¿y, cz³onkiem

Miêdzyuczelnianego Oœrodka Metodycznego Akademii Rolniczych, prodziekanem
(1980–1983) i dziekanem (1983–1986)
Wydzia³u Zootechnicznego, prorektorem
ds. studenckich (1986–1989) i wiceprzewodnicz¹cym Kolegium Prorektorów Wy¿szych Uczelni Wroc³awia, rektorem
(1996–2002), cz³onkiem sekcji KBN,
cz³onkiem Komisji ds. Dydaktyki MEN,
wiceprzewodnicz¹cym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych, cz³onkiem Rady Legislacyjnej KRASP. By³
cz³onkiem-za³o¿ycielem Stowarzyszenia
Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu
Studenckiego „Ordynacka” oraz Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Patron honorowy Katolickiego Gimnazjum w Henrykowie, cz³onek
za³o¿yciel „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeñstwa obywateli” we Wroc³awiu.
By³ wielokrotnie wyró¿niany nagrodami rektora, siedmiokrotnie nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczony m.in.: Z³ot¹ Odznak¹ ZSP, „Zas³u¿ony
dla Spó³dzielczoœci Mleczarskiej”, a tak¿e
Br¹zowym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Krzy¿em Kawalerskim i Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jest bezpartyjny. Ma ¿onê i zamê¿n¹
córkê.

Wiceminister ENiS F.Potulski

Bêdzie
dowcipniej
Franciszek Potulski zast¹pi³ na stanowisku wiceministra ENiS profesora Tomasza Gobana-Klasa powo³anego do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Nowy wiceminister urodzi³ siê w 1943
r. w Gdañsku. Jest nauczycielem matema-
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tyki, pos³em na Sejm RP trzeci¹ kadencjê i
dzia³aczem politycznym. Od 2001 r. jest
przewodnicz¹cym sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y.
Ukoñczy³ Technikum £¹cznoœci i Wydzia³ Matematyki i Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego. By³ dzia³aczem ZMW,
ZSP, SZSP, ZNP, PZPR, a nastêpnie SdRP.
W latach 1967-1973 asystent na Politechnice Gdañskiej, 1973-1983 etatowy
pracownik PZPR. Pracê w oœwiacie rozpocz¹³ w 1983 r. – m.in. jako nauczyciel,
zastêpca dyrektora liceum i dyrektor zespo³u szkó³ w Gdañsku. W latach 1990-1994
pe³ni³ funkcjê cz³onka prezydium w Zarz¹dzie Oddzia³u, a w latach 1994-1998 w

Zarz¹dzie Okrêgu ZNP w Gdañsku. Wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni.
W latach 1990-1991 przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej SdRP w Gdañsku, 19911996 oraz od 1998 r. – wiceprzewodnicz¹cy, a w latach 1996-1997 – przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej SdRP.
Franciszek Potulski jest wspó³autorem
zbiorów zadañ z matematyki. Uczy³ tak¿e
religioznawstwa.
Jego hobby to turystyka górska (ma tytu³
Zdobywcy Korony Gór Polskich) i opowiadanie dowcipów.
¯onaty, ma dwóch synów.

Prorektor ds. Badañ Naukowych i Wspó³pracy z Gospodark¹
zaprasza do konkursu

Uczelniany Konkurs Wynalazczy
1. Politechnika Wroc³awska og³asza cykliczny konkurs na rozwi¹zania innowacyjne zg³aszane do ochrony w Urzêdzie Patentowym RP lub rozwi¹zania
know-how – chronione tajemnic¹.
2. Organizatorem konkursu jest Prorektor ds. Badañ Naukowych i Wspó³pracy z Gospodark¹.
3. Cel konkursu:
• stymulacja nowoczesnoœci i rozwoju
gospodarczego,
• inspiracja pracowników Uczelni do
tworzenia nowych rozwi¹zañ innowacyjnych,
• zachêcanie do pracy nad rozwi¹zaniami technicznymi nadaj¹cymi siê do zastosowania we wszystkich bran¿ach
przemys³owych i resortowych,
• wykorzystanie rozwi¹zañ konkursowych do wspó³pracy z przedsiêbiorcami w regionie,
• promowanie wynalazczoœci i twórców
w PWr.
4. Zasady zg³aszania: w konkursie wezm¹
bior¹ udzia³ tylko rozwi¹zania maj¹ce
zdolnoœæ patentow¹ zg³oszone do
ochrony w Urzêdzie Patentowym RP
przez Biuro ds. Wynalazczoœci i
Ochrony Patentowej Politechniki Wroc³awskiej lub zarejestrowane w ww.
Biurze.
5. W konkursie bêd¹ uwzglêdniane
nowe rozwi¹zania zg³oszone w trakcie trwania konkursu rozpoczynaj¹cego siê etapem wstêpnym od 30
czerwca 2003 do 1 listopada 2003
roku, a nastêpnie w kolejnych pó³rocznych cyklach.

6. Projekty wynalazcze do konkursu
mog¹ byæ zg³aszane zarówno indywidualnie, jak i zespo³owo.
7. Projekty wynalazcze zg³aszane bêd¹ w
formie opisu rozwi¹zania, który powinien zawieraæ: istotê rozwi¹zania i jego
charakterystykê, dane techniczne, budowê, opis dzia³ania, przyk³ady zastosowania, rysunki (szkice, fotografie, ew. model), efektywnoœæ oraz ewentualnie korzyœci techniczno-ekonomiczne.
8. Kryteria oceny prac konkursowych:
• nowoczesnoœæ rozwi¹zania,
• nieoczywistoœæ rozwi¹zania,
• mo¿liwoœæ zastosowania w praktyce,
• korzyœci dla gospodarki,
• kompleksowoœæ rozwi¹zania.
9. Nagrody:
• dla laureatów konkursu przewiduje siê
minimum piêæ nagród pieniê¿nych w
formie dofinansowania do zleceñ realizowanych przez nagrodzone zespo³y lub twórcê,
• doroczna nagroda g³ówna bêdzie uzale¿niona od rozstrzygniêcia II etapu i
og³aszana bêdzie w dniu Œwiêta Politechniki Wroc³awskiej – 15 listopada
ka¿dego roku,
• wysokoœæ nagród bêdzie zale¿eæ od
poziomu wynalazczego i aktywnoœci
twórców mierzonej iloœci¹ i innowacyjnoœci¹ dokonanych rozwi¹zañ.
10. Zg³oszone do ochrony w Biurze ds.
Wynalazczoœci i Ochrony Patentowej
rozwi¹zania bêd¹ oceniane przez jury
w sk³adzie wy³onionym przez Prorektora ds. Badañ Naukowych i Wspó³pracy z Gospodark¹.
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• Dziekan przedstawi³ bilans wydzia³u za rok 2002 oraz preliminarz œrodków bud¿etowych na rok 2003.
• Poinformowa³, ¿e Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie
dra hab. in¿. W³adys³awa Twaroga i dra
hab. in¿. Franciszka Przystupy na stanowiska profesorów nadzwyczajnych
PWr.
• Wymieni³ pracowników wydzia³u
wybranych do Komitetów PAN na kadencjê 2003-2006. S¹ to:
prof. dr hab. in¿. Romuald Bêdziñski – Komitet Mechaniki; Komitet Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej oraz Komitet Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej i Adaptacji Spo³ecznej
prof. dr in¿. Henryk ¯ebrowski;
prof. dr hab. in¿. Wac³aw Kollek;
prof. dr hab. in¿. Dionizy Dudek;
prof. dr hab. in¿. Eugeniusz Rusiñski; prof. zw. dr hab. in¿. Henryk
Hawrylak - Komitet Budowy Maszyn
prof. zw. dr hab. in¿. Jerzy Gronostajski – Komitet Metalurgii
dr hab. in¿. Edward S. Dzidowski, prof, nadzw. PWr; dr hab. in¿.
Zbigniew Gronostajski; dr hab. in¿.
Jacek Kaczmar, prof. nadzw. PWr;
dr hab. in¿. Andrzej Matuszak, prof.
nadzw. PWr – Sekcja Teorii Procesów
Przeróbki Plastycznej komitetu Metalurgii
prof. zw. dr hab. in¿. Jerzy Gronostajski (przewodnicz¹cy); dr hab.
in¿. Andrzej Ambroziak, prof.
nadzw. PWr; prof. dr hab. in¿.
Edward Chlebus; dr hab. in¿. Bronis³aw Choroszy; dr hab. in¿. Piotr
Cichosz, prof. nadzw. PWr; dr hab.
in¿. Ryszard Czarny, prof. nadzw.
PWr; dr hab. in¿. Piotr Dudziñski,
prof. nadzw. PWr; dr hab. in¿.
Edward S. Dzidowski, prof. nadzw.
PWr; dr hab. in¿. Zbigniew Gronostajski, dr hab. in¿. Antoni Gronowicz, prof. nadzw. PWr; prof. zw. dr
hab. in¿. Henryk Hawrylak; dr in¿.
Ludomir Jankowski; dr hab. in¿.
Jacek Kaczmar, prof. nadzw. PWr;
prof. dr hab. in¿. Wac³aw Kollek; dr
hab. in¿. Czes³aw Koziarski, prof.
nadzw. PWr; dr hab. in¿. Stanis³aw
Krawiec; dr hab. in¿. Józef Krzy¿anowski, prof. nadzw. PWr; dr hab.

42
NA WYDZIA£ACH
in¿. Jan Kulczyk, prof. nadzw. PWr;
dr hab. in¿. Maciej Kulisiewicz, prof.
nadzw. PWr; dr hab. in¿. Andrzej
Matuszak, prof. nadzw. PWr; dr
hab. in¿. Zbigniew Mirski; prof. dr
hab. in¿. Edward Palczak; dr hab.
in¿. Franciszek Przystupa, prof.
nadzw. PWr; prof. dr hab. in¿. Eugeniusz Rusiñski; prof. zw. dr hab.
in¿. Zdzis³aw Samsonowicz; dr hab.
in¿. Tadeusz Smolnicki; dr hab. in¿.
Mieczys³aw Szata; dr hab. in¿. W³adys³aw Twaróg, prof. nadzw. PWr;
dr hab. in¿. Wojciech Wieleba; dr
hab. in¿. Piotr Wrzecioniarz, prof.
nadzw. PWr; dr hab. in¿. Stanis³aw
Zaborski, prof. nadzw. PWr; prof.
dr in¿. Henryk ¯ebrowski – Komisja Budownictwa i Mechaniki, Oddzia³
Wroc³aw
9 lipca na posiedzeniu Rady Wydzia³u wszczêto postêpowanie dotycz¹ce otwarcia przewodu habilitacyjnego
dra hab. in¿. Andrzeja KaŸmierczaka z
Zak³adu Pojazdów Samochodowych i
Silników Spalinowych i wyznaczono
recenzentów rozprawy i dorobku naukowego kandydata.
• Powo³ano komisjê ds. przewodu
habilitacyjnego dra in¿. Henryka D¹browskiego z Wydzia³owego Zak³adu
Wytrzyma³oœci Materia³ów.
• Dopuszczono dra in¿. Zdzis³awa
Œloderbacha (z Oœrodka BadawczoRozwojowego Gospodarki Remontowej Energetyki) do kolokwium habilitacyjnego i wybrano temat wyk³adu
habilitacyjnego.
• Wszczêto postêpowanie o nadanie
tytu³u naukowego profesora drowi hab.
in¿. Grzegorzowi Gasiakowi, prof.
nadzw. PO i powo³ano recenzentów
dorobku naukowego kandydata.
• Nadano mgrowi in¿. Piotrowi Mieleckiemu stopieñ doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.
• Wyznaczono recenzentów rozprawy doktorskiej mgra in¿. Krzysztofa
Jamroziaka.
• Zatwierdzono wniosek o zatrudnienie dra in¿. Grzegorza Chruœcielskiego
na stanowisku asystenta na okres dwóch
lat w Wydzia³owym Zak³adzie Wytrzyma³oœci Materia³ów.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek
o zatrudnienie mgra in¿. Piotra Kotow-
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MECZ CHEMIKÓW Z CHEMIKAMI
CZYLI STUDENCI CONTRA
NAUCZYCIELE AKADEMICCY1
Nad Odr¹ na Biskupinie odby³ siê 17
maja o godz. 10 tradycyjny mecz chemików. Nie po raz pierwszy korzystaliœmy z
tamtejszego boiska DOSiR, bo za inne trzeba sporo p³aciæ, a w dobie obecnej – sponsorzy s¹ nieskorzy. £za siê w oku krêci, gdy
wspominamy dawne dobre czasy, gdy gra³o siê na stadionie AZS na Zaciszu. Tam
odbywa³y siê te szczodrze sponsorowane
przez dyrektorów instytutów Politechniki
mecze „o beczkê piwa”. To siê skoñczy³o.
Zapewne miêdzy innymi dlatego, ¿e inicjator tych spotkañ Mirek Soroka nie jest ju¿
dziekanem. Mimo wszystko tradycja trwa,
choæ to ju¿ nie to, co dawniej! Wtedy z
meczu wraca³o siê czasem nawet o poranku, po mile spêdzonych godzinach przy
ognisku pomeczowym. I w tym miejscu
pora na przypomnienie zasad tych sympatycznych imprez.
Nasze mecze to okazja do spotkania towarzyskiego. Traktowane z przymru¿eniem
oka zawody sportowe s¹ okazj¹ do weso³ej
zabawy. Ich regulamin jest d³ugi i w niektórych partiach zrozumia³y wy³¹cznie dla
chemików, dlatego przedstawiê tylko niektóre jego fragmenty.

1. REGU£Y OGÓLNE
1.2. Dru¿yny licz¹ od 9 do 15 czynnych zawodników. W dru¿ynie studentów mog¹
graæ w zasadzie studenci Wydzia³u Chemicznego z wa¿n¹ legitymacj¹ studenck¹, natomiast w dru¿ynie nauczycieli akademickich
powinni w zasadzie graæ zawodnicy ze stopniem lub tytu³em naukowym, ...niekoniecznie studenci (...). Gra siê mniej wiêcej trzy
równe po³owy po oko³o pó³ godziny ka¿da,
z przerwami po kwadransie.
1.3. Strzelec bramki jest zobowi¹zany do
wypicia, natychmiast po zdobyciu bramki,
kufla piwa o poj. nie mniejszej ni¿ 0,4 litra, i
to duszkiem. Odmowa wykonania tego punktu regulaminu powoduje natychmiastow¹
do¿ywotni¹ dyskwalifikacjê. Do czasu egzekucji tego obowi¹zku ani zawodnik, ani jego
dru¿yna nie mog¹ strzeliæ bramki.
1.4. Po regulaminowym czasie gry wynik
meczu zostaje wpisany w anna³ach i zresetowany, a mecz uwa¿a siê za nierozstrzygniêty, wobec czego sêdzia zarz¹dza wykonanie
rzutów karnych. Karne wykonuj¹ wszyscy
zawodnicy obu stron, mo¿liwie po równo.
1.5. Je¿eli rzuty karne nie rozstrzygn¹ wyraŸnie przewagi nauczycieli akademickich

nad studentami, sêdzia jest zobowi¹zany do
powtórzenia rzutów karnych, z tym, ¿e studenci s¹ zast¹pieni przez studentki.

2. SÊDZIOWIE
2.1. Sêdzia meczu jest wybierany zgodnie
z tradycj¹ akademick¹ przez Radê Zawodników obu stron (w sk³ad której, zgodnie z
duchem Ustawy, wchodz¹ wszyscy zawodnicy!), mniej wiêcej zgodnie z zasadami
opisanymi w Statucie Politechniki Wroc³awskiej i pragmatyk¹ posiedzeñ Rady
Wydzia³u Chemicznego (W-3). Sêdziowie
liniowi s¹ ca³kowicie zbyteczni, chyba, ¿e
g³ówny zadecyduje inaczej, to sobie ich
dobierze, jednak w liczbie nie wiêkszej ni¿
liczba aktualnie urzêduj¹cych Prorektorów
Politechniki Wroc³awskiej. Spalonych nie
ma, a sêdziom nie przys³uguje ¿adne wynagrodzenie, aczkolwiek nie trac¹ prawa do
kolejnych podejœæ piwnych.

3. OBYCZAJE AKADEMICKIE I SPRAWY HONOROWE
3.1. Zgodnie z dobrymi obyczajami akademickimi zawartymi w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich, Zasadami Etycznymi PAN i KBN, Ustaw¹, Statutem i Regulaminami Politechniki Wroc³awskiej,
kolejnoœæ picia piwa jest nastêpuj¹ca:
3.1.0. Pierwszeñstwo w czasie imprezy do
wszystkiego, a zw³aszcza do beczki, maj¹
zawodnicy,
3.1.1 Pierwsz¹ beczkê otwiera siê wy³¹cznie dla zawodników i sêdziego,
3.1.2 Drug¹ beczkê otwiera siê tu¿ przed
pierwsz¹ przerw¹, (...) itd, a¿ do wyczerpania wszystkich beczek.
3.2 Honor Uczelni i Godnoœæ Chemika nakazuje wszystkim walkê do ostatniej kropli ...piwa.

4. SPORY I UREGULOWANIA
4.1. Wszelkie spory wynik³e w trakcie trwania imprezy oraz niektóre po imprezie, s¹
rozstrzygane przez g³osowanie statutow¹
wiêkszoœci¹ g³osów i wymagaj¹ kontrasygnaty urzêduj¹cego Dziekana.
4.2. Jedynym interpretatorem postanowieñ
niniejszego regulaminu i skutków prawnych (i cywilnych), z niego wynikaj¹cych
jest urzêduj¹cy Dziekan Wydzia³u Chemicznego Politechniki Wroc³awskiej.
4.3. Pod nieobecnoœæ Dziekana prawo to
przys³uguje Jego ¯onie.
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4.4. Pod nieobecnoœæ ¯ony Dziekana prawo to wygasa i ¿adnych sporów byæ ju¿ nie
mo¿e.
4.5. Zawodnik, który nie posiada koszulki
wydzia³owej mo¿e graæ, ale tylko w samych
trampkach.

5. NAGRODY, WYRÓ¯NIENIA, KARY
5.1. Zwyciêzcy (czyli Nauczyciele Akademiccy) zyskuj¹ g³êbok¹ satysfakcjê. Zwyciê¿eni (studenci) te¿!
5.2. Najlepszy Zawodnik dru¿yny studentów otrzymuje tradycyjnie Puchar ¯ony
Dziekana Wydzia³u Chemicznego. Wybieraj¹c Laureata tej Nagrody, ¯ona Dziekana mo¿e zasiêgaæ opinii u dowolnie wybranych przez siebie osób.
5.3. Najlepszy zawodnik dru¿yny Nauczycieli Akademickich jest wybierany przez
Radê Cheer-Leaders, a nastêpnie nagradzany buziakiem od najpiêkniejszej Kibicki,
wybranej przez Radê Starszych, czyli Senat Meczu, któr¹ mianuje Dziekan..
5.4. Wszyscy zawodnicy s¹ nagrodzeni
umieszczeniem ich Imion i wspólnego zdjêcia w kolejnej edycji Departmental Academic Yearbook. Kibice te¿.
5.5. Zdobywca bramki samobójczej jest
karany wypiciem szklanki lemoniady produkcji krajowej.
5.6. Pracownicy i studenci Wydzia³u Chemicznego, którzy nie przyjd¹ na mecz i nie
przedstawi¹ wczeœniej wiarygodnego (jak
zawsze!) zaœwiadczenia lekarskiego, s¹ karani powszechn¹ pogard¹, trwaj¹c¹ przez
tydzieñ i nie mog¹ w tym czasie za³atwiaæ
¿adnych spraw w dziekanacie wydzia³u.

6. WYNIK MECZU
6.1. Sêdzia jest zobowi¹zany przede
wszystkim do zapamiêtania wyniku meczu i z³o¿enia sprawozdania Dziekanowi
i Radzie Wydzia³u, z przes³aniem kopii
œrodkom masowego ra¿enia, a w szczególnoœci: TV 1 do 30, zw³aszcza 5, Pryzmatowi, Gazecie Robotniczej, Gazecie Wyborczej, NIE, Tygodnikowi Powszechnemu, PR Wroc³aw, Esce, RMFFM, Radiu
Kolor, CNN International, PZPN, FIFA i
UEFA.
6.2. Jeœli siê zdarzy, ¿e sêdzia nie zapamiêta wyniku, przypominaj¹ go sobie wspólnie kapitanowie dru¿yn, ich zastêpcy i
bramkarze, na posiedzeniu w A-0 (AZERO), zwo³anym przez Dziekana na Jego
koszt, w terminie nie póŸniejszym ni¿ kolejny nów Ksiê¿yca.
6.3. W przypadku braków w pamiêci i braku mo¿liwoœci odtworzenia i og³oszenia
wyniku, mecz uwa¿a siê za nierozstrzygniêty. W ka¿dym innym przypadku wygrywaj¹
Nauczyciele Akademiccy.

7. KONIEC IMPREZY
7.1 Koniec imprezy og³asza Beermaister po
wyczerpaniu siê zawodników lub, co gorsza, piwa!
Regulamin spisano z pamiêci Wielebnego Dziekana Soroki dnia 13 maja 1996 roku
w przytomnoœci Ich Moœci Panów Studentów Wydzia³u Chemicznego naszej Zacnej
Alma Mater, tj. Szymona Kosiñskiego (Graduate) i Tomasza Cierpickiego (Junior) ,
jako Œwiadków.
Regulamin powsta³ w ci¹gu wielu lat
rozgrywania meczów i by³ modyfikowany
podczas poszczególnych spotkañ. Kiedyœ
studenci mieli tak dobrego bramkarza, ¿e
„profesorowie” nie mogli strzeliæ mu gola.
Studenci prowadzili chyba 7:0. Wobec tego
w trzeciej tercji meczu ich bramkarz zosta³
zast¹piony trzema studentkami bramkarkami. I wtedy „profesorowie” uzyskali wielki ci¹g na bramkê strzelaj¹c tyle goli, ¿e
doprowadzili do remisu.
Niepisanym prawem s¹ te¿ pewne przywileje. Np. podczas wykonywania rzutów
karnych dziekan mia³ przywilej dwukrotnego wykonywania rzutów karnych oraz
dodatkowo wykonywanie rzutu karnego z
zawi¹zanymi oczami (zawsze wtedy zdobywa³ gola!!!!). Prawo dwukrotnego wykonywania rzutów karnych przys³uguje
równie¿ ni¿ej podpisanemu z racji renty i
emerytury (na zdjêciu na nastêpnej stronie
przedstawione s¹ wszystkie fazy wykonywania tego rzutu zakoñczonego zdobyciem
gola).
Tegoroczny mecz odby³ siê przy przepiêknej pogodzie, ale przyæmiony zosta³
rodzinnym pogrzebem Mirka Soroki, „duszy” i animatora naszych rozgrywek. Musia³ nas opuœciæ po drugiej tercji, by zd¹¿yæ na tê smutn¹ uroczystoœæ2. Ta koniecznoœæ wp³ynê³a bez w¹tpienia na jego grê.
To on zapewni³ studentom – ¿ó³tym – prowadzenie 1:0 strzelaj¹c g³ow¹ piêkn¹ samobójcz¹ bramkê. Dopiero pod koniec
pierwszej tercji „profesorom” – zielonym
– uda³o siê wyrównaæ.
Choæ beczki piwa nie by³o wskutek
sk¹pstwa sponsorów, to jednak studenci stanêli na wysokoœci zadania dostarczaj¹c
piwo puszkowe. Nie trzeba by³o stosowaæ
sankcji regulaminu by zachêciæ zdobywców goli do delektowania siê tym trunkiem.
Zawodnicy zagrzewani do walki –
zw³aszcza przez ni¿ej podpisanego, który
poza tym s³u¿y³ w³aœciwie jako dekoracja
zawodów – okazali tak wielk¹ walecznoœæ,
¿e na rêkach noszeni byli przez rozentuzjazmowane studentki.
Po trzech tercjach zieloni wygrali z ¿ó³tymi 6:5. Na pró¿no ¿ó³ci domagali siê zagrania czwartej tercji. Zieloni nie mogli siê 44
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skiego do koñca paŸdziernika br. na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Materia³oznawstwa
i Mechaniki Technicznej.
• Przychylono siê do proœby dra hab.
in¿. Marka Koz³owskiego z Instytutu
Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej o zmniejszenie pensum dydaktycznego.
• Przed³u¿ono mianowanie dra hab.
in¿. Stanis³awa Dzidowskiego, prof.
nzw. PWr, na stanowisko kierownika
Wydzia³owego Zak³adu Wytrzyma³oœci
Materia³ów.
• Og³oszono konkursy na stanowiska adiunktów naukowych i adiunktów
naukowo-dydaktycznych w I-16, I-19,
I-24 oraz W10/Z1.
• Zapoznano siê z zasadami funkcjonowania indywidualnego toku studiów.
• Zatwierdzono specjalnoœci na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
• Zatwierdzono plan zajêæ studiów
in¿ynierskich zaocznych na kierunku
Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji oraz
plan zajêæ uzupe³niaj¹cych studiów
magisterskich na kierunku Zarz¹dzanie
i In¿ynieria Produkcji po studiach licencjackich.
• Przyjêto wydzia³owy plan podzia³u œrodków bud¿etowych na rok 2003.
PPT

30 stycznia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u postanowiono utworzyæ na
studiach magisterskich specjalnoœæ Fizyczne podstawy informatyki oraz zatwierdzono program nauczania i plan
studiów dla tej specjalnoœci.
• Postanowiono te¿ utworzyæ w roku
akademickim 2003/2004 zaoczne studia
podyplomowe o specjalnoœci Fizyka informatyki: elementy informatyki kwantowej i kryptografii kwantowej oraz Podpis elektroniczny i infrastruktura klucza
publicznego. Zatwierdzono programy
nauczania i plany tych studiów.
• Dopuszczono dra Zbigniewa
Szkutnika z Wydzia³u Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie do kolokwium habilitacyjnego i wybrano temat
kolokwium habilitacyjnego.
• Wszczêto przewód habilitacyjny
dra Piotra Sitki z Instytutu Fizyki i powo³ano recenzentów rozprawy habilitacyjnej.
• Postanowiono og³osiæ konkursy na
stanowiska: profesora zwyczajnego i
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starszego wyk³adowcy w Instytucie
Matematyki.
• Przyznano stypendium habilitacyjne drowi Paw³owi Machnikowskiemu.
• Pozytywnie zaopiniowano wnioski
o odznaczenia pañstwowe dla zas³u¿onych pracowników wydzia³u.
13 marca na posiedzeniu Rady Wydzia³u dopuszczono dra Piotra Kurzynowskiego (I-9) do kolokwium habilitacyjnego i wybrano temat wyk³adu
habilitacyjnego.
• Przed³u¿ono stypendia habilitacyjne dr Ewy Popki, dra Jana Szatkowskiego i dra Marka Zaj¹ca (I-9).
• Postanowiono og³osiæ konkurs na
stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Matematyki.
• Zatwierdzono limity przyjêæ na I
rok studiów.
• Powo³ano komisjê ds. studiów doktoranckich.
• Poparto wniosek o powo³anie
(wspólnie z Wydz. Górniczym) Miêdzywydzia³owego Studium Doktoranckiego.
10 kwietnia na posiedzeniu Rady
Wydzia³u poparto wniosek o nadanie
drowi hab. Jackowi Cichoniowi, prof.
(I-18) tytu³u naukowego profesora.
• Odby³o siê kolokwium habilitacyjne i wyk³ad habilitacyjny dra Piotra
Kurzynowskiego (I-9). Kandydatowi
nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego.
8 maja na posiedzeniu Rady Wydzia³u powo³ano komisjê ds. wyst¹pienia o
nadanie tytu³u naukowego profesora drowi hab. Zbigniewowi Olszakowi, prof.
(I-18) tytu³u naukowego profesora.
• Powo³ano recenzentów dorobku
naukowego, dydaktycznego i w kszta³ceniu m³odej kadry naukowej prof. dra
hab. Bogdana Wêglorza, kandydata na
stanowisko profesora zwyczajnego w
I-18 oraz dra hab. Krzysztofa Bogdana, kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w I-18.
• Zapoznano siê z bud¿etem na 2003
rok.
• Poparto wnioski Instytutu Fizyki o
przyznanie dotacji na inwestycjê aparaturow¹ w 2004 r. oraz o dofinansowanie zaplecza badawczego w ramach
wspólnego dla I-9 i I-18 tematu Fizyczne i matematyczne aspekty przetwarzania informacji.
• Wybrano prof. dra hab. Lucjana
Jacaka oraz prof. dra hab. Jana Misie-

nr 168/169

43 na to zgodziæ, bo korzystny dla nich
wynik uzyskany by³ w regulaminowym czasie. Poza tym doskona³y bramkarz zielonych
musia³ opuœciæ zespó³. Zamiast niego stan¹³
na bramce Dziekan Wydzia³u Chemicznego
prof. Pawe³ Kafarski. Oczywiœcie ta wysoka
godnoœæ nie mog³a zast¹piæ kwalifikacji
bramkarza, ale interwencje jego by³y wspania³e i zieloni w rzutach karnych wygrali 10:6.
Po meczu, w zastêpstwie Dziekana (by³ego) Miros³awa Soroki. Nagrody rozdawa³y studentki.

Lucjan Achremowicz – dla najlepiej zagrzewaj¹cego do walki zawodnika „profesorów”,
Janusz Bendyk – dla zdobywcy najpiêkniejszej bramki dla studentów,
Artur Mucha – dla zdobywcy najpiêkniejszej bramki dla profesorów.
Ponadto rozdano liczne nagrody pami¹tkowe ufundowane przez ¯onê Dziekana.
Oczywiœcie wykonano wiele zdjêæ pami¹tkowych indywidualnych i grupowych.
Byæ mo¿e na ich podstawie uda siê ustaliæ

Puchar ci¹gle tej samej ¯ony by³ego
Dziekana dla najlepszego zawodnika dru¿yny studentów otrzyma³ Wojciech Zaj¹c.
Najlepszy zawodnik Profesorów Marcin
Sieñczuk (doktorant) dosta³ w nagrodê
ksi¹¿kê o „Najpiêkniejszej molekule” (fulerenie).
Puchary kobaltowe Dziekana (by³ego)
zdobyli:

pe³n¹ listê uczestników spotkania. Na razie uda³o siê potwierdziæ obecnoœæ nastêpuj¹cych osób:
Arkadiusz Bednarczyk, Artur Mucha,
Artur Kluczyñski, Bartek W¹sowicz, Bartosz Ura, Dariusz Bieniek, Grzegorz Grygo, Grzegorz Radoszewski, Janusz Bendyk,
Krystian Krzyszkowicz, Lucjan Achremowicz, £ukasz Kowalczyk, £ukasz £yska-
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W tym czasie prof. Adam Zaleski rozgl¹da³ siê po œwiecie za ciekawszym miejscem do rozegrania
nastêpnego meczu. Rekonesans, jak widaæ, uda³ siê!

wa, Maciej Mielnik, Marcin Raczyñski,
Marcin Sieñczyk, Marek Chrapa, Marek
Cichocki, Marek Daszkiewicz, Marek Doskocz, Marek Trusewicz, Miko³aj Feliks
(brat Moniki Gawlik), Miros³aw P³ócieniak, Miros³aw Soroka, Pawe³ Grycko,
Pawe³ Kafarski, Pawe³ Pop³awski, Piotr
Ma³ysa, Piotr Miziak, Piotr M³ynarz, Piotr
Nowak, Maciej Nowak (gimnazjalista – syn
Piotra), Piotr Wojciechowski, Rados³aw
Barski, Rados³aw Sulikowski, Rafa³ Gawlik, Robert Ko³odziejczyk, Szczepan Roszak, Tomasz Biernacik, Tomasz Juszczak,

Tomasz Kuzynowski, Waldemar Goldeman, Wojciech Dryl, Wojciech Zaj¹c.
Niestety nieobecny by³ Senior dru¿yny
Profesorów, prof. Adam Zaleski, który w
tym czasie bawi³ w Kalifornii.
Do nastêpnego spotkania!

Zjazd absolwentów
Wydzia³u Chemicznego

przez prof. Zdzis³awa Jurkiewicza wyk³adem „Amerykañskie fascynacje – malarstwo gestu”.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³o wrêczenie Tomkowi Chmielewskiemu Certyfikatu Honorowego Naczelnika Zjazdów Absolwentów
‘73 Wydzia³u Chemicznego. Szef Zjazdu
dokona³ nominacji w imieniu organizatorów oraz wszystkich obecnych.
Po sesji zdjêciowej, która pozwoli³a
uwieczniæ naszych absolwentów na tle ró¿nych miejsc Uczelni, i uroczystym obiedzie
nast¹pi³ wyjazd do Kudowy-Zdroju.
W unikalnym nastroju stworzonym
przez Lidiê i Mariana Klauzów – gospodarzy hotelu KOSMOS rozpoczê³a siê mniej
oficjalna czêœæ zjazdu. Bankiet absolwenta ‘73 otworzy³ bowiem 40-godzinny „maraton przyjació³”. Sk³ada³y siê nañ dyskusje, wspomnienia, opowiadania, refleksje,
œpiewy, tañce, œmiechy i przeró¿ne zabawy. Bardzo smaczne jad³o i o¿ywcze, krystaliczne górskie powietrze podnosi³o kondycjê „maratoñczyków”. Inspiruj¹co dzia³a³y te¿ wystêpy zespo³u Nasze Kobitki. W

Absolwenci ‘73
Zgodnie z tradycj¹ odbywaj¹cych siê co
5 lat spotkañ, w umówiony ostatni weekend maja zjechali siê absolwenci Wydzia³u
Chemicznego PWr rocznika ‘73.
W tym roku mija 30 lat od ukoñczenia
studiów, a oni s¹ wci¹¿ piêkni i m³odzi!
Czêœæ oficjalna zjazdu tradycyjnie odby³a siê 30 maja w Sali Wa³brzyskiej z
udzia³em dziekana Wydzia³u Chemicznego prof. dr hab. in¿. Paw³a Kafarskiego oraz
przedstawicielki Stowarzyszenia Absolwentów PWr dr Aleksandry Lewanowicz.
Po przywitaniu goœci i absolwentów g³os
zabra³ prof. Kafarski, który przedstawi³
sytuacjê i problemy Wydzia³u. Pani dr Lewanowicz omówi³a rolê Stowarzyszenia w
podtrzymywaniu wiêzi Uczelni z jej wychowankami.
Absolwenci ‘73 zostali nastêpnie sprowokowani do refleksji przeprowadzonym

Lucjan Achremowicz
Foto: Dorota Ruchniak (Fototechnika)
1

) Tytu³ „zapo¿yczony” ze sprawozdania „Pryzmatu” z dawnych lat .....
2
) Jednak wróci³ na plac gry po zakoñczeniu „karnych”.
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wicza do Komitetu Fizyki PAN na kadencjê 2003-2007.
• Og³oszono konkurs na stanowiska
adiunkta i starszego wyk³adowcy
w I-18.
• Zatwierdzono tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2003/2004.
• Przyjêto kryteria rekrutacji na zaoczne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie
na kierunku Matematyka.
• Pozytywnie zaopiniowano wniosek
dziekana o powo³anie Œrodowiskowego Studium Doktoranckiego i zatwierdzono program i zasady rekrutacji na
te studia.
5 czerwca na posiedzeniu Rady
Wydzia³u wszczêto postêpowanie o
nadanie tytu³u naukowego profesora
drowi hab. Zbigniewowi Olszakowi,
prof. i powo³ano recenzentów do oceny dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i w kszta³ceniu
m³odej kadry naukowej kandydata.
• Poparto wniosek o powo³anie dra
hab. Krzysztofa Bogdana (I-18) na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
• Powo³ano dra hab. Wojciecha Kordeckiego na stanowisko kierownika
Wydzia³owego Zak³adu Pomiarowej i
Medycznej Aparatury Elektronicznej.
• Otwarto konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w I-18 i powo³ano komisjê konkursow¹.
• Przyznano drowi hab. Tadeuszowi
Kulczyckiemu stypendium habilitacyjne.
• Wysuniêto kandydaturê dra hab.
Tomasza Byczkowskiego do Nagrody
Senatu.
• Poparto wniosek o zg³oszenie prac
doktorskich dr Sylwii Bujkiewicz i dra
Grzegorza Sêka do konkursu o Nagrodê im. Grzegorza Bia³kowskiego na
najlepsze prace doktorskie.
• Okreœlono sylwetkê absolwenta
kierunku Fizyka techniczna.
• Uchwalono nowe programy studiów dla kierunków: Matematyka
(dzienne studia magisterskie), Informatyka (dzienne studia magisterskie i in¿ynierskie) i Fizyka (dzienne studia
magisterskie).
• Ustalono zasady studiów wg indywidualnych planów studiów.
• Wyra¿ono zgodê na utworzenie
kursów specjalistycznych: Dynamika
zrównowa¿onego rozwoju oraz Dynamic Balanced Scorecard i zatwierdzono ich plany i programy nauczania. P
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KSI¥¯KI, które polecamy...
50 lat Wydzia³u Elektroniki
Politechniki Wroc³awskiej
Komitet redakcyjny: Leszek Kosza³ka
(koordynator), Ryszarda Bieganowska, Maria D¹browska-Szata, Stefan Gi¿ewski, Iwona PoŸniak-Kosza³ka, Andrzej Stêpieñ, W³odzimierz Wolski, Zbigniew Zajda, Ludwik ¯ebrowski.
Oficyna Wydawnicza PWr, Wroc³aw 2003
„W 1952 roku powo³ano Wydzia³ £¹cznoœci Politechniki Wroc³awskiej.” – czytamy w jubileuszowej publikacji. W 1966 roku
przemianowano go na Wydzia³ Elektroniki. Niedawno (w drodze
podzia³u poprzecznego) uleg³ on rozmno¿eniu na Wydzia³ Elektroniki (W-4) i Wydzia³ Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W12, tzw. WEMiF). Uroczystoœci jubileuszu rodzi³y siê prawie rok.
Pojawi³o siê z tej okazji monumentalne dzie³o: licz¹ca 356 stron
praca „50 lat Wydzia³u Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej”.
Wydano j¹ pod auspicjami dziekana W-4 prof. D.J.Bema. Form¹
zewnêtrzn¹ i objêtoœci¹ przypomina s³awn¹ i poszukiwan¹ pracê o 50leciu PWr (pod red. dra hab. Ryszarda Czocha – tak¿e elektronika).
Wœród obszernego materia³u faktograficznego, a zw³aszcza prezentacji pracowników, nie³atwo, niestety, siê poruszaæ – z braku
indeksu nazwisk. To powa¿ny problem, byæ mo¿e do nadrobienia
w postaci aneksu. Ksi¹¿ka zawiera natomiast wykaz absolwentów
wydzia³u i zestawienie ich liczby w poszczególnych latach. Tu
wpadamy na pierwsz¹ zagadkê: ju¿ w roku 1951 wypromowano
dwóch absolwentów wydzia³u, który powsta³ rok póŸniej! (Wywody na str. 19 tylko czêœciowo wyjaœniaj¹ tê sprzecznoœæ.)
W publikacji przedstawiono ¿yciorysy wielu interesuj¹cych, a
nie zawsze znanych œrodowisku postaci. Wymieñmy tu dla przyk³adu (str. 218) postaæ nestorki polskiej teletechniki prof. Marii
Mi³kowskiej (1902-1996), która w 1931 r. ukoñczy³a Wydzia³ Elektryczny PW, pracowa³a w Pañstwowych Zak³adach Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie, a od 1934 r. by³a starszym asystentem
w Katedrze Teletechniki PW. Po wojnie organizowa³a zak³ady
Radiotechniczne w Dzier¿oniowie, a nastêpnie objê³a stanowisko
zastêpcy profesora w Katedrze Teletechniki PWr. Tu zainicjowa³a
i rozwija³a badania nad elektronizacj¹ central telefonicznych.
Z zamieszczonych danych biograficznych mo¿na wyci¹gn¹æ wiele ciekawych wniosków dotycz¹cych rozwoju kadry naukowej,
zw³aszcza tam, gdzie podano daty urodzenia. Kto przeczyta, niech
policzy, co musz¹ zrobiæ wydzia³y, by utrzymaæ swoje uprawnienia.
Mo¿na te¿ oddaæ siê zg³êbianiu osobowoœci pracowników.
Wiêkszoœæ naszych naukowców prezentowana jest doœæ sztampowo. Ale s¹ wyj¹tki, jak w przypadku prof. Krzysztofa Tchonia,
który nie doœæ, ¿e jest etyczny, to jeszcze i dowcipny. Opis swoich
ró¿norodnych dzia³añ naukowych i hobbistycznych (str.132-123)
mia³ odwagê zakoñczyæ zdaniem: „Poniewa¿ m³odsza córka Profesora zwraca siê do niego s³owami ty skansenie, to ostatnie osi¹gniêcie œwiadczy zapewne o zainteresowaniu piêknych kobiet dla
archeologii.” (Mamy pytanie: skoro „profesor” napisano z du¿ej
litery, to „skansen” nale¿a³oby chyba równie¿?)
Swoboda wyra¿ania myœli na piœmie (czy¿by i tu objawi³o siê
uk¹szenie lemowskie?) zaowocowa³a te¿ lepsz¹ form¹ ca³ej prezentacji ICT. Przedstawione syntetycznie koncepcje rozwoju naukowego jednostek korzystnie kontrastuj¹ z pozosta³ymi, które
przypominaj¹ czasem urzêdowe sprawozdanie.
Struktura jubileuszowej publikacji to zawsze sprawa trudna.
Jednak¿e autorzy przyjêli szczególnie skomplikowan¹ formu³ê
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opisu jednostek organizacyjnych prezentuj¹c W-12 pomiêdzy jednostkami W-4 – w oparciu o dawn¹ numeracjê instytutów. St¹d
nowy wydzia³ (dawne I-25) znalaz³ siê miêdzy Instytutem Cybernetyki Technicznej (I-6) i ITA (I-28). Potwierdza³oby to umieszczenie po I-6 zarysu dziejów I-17 i powsta³ej zeñ Katedry (Wydzia³owego Zak³adu) Systemów i Sieci Komputerowych. Ale dlaczego w tej sytuacji dawny Instytut Metrologii Elektrycznej (I-21)
znalaz³ siê na koñcu? Czy jednak o kolejnoœci decydowa³y jakieœ
inne czynniki, np. si³a przebicia*?
Prezentacjê jednostek poprzedzono „Histori¹ Wydzia³u” odnotowuj¹c¹ w nowatorskiej graficznie formie chronologiê przemian
organizacyjnych. Uff! Tych, którzy przebrn¹ przez te schematy,
czeka kolekcja zdjêæ dziekanów: od prof. Z.Szparkowskiego i prof.
Z.¯yszkowskiego po prof. D.J. Bema, a tak¿e „dziekanek” poczynaj¹c od pani Marii Wyzgowej.
Na koñcowych stronach ksi¹¿ki znajdujemy rozdzia³ „Absolwenci poza wydzia³em” w rozbiciu na osoby „w innych jednostkach organizacyjnych PWr” (18 osób), „w kraju” (35 osób) i „za
granic¹” (23 osoby). S¹ to liczby zadziwiaj¹co ma³e wobec blisko
11 tysiêcy absolwentów i œwiadczy³yby Ÿle o wydziale, gdyby taka
by³a prawda. Autorzy zastrzegaj¹ siê, ¿e uwzglêdnili tylko niektórych absolwentów, szczególnie tych, którzy utrzymywali kontakt
z macierzyst¹ uczelni¹, ale prawie ka¿dy pracownik Elektroniki
móg³by dorzuciæ jakieœ nazwiska do tej listy, choæby nawet ograniczono siê do (preferowanych chyba przez autorów) osób z tytu³em lub na stanowisku profesorskim.
Do kuriozów nale¿y zaliczyæ, ¿e dr Bogdan Jankowski (WEMiF) zaliczony zosta³ do kategorii „w kraju” – jako alpinista (str.
352). A mo¿e umieœciæ go „za granic¹ (Himalaje)”?
To tylko czêœæ uwag do ksi¹¿ki, która mimo to bêdzie z pewnoœci¹
ceniona jako istotne Ÿród³o informacji o wydziale (wydzia³ach). Zdajemy sobie sprawê, ile trudu zajmuje ich zgromadzenie. Zatroszczono siê tak¿e o sponsorów, którym zapewne zawdziêcza siê mo¿liwoœæ opublikowania tych materia³ów w doœæ ekskluzywnej formie
(sztywna, b³yszcz¹ca ok³adka, kredowy papier, kolorowe ilustracje).
Szkoda, ¿e nie jest dostêpna w otwartej sprzeda¿y. Z lektury
stron internetowych Oficyny Wydawniczej PWr nie wynika, by
mo¿na by³o j¹ zamówiæ. A mo¿e kupiliby j¹ absolwenci Wydzia³u
Elektroniki naprawdê licznie rozrzuceni po ca³ym œwiecie? Czy
wiadomo, ile by kosztowa³a, gdyby by³a dostêpna?
*

) Przebicie – zachodz¹ca w silnym polu elektrycznym utrata
w³asnoœci dielektrycznych dielektryka. W warunkach przebicia
przewodnictwo elektryczne dielektryka gwa³townie roœnie, tak ¿e
staje siê on przewodnikiem.

Absolwenci ' 73...
45

maratonie nie by³o zwyciêzców ani zwyciê¿onych. Nawi¹zuj¹c
do tradycji rajdowej Wydzia³u Chemicznego absolwenci ‘73 ruszyli w pieszy rajd w czeskie góry.
Wieczór wspomnieñ przy grillu trwa³ do wczesnych godzin rannych. Po krótkiej drzemce i wspólnym œniadaniu nast¹pi³ czas rozstañ. Za piêæ lat w tym samym umówionym terminie nikogo z obecnych na pewno nie zabraknie.
Dziêkujemy wszystkim, którzy zainicjowali zjazd i przyczynili siê do realizacji. Te trzy dni umo¿liwi³y nam na chwilê powrót
do lat naszej m³odoœci i studiów na Wydziale Chemicznym PWr.
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Szef Zjazdu
Marek Ku³a¿yñski
e-mail: marek.kulazynski@pwr.wroc.pl
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