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■ 14 listopada br. odbyło się pierwsze
w roku ak. 1988/89 posiedzenie Senatu Po
litechniki Śląskiej. Porządek obrad obej
mował m.in. sprawozdanie Rektora z dzia
łalności Uczelni w roku ak. 1987/88, infor
mację o realizacji uchwał podjętych przez
Senat w tym samym okresie, zaopiniowa
nie wniosków nominacyjnych oraz wnios
ków o nadanie odznaki „Zasłużonemu dla
Politechniki' Śląskiej” .

B Niektóre dane ze sprawozdania JM
Rektora. Wzrosła liczba studentów. Łącz
nie. na studiach dziennych i zaocznych ma
my 7620 słuchaczy, podczas gdy w roku
ub. wpisanych było 7493. Rozpoczęto
kształcenie na kierunku „Automatyka i Ro
botyka” . „Chemia” podzielona została na
dwa odrębne kierunki — „Technologię
Chemiczną” i „Inżynierię Chemiczną” .
Wznowiono kształcenie na kierunku „Orga
nizacja i Zarządzanie Przemysłem” . Obe
cnie Uczelnia prowadzi 16 kierunków stu
diów, a w ich ramach 43 specjalności.
Obciążenie dydaktyczne Uczelni wynosiło
454.767 godzin (obliczeniowych) i było o
8.000 godzin wyższe w porównaniu do roku
ub. Liczba godzin ponadwymiarowych
wzrosła o 5.000. Po semestrze letnim 689
studentów otrzymało nagrody rektorskie
za co najmniej dobre wyniki w nauce.
Trzecia część nagrodzonych to studenci
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Infor
matyki. Tylko 4 absolwentów uzyskało
dyplomy z wyróżnieniem.

B W grupie nauczycieli akademickich
wzrasta liczba naszych najmłodszych K o
leżanek i Kolegów. Na dzień 31. XII. 87 r.
było 67 asystentów i 64 asystentów staży
stów. Obecnie odpowiednio 96 i 103, przy
20 dalszych wnioskach o zatrudnienie bę
dących w załatwianiu. Najwięcej stażystów
jest na RAu — 24, RE — 14, RG — 13 oraz

RCh i RS — po 9. Najmniej na RT — 1
i RI — 2. Tylko w 7 jednostkach w randze
instytutów i katedr nie ma jeszcze staży
stów. W styczniu br. takich jednostek było
27. Niewiele było awansów do grupy i w
grupie samodzielnych pracowników nauki.
10 mianowań na stanowiska docentów, 5
docentów uzyskało tytuły profesora nad
zwyczajnego, a 4 profesorów tytuły profe
sora zwyczajnego.

B W ub. roku Uczelnia prowadziła 1260
tematów prac naukowo-badawczych i roz
wojowych będących wynikiem zawartych
umów, 140 prac w ramach badań własnych
oraz 182 prace o charakterze wdrożeń.
Wśród prowadzonych prac 209 wynikało
z centralnej problematyki badań podsta
wowych, a 248 badań rozwojowych. Uczel
nia prowadziła łącznie 5 koordynacji, w
tym: 2 koord. 1° w ramach CPBP, 1 koord.
II0 — CPBR i 2 koord. 1° w ramach pro
gramów resortowych. Ogółem koszty prac
w umownej działalności wyniosły 2.660
min złotych, zaś ze sprzedaży prac uzys
kano 3.190, 2 min zł.

B

W minionym roku dokonano pełnego
przeglądu struktury organizacyjnej cen
tralnych służb administracyjno-ekonomi
cznych i techniczno-gospodarczych. Nowa
struktura jest sukcesywnie wdrażana. Z
dniem 1. X. br. wprowadzono nowy regu
lamin organizacyjny w jego części doty
czącej komórek podporządkowanych RA.
Pełne wdrożenie nastąpi do końca br., a w
komórkach podległych bezpośrednio rekto
rowi i prorektorom do końca stycznia 89.
Z dniem 1. II. 89 r. obowiązywać też bę
dą nowe nazwy dwóch stanowisk prorektorskich: ds. Nauczania i Wychowania
(dotychczas ds. Dydaktyki) i ds. Organiza
cji i Rozwoju (dotychczas ds. Ogólnych).
Część danych ze sprawozdania podana by
ła w wystąpieniu Rektora na inauguracji
roku ak. (por. DIARIUSZ nr 1 z X. 88 r.).

1

■ W roku ak. 1987/88 Senat na 8 posie
dzeniach podjął łącznie 83 uchwały 45 uch
wał dotyczyło zaopiniowania wniosków
awansowych, a 6 działalności dydaktycznowychowawczej. Najwięcej uchwał bo 24
podjęto na VIII posiedzeniu (wrzesień 88
roku); 13 spośród nich dotyczyło wniosków
awansowych. Najmniej uchwał zapadło na
V pos. Senatu — 7. Przedstawiający spra
wozdanie prorektor RO omówił stan reali
zacji poszczególnych uchwał. Senat jedno
myślnie przyjął do akceptującej wiadomo
ści podane informacje.
I
Senat pozytywnie zaopiniował nastę
pujące wnioski awansowe: do tytułu nau
kowego profesora nadzwyczajnego — doc.
dr hab. Jerzy CIBA z Inst. Chemii Anal.
i Ogólnej (RCh), doc. dr hab. inż. Andrzej
KLIMPEL z Inst. Metaloznawstwa i Spa
wał. (RMT). Mianowanie na stanowisko
docenta — dr hab. inż. Janusz SZW ABOWSKI z Inst. Technol. i Organ. Budow
nictwa (RB), dr hab. inż. Bolesław POCHO
PIEŃ z Inst. Informatyki (RAu).
Zatrudnienie na stanowiskach docentów
kontraktowych — dr inż. Zbigniew GINALSKI z Oddziału Zasilania Elektroenerg. PKP do Inst. Elektr. Teoret. i Prze
mysłowej (RE, zatr. w wym. połowy etatu),
dr inż. Eligiusz PASECKI z Inst. Metrolo
gii Elektr. i Elektron. (RE), dr inż. Adam
RÓŻYCKI z Inst. Maszyn i Urz. Elektr.
(RE);
■ Senat nadał odznaki „Zasłużonemu dla
Politechniki Śląskiej” 28 pracownikom
różnych zakładów pracy i instytucji blis
ko współpracującym z naszymi instytuta
mi i wydziałami. Odznaczonymi są S. GLO
NEK —•Lub.-Chełm. Gwar. Węgl., J. LU
KAS — Zabrz. Gwar. Węgl., K. REICH
— „Kom ag” Gliwice, R. CIURAJ — „Za
męt” Tarn. Góry, L. CWYNAR — Instytut
Energ. Warszawa, E. DOBAJ — Instytut
Spawał. Gliwice, F. DRABEK — Zakład
Energ. Bielsko-Biała, P. DYBAŁA — Huta
Katowice, W. HEROK — „Biprowod” Za
brze, M. KANDEFR — „Prodlew” Bytom
S. GAŁU SZKA — „Biprohut” Gliwice, T.
KARSKI — „Rafako” Racibórz, R. KIEŁPlNSKI — „Hutmaszprojekt” Katowice,
E. KUSAK — Zabrz. Zakłady Napraw.
Przem. Węgl., Z. MALEWSKI — „Huta
Łabędy” , J. MICHALCZYK — HPR, J.
OZANA — BPSZ Katowice, A. PIEŃ
KOWSKI — Zakład Inf. Aut. i Dosk. Zaw.
w Energ. Bielsko-Biała, F. SZCZUCKI —
„EMAG” , T. SZOSTEK — „Energopomiar”
Gliwice, J. RANACHOWSKI — PAN War
szawa, A. ŚLIWIŃSKI — Uniw. Gdański,
l . Ś l u s a r c z y k — „Huta i Maja” , l .
WARW AS — „Huta Batory’’ Chorzów, E.
WILIŃSKI — GPBP Gliwice, L. ZA JĄ 
CZKOWSKI Urząd Wojew. Katowice, M.
ŻAK — BPBK Katowice.
■ W punkcie dotyczącym spraw organi
zacyjnych Senat pozytywnie zaopiniował
wnioski: o powołanie Zakładu Telekomu
nikacji, jako jednostki wydziałowej (RAu),
o zmianie nazwy zakładu w Instytucie

Automatyki —■ z Automatyzacji Procesów
Dyskretnych i Robotroniki na — Robotyki
i Automatyzacji Procesów Dyskretnych
(RAu).
I
W posiedzeniu udział wzięło: członków
Senatu 31 (stan 41), z głosem doradczyni,?
(stan 4), osób zaproszonych. 5 (zapr. 5).
Obrady trwały 5 godz. 45 min.

RADA SPOŁECZNA
I
Wojewódzka Rada Narodowa w Kato
wicach uchwałą Nr III/l3/88 z dnia 27. IX.
1988 r. powołała Radę Społeczną Politech
niki Śląskiej w składzie: Bolesław BONCZAR — dow. .Górnośl. Brygady WOP,
Zbigniew BOŻEK — zastępca red. nacz.
„Trybuny Robotniczej” , Roman BULIK —
dyr. ds. ekonom. ZM „Bumar” w Łabędach.
Stanisław GAŁUSZKA — dyr. „Biprohutu” , Władysław JACHER — czł. Rady
Krajowej, wiceprzew. Rady Wojew. PRON.
Ryszard JANKOWSKI — dyr. Nacz. ZM
„Bumar” (przew. Rady Społecznej), Boh
dan KOŁOMYJSKI — dyr. Nacz. Huty
„Katowice” , Teodozja KOPKA — naucz,
dział. ZSL Zbigniew KRASON — dyr.
POCh w Gliwicach, Zdzisław MAGDZIARZ — zastępca szefa WUSW w Ka
towicach, Bolesław MITKA — dyr. Inst.
Metalurgii Żelaza, Bernard OKON — dyr.
„Inwesprojektu” w Bytomiu, przew. MK
SD w Gliwicach, Stanisław OGRYZEK —
I sekr. KM PZPR w Gliwicach Tadeusz
PACHOWICZ — dyr. Ryb. Zakł. Wyr. Me
tal. Huty ,Silesia” w Rybniku, Zbigniew
PIKIEWICZ — dyr. „Budostalu” Nr 4
w Dąbrowie Górniczej, Józef POPCZYK
— dyr. FSM Zakład Nr 2 w Tychaoh, Lud
wik SUCHOMSKI — dyr. Okręgu Poczty
i Telekom, w Katowicach, Edward PUSZCZEWICZ — zastępca Gen. Dyr. Wspól
noty Węgla Kamiennego, Aleksander RO
DAK — dyr. DOKP w Katowicach, Sta
nisław RYCAJ — dyr. „Chłodni Komino
wych” w Gliwicach, Bolesław RZYCKI —
dyr. Zakł. Urz. Komputer. „Mera-Elzab”
w Zabrzu, Mirosław SŁOMCZYŃSKI —
red. nacz. Ośrodka Telewizji w Katowicach,
Tomasz SZTĄPKA — przew. MRN w Gli
wicach, Eugeniusz SZYMIK — prez. m.
Rybnika, Zdzisław SZYMONIAK — dyr.
Połud. Okręgu Energet. w Katowicach,
Zbigniew ŚMIESZEK — dyr. Inst. Metali
Nieżelaznych, Stefan WARMUZIŃSKI —
przew. MPZZ w Gliwicach, przew. NSZZ
„Bumar” w Łabędach, Zbigniew WIECZO
REK — przew. SRO ZSP w Katowicach,
Jan WITKOWSKI — zastępca dyr. W y
działu Inwest. i Budów. Urz. Wojew., Hen
ryk ZIELIŃSKI — przew. ZW NOT w Ka
towicach, dyr. Inst. Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu.
■ 11. XI. br. w sali Senatu odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Rady Społecz
nej. Rada wybrała: na zastępców przew.
— dyr. dyr. B. Mitkę, J. Popczyka i E. Puszczewicza, a na sekr. dyr. R. Bulika. Rek
tor —•prof. T. Chmielniak przedstawił Ra

dzie aktualny stan Uczelni, zamierzenia
przewidziane do realizacji w bieżącym ro
ku akademickim. Wstępnie omówione zos
tały zadania i obowiązki Rady oraz plan
pracy na najbliższy okres. Posiedzeniu
przewodniczył dyr. R. Jankowski.

KOLEGIUM
■ 7. XI. br. odbyło się trzecie w tym ro
ku akademickim posiedzenie Kolegium
Rektorskiego. Omawiano sprawy bieżące.
Postanowiono zwrócić się do Senatu o po
wołanie komisji, której zadaniem byłoby
zebranie uwag i propozycji zmian w usta
wie ,o szkolnictwie wyższym.
■ 21. XI. br. (4 pos.). Zasadniczym te
matem obrad Kolegium były sprawy —
dodatkowych
zatrudnień pracowników
Uczelni, zasady udzielania urlopów bez
płatnych oraz uwarunkowania przy zatrud
nianiu pracowników będących na emery
turze. Liczba wyrażonych zgód na dodat
kowe zatrudnienie poza Uczelnią wyraź
nie wzrosła. Zwiększyła się także liczba
pracownków emerytowanych zatrudnia
nych w Uczelni. Kolegium zaopiniowało
wnioski, których realizacja powinna przy
czynić się do poprawy sytuacji. M.in. pos
tanowiono zdecydowanie ograniczyć licz
bę zatrudnianych dotychczas w adminis
tracji pracowników emerytowanych, a w
przypadku nauczycieli akademickich bez
warunkowo łączyć sprawę zatrudnienia
z zapewnieniem przez instytut pełnego dla
danej części etatu obciążenia dydaktycz
nego, Wymiar zatrudnienia nie może prze
kraczać połowy etatu. Zgoda na dodatkowe
zatrudnienia poza Uczelnią pracowników
inżynieryjno-technicznych udzielana bę
dzie tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

DYDAKTYKA
M W zakończonym roku ak. 1987/88 tylko
czwórka absolwentów Uczelni uzyskała
dyplomy z wyróżnieniem. Wymieniając
w porządku alfabetycznym — mgr inż. Ja
cek IZYDORCZYK, ukończył kierunek
Elektronika (RAu) ze średnią ze studiów
4,80. Pracę dyplomową — „Wrażliwość
układów elektronicznych wr dziedzinie cza
su. Program na maszynę cyfrową IBM PC/
X T /A T ” wykonał pod kierunkiem doc. dra
hab. inż. Jana Chojcana. Pracę i egzamin
dyplom owy oceniono na bardzo do"brze.
Mgr inż. J. Izydorczyk pozostał na Uczel
ni. Pracuje w Instytucie Elektroniki na ma
cierzystym Wydziale.
—■ mgr inż. Monika MAZIK, ukończyła
kierunek Technologia Chemiczna (RCh) ze
średnią ze studiów 4,70. Pracę dyplomową
— „Utlenianie wybranych C-H kwasów
tlenem cząsteczkowym w warunkach ka
talizy międzyfazowej’ ’ wykonała p.od kie
runkiem dra inż. Zbigniewa Steca. Pracę
i egzamin dyplomowy oceniono na bardzo
dobrze. Mgr inż. M. Mazik również pozo
stała na Uczelni. Jest asystentką stażystką
w Instytucie Chemii i Technologii Organi
cznej na macierzystym Wydziale.

— mgr inż. Piotr PODSTAWKA, ukoń
czył kierunek Elektronika (RAu) ze śred
nią ze studiów 4,51. Pracę dyplomową —
.System przywołania indywidualnego” wy
konał pod kierunkiem dra inż. Andrzeja
Błonarowicza. Pracę i egzamin dyplomowy
oceniono na bardzo dobrze.
— mgr inż. Joanna TOMASIK, ukończyła
kierunek Podstawowe Problemy Techniki
(spec. matematyka stosowana, RMF) ze
średnią ze studiów 4,71. Pracę dyplomową
—■ „O pewnej klasie metod faktoryzacji”
wykonała pod kierunkiem dra Zbigniewa
Marszałka. Pracę i egzamin dyplomowy
oceniono na bardzo dobrze. A co robi p.
Joasia? Pani Joasia kontynuuje studia (!)
— w ramach drugiego fakultetu — na kie
runku Elektronika (RAu). Jest obecnie na
V roku studiów i osiąga bardzo dobre w y
niki w nauce. . . . Trzymamy kciuki w in
tencji drugiego dyplomu z wyróżnieniem !
Dla całej sympatycznej CZWÓRKI naj
serdeczniejsze gratulacje i życzenia rów
nie pięknych sukcesów w pracy zawodo
wej. Uczelnia jest z Was dumna. Serdecz
nie także gratulujemy i dziękujemy pro
motorom prac dyplomowych.

NAGRODY, ODZNACZENIA
■ Z okazji Dnia Górnika grupa pracow
ników Wydziału Górniczego otrzymała od
znaczenia państwowe i resortowe. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
odznaczona została doc. dr hab. Lidia
CHODYNIECKA.
Złote Krzyże Zasługi — dr K. GRABOW
SKA i dr B. IIANAK. Krzyże Srebrne —
dr H. CHRÓSZCZ, inż. B. CHYRA — MUSIOŁ i dr A. WOJACZEK. Brązowe — dr
S. DUŻY, mgr J. PARKA i mgr T. PYRCZEK. Złotą Odznakę „Zasłużony dla Gór
nictwa PRL” otrzymał dziekan Wydziału
—•prof. M. CHUDEK. Odznaki Srebrne —
doc. L. CHODYNIECKA i dr T. KRZOS
KA. Brązowe — dr H. KLETA, dr Z. LU
PA, dr A. LUTYŃSKI, dr R. PILORZ dr
J. SUCHOŃ, dr W. WAGNER i dr A. WIŚ
NIOWSKI.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
■ Z wyjazdów zagranicznych skorzystało
w listopadzie 53 pracowników Uczelni.
Najwięcej: CSRS — 16, NRD — 12 i ZSRR
— 11. Pozostałe wyjazdy: RFN — 3, WRL
— 3, Jugosławia — 2 orazSzwecja, Włochy,
Francja, Brazylia, ChRL i Rumunia. Ce
lem wyjazdów były: konferencje naukowe
— 7, konsultacje — 9, staże — 5, podjęcie
pracy — 1, inne — 3.
8 wyjazdów sfinansowały inne resorty. 20
wyjazdów zrealizowano w ramach wymia
ny bezdewizowej z uczelniami współpra
cującymi z Politechniką Śląską.
B W tym samym okresie Uczelnia przy
jęła 19 gości zagranicznych. 1! przyjechało
na indywidualne zaproszenia, a 8 w ramach
wymiany bezdewizowej. Nasi goście przy
jechali z następujących krajów; z CSRS —
3 ZSRR — 9, NRD — 5 oraz z RFN i
Mongolii po 1.

B W dniach od 12 do 16 XI. br. w Zda
nowskim Instytucie Metalurgicznym od
było się międzyuczelniane seminarium zor
ganizowane przez tamtejszy Komitet Par
tyjny. W seminarium uczestniczyła dele
gacja Komitetu Uczelnianego z I sekreta
rzem drem inż. J. Kozyrą.

ŻYCIE SPOŁECZNE
B 7. XI. br. w 71 rocznicę Rewolucji Paź
dziernikowej odbyła się w Klubie Pracow
ników Politechniki Śląskiej uroczysta wie
czornica. Program wypełniły ballady Buła
ta Okudżawy w wykonaniu artystów Tea
tru im. J. Słowackiego w Krakowie.

B

16. XI. br. z okazji 70 rocznicy Odzys
kania Niepodległości zorganizowano w
Uczelni seminarium popularnonaukowe.
Okolicznościowe referaty wygłosili pracow
nicy Instytutu Nauk Społecznych. Tego
samego dnia w Klubie Pracowników Poli
techniki Śląskiej odbyła się uroczysta wie
czornica. Program wypełnił montaż słow
no-muzyczny w wykonaniu aktorów Te
atru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach.

B 30. XI. br. odbyło się VII Plenum KU
PZPR. Tematami obrad były: ocena aktu
alnej sytuacji społeczno-politycznej w
szkołach wyższych, sytuacja w środowisku
młodzieżowym Uczelni oraz ocena założeń
i realizacji polityki kadrowej prowadzonej
przez KU. Omawiano także sprawy wew
nątrzpartyjne.

B

25. XI. br, na Wydziale Górniczym od
były się uroczystości związane z obchoda
mi Święta Górniczej Braci BARBÓRKA.
Jak zwykle dwa punkty programu o szcze
gólnym znaczeniu: rozdanie dyplomów
ukończenia studiów i przyjęcie do Górni
czego Stanu studentów pierwszego roku
studiów z tradycyjnym „skokiem przez
skórę” . W uroczystościach brał udział Se
nat. Pracownikom Wydziału wręczono od
znaczenia państwowe i resortowe. Wśród
Honorowych Gości byli: członek Rady Pań
stwa — prof. Jerzy Nawrocki 1 przewodni
czący Państwowej Rady Górnictwa — mgr
inż. Marian Gustek. Licznie reprezentowa
ni byli przedstawiciele przemysłu górni
czego.

RÓŻNE
B

Zgodnie z zapowiedzią podaną w pop
rzednim numerze DIARIUSZA przedsta
wiamy nasze telefoniczne „NAJDROŻSZE
GADUŁY” (październiki: Instytut Auto
matyki (dwa numery zew. 31 34 36 i 31 53
42) — 66.570 zł, Instytut Odlewnictwa (31
60 31-2) — 42.155 zł, Instytut Elektroener
getyki i Sterowania Układów (31 36 07) —
33.300 zł, Instytut Maszyn i Urządzeń Elek
trycznych (31 35 30) — 32.670 zł, Bibliote
ka Główna (31 97 04) — 32.046 zł, i Insty
tut Fizykochemii i Technologii Polimerów
(dwa numery zew, 31 45 64 i 31 28 80) -—
30 578 zł . .

Obciążenie central: RG — 231,740 zł, MT
— 166. 938 zł, RB — 138.550 zł, ME —
110.424 zł, Adm. — 105.378 zł i RAu —
98.436 zł. A w Rektoracie ? Są cztery nu
mery zewnętrzne. Rektor (31 23 49) —
5.100 zł, prorektorzy: RD (31 22 65) —
14.922 zł, RO (31 36 76) — 6.438 zł. Zasady
„milczenie jest złotem” , przestrzegał RN
(31 23 91), bo tylko 3.270 zł. Dyrektor
Administracyjny wraz ze swoim zastępcą
ds. Służby Pracowniczej (31 58 57) „narozmawiali” za 6.774 zł. We wszystkich przy
padkach dodatkowe rozmowy przez cen
trale „poszły na centrale” .

B

Funkcje kierownicze w jednostkach
działalności podstawowej (wydziały, ins
tytuty katedry i studia). A mamy, mamy
czym się pochwalić . . . 343 funkcje kie
rownicze obsadzone przez nauczycieli aka
demickich (por. Pismo Okólne Nr 1-88/89).
Mamy tedy: 11 funkcji dziekanów, 23 —
prodziekanów, 41 — dyrektorów instytu
tów, 6 — kierowników katedr, 79 — zas
tępców dyrektorów, 4 — kierowników stu
dium oraz 179 funkcji kierowników zakła
dów, zespołów i równorzędnych ! Funkcji,
które mogą pełnić wyłącznie profesorowie
lub docenci (wymóg ustawy i statutu), jest
315. Grupa tych pracowników liczy 246
osób. Przyjm ijm y założenie, że wszyscy
nauczyciele akademiccy mogą pełnić fun
kcje kierownicze, z ograniczeniem do jed
nej. Nasza uczelniana społeczność w po
dziale organizacyjnym nie mogłaby masze
rować czwórkami ! Każdy szef wiódłby
za sobą tylko trzech podkomendnych (no,
nieco więcej — 3,12 podkomendnego). Po
zostaje gra w bridża (z szefem).

ŻAŁOBNA KARTA

B 25. XI. br. w wieku 86 lat zmarł eme
rytowany profesor, doktor nauk matema
tycznych Antoni WAKULICZ. Zmarły był
długoletnim, zasłużonym nauczycielem akademiickim, organizatorem Katedry Mate
matyki „ A ” na Wydziale Budownictwa.
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzy
żem Zasługi. W pamięci tych wszystkich,
których uczył i wychowywał, pozostanie
Jego postać jako człowieka prawego, odda
nego nauce i swojej pasji, jaką była mate
matyka.
B 30. X. br. zmarł nagle, w wieku 43 lat,
dr inż. Zbigniew RYCZKO adiunkt w Ins
tytucie Maszyn i Urządzeń Elektrycznych
(RE). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pogrzeb odbył się 2. XI. br. w BielskuBiałej.
B W wieku 65 lat zmarł mgr inż. Stani
sław GRELA, st. wykładowca w Instytucie
Maszyn i Urządzeń Energetycznych (RME).
Wieloletni zasłużony nauczyciel akademi
cki Politechniki Śląskiej. Odznaczony m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi. Pogrzeb odbył
się w dniu 21. X. br. w Krakowie.
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