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Od redakcji

Z przyczyn od redakcji niezależnych relacja
z październikowego posiedzenia Senatu zosta
nie wydrukowana w terminie późniejszym. Re
dakcja przeprasza Szanownych Członków Se
natu oraz Czytelników, którzy mają prawo od
czuwać zawód z braku tej relacji.

60. INAUGURACJA
W pierwszym dniu października 2004 roku,
w zapełnionej uczestnikami i gośćmi Auli
Głównej Politechniki Śląskiej odbyła się uro
czysta inauguracja jubileuszowego roku akade
mickiego 2004/2005.
0 godzinie 11 wszedł do auli orszak złożony
z członków Senatu i honorowych gości, po
przedzany przez poczet sztandarowy. Chór Po
litechniki Śląskiej i Akademicki Zespół Mu
zyczny odśpiewały hymn państwowy.
Uroczystość otworzył JM Rektor prof. W. ZIE
LIŃSKI, witając wszystkich przybyłych, a
w szczególności przedstawicieli ponadośmiotysięcznej rzeszy młodzieży rozpoczynającej w
tym roku studia w naszej Uczelni, a przystępu
jących w dniu dzisiejszym do immatrykulacji.
Wśród Dostojnych Gości Jego Magnificencja
przywitał:
Przedstawiciela Rządu RP w osobie Ministra
Środowiska Jerzego SWATONIA,
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mirosława
SEKUŁĘ,
Wojewodę Śląskiego Lechosława JARZĘBSKIEGO,
Przedstawicieli Kościoła Katolickiego i Kościo
ła Ewangelickiego:
Jego Ekscelencję ks. bpa Gerarda KUSZA
oraz duszpasterzy akademickich obydwu Ko
ściołów.
Następnie JM Rektor przywitał Przedstawicieli
środowisk akademickich w osobach Rektorów
1 Prorektorów, a w szczególności:
prof. Tadeusza WILCZOKA, Rektora Śląskiej
Akademii Medycznej i Prezydenta Regionalnej
Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich,
prof. Piotra WACHA, Rektora Politechniki
Opolskiej,
prof. Eugeniusza KNAPIKA, Rektora Akade
mii Muzycznej w Katowicach,
prof. Romana NEYA, Rektora Wyższej Szko
ły Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka,
prof. Wiesława BANYSIA, Prorektora ds. Na
uki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląs
kiego,
prof. Manuela SABALCZYKA, Prorektora ds.
Nauki i Nauczania Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach,
prof. Józefa MATUSZKA, Prorektora ds. Na
uki Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej,
dra Piotra HALEMBĘ, Prodziekana Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach;
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przedstawicieli Uniwersytetu Beira Interior
z Portugalii:
Rektora, prof. Jose Manuela DOS SANTOS
SILVĘ,
Prorektora,
prof.
Luisa
CARRILHO
GONCALVESA,
prof. Ryszarda KOWALCZYKA;

przedstawiciela Uniwersytetu w Żylinie
Prorektora, prof. Mariana DZIMKO;

PRZEDSTAWICIELA Uniwersytetu Technicz
nego w Ostrawie
Dziekana Wydziału Budownictwa, doc. Aloisa
MATERNĘ.
Z kolei JM Rektor przywitał

doktorów honoris causa Politechniki Śląskiej,
profesorów:
Andrzeja BURGHARDA, Adolfa MACIEJNEGO, Jana SZARGUTA, Stefana WĘGRZYNA,
Tadeusza ZAGAJEWSKIEGO
oraz Rektorów ubiegłych kadencji, profesorów:
Jerzego SZUBĘ, Antoniego NIEDERLIŃSKIEGO, Tadeusza CHMIELNIAKA, Wilibal
da WINKLERA, Bolesława POCHOPIENIA.
JM Rektor przywitał również:
- attache naukowego Ambasady Francji, Pierre MICHELA,
- Senatorów i Posłów RP, wśród nich Sena
tora RP, Jerzego MARKOWSKIEGO,
- Starostów, Przewodniczących Rad, Prezy
dentów i Burmistrzów miast województwa
śląskiego, w których Politechnika Śląska
prowadzi swoją działalność,
- przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk,
instytutów naukowo-badawczych, ośrod
ków badawczo-rozwojowych, biur projek
towych, organizacji gospodarczych, ban
ków, przedsiębiorstw, instytucji państwo
wych, samorządowych i prywatnych, placó
wek edukacyjnych i kulturalnych,
- przedstawicieli FIATA w Polsce w osobach
prezesa Enrico PAVONIEGO, dyrektorów:
M ario LIBERALE, Zdzisław a ARLETA
i Teresy ŁUKAWIECKIEJ,

fc- przedstaw icieli policji, wojska
i straży pożarnej,
- przedstawicieli prasy, radia i tele
wizji,
- pracowników i studentów Politech
niki Śląskiej, a także przedstawicie
li organizacji i stowarzyszeń pra
cowniczych i studenckich oraz Sa
morządu Studenckiego.
JM Rektor poinformował, że wiele
osób przekazało na jego ręce okolicz
nościow e listy gratulacyjne; byli
wśród nich:
- Minister Edukacji Narodowej i Sportu Mi
rosław SAWICKI,
- Minister Nauki prof. Michał KLEIBER,
- Przewodniczący Rady Głównej Szkolnic
twa Wyższego prof. Jerzy BŁAŻEJOWSKI,
- JE Abp. M etropolita Katowicki Damian
ZIMOŃ,
- rektorzy licznych uczelni, parlamentarzyści
Parlamantu Europejskiego oraz Sejmu i Se
natu RP, a także wiele osób ze świata na
uki i przemysłu.
Życzenia i gratulacje przekazał telefonicznie
b. premier RP, prof. Jerzy BUZEK.

Powstaniem i chwilą ciszy uczcili zebrani
pamięć Tych, którzy w minionym roku aka
demickim odeszli na zawsze z naszego śro
dowiska. W roku 2003/2004 opuścili grono
pracowników Uczelni:
dr inż. Stanisław BAL
doc. dr Stanisława BOGUCKA-KAMIŃSKA
mgr Marta DĄBROWSKA
dr inż. Janina DYLEWSKA
dr inż. Stanisław FOBER
prof. Roman JANICZEK
prof. Jan ŁASKAWIEC
dr inż. Marceli MAZUR
mgr Adam NIKLEWICZ
Wiesław PATERAK
dr inż. Michał PŁOCH
prof. Tadeusz RODACKI
dr inż. Janusz SALWIŃSKI
mgr inż. Grzegorz SKOREK
dr inż. Anna SKRZYWAN-KOSEK
mgr Daniel THIEMEL
mgr inż. Karolina ZGODZIŃSKA
prof. Aleksander ŻYWIEC.
Następnie JM Rektor wygłosił przemówienie
inauguracyjne, w którym m.in. powiedział:
"W bogatej tradycji uroczystości uczelnianych
inauguracja nowego roku akadem ickiego to
święto wyjątkowe. Jednoczy ono wszystkich
członków społeczności akademickiej, a zwłasz

kierunkach studiów kształci się ponad 34 ty
siące studentów. Silna kadra 1700 nauczycieli
akademickich, w tym ponad 300 profesorów
i dr habilitowanych zapewnia wysoki poziom
edukacji i badań naukowych.[...]
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu spo
łecznemu Politechnika rozwija się także tery
torialnie, prowadząc proces dydaktyczny w wie
lu miastach Górnego Śląska i Zagłębia. Ośrod
ki te będą miały rację bytu, jeżeli wydziały
wzmocnią się kadrowo i aparaturowo, a oferta
dydaktyczna będzie na tyle interesująca, że
przyciągnie dużą liczbę studentów.
Pamiętamy również o kampusie gliwickim.
W tym roku akademickim zostanie zakończo
na budowa Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki, co rozwiąże problemy związa
ne z pomieszczeniami dydaktycznymi w Gli
wicach.
0 sile Politechniki Śląskiej decydują kadry.
Aktywni, o dużej wiedzy nauczyciele akade
miccy zapewniają wysoki poziom dydaktyki
1 przyczyniają się do rozwoju badań nauko
wych. Dlatego rozwój kadry o najwyższych
kwalifikacjach stanowi jeden z priorytetów na
szej uczelni.
Takie działania, jak ustanowienie Rektorskich
Grantów Habilitacyjnych czy dbałość o stwo
rzenie warunków do uzyskania tytułu profeso
ra, doprowadziły w ostatnim czasie do zauwa
żalnego wzrostu liczby profesorów tytularnych
i dr. habilitowanych w naszej Uczelni.
Z niepokojem obserwujemy jednak narastające
z roku na rok zjawisko niezwykle negatywne,
a mianowicie poświęcenie przez nauczycieli aka
demickich tylko części swojego czasu pracy i za
angażowania na rzecz swojej macierzystej Uczel
ni. Wiąże się to częściowo z permanentnym niedofinansowaniem państwowych szkół wyższych,
a w związku z tym, koniecznością dorabiania do
niskich pensji, a z drugiej strony gwałtownym
rozwojem prywatnego rynku edukacyjnego wy
korzystującego w większości do swojej działal
ności kadrę państwowych szkół wyższych
w oparciu o nieprzystające do aktualnej rzeczy
wistości regulacje prawne.
Rozwijająca się burzliwa dyskusja na ten te
mat w środowisku wyższych uczelni w minio
nym roku akademickim, w którą włączyła się
również nasza Uczelnia, uchwalając Akade
micki Kodeks Etyczny, a nawet drastyczne
działania niektórych rektorów, nie rozwiążą
tego problemu bez wprowadzenia w szkolnic
twie wyższym nowych rozwiązań modelowych
i systemowych, które ułatwiałyby pokonanie
tych trudności.[...]
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cza studentów i ich nauczycieli, do podjęcia
w nowym roku akademickim procesu eduka
cyjnego na najwyższym możliwym poziomie.
Uroczystość inauguracji stanowi również oka
zję do refleksji, spojrzenia wstecz, szczególnie
wtedy, gdy okrągłe rocznice wyznaczają kolej
ne etapy rozwoju Uczelni.
Dziś rozpoczynamy 60. rok działalności, któ
ry będzie rokiem obchodów jubileuszu Poli
techniki Śląskiej.
Przed II wojną Światową w Polsce były tylko
3 Uczelnie techniczne - Politechnika Lwowska,
Politechnika Warszawska oraz Akademia Gór
nicza w Krakowie, obecnie Akademia Górni
czo-Hutnicza.^..]
Przesunięcia granic spowodowały, że Politech
nika Lwowska znalazła się poza granicami Pol
ski, a zniszczenia w Warszawie uniemożliwia
ły szybkie uruchomienie studiów w Politech
nice Warszawskiej. Z natury rzeczy Kraków
stał się więc ośrodkiem, w którym już w po
czątku 1945 r. zaczęło odradzać się techniczne
szkolnictwo wyższe, gdzie profesorowie, głów
nie z Politechniki Lwowskiej, przy współpra
cy AGH, tworzyli wydziały politechniczne
z m yślą przekształcenia ich w przyszłości
w Politechnikę Krakowską.
Odzyskanie przez Polskę Górnego Śląska, naj
bardziej uprzemysłowionego regionu kraju,
wymagało kadr dla jego odbudowy i urucho
mienia przemysłu. Dlatego też zapadła decy
zja, aby wydziały politechniczne z Krakowa
przenieść do Gliwic, tworząc pierwszą w re
gionie uczelnię techniczną. Również w innych
ośrodkach Polski zaczęły się tworzyć wyższe
uczelnie techniczne.
Dekretem KRN z 24. maja 1945 roku została
powołana Politechnika Śląska, a pierwszym
rektorem został prof. Władysław Kuczewski,
jej organizator.
Na czterech wydziałach: mechanicznym, elek
trycznym, inżynieryjno-budowlanym i che
micznym z 54 katedrami, w których zatrudnio
nych było około 200 pracowników dydaktycz
nych, w tym 42 profesorów, głównie z Poli
techniki Lwowskiej, w październiku 1945 r.
rozpoczęło studia 2750 studentów. Również
programy studiów oparte były na wzorach za
czerpniętych z Politechniki Lwowskiej.
Z tych też powodów zwykło się akcentować
szczególne związki Politechniki Śląskiej z Po
litechniką Lwowską, która w tym roku obcho
dzi jubileusz 160-lecia. [... ]
W chwili obecnej Politechnika Śląska jest
jedną z największych i najlepszych uczelni
technicznych w kraju. Na 12 wydziałach i 34
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Świat się zmienia, zmieniają się bardzo szyb
ko warunki i otoczenie i jest rzeczą oczywistą,
iż ustawa z 1990 roku będąca w tym czasie bar
dzo nowatorską - już nie stwarza warunków
dalszego rozwoju uczelni i nieodzowne są
nowe regulacje prawne pozwalające wytyczyć
nowe kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego
na miarę warunków i potrzeb XXI wieku. Tym
czasem trwające od pięciu lat kolejne próby
stworzenia nowego Prawa o Szkolnictwie Wy
ższym nie doczekały się jak dotąd finału i co
gorsze - stały się przedmiotem rozgrywek po
litycznych w kraju.
Przykładem takiego działania polityków może
być uchwalona ostatnio ustawa o pomocy mate
rialnej dla studentów, która w imię fałszywie po
jętej równości ogranicza znacznej liczbie studen
tów niepełnosprawnych możliwość skorzystania
ze stypendiów socjalnych, a studentom państwo
wych szkół wyższych, możliwość skorzystania
z dopłat do domów studenckich oraz całkowicie
eliminuje dopłaty do stołówek.[...]
Politechnika Śląska, będąc najistotniejszym
ośrodkiem naukowym w regionie, podjęła się
działań koordynujących świat nauki z przemy
słem, tworząc Śląskie Centrum Zaawansowa
nych Technologii, skupiające w regionie
wszystkie uczelnie akademickie, PAN-owskie
i branżowe instytuty badawcze, powstające
parki technologiczne oraz ponad 200 przedsię
biorstw gotowych rozw ijać się w oparciu
o tworzone w Centrum technologie. Specjali
ści z Politechniki biorą również udział w pra
cach Centrów tworzonych w innych regionach
kraju. Szkoda, że Ministerstwo Nauki i Infor
matyzacji nie opracowało dotąd zasad finanso
wania tych Centrów.
Politechnika Śląska tworzy z miastem i Kato
wicką Specjalną Strefą Ekonomiczną "Technopark Gliwice", jak również wspiera tworzenie
innych parków technologicznych w regionie.
Uważamy, że nasi absolwenci oprócz gruntow
nej wiedzy powinni wykazywać się dużą ak
tywnością w promowaniu innowacyjności, kre
owaniu działalności gospodarczej i tworzeniu
nowych miejsc pracy, dlatego wspólnie z Gór
nośląskim Zakładem Elektroenergetycznym
organizujemy już III Konkurs "Mój pomysł na
biznes", w którym studenci zdobywają wiedzę,
jak pomysł przekształcić w konkretne działa
nie rynkowe. Zaprosiliśmy do udziału w tym
przedsięwzięciu inne uczelnie oraz inne pod
mioty gospodarcze.
Politechnika Śląska przywiązuje duże znacze
nie do współpracy międzynarodowej. Mamy
aktualnie realizow anych prawie 100 umów

z uczelniami i placówkami badawczymi prak
tycznie na całym świecie. Bierzemy aktywny
udział w programach europejskich, uczestnicząc
w 4, 5 i 6 programie ramowym Unii Europej
skiej, realizujemy w ramach tych programów
18 projektów oraz posiadamy 6 Centrów Dosko
nałości. Bardzo intensywnie rozwija się wymia
na studentów w ramach programu Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci i innych. [...]
Drodzy Studenci!
Zwracam się teraz do Was, którzy po raz pierw
szy jako studenci wkroczyliście w mury naszej
Uczelni, którzy w symbolicznym akcie imma
trykulacji w imieniu w szystkich studentów
I roku odbierzecie indeks z rąk Rektora
w obecności sztandaru Politechniki Śląskiej,
Senatu oraz tak wielu znamienitych gości.
To jest przede wszystkim Wasze święto,
to dla Was jest ta uroczystość,
to dla Was zabrzmi uroczyste Gaudeamus,
- abyście wiedzieli jak ważny jest akt wstąpie
nia do grona społeczności akademickiej naszej
Uczelni, z Jej tradycją, wartościami i dobrym
imieniem.
Życzę wam Drodzy Studenci, abyście dobrze
wykorzystali lata studiów.
Abyście nam, nauczycielom, stawiali najwyż
sze wymagania.
Bądźcie samodzielni. Samodzielne i aktywne
studiowanie to dla Was droga do samodzielne
go życia.

"Jak rola, chociaż żyzna, nie może być płodna
bez uprawy, tak duch bez nauki”.
Przytaczam te słowa Cycerona, aby podkreślić,
jak ważny jest proces kształcenia młodzieży,
który od sześćdziesięciu lat owocnie prowadzi
Politechnika Śląska i życzyć, aby to dzieło było
nadal podejmowane dla dobra naszego regio
nu, Polski i Europy."
Wypowiadając tradycyjną formułę "Rok aka
demicki 2004/2005 uważam za otwarty” i trzy
krotnie uderzając rektorskim berłem w stół

JM Rektor otworzył nowy rok akademicki.
Następnie głos zabrał Wojewoda Śląski Lecho
sław JARZĘBSKI, składając jubileuszowe gra
tulacje oraz życzenia, a także przyrzekając jak
najdalej idącą pom oc w ładz w ojew ództw a
w realizacji planów i zamierzeń środowiska
uczelnianego.
Nowy rok akademicki rozpoczął się immatry

kulacją kandydatów na studentów I roku,
którą poprowadził Prorektor ds. Dydaktyki,
prof. Ryszard WILK. Prorektor odczytał nazwi
ska reprezentantów 12 wydziałów, którzy naj
lepiej zdali egzaminy wstępne - oto oni:

Następnie Prorektor ds. Dydaktyki poinformo
wał o wyróżnieniu medalami i nagrodami

Thuy NGUYEN TCHI BICH
Maciej MULAK
Kamila WIDZIEWICZ
Wojciech KOWALSKI
Izabela KACZMAREK
Maciej LORENC
Joanna BERDA
Szymon KUŚ
Justyna MARLEWSKA
Błażej RAMUS
Paweł KONOPACKI
Michał GLINIANOWICZ
Anna MARKIEWICZ
Michał MIENCULEWICZ
Marta KULIG
Tomasz HAJDUK
Ewa KO WAŁÓWKA
Dominik WŁODARZ
Anna ADAMUS
Tomasz ORDON
Małgorzata DEMKOWICZ
Arkadiusz MATALEWSKI
Maciej SKOWRON
Jarosław GINALSKI.
Wymienieni kandydaci złożyli ślubowanie na
sztandar Uczelni, po czym JM Rektor dotknię
ciem berła i wypowiedzeniem formuły "przyj

muję Pana/Panią do społeczności akademickiej
Politechniki Śląskiej" dokonał aktu immatryku
lacji. Akt dopełniło wręczenie indeksów oraz
odśpiewanie przez Chór Politechniki Śląskiej
i Akademicki Zespół Muzyczny hymnu "Gau
dę Mater Polonia".

najlepszych spośród absolwentów.
Medale OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO wraz z dyplomem przyznania otrzymali
z rąk JM Rektora:
mgr inż. Grzegorz BĄCHÓR, absolwent Wy
działu Mechanicznego Technologicznego,
mgr inż. Zbigniew BULIŃSKI, absolwent Wy
działu Inżynierii Środowiska i Energetyki,
mgr inż. Maciej KRZYWIECKI, absolwent
Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
Zgodnie z zasadami przyznawania nagród i wy
różnień, absolwentom, którym przyznano te
medale, JM Rektor przyznał nagrodę I stop
nia, stanowiącą dwukrotne najniższe wynagro
dzenie zasadnicze asystenta i wynoszącą 3400 zł.

Pozostałym najlepszym absolwentom Wy
działów, wytypowanym przez Dziekanów,
JM Rektor przyznał nagrody II stopnia
w wysokości 2550 zł. Otrzymali je:
mgr inż. arch. Adam BEDNARSKI, absolwent
Wydziału Architektury,
mgr inż. Aleksander JESTRATJEW, absolwent
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informa
tyki,
mgr inż. Janusz CIEKALSKI, absolwent Wy
działu Budownictwa,
mgr inż. Sebastian STECKO, absolwent Wy
działu Chemicznego,
mgr inż. Michał KRZĘCIO, absolwent Wy
działu Elektrycznego,
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Na zakończenie tego uroczystego aktu życze
nia studentom złożyli Prorektor R. WILK
i Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczel
nianego Marcin NIGOT.
Prorektor Ryszard WILK poinformował zebra
nych, że tradycyjny punkt uroczystości, jakim
jest wręczenie stypendiów Ministra Eduka
cji Narodowej i Sportu, odbędzie się w ter
minie późniejszym w związku ze zmianą usta
wy o pomocy materialnej.
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prof. dr hab. inż. Jan DARLEW SK I
prof. dr hab. inż. Andrzej JARZĘBSKI
dr inż. Aleksander KOWAL
dr hab. inż. Henryk PR Z Y B Y Ł A , prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
dr inż. Jacek SPAŁEK
prof. dr hab. inż. Brunon SZA DK O W SK I
dr inż. arch. Jerzy W ITECZEK, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
Aktu dekoracji dokonał W ojewoda Śląski Le
chosław Jarzębski.

mgr inż. Anna MORCINEK, absolwentka Wy
działu Górnictwa i Geologii,
mgr inż. Ewelina BERNSTOCK, absolwentka
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
mgr inż. Marcin ROGALA, absolwent Wydzia
łu Transportu,
mgr inż. Agnieszka KOWALIK, absolwentka
Wydziału Organizacji i Zarządzania.
Dalszą część uroczystości poświęconą wręcze

niu tytułu Honorowego Profesora Politech
niki Śląskiej oraz odznaczeń poprowadził Pro
rektor ds. Organizacji Rozwoju prof. Wojciech
CHOLEWA.
Poinformował on, że uchwałą podjętą 12 lipca 2004 roku Senat nadał Profesorowi
dr. hab. inż. Ryszardowi Kowalczykowi
tytuł Honorowego Profesora Politechniki
Śląskiej za wybitne zasługi dla rozwoju współ
pracy międzynarodowej z Wydziałem Budow
nictwa Politechniki Śląskiej w zakresie dzia
łalności edukacyjnej i naukowej.
JM Rektor wręczył dyplom profesorowi Ko
walczykowi, absolwentowi Politechniki War
szawskiej, który pracując od 1992 roku w Uni
wersytecie Beira Interior w Portugalii stał się
anim atorem kontaktów międzynarodowych,
popularyzując polskie osiągnięcia za granicą.
JM Rektor wręczył również Odznaki "Zasłu
żonemu dla Politechniki Śląskiej", przyzna
ne grupie FIAT w Polsce oraz, imiennie:
Enrico PAVONIEMU, Prezesowi Zarządu
FIAT Polska,
Mario LIBERALE, Dyrektorowi Personalnemu
i Organizacji Fiat Auto Poland,
Zdzisławowi ARLETOWI, Dyrektorowi Zakła
dów Karoserii Fiat Auto Poland.
Odznaczenia państwowe decyzją Prezyden
ta RP otrzymali:
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
prof. dr hab. inż. Wojciech ZIELIŃSKI
prof. dr hab. inż. Józef BENDKOW SKI

(wręczenie odbędzie się w Warszawie)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
prof. dr hab. inż. Michał BODZEK

Prorektor prof. Wojciech CHOLEWA poinfor
m ował, że Prezydent RP przyznał również
11 Złotych, 20 Srebrnych i 21 Brązowych
Krzyży Zasługi, które zostaną wręczone na
specjalnej uroczystości w dniu 11 październi
ka {patrz w rubryce "Odznaczenia państwowe
i uczelniane").
Min. Jerzy Swatoń w towarzystwie JM Rek
tora dokonał dekoracji Medalami Komisji
Edukacji Narodowej. Otrzymali je:
dr inż. Ewa AUGUSTYNIAK-OLPIŃSKA
dr hab. inż. Jerzy BARGLIK
prof. dr hab. inż. Jan CWAJNA
doc. dr hab. inz. Michał FERENC
dr inż. Henryk GĘBCZYŃSKI
dr hab. inż. Eugeniusz KAŁUŻA, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
dr inż. Anna KIJEWSKA
dr hab. inż. Krystyna KONIECZNY, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
dr hab. inż. K rzysztof KUREK, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
dr inż. Józef MARKOWICZ
prof. dr hab. inż. Sylwester MARKUSIK
dr inż. Jerzy MIKULSKI
prof. dr hab. inż. Marek PRONOBIS
dr inż. Zbigniew RYMARSKI
dr hab. inż. Antoni SKOĆ, prof. nzw. w Pol.
Śląskiej
dr inż. Henryk SŁUPIK
prof. dr hab. inż. Jan STACHOWICZ
dr inż. arch. Krystian STANGEL
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dr inż. Jerzy WIDENKA
dr hab. Tadeusz WIECZOREK, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK
prof. dr hab. Janusz WOCH
dr hab. inż. Henryk WOŹNICA, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
dr hab. inż. Adam ZYBURA, prof. nzw. w Pol.
Śląskiej.
Kolejną część uroczystości - wręczenie na

gród Ministra Edukacji Narodowej i Spor
tu za rok 2003 - poprowadził Prorektor
ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, prof.
Marian DOLIPSKI.
Nagrody indywidualne otrzymali:
prof. dr hab. inż. Adolf MACIEJNY - za osią
gnięcia w kształceniu kadr naukowych,

prof. dr hab. inż. Mirosław CHUDEK - za ca
łokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych,
prof. dr hab. inż. Jerzy RUTKOWSKI - za
książkę pt. "Słownikowe metody diagnostycz
ne analogowych układów elektronicznych",
dr hab. inż. Jan KUBICA - za rozprawę habi
litacyjną pt. "Niezbrojone ściany murowane
poddane odkształceniom postaciowym wywo
łanym nierównomiernymi pionowymi prze
mieszczeniami podłoża".
Nagrodę zespołową otrzymał zespół:
dr inż. Jacek IZYDORCZYK i dr inż. Jacek
KONOPACKI - za współautorstwo książki pt.
"Filtry analogowe i cyfrowe".
Dyplomy przyznania nagrody wręczył JM Rek
tor.
Następnie JM Rektor zapowiedział wygłosze
nie wykładu inauguracyjnego przez prof. dr
hab. Annę PAZDUR. Wykład zatytułowany
"Bezwzględne skale czasu dla zdarzeń w histo
rii Ziemi i człowieka" pokazał jak przy pomo
cy nauki można przenieść się w zamierzchłe
czasy. Autorka zadedykowała swój wykład pa
mięci prof. Włodzimierza Mościckiego oraz Mie
czysława F. Pazdura, twórcom Gliwickiego Cen
trum Metod Datowania Bezwzględnego.

Kończąc uroczystość JM Rektor podziękował
uczestnikom i organizatorom, a w szczególno
ści: Akademickiemu Chórowi pod dyrekcją
Czesława Freunda, Akademickiemu Zespołowi
Muzycznemu pod dyrekcją Krystyny Krzyża
nowskiej-Łobody i Akademickiemu Zespołowi
Tańca "Dąbrowiacy" pod dyrekcją Leszka
Chołuja za oprawę artystyczną i organizacyjną
inauguracji.
Odśpiewanie przez połączone zespoły "Gaude
amus Igitur" i końcowe uderzenie rektorskie
go berła w stół były ostatnimi punktami uro
czystości.
Przed wyjściem orszaku z pocztem sztandaro
wym JM Rektor zachęcił do wysłuchania wią
zanki utworów w wykonaniu Akademickiego
Chóru Politechniki Śląskiej oraz zaprosił uczest
ników do Sali Senatu na tradycyjny toast.

Fot.: Marek Szum

55. INAUGURACJA
NA WYDZIALE
GÓRNICTWA I GEOLOGII
Na XXXI nadzwyczajnym posiedzeniu Rady
Wydziału Górnictwa i Geologii w dniu 8 paź
dziernika br. zainaugurowano nowy rok akade
micki 2004/2005. Uroczystość ta miała charak
ter niecodzienny bowiem oprócz studentów
I roku udział w niej brała również "młodzież
nieco przedwcześnie urodzona", a więc studen
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warzyszenia i przypomniał sylwetki szczególnie
zasłużonych profesorów Wydziału.
Powtórną (po 50 latach) immatrykulację na
szych absolwentów przeprowadził były dzie
kan Wydziału prof. zw. dr hab. inż. B. Drzęźla
dr h.c., senator RP. Wśród immatrykulowanych
znaleźli się:

ci, którzy rozpoczęli studia przed 50 laty - w
roku 1954.
Uroczystość uświetnili swą obecnością: mgr
inż. Wojciech Bradecki - Prezes WUG, prof.
dr hab. inż. Marian Dolipski - Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Przemysłem, Dziekani
Seniorzy: prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Miro
sław Chudek, prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Ber
nard Drzęźla senator RP, mgr inż. J. Olszow
ski - Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Han
dlowej, Przedstawiciele: Kompanii Węglowej,
Katowickiego Holdingu Węglowego i Jastrzęb
skiej Spółki Węglowej.
Posiedzenie otworzył, witając zaproszonych
gości i społeczność akadem icką Wydziału
Dziekan prof. Krystian Probierz. W swym wy
stąpieniu Dziekan przedstawił kierownictwo
Wydziału i wskazał na jego aktualną rolę w do
bie tak długo oczekiwanej lepszej koniunktu
ry na węgiel kamienny i inne kopaliny użytecz
ne. Szczególnie ciepłe słowa skierował do stu
dentów I roku studiów.
Następnie głos zabrał Prorektor pro f Marian
Dolipski, dziekan Wydziału w dwóch poprzed
nich kadencjach. Prorektor w swym
wystąpieniu dużo miejsca poświęcił
sprawom kształcenia na naszym Wy
dziale, a zwłaszcza na I roku studiów.
Wskazał również na różnice pomię
dzy nauką w szkole średniej i studio
waniem w uczelni wyższej.
Zarówno Dziekan, jak też Prorektor
życzyli nowym studentom naszego
Wydziału wiele sukcesów w nauce
i wszystkiego co najlepsze.
Następnie głos zabrał Prezes Stowa
rzyszenia Wychowanków Wydziału
G órnictw a i Geologii mgr inż.
H. Broi, który przedstawił zadania Sto

Prof. J. Antoniak, prof. Z. Szczepaniak, doc.
S. Błaszczyński, J. Banasik, J. Białek, R. Bo
cheńska, H. Bogusz, J. Brachman, F. Bulenda,
R. Chwoła, S. Czarnecki, Z. Doros, E. Drapatz,
M. Dudacy, T. Fijałek, J. Gędłek, E. Głodek,
B. Gojny, Z. Graczyk, Z. Gruszczyński, J. Gryt,
L. Guzy, E. Hornik, L. Horodyski, A. Jurczyk,
K. Kamińska, L. Klimczyk, R. Kopczyk,
S. Kowalczykiewicz, B. Kowol, A. Krakowski,
W. Kujawski, M. Kulesza, L. Liduchowski,
A. Manasterska, I. Masłowska, J. Mękwiński,
Cz. Michalik, F. Mierzwa, H. Myszor, J. Ofiok,
Z. Opaliński, A. Osiowska, J. Osuch, L. Patas,
J. Pater, A. Popowicz, W. Pretor, W. Proboszcz,
A. Rudziński, A. Russek, A. Sienkiewicz,
S. Słota, J. Smyczyk, W. Sobieraj, E. Socha,
B. Sokolska, J. Sówka, H. Sterzyk, J. Stiskun,
R. Student, E. Szatkowska, Z. Szczygieł,
M. Szyprowski, J. Tabaszewski, E. Tomecka,
J. Wanat, J. Wicik, B. Więcek, A. Węglorz.
W imieniu powtórnie immatrykulowanych głos
zabrał prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Antoniak emerytowany profesor naszego Wydziału.
Po immatrykulacji "starszych studentów" od
była się imm atrykulacja studentów I roku.
Grupa studentów, którzy najlepiej zdali egza
min wstępny dostąpiła zaszczytu otrzymania
indeksów z rąk Prorektora i Dziekana. Byli
wśród nich studenci z Wietnamu, którzy po
rocznych przygotowaniach podjęli już studia
dzienne magisterskie.

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
I UCZELNIANE
■ W dniu 11 października br. w Sali Senatu
odbyło się uroczyste wręczenie pracownikom
Uczelni Krzyży Zasługi oraz odznak "Zasłużo
nemu dla Politechniki Śląskiej".
Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:
dr hab. inż. Leszek BLACHA, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
prof. dr hab. inż. Jolanta BOHDZIEWICZ
prof. dr hab. inż. Jan BOTOR
mgr inż. Elżbieta BRZOZOWSKA (wręczenie
na Wydziale IMiM)
prof. dr hab. inż. Jan CWAJNA
dr hab. inż. Eugeniusz HADASIK
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta NIEZABI
TOWSKA
dr inż. Stanisław PIETRASZEK
prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA
dr inż. Alfred TRONT
dr inż. Andrzej W. WALEWSKI
Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:
mgr inż. Kazimierz BANASIK
dr hab. inż. Marek BŁAHUT
dr inż. Grzegorz BOBKOWSKI
dr hab. inż. Wiesław CHLADEK, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
Regina DĄBROWSKA
mgr inż. Stanisław FRANIEL
dr hab. Danuta JAMA
Otylia KOZYRA
inż. Grażyna LUTYŃSKA
Tadeusz MAREK
dr inż. Zdzisław MYSŁEK
dr hab. inż. Andrzej NOWAK, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej
dr inż. Grażyna OBER
dr inż. Józef PARCHAŃSKI

dr inż. Czesław PYPNO
dr inż. Donat RENOWICZ
dr hab. inż. Andrzej RUSIN, prof. nzw. w Pol.
Śląskiej
dr inż. arch. Piotr STACHURSKI
dr inż. arch. Elżbieta SZPONAR-REGULSKA
Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odzna
czeni:
dr inż. Joanna BZÓWKA
dr inż. Krzysztof FILIPOWICZ
Ewa GRAB
inż. Waldemar GRYGA
mgr Anna JANKOWSKA
dr inż. Małgorzata JASTRZĘBSKA
dr inż. Tadeusz KACZMARCZYK
Marianna KONKOL
dr Krzysztof LABUS
Jadwiga LIPKO
Helena ŁUPIERZ
mgr inż. Jolanta MET
mgr inż. Andrzej PIECHOCKI
Krystyna POLESZAK
dr inż. Eryk REMIORZ
dr inż. Józef STABIK
mgr inż. Ewa STRZAŁKOWSKA
dr inż. Ilona WANDZIK
Grażyna WEGIERA
dr inż. Krzysztof WODARSKI
dr inż. arch. Lech WOJTAS
Odznaki "Zasłużonemu dla Politechniki Śląs
kiej" otrzymali:
Małgorzata ADAMAREK
Krystyna BRYLOK
dr inż. Jacek CHRAPOŃSKI
Mirosław DUBIEL
Teresa GĄSKA
mgr inż. Kazimierz DĄBAŁA
Barbara JACHYMSKA
dr inż. Krzysztof JASTRZĄB
dr inż. Stanisław KOPACZ
dr inż. Włodzimierz KRAMARZ
dr inż. Stanisław KRAWIEC
Barbara KUCYPERA
dr hab. inż. Andrzej MITAS
dr inż. Bogna MRÓWCZYŃSKA
dr inż. Małgorzata MUCHA-PACHOLEWSKA
dr inż. Zbigniew PASZENDA
Hanna RATUSZNY
dr inż. arch. Grzegorz RENDCHEN
Teresa ROZKOSZ
mgr inż. Tomasz STRYCHARCZYK
Anna SZELIGA
Irena TARAŁA
mgr inż. Elżbieta TOMASZEWSKA
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Wykład inauguracyjny nt.: "Wspomaganie in
formatyczne w procesie kierowania przewie
trzaniem w kopalniach głębinowych" wygłosił
dr hab. inż. M. Kolarczyk, prof. Pol. Śl., Pro
dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii.
Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału było
okazją do wzruszającego spotkania naszych
absolwentów, które zakończyło się uroczystym
obiadem. Wspominali oni swoich nieobecnych
kolegów, profesorów i ten najpiękniejszy w
życiu okres.
P. Strzałkowski
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mgr Halina TRELA
dr hab. inż. Teodor WINKLER
Anna WRZASZCZ
Krystyna ZAŃKO
mgr inż. Elżbieta ZIELIŃSKA-KAŁA
■ Na uroczystym posiedzeniu Rady Wydzia
łu Transportu w dniu 21 października Odzna
kę "Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej"
otrzymał
mgr Piotr PĘDZIWIATR z Zespołu Szkół nr 6
w Tychach.

K R O N IK A
REKTORSKA
• 29 września br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wziął udział w 75. jubileuszowej inauguracji
roku akademickiego w Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
• 30 września br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wziął udział w inauguracji roku akademickie
go w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
• 2 października br. Rektor W. ZIELIŃSKI
w ziął udział w uroczystościach z okazji
82. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich.
• 4 października br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wziął udział w inauguracji roku akademickie
go w Politechnice Krakowskiej.
• 4 października br. Prorektor M. DOLIPSKI,
dysponując pełnomocnictwem Rektora W. ZIE
LIŃSKIEGO uczestniczył w posiedzeniu Se
natu Intemationales Hochschulinstitut Zittau
oraz w uroczystej immatrykulacji studentów tej
uczelni.
• 6 października br. Rektor W. ZIELIŃSKI
w ziął udział w uroczystości inaugurującej
100 lat politechniki w Gdańsku i 60 lat Poli
techniki Gdańskiej. W czasie uroczystości
uczestniczący w obchodach rektorzy podpisa
li Deklarację Gdańską - "Kartę Powinności
Człowieka", {patrz obok)
• 11 października br. Prorektor M. DOLIP
SKI przewodniczył posiedzeniu Senackiej Ko
misji ds. Kadry Naukowej.
• 12 października br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wziął udział w uroczystości otwarcia i poświę
cenia budynku Wydziału Teologicznego Uni
wersytetu Śląskiego oraz w międzyuczelnianej

inauguracji roku akadem ickiego w Katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach.

• 12 października br. Prorektor M. DO LIP
SKI p rzew od n iczył p osied zen iu Rektorskiej
Komisji ds. Nagród dla N auczycieli A kadem ic
kich.
• W dniach 14-23 października br. Rektor
W. ZIELIŃSKI przebywał w Stanach Zjed
noczonych, biorąc udział w seminarium
w National Science Foundation w Waszyngtonie,
gdzie przedstaw ił referat "Model o f Higher
Education in Poland" i prowadził rozmowy do
tyczące możliwości sponsorowania konferen
cji ICEE-2005 organizowanej przez Politech
nikę Śląską. Następnie wziął udział w konfe
rencji ICEE-2004 zorganizowanej przez
University of Florida w Gainsville.
• 16 października br. Prorektorzy: W. CHO
LEWA i M. DOLIPSKI uczestniczyli w uro
czystych spotkaniach z emerytowanymi pra
cownikami Politechniki Śląskiej z okazji Dnia
Nauczyciela. Spotkania odbyły się w stołów
ce uczelnianej przy ul. Pszczyńskiej.
• 18 października br. Prorektor M. DOLIP
SKI uczestniczył w konferencji "Edukacja
i Nauka w Narodowym Planie Rozwoju 20072013", która odbyła się we Wrocławiu.
• 20 października br. Prorektor M. DOLIP
SKI przew odniczył posiedzeniu Prezydium
Śląskiego Centrum Zaawansowanych Techno
logii".
• 21 października br. Prorektor M. DOLIP
SKI przewodniczył posiedzeniu Rady i Zarzą
du Fundacji na rzecz Politechniki Śląskiej.
• 27 października br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wraz z prorektorami spotkał się z delegacją
ARD Limousin (Francja); podczas spotkania
omawiano możliwości współpracy.
• 27 października br. Prorektor M. DOLIP
SKI uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Re
dakcyjnego Wydawnictwa Politechniki Śląs
kiej.
• 27 października br. Prorektor M. DOLIP
SKI uczestniczył w inauguracji Uczelnianej
Ligi Profesorów w halowej piłce nożnej.
• 28 października br. Rektor W. ZIELIŃSKI
podpisał umowę o współpracy dydaktycznej
z U niwersytetem Vitus Bering w Horsens
(Dania) odnośnie wydawania wspólnych dy
plomów.

Charter o f H um ań D uties
And R esponsibilities

Karta
Powinności C złow ieka
Gdańsk, 6 października 2004 r.

Gdańsk, 6th october 2004

D Ą ŻE N IE DO PO ZN A N IA
I D Z IA Ł A N IE W IMII? PRAWDY

SEA RCH FOR T H E RECO G N ITIO N O F T R U T H
A N D SERYICE TO T R U T H

P o d s ta w o w ą pow ln n o śclt) k a ż d e g o c /.lo w lek a
w obec s a m e g o siebie je s t tro s k a o w ła s n e su m ien ie,
k tó re - ja k o n a tu r a ln y z m y sł e ty c z n y - d e c y d u je
o w e w n ę trz n y m p r z e k o n a n iu do d z ia ła n ia zgo d n eg o
z praw di). Ż a d n e z e w n ę trz n e k o d e k sy nie si)
ta k z o b o w ią z u ją c e , Ja k w ła s n e su m ie n ie .

K asie d u ty o f e v e ry m n n to w a rd b lm se lf
Is h is c o n c e rn fo r h is o w n c o n scie n c e, w h ic h , as his
in n n te e th ic , decid es th e In n e r b elief to net acco rd in g
to th e Iru th . N o e x te rn a l co d es bind a n ian so forcefully
as his o w n c o n scie n c e.

W ży ciu s p o łe c z e ń stw d e stru k c y jn i) ro lę o d g ry w a ją
u p rz e d z e n ia Ideologiczne, ra s o w e I religijne.
P o w in n o śc ią k a ż d eg o c z ło w ie k a je s t d ą ż e n ie
do p rz e z w y c ię ż e n ia ich p r z e z o d kry w a n ie p raw d y
w rze te ln y m d ialogu.

D e s tru c tiv e in flu e n ce s o n so clety a re ca u se d
by ideological, ns well a s rae ia ł n n d religlous p reju d lces.
K very m a n s obligatlon Is th e tra n s c e n d in g o f su c h
by rec o g n iz ln g th e tru th in a fair diulogue.

N a u k o w c y , pedag o d zy 1 a rty śc i są sz cz e g ó ln ie
o d p o w iedzialni z a o b e c n o ść p raw d y , d o b ra i p ięk n a
w ż y c iu p u b lic z n y m . P r a w e m ich Jest z e w n ę tr z n a
w o lność b a d a ń i p o s z u k iw a ń tw ó rc z y c h , a p o w in n o śc ią
w y z n a c z e n ie sobie w e w n ę trz n e j g ran ic y w ty m z a k re s ie .

S c len tists, e d u e n to rs, nnd a rtlsts a re especlally
resp o n sih le fu r th e p re se n c e o f tru th , gotnlness
an d b e a u ty in puhlic life. T h e lr rig h t Is th e e x le m n l
freed o m fo r c re a tlv e rc s e a rc h , w h e re a s th e ir duty
is th e se ttln g o f in tc m n l llm its.
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Proł-drhab mł Janusz Rachoń
Rektor Politechniki Gdańskiej

Prof dr la b . Francuzek Sejk*
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
j. —
Kj mgr lic. Antoni Bączkowski
Rektor Wytszego Seminarium Duchownego
3)1 Petpltaalbej
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ProTdr

Dr bab W ą ję M W ^bylaki, prof. AWFLS
■izycmego i Spor
Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

/

^

Prof. Dmitry Puzaoov.

1 Schmidt
nt versityorTechnology

Rektor Poł^echniki Lubelskiej

KaJ> I/CoAjU
Prof dr hab. Tomasz Borecki
Rektor Szkody Głównej Oospodaratwa Wiejikiego

Prof dr bab m l Bolesław Kuźnkwski
Rektor Akademii Monkiej w Szczecinie

Prof. dr hab Ryszard Borowiecki
Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Prof dr bab. Zdzisław Latajka
Rektor Uniw enyutu Wrocławskiego

!<u—

J J a dr Jacek Bramortki
Rektor O rs k ie g o Seminarium Duchownego

Prof. dr hab l
Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej
im Jaoa i Jędfzeja Śniadeckicb

Prof dr hab. t a l flytzart ThdeUewicz
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

nil yiedycźnej w Lublinie

Dr hab Arxbrej Ccynowa, prof UO
Rektor ąniw cnytetu OdaAskicgo

Prof dr h a h jta l Józef Lisowski
Rektor Akademii Monkiej

Prof. dr hab ta l Wiesław Tfąmpczyńaki
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Prof dr hab Marek Ttorobski
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielaku Białej

tw Połgjbnitó Wrocław
Prof Pi Dow ling
Vice-Chancello» Univenity o f Surrey

1Elblągu
Prof. dr hab Wiesław Makarewicz
Rektor AJtademg Medycmej w Gdańsku

C . C U a J,
Prof dr hab. ta l Henryk Dyja
Rektor Poljtaohniki Częstochowskiej
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Prof dr hab. ta l Stanisław Mańkowski
Rektor Politechniki Warnawikiej

Prof Władysław Włodzimierz
Rektor Wytartej Szkoły Tu
i Hotelarstwa w Gdańsku-
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Prof dr hab Tomasz w
Rektor Kolegium Karkowskiego w Jeleniej Górze

Dr hab Danut* G wreryńska, prof. PAP
Rektor Pomorsk^) Akademii Pedagogie nur)
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Rector Uroversiry of Zagreb

Prof. dr hab. Rytzird
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P.ectot UntvertłiJb Kar

Prof. dr hab. t a l Mieczysław Wytiecld
Rektor Politechnik/ Szczecińskiej

f. f h ^ ^ t a d K i e l e w i c z
Uniwersytetu Zie
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P rof dr hab. ta l Zygmunt Kitowski
Rektor Akademii Marynarki ‘
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IIIB IL C IIS Z P O L IT E C H N IK I w G D A Ń S K O

W dniu 6 października br., podczas uroczystości inaugurującej obchody stulecia politechniki w Gdańsku i 60-iecia
istnienia je j jako Politechniki Gdańskiej, 60 rektorów - wśród nich JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab.
inż. Wojciech Zieliński - uczestniczących w tych obchodach, a reprezentujących uczelnie polskie, brytyjskie, nie
mieckie, rosyjskie, chorwackie i portugalskie, podpisało "Kartę Powinności Człowieka".
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październik 2004

AKTY NORMATYWNE
UCZELNI
W październiku 2004 roku ukazały się nastę
pujące wewnętrzne akty normatywne Rektora
Politechniki Śląskiej:
- Zarządzenie Nr 1/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 6 października 2004
roku zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia "Regulaminu przydziału
mieszkań zakładowych"
- Zarządzenie Nr 2/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 25 października 2004
roku w sprawie utworzenia Zamiejscowych
Ośrodków Dydaktycznych Politechniki
Śląskiej
- Pismo Okólne Nr 1/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 1 października 2004
roku w sprawie składu osobowego władz
rektorskich, Senatu, kierownictwa jednostek
podstawowych, kierownictwa innych jedno
stek organizacyjnych Uczelni, komisji, rad
programowych i naukowych, osoby Pełno
mocników Rektora, przedstawicieli Uczel
ni wybranych do RGSzW, Państwowej Ko
misji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów, KBN, Polskiej Aka
demii Nauk, i Komitetów PAN, dyrektorów
i kierowników Adm inistracji Centralnej
i Wydziałowej, osoby Społecznych Inspek
torów Pracy, przewodniczących związków
zawodowych oraz Uczelnianego Zarządu
Samorządu Studenckiego - w roku akade
mickim 2004/2005.
M. Rzepka

STOPNIE NAUKOWE,
TYTUEY, STANOWISKA
■ Z a k o ń c z o n e d o k to r a ty
♦ dr inż. Marian ŁUPIEŻOWIEC
ur. 7.09.1976 r. w Cieszynie, doktorant Wy
działu Budownictwa. Promotor - prof. dr
hab. inż. Maciej Gryczmański. Temat pra
cy: "Konsystentny, jednopowierzchniowy,
sprężysto-lepkoplastyczny model o silnie
nieliniowym wzmocnieniu anizotropowym
dla gruntów spoistych". RB, 13.10.2004 r.
♦ dr inż. Agnieszka KOWALCZUK-BLEJA
ur. 18.08.1973 r. w Zabrzu, Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach. Promotor - doc.
dr hab. inż. Andrzej Dworak. Temat pracy:

"The synthesis of core-shell star polymers
via controlled and living polymerizations".
RCh, 13.10.2004 r., z wyróżnieniem

♦ dr inż. Piotr LUBINA
ur. 20.07.1970 r. w Katowicach, Katedra
Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpy
lania. Promotor - dr hab. inż. Marian Nantka, prof. nzw. w Pol. Śląskiej. Temat pra
cy: "Badania zm ienności w ew nętrznych
zysków ciepła z uwagi na dynamikę potrzeb
cieplnych pomieszczeń w budynkach". RIE,
15.10.2004 r.
♦ dr inż. Piotr FABIAN
ur. 4.01.1971 w Oleśnie Śląskim, Instytut
Informatyki. Promotor - prof. dr hab. inż.
Zbigniew Czech. Temat pracy: "Wybrane
cechy sygnału mowy w procesie integracji
głosowej z komputerem w języku polskim".
RAu, 19.10.2004 r.
♦ dr inż. Henryk JOSIŃSKI
ur. 15.11.1966 r. w Zabrzu, Instytut Infor
matyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Stani
sław Kozielski. Temat pracy: "Metody re
alizacji zapytań w rozproszonych bazach
danych". RAu, 19.10.2004 r.
♦ dr inż. Małgorzata MICHALCZYK
ur. 18.04.1976 r. w Gliwicach, doktorantka
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Infor
matyki. Promotor - dr hab. inż. Jarosław Figwer. Temat pracy: "Adaptive Control
Algorithms for Three-Dimensional Zones of
Quiet". RAu, 19.10.2004 r., z wyróżnie
niem
♦ dr inż. Joanna PRZONDZIONO
ur. 2.01.1955 r. w Siemianowicach Śl., Ka
tedra Modelowania Procesów i Inżynierii
Medycznej. Promotor - prof. dr hab. inż.
Franciszek Grosman. Temat pracy: "Anali
za procesu płaszczenia na walcarce kulowej
bardzo w ąskich i cienkich blach". RM,
19.10.2004 r., z wyróżnieniem
♦ dr inż. Mariusz MOL
ur. 9.08.1974 r. w Katowicach, doktorant
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Meta
lurgii. Prom otor - dr hab. inż. Wiesław
Chladek, pro f nzw. w Pol. Śląskiej. Temat
pracy: "Mechaniczne i materiałowe uwa
runkowania skuteczności działania wybra
nych złączy im plantoprotez zdejm owalnych". RM, 19.10.2004 r.
♦ dr inż. Paweł GRAJPER
ur. 13.03.1974 r. w Opolu Lubelskim, Insty
tut Inżynierii Wody i Ścieków. Promotor prof. dr hab. inż. Karol Kuś. Temat pracy:

♦ dr inż. Joanna FURMAN
ur. 11.01.1975 r. w Sosnowcu, doktorantka
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Meta
lurgii. Promotor - prof. dr hab. inż. Remi
giusz Sosnowski. Temat pracy: "Czynniki
postępu technicznego jako determinanta
konkurencyjności polskiego hutnictwa żela
za i stali". RM, 26.10.2004 r.
♦ dr inż. Janusz KLIŚ
ur. 28.06.1952 r. w Katowicach, Huta Flo
rian. Promotor - prof. dr hab. inż. Marek
Hetmańczyk. Temat pracy: "Kształtowanie
struktury warstwy wierzchniej ocynkowa
nych ogniowo blach do głębokiego tłocze
nia". RM, 26.10.2004 r.
♦ dr inż. Łukasz DROBIEC
ur. 9.10.1972 r. w Tychach, Katedra Kon
strukcji Budowlanych i Mostów. Promotor
- dr hab. inż. Jan Kubica. Temat pracy:
"Analiza murów z cegły pełnej ze zbroje
niem w spoinach wspornych poddanych
obciążeniom pionowym". RB, 4.10.2004 r.,
z wyróżnieniem
♦ dr inż. Tadeusz POLOCZEK
ur. 2.11.1948 r. w Rudzie Śląskiej, RostfreiStahl GmbH, Niemcy. Promotor - dr hab.
inż. Ryszard Nowosielski, prof. nzw. w Pol.
Śląskiej. Temat pracy: "Krystalizacja stopu
amorficznego typu Ni68 vCr6 6Si7 8B 14C0>25".
RMT, 27.10.2004 r., z wyróżnieniem
♦ dr inż. Jarosław WISZNIOWSKI
ur. 11.01.1975 r. w Gliwicach, doktorant
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energe
tyki. Promotorzy - prof. dr hab. inż. Korne
liusz Miksch, prof. Jean Victor Weber. Te
mat pracy: "Combination of the biological
and the photocatalytic methods in the process of municipal landfill leachate treatment". RIE, 29.10.2004 r.

■ Z a tw ie r d z e n ie h a b ilita c ji
♦ dr hab. inż. Marian TUREK
ur. 20.08.1949 r. w Strożnej, Wydział Or
ganizacji i Zarządzania Politechniki Śląs
kiej, w zakresie górnictwa - organizacji
i ekonomiki górnictwa. Uchwała Rady Na
ukowej Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach - 3.02.2004 r., zatwierdzenie
przez CK ds. Tytułu Naukowego i Stopni
Naukowych - 27.09.2004 r.

♦ dr hab. inż. Tomasz BOCZAR
ur. 28.10.1968 r. w Prudniku, Politechnika
Opolska, w zakresie elektrotechniki.
Uchwała Rady Wydziału Elektrycznego
30.03.2004 r., zatwierdzenie przez CK ds.
Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych 27.09.2004 r.

■ M ia n o w a n ie n a s ta n o w is k o
p r o fe s o r a n a d z w y c z a jn e g o
w P o lite c h n ic e Ś lą sk ie j
♦ dr hab. inż. Anna PATRZAŁEK
Instytut Geologii Stosowanej, od 1.11.2004 r.
do 31.10.2009 r.
♦ dr hab. inż. Wincenty TUREK
Katedra Fizykochemii i Technologii Poli
merów, od 1.11.2004 r. do 31.10.2009 r.

■ N a d a n ie ty tu łu n a u k o w e g o
p r o fe so r a
♦ prof. dr hab. inż. Stefan BAJ
Katedra Technologii Chemicznej Organicz
nej i Petrochemii, od 18.10.2004 r.
♦ prof. dr hab. inż. Ryszard BIAŁECKI
Instytut Techniki Cieplnej, od 18.10.2004 r.
♦ prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ
Instytut
Geologii
Stosowanej,
od
18.10.2004 r.
♦ prof. dr hab. inż. Zbigniew RUDNICKI
Instytut Techniki Cieplnej, od 18.10.2004 r.
Gratulujemy!
U. Czapla

KOMISJE REKTORSKIE
I SENACKIE
W dniu 12 października br. odbyło się posie
dzenie Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla
Nauczycieli Akademickich. Tematem obrad
było rozpatrzenie wniosków złożonych przez
wydziały w ramach Specjalnego Funduszu Na
gród oraz analiza zgłoszonych wniosków pra
cowników naukowych i doktorantów Politech
niki Śląskiej ubiegających się o stypendia
z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W ramach Specjalnego Funduszu Nagród
złożono 74 wnioski o nagrody indywidualne
(w tym 22 za doktoraty i 12 za habilitacje) oraz
58 wniosków o nagrody zespołowe (zestawie
nie w załączonej tabeli).
Nagrody dla nauczycieli akademickich w ra
mach Specjalnego Funduszu Nagród są na
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"Eksperymentalne wyznaczanie miejsco
wych strat ciśnienia w kolanach 90° współ
czesnych systemów instalacyjnych". RIE,
22.10.2004 r.
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grodami z okazji Dnia Nauczyciela, a ich wyso
kość określona została zgodnie z Rozporządze
niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 16 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1036).
W roku bieżącym wysokość nagród wynosi:

dla nagród indywidualnych
I
stopnia - 10.800,- zł
II stopnia - 5.400,- zł
III stopnia - 4.050,- zł
dla nagród zespołowych
I
stopnia - do 21.600,- zł
II
stopnia - do 16.200,- zł
III stopnia - do 10.800,- zł
Komisja w głosowaniu jawnym zaakceptowała
przedłożone przez wydziały wnioski o nagrody.
Przedmiotem obrad komisji było również roz
patrzenie wniosków o stypendia fundacji na
rzecz Nauki Polskiej na rok 2005. Fundacja
przyznaje corocznie około 100 stypendiów dla
młodych (nie przekraczających 30 roku życia
lub 32 roku życia w przypadku kandydatów,
którzy korzystali z urlopów wychowawczych)
naukowców posiadających dorobek naukowy
udokumentowany publikacjami w uznanych
periodykach o zasięgu ogólnokrajowym lub

m iędzynarodowym, w tym w czasopismach
wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu
Informacji Naukowej.
Termin składania wniosków o stypendia upływa
31 października roku poprzedzającego rok, na
który składany jest wniosek, a wręczenie dyplo
mów stypendialnych odbywa się w Sali Wielkiej
Zaniku Królewskiego w Warszawie w marcu te
go roku, na który stypendium jest przyznawane.
Do konkursu zgłoszono wnioski 16 kandyda
tów. Komisja w oparciu o wyniki tajnego gło
sowania podjęła uchwałę o zgłoszeniu 10
wniosków do konkursu Fundacji. Są to wnio
ski następujących osób:
dr inż.arch. Dariusz MASŁY
RAr
mgr inż. Nikodem KUŹNIK
RCH
mgr inż. Ziemowit OSTROWSKI
RIE
mgr inż. Magdalena LALIK
RM
dr inż. Grzegorz MOSKAL
RM
dr inż. Marcin MICZEK
RMF
dr inż. Wojciech CHRZANOWSKI RMT
dr inż. Anna DOBRZAŃSKADANIKIEWICZ
RMT
dr inż. Adrian KAPCZYŃSKI
ROZ
mgr inż.Grzegorz SIERPIŃSKI
RT

W NIOSKI O NAG RO DY Z SFN
za osiągnięcia w 2003 r.
Wnioski indywidualne
W Y D Z IA Ł Y

Ogółem

w tym:
doktoraty habilitacje

Wnioski
zespołowe

Razem

Architektury

5

2

-

2

7

Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Budownictwa

5

4

1

14

19

8

1

-

1

9

Chemiczny

3

-

-

1

4

Elektryczny
Górnictwa i Geologii
Inżynierii Środowiska i Energetyki

7

-

1

2

9

5

1

-

6

11

12

3

-

3

15

Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

8

3

4

5

13

Matematyczno-F izyczny

11

7

3

2

13

Mechaniczny Technologiczny

3

9

12

Organizacji i Zarządzania

-

1

2

-

2

4

Transportu

5

1

2

2

7

-

-

-

1

1

-

-

-

3

3

-

-

3

-

“

3

-

2

2

74

22

12

58

132

Jednostki międzywydziałowe
Ośrodek Badań i Doskonalenia
Dydaktyki
Ośrodek Geometrii i Grafiki
Inżynierskiej
Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej
Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych

OGOŁEM

D. Beck-Ksiąiek

• W yjazd y, p r z y ja z d y ...
We wrześniu br. zanotowano 140 wyjazdów
zagranicznych do 20 krajów: Austria (6), Buł
garia (1), Chorwacja (1), Cypr (1), Czechy
(11), Francja (10), Holandia (5), Japonia (1),
Korea Płd. (1), Litwa (4), Niemcy (34), Portu
galia (3), Singapur (1), Słowacja (42), Słowe
nia (1), Szwecja (1), Ukraina (1), USA (12),
Węgry (1), Włochy (3).
Głównym celem wyjazdów był udział w kon
ferencjach - 94.
W tym samym okresie Uczelnię odwiedziło 35
osób z 10 krajów: Czech (8), Egiptu (1), Fran
cji (7), Izraela (2), Japonii (1), Niemiec (2),
Słowacji (7), Słowenii (2), Ukrainy (3).
H. Papkala
• In form acja o w a żn iejszy ch
w izytach gości za g ra n iczn y ch
w P o litech n ice Śląskiej
• Polsko-duńskie dyplomy ukończenia
studiów
W dniach 25-28 października Politechnika
Śląska gościła dwuosobową delegację z uczelni
Vitus Bering z Horsens, Dania.
Przyjazd delegacji w składzie: prof. Gunnar
Eriksen - prorektor University College i prof.
Jan Uwe Wolf - odpowiedzialny za współpra
cę z zagranicą na Wydziale Building Techno
logy and Construction Management zbiegł się
z uroczystościami 10-lecia uruchomienia na
Wydziale Budownictwa specjalności budowla-

Podpisanie umowy o podwójnych dyplomach; ze
strony Vitus Bering College umowę podpisał Pro
rektor prof. G. Eriksen, ze strony Politechniki
Śląskiej Rektor prof. W. Zieliński.

• Możliwości współpracy z regionem
Limoges
W dniach 26-27 października br. gościliśmy
delegację uczelni francuskich regionu Limo
ges. Przyjazd delegacji zorganizowany został
przez Agencję Rozwoju Regionalnego regionu
Limoges. W składzie delegacji byli przedsta
wiciele Ecole Nationale Superieure dTngenieurs de Limoges oraz Institut National Polytechniąue de Lorraire. Goście zainteresowani
byli nawiązaniem współpracy szczególnie
w następujących dziedzinach: nowe materiały,
materiały ceramiczne oraz mechatronika. Pod
czas pobytu w Politechnice Śląskiej goście
zwiedzili laboratoria Wydziału Mechaniczne
go Technologicznego w Gliwicach oraz labo
ratoria Katedry Nauki o Materiałach w Kato
wicach.
Przedstawiciele uczelni zainteresowani są wy
mianą studentów w ramach programu Socra
tes, jak i w ramach programu Leonardo da Vinci. Region Limoges jest okręgiem, który może
zaproponować studentom Politechniki miejsca
na praktyki w przedsiębiorstwach francuskich.
Możliwe jest również przyjęcie studentów jako
stypendystów rządu francuskiego oraz ubiega
nie się o stypendium ze środków regionalnych.
• Kolejny gość z Azowskiego Uniwersytetu
Technicznego
W dniach 19-23 paździenika br. gościliśmy
również prorektora Politechniki w Mariupolu
prof. Vitaliya Yevchenko. Gość zwiedził nastę
pujące wydziały: Wydział Inżynierii Materia
łowej i Metalurgii, Wydział Mechaniczny
Technologiczny, Wydział Elektryczny oraz In
stytut Techniki Cieplnej. Zainteresowany jest
kontynuacją współpracy z naszą Uczelnią
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Dział W
spółpracy
zZagranicąinform
uje

no-architektonicznej w Centrum Kształcenia
Inżynierów w Rybniku.
Uczelnia w Horsens była partnerem dwóch
projektów Tempus dla Wydziału Budownictwa,
i dzięki tej współpracy możliwe było utworze
nie tej specjalności. Od wielu lat studenci re
alizują studia i praktyki w Danii w ramach pro
gramu Socrates przy dużym wsparciu finanso
wym uczelni Vitus Bering College.
Kolejną propozycją było przedstawienie moż
liwości odbycia studiów w Horsens i Gliwi
cach i uzyskanie podwójnych dyplomów dla
studentów CKI Rybnik w specjalności budowlano-architektonicznej. Uroczyste podpisanie
umowy odbyło się dnia 28 października br.
Możliwe jest również rozszerzenie umowy
o podwójnym dyplomach na inne specjalności.

październik 2004

szczególnie w ramach wspólnych projektów
finansowanych ze środków europejskich m.in.
w ramach programu Tempus/Tacis.
D. Obracaj

KONFERENCJE
I SEMINARIA NAUKOWE
• „Krzepnięcie i K rystalizacja
M etali - 2004”
W dniach 20-22 września br. w Sielpi koło
Kielc odbyła się 45 (już 45!) Międzynarodo
wa Konferencja "Krzepnięcie i Krystalizacja
Metali - 2004" organizowana przez Zakład
Odlewnictwa Instytutu Materiałów Inżynier
skich i Biomedycznych Wydziału Mechanicz
nego Technologicznego pod patronatem nauko
wym Komisji Odlewnictwa PAN oddział Ka
towice oraz Komitetu Metalurgii PAN. Patro
nat honorowy nad Konferencją objęli JM Rek
tor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Woj
ciech Zieliński i Dziekan Wydziału Mechanicz-

nego Technologicznego prof. dr hab. inż. Le
szek A. Dobrzański. Konferencja ta w ostatnich
dziesięciu latach odbywa się w połączeniu
z Międzynarodowymi Targami "METAL" pod
hasłem "Technologie dla odlewnictwa" organi
zowanymi w Centrum Targowym w Kielcach;
targi te są znaczącym wydarzeniem dla bran
ży odlewniczej w Polsce i Europie.
W Konferencji wzięło udział 112 uczestników
- pracowników wszystkich uczelni krajowych
zajmujących się odlewnictwem oraz ze Słowa
cji, Czech i Niem iec, a także pracowników
przemysłu. Obrady prowadzono w dwóch sek
cjach, podczas których wygłoszono 85 refera
tów. W iększość referatów opublikowano
w "Archiwum Odlewnictwa" vol. 4 nr 14.
Wieloletnią tradycją tej Konferencji jest hono
rowanie osób szczególnie zasłużonych dla nauk
odlewniczych i polskiego przemysłu odlewni

czego. W tym roku, 20 września, w czasie
trwania Konferencji, odbyła się uroczysta se

sja jubileuszowa poświecona 50-leciu pracy
w Politechnice Śląskiej i ponad 50-letnim
związkom z odlewnictwem Pana Profesora
Józefa Gawrońskiego. Prowadzący sesję prof.
Jan Szajnar podkreślił wielkie zasługi Jubilata
dla Politechniki Śl., w której pełnił i pełni na
dal z oddaniem wiele funkcji kierowniczych
i które nierozerwalnie wiążą się ze znaczący
mi osiągnięciami w pracy naukowej i Jego
funkcją przewodniczącego Komisji Odlewnic
twa PAN.
Gratulacje i życzenia w imieniu JM Rektora
i swoim przekazał Jubilatowi Dziekan Wydzia
łu Mechanicznego Technologicznego dr h.c.
prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański oraz
w imieniu wychowanków Profesora kierownik
Zakładu Odlewnictwa dr hab. inż. Jan Szajnar
prof. nzw. Pol. Śl. Jubileusz uświetnili swoją
obecnością przyjaciele Profesora doktorzy h.c.
profesorowie J. Braszczyński i L. Jeziorski z
Politechniki Częstochowskiej, Z. Górny z In
stytutu Odlewnictwa z Krakowa oraz prezesi
i dyrektorzy licznych firm związanych z odlew
nictwem.
J. Szajnar

• „Nowoczesne urządzenia
i technologie w m etalurgii
i inżynierii m ateriałowej”
W dniach 27-29 października w Ośrodku Szko
leniowo-Wypoczynkowym Politechniki Śląs
kiej w Szczyrku przy ul. Cisowej 5 odbyła się
III konferencja "Nowoczesne urządzenia i tech
nologie w metalurgii i inżynierii materiałowej".
Organizatorami konferencji byli Katedra Elektrotechnologii Politechniki Śląskiej oraz Od-

Obrady I sesji prowadzi prof. lvo Dolezel. Obok
sekretarz organizacyjny konferencji mgr inż. Zofia
Pragłowska-Gorczyńska

Konferencję otworzył referat autora niniejsze
go komunikatu na temat związków elektrotermii i elektrotechniki teoretycznej. Współauto
rem referatu był nieobecny na konferencji prof.
dr hab. inż. Mieczysław Hering z Wydziału
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ko
lejne dwa referaty przygotowane przez zespół
autorów z Politechniki Śląskiej i uczelni cze
skich z Pragi i Pilzna dotyczyły zagadnień har
towania indukcyjnego powierzchniowego oraz
ciekawszych wyników prac zrealizowanych
w ramach projektu współpracy międzyrządo
wej polsko-czeskiej.
Obrady II sesji prowadził prof. dr hab. inż. Ber
nard Baron z Wydziału Elektrycznego Politech
niki Śląskiej. Dr hab. Bolesław Machulec
z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechniki Śląskiej w imieniu pięcioosobo
wego zespołu autorów reprezentujących uczel
nię i Elektrownię Łaziska SA wygłosił referat
omawiający wpływ parametrów elektrycznych
toru wielkoprądowego na proces wytopu żela
zokrzemu w piecu rezystancyjno-łukowym.
Podobnej tematyki dotyczył referat dra Grze
gorza Kopcia z Wydziału Inżynierii Materia
łowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Autor

skupił się na wpływie rezystywności mieszan
ki wsadowej na parametry pieca rezystancyjno-łukowego. Przerywnik między tymi dwoma
referatami o podobnej tematyce stanowiło wy
stąpienie mgr inż. Dominika Trutwina poświę
cone doświadczeniom z eksploatacji pieców
indukcyjnych tyglowych do odlewania walców
hutniczych. Współautorem referatu był mgr inż.
Włodzimierz Gajek, główny energetyk Techno
logii Buczek SA. (nowa, obowiązująca od dwóch
lat nazwa sosnowieckiej Huty Buczek!).
Tematyka kolejnej sesji była diametralnie inna,
gdyż dotyczyła praktycznego zastosowania
technologii internetowych i metod sztucznej
inteligencji w przemyśle. Obszerny wykład na
ten temat wygłosił dr hab. Tadeusz Wieczorek,
prof. nzw. w Politechnice Śląskiej. Ze wzglę
du na datę wystąpienia (28 października)
w programie konferencji ten bardzo interesu
jący monograficzny wykład figurował pod
nazwą "imieninowy".
Obrady IV sesji "Zastosowanie technologii in
dukcyjnych" prowadził prof. dr hab. Czesław
Sajdak. Wygłoszono cztery referaty. Dr hab.
Zygmunt Piątek, prof. nzw. w Politechnice
Częstochowskiej, przedstawił ocenę m eto
dy analitycznej obliczania nagrzewania induk
cyjnego stalowych wsadów rurowych przy uży
ciu wzbudnika wewnętrznego. Współautorem
referatu był prof. dr hab. Bernard Baron z Wy
działu Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
Mgr inż. Zofia Pragłowska-Gorczyńska z Wy
działu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Po
litechniki Śląskiej, sekretarz organizacyjny
konferencji, wygłosiła referat pt. "Urządzenia
magnetohydrodynamiczne do transportu i do
zowania ciekłych metali nieżelaznych". Współ
autorem pracy był autor niniejszego komuni
katu, promotor pracy doktorskiej mgr inż. Zo
fii Pragłowskiej-Gorczyńskiej. Z kolei mgr inż.
Wojciech Łochina, doktorant Katedry Elektrotechnologii Wydziału Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii Politechniki Śląskiej, omówił me
todę nagrzewania indukcyjnego ciągłego wsa
dów stalowych osiowo-symetrycznych. Współ
autorem referatu był dr hab. Krzysztof Kurek,
prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, opiekun na
ukowy doktoranta. Ostatni referat tej sesji zo
stał wygłoszony także przez doktoranta Kate
dry Elektrotechnologii. Mgr Igor Kwiecień
przedstawił pracę pt. "Nagrzewanie indukcyj
ne taśm miedzianych i mosiężnych w procesie
ich wyżarzania" przygotowaną wspólnie z au
torem niniejszego komunikatu.
W ramach sesji prowadzonej przez prof.
Krzysztofa Kurka " Zastosowania przemysło
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dział Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach.
Wygłoszono 15 referatów zgrupowanych
w pięciu sesjach tematycznych. W imprezie
wzięło udział 25 osób reprezentujących Poli
techniki: Śląską i Częstochowską oraz firmy
użytkujące i projektujące urządzenia elektroter
miczne (Huta Batory i Elektrobat z Chorzowa,
Huta Łaziska SA, Technologie Buczek S.A.
z Sosnowca, Elkon Sp. z o.o. z Rybnika, Termetal Sp. z o.o. z Piekar Śląskich, Taurus Technic z Osielska k/Bydgoszczy).
Obecny był niezawodny prof. Ivo Dolezel
z Prague Technical University, który prowadził
obrady I sesji "Metody obliczeniowe w Elektrotermii".
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we" zamykającej konferencję wygłoszono trzy
referaty. Dr inż. Zygmunt Konopka z firmy
Elkon z Rybnika przedstawił wybrane kon
strukcje pieców i nagrzewnic indukcyjnych
stosowanych w procesach technologicznych.
Mgr inż. Andrzej Zborowski z firmy Termetal
z Piekar Śląskich omówił nowe zastosowania
technologii nagrzewania indukcyjnego. Mgr
inż. Jolanta Arendarska z firmy Taurus-Technic przybliżyła zagadnienie kompensacji mocy
biernej między innymi przy wykorzystaniu fil
trów aktywnych.
Kameralny charakter konferencji sprzyjał oży
wionej dyskusji, która towarzyszyła wszystkim
wygłoszonym referatom. Okazję do wymiany
poglądów i naukowych dyskusji stanowiły nie
tylko obrady plenarne, ale także indywidualne
spotkania kuluarowe. Dyskusję kontynuowano
także podczas obu spotkań koleżeńskich, prze
rywając je jedynie na czas wspólnego śpiewu
przy akompaniamencie gitary Sławomira Knasia (wieczór I) i tercetu artystów ludowych ze
społu "Klimczok" (wieczór II). Wydaje się, że

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Poli
techniki Śląskiej w Szczyrku to wymarzone
miejsce do organizacji małych konferencji
i warsztatów szkoleniowych. Należy jedynie
zdecydowanie zaprzeczyć pogłoskom, jakoby
znakomita, nietypowa o tej porze roku pogo
da podczas trwania tej imprezy była skutkiem
kontaktów szefa konferencji z siłami nadprzy
rodzonymi.
Wszystkie wygłoszone referaty zostaną wydru
kowane w materiałach konferencyjnych i prze
kazane uczestnikom w styczniu 2005 r.
J. Barglik
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• V In te rn a tio n a l W o rk sh o p R E M '2 0 0 4
Konferencja pod nazw ą International
Workshop on Research and Education in
Mechatronics - REM'2004 miała miejsce w
dniach 30.09-2.10.2004 r. w Ośrodku Szkole
niowo-Wypoczynkowym "Uroczysko" w Cedzynie k. Kielc. Odbyła się pod auspicjami
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teore
tycznej i Stosowanej - PTETiS. Prace organi
zacyjne zostały wykonane przez pracowników
Zakładu Mechatroniki IETiP Politechniki Śląs
kiej (Wydział Elektryczny) oraz Katedry Ma
szyn Elektrycznych Politechniki Świętokrzy
skiej w Kielcach (Wydział Elektrotechniki, Au
tomatyki i Informatyki) we współpracy z Cen
trum Edukacji w M echatronice Politechniki
Śląskiej, Instytutem Elektroniki Politechniki
Śląskiej (W ydział Autom atyki, Elektroniki
i Informatyki) oraz z Wydziałem Elektrycznym

Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad
konferencją objęły: Komitet Elektrotechniki
Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Sekcja
Institute o f Electrical and Electronics Engineers - IEEE.
Konferencja została zainicjowana w 2000 roku
przez międzynarodową sieć International Ne
tWork of Mechatronic Universities REM, zrze
szającą ponad 100 uniwersytetów, które prze
kształcają profil nauczania poprzez coraz szer
sze wprowadzanie do edukacji i badań nauko
wych mechatroniki, rozumianej jako pomost do
integracji i ponownego skupiania wiedzy inży
nierskiej (synergetic engineering, concurrent
engineering) oraz nadawania jej cech interi multidyscyplinamości. Szczególną rolę w edu
kacji mechatroniki przypisuje się metodzie Problem -Based Learning (PBL) oraz zajęciom
typu case studies i projektom grupowym (teamwork, leadership, self-leaming). Prowadzenie
badań w zakresie mechatroniki wyróżnia się
równoprawnym traktowaniem różnych działów
inżynierii oraz odwagą w podejmowaniu badań
systemów o wysokim stopniu integralności
funkcjonalnej i technologicznej oraz o zróżni
cowanej naturze integrowanych elementów
składowych.
W 19-osobowym Międzynarodowym Komite
cie Programowym znaleźli się przedstawiciele
uniwersytetów, skupionych w International
Network o f Mechatronic Universities REM,
w tym jako przewodniczący: prof. Krzysztof
Kluszczyński z Politechniki Śląskiej i prof.
Roman Nadolski z Politechniki Świętokrzy
skiej.
W konferencji wzięło udział 80 osób reprezen
tujących 15 krajów: Australię (1); Niemcy
(15); Francję (8), Danię (4), Czechy (4); Wę
gry (4), Estonię (2), Grecję (2), Włochy (2),
Litwę (2), Szwajcarię (2), Szwecję (1) oraz
Polskę (27). Z powodu problemów wizowych
nie dotarli uczestnicy z Iranu (2) i Turcji (2).
O randze konferencji dobrze świadczy aktyw
ne uczestnictwo dwóch rektorów uczelni nie
mieckich (prof. Reiner Dudziak i prof. Norbert
Grunwald) oraz przewodniczącego Scandinavian Association for Mechatronics (prof. Finn
Conrad, Dania).
Wygłoszono 60 referatów, które zostały opu
blikowane w zwartym wydawnictwie książko
wym (ISBN 83-88906-95-X), liczącym 368
stron jak też - w formie elektronicznej na pły
cie CD.
Temat przew odni K onferencji REM' 2004
brzmiał: "New trends and issues in Mechatro
nics: From Education through research to industrial application".

1
Referaty zostały zgrupowane w 11 sesjach. Ich
tematyka dotycząca badań obejmowała bardzo
szeroki zakres tematyczny (systemy mechatroniczne, elementy mechatroniki, nowe materia
ły, mikroprzetwomiki elektromechaniczne, nanotechnologie, roboty, itp.). Dwie sesje poświę
cone były edukacji mechatroniki (programy
nauczania, współpraca z przemysłem, problembased leaming, stanowiska laboratoryjne, kom
puterowe programy edukacyjne, distance
leaming itd.) oraz filozofii badań interdyscy
plinarnych. W trakcie konferencji zaprezento
wały się dwie firmy przemysłowe: Robert
Bosch GmbH z Niemiec oraz ELABO Training
Systems. Drugiej prezentacji towarzyszyła eks
pozycja zrobotoryzowanych linii produkcyj
nych (opracowanych dla celów dydaktycz
nych).
Przewodniczącymi poszczególnych sesji byli
profesorowie: Friedbert Pautzke (Niemcy),
Finn Konrad (Dania), Peter Diinow (Niemcy),
Wojciech Kuczborski (Australia), Reiner Du
dziak (Niemcy), Piotr J. Chrzan (Polska), Jacąues Lottin (Francja), Mart Tamre (Estonia),
Jan Bilek (Republika Czeska), Prof. Piotr
J. Chrzan (Polska), Norbert Grunwald, (Niem
cy) i Winffied Schauer (Niemcy).
Podsumowania V International Workshop REM'2004, dokonali: prof. Reiner Dudziak
(honorowy chairman, rektor TU Bohum); prof.
Krzysztof Kluszczyński i prof. Roman Nadolski (przewodniczący konferencji) oraz prof.
Norbert Grunwald (rektor TU Wismar). Prof.
Jacąues Lottin z Uniwersytetu w Annecy
(Francja) zaprosił wszystkich do uczestnictwa
w VI International Workshop - REM'2005.
O wysokiej randze konferencji i jej popularno
ści w międzynarodowym środowisku mechatroników świadczy to, że organizacja kolejnych
konferencji jest już zarezerwowana do 2012
roku (Szwecja, Estonia, Włochy, Wielka Bry
tania, Czechy, Szwajcaria, G recja).
W porze wieczornej po obradach naukowych
miały miejsce imprezy kulturalne. I tak, uro
czyste otwarcie REM'2004 i Welcome Party
urozmaicił koncert zespołu kameralnego na
uczycieli i uczniów średniej szkoły muzycznej
z Kielc. W kolejnym dniu, przed bankietem,
uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu
piosenek Edith Piaff w wykonaniu śląskiej ak
torki Ewy Kopczyńskiej. Niespodzianką prze
widzianą przez organizatorów na ostatni dzień
było nocne zwiedzanie Muzeum Narodowego
w Kielcach, mieszczącego się Pałacu Bisku
pów Krakowskich oraz koncert organowy w
Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia

NMP w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego i Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej. Dla
osób towarzyszących została zorganizowana
wycieczka w najatrakcyjniejsze rejony Gór
Świętokrzyskich (Jaskinia Raj, zamek w Chę
cinach, skansen w Tokami, a po zakończeniu
konferencji w niedzielę uczestnicy mieli moż
ność uczestnictwa w całodniowej wycieczce do
Częstochowy, połączonej ze zwiedzaniem
klasztoru Paulinów na Jasnej Górze.
Szczegółowe informacje dotyczące programu
naukowego REM'2004 oraz relację fotograficzną
z przebiegu konferencji można znaleźć na stro
nie internetowej: www.tu.kielce.pl/REM2004
Po zakończeniu konferencji organizatorzy
otrzymali wiele listów z różnych krajów Eu
ropy z podziękowaniami za wspaniałą atmos
ferę i gościnność. Bardzo wzruszający był list
profesorów z Grecji: G. Chamilothoris &
M. Papoutsidakis (Technological Institute of
Piraeus): We would like to presentyou our most

sincere thanks and congratulations for the
impecable organization and warm hospitality
you have ojfered us during the REM2004 event
at Kielce. Bravo to you and to the whole
Polish team. You have set the bar very high,
indeed!
K. Kluszczyński

• A rch itek tu ra i T echnika
a Z d row ie
W dniu 5 października 2004 roku odbyło się
II Sympozjum Naukowe pt. Architektura
i Technika a Zdrowie. Organizatorami tego
rocznego sympozjum były trzy jednostki Poli
techniki Śląskiej:
- Katedra Projektowania Energooszczędnego,
Podstaw Technicznych i Plastycznych
w Architekturze Wydziału Architektury,
- Centrum Inżynierii Biomedycznej,
- Zakład Podstaw Budownictwa Ekologiczne
go Katedry Procesów Budowlanych Wy
działu Budownictwa.
Dzięki międzywydziałowej współpracy po
wstała platforma do wymiany doświadczeń
i prezentacji wyników prac naukowo-badaw
czych specjalistów związanych z zagadnienia
mi zdrowotnymi kształtowania miejsc zamiesz
kania. Sympozjum adresowane było nie tylko
do architektów i urbanistów, ale też do inży
nierów budownictwa, inżynierów środowiska
oraz do socjologów i lekarzy. Poza tym wysto
sowano specjalne zaproszenie do wszystkich
podejmujących decyzje dotyczące zdrowia
społecznego.
Tematyka sympozjum podzielona została na
trzy grupy zagadnień:
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I. Dom i mieszkanie
- rozwiązania funkcjonalne i technologicznomateriałowe w aspekcie zdrowia mieszkań
ców,
- czynniki ryzyka a ocena zdrowia mieszkań
ców,
- dom a przestrzeń prywatna / publiczna.
II. Dzielnica
- stan osiedli mieszkaniowych - metody ba
dań, aspekt społeczno-kulturowy,
- m odernizacja osiedli m ieszkaniowych
a stan psychofizyczny i aktywność społecz
na mieszkańców.
III. Miasto
- świadomość zagrożeń i ocena warunków
zdrowotnych miast,
- restrukturyzacja sektora mieszkaniowego a
kształtowanie kompetencji instytucji i zaan
gażowania społecznego,
- popularyzacja idei zdrowego domu w spo
łeczeństwie.
W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele 12
uczelni krajowych oraz prof. Vladimir Alekseević Egorćenkov z Ukrainy. Poza przedstawi
cielami wydziałów architektury i budownic
twa znaleźli się uczestnicy z Instytutu Medy
cyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ze So
snowca, Górnośląskiego Centrum Rehabilita
cji w Reptach oraz Szkoły Głównej Gospodar
stwa Wiejskiego z Warszawy. Chociaż nie do
jechali zapowiedzeni goście z Niemiec przed
stawiona była interesująca prezentacja dotyczą
ca ich dorobku projektowego obiektów służby
zdrowia. Razem z przedstawicielami władz sa
morządowych uczestniczyło około sześćdzie
sięciu osób. Owocem spotkania jest publikacja
zawierająca 43 artykuły.
Mimo napiętego programu i dużej ilości przed
stawionych referatów Sympozjum zakończyło
się żywą dyskusją. Tegoroczne sympozjum od
--^ ^ -ru L iN ib C H E N
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Otwarcie Sympozjum przez Panią Dziekan,
prof. Ninę Juzwę

było się w Gliwicach w Domu W spółpracy
Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej. Dzię
ki udostępnieniu sali wraz z wyposażeniem
konferencyjnym udało się zorganizować spo
tkanie w wyjątkowo atrakcyjnym m iejscu
i przyjaznej atmosferze.
Kilka dni po zakończonym Sympozjum zasmu
ciła nas wszystkich wiadomość, że odszedł od
nas jeden ze współorganizatorów, członek Ko
mitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Henryk
Krause.
K. Gerlic

Z ŻYCIA CKI
• W dniach 6-8 października br. w Rybniku
odbyła się druga edycja seminarium szkolenio
wego pt. "Komunalna Polityka Ekoenergetyczna '2004". Głównym organizatorem było Labo
ratorium Nowoczesnych Technologii Przemy
słowych w Centrum Kształcenia Inżynierów
Politechniki Śląskiej przy współpracy z Cen
trum Doskonałości OPTI Energy. Program se
minarium obejmował m.in. podstawy i przykła
dy zastosowania komunalnej polityki ekoenergetycznej, zasady finansowania komunalnych
przedsięw zięć ekoenergetycznych, auditing
energetyczny obiektów komunalno-bytowych,
aspekty prawne polityki ekoenergetycznej,
aspekty zagospodarowania odpadów komunal
nych, a także odnawialne źródła energii w ener
getyce komunalnej. W zajęciach uczestniczyli
przedstaw iciele jednostek samorządowych
miast i gmin, uczelni technicznych, fundacji
oraz przedsiębiorstw związanych z energetyką
komunalną.
• W dniu 9 października br. w Rybnickim
Centrum Kultury nastąpiło otwarcie wystawy
"Studenci dla Ziemi Rybnickiej", na której
przedstawiono prace wykonane przez studen
tów specjalności "budowlano-architektonicznej" w ramach całosemestralnej praktyki. Te
maty prac zgłoszone zostały przez Zarządy
miast współpracujące z Centrum Kształcenia
Inżynierów. W uroczystości otwarcia wystawy
uczestniczył Dyrektor CKI, przedstaw iciele
Wydziału Budownictwa, samorządów okolicz
nych miast, konsultanci prac oraz studenci spe
cjalności "budowlano-architektonicznej".
• Piąta już inauguracja roku akademickiego
w Zespole Szkół Wyższych, skupiającym trzy
Uczelnie - Politechnikę Śląską, Uniwersytet
Śląski oraz Akademię Ekonomiczną im. Karo
la Adamieckiego, miała miejsce w dniu 11 paź-

• W dniu 18 października br. odby
ło się tradycyjne spotkanie kierownic
twa CKI z emerytami Ośrodka.

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w
w Rybniku

dziemika br. - po raz pierwszy nie na terenie
kampusu, a w Rybnickim Centrum Kultury.
Gospodarzem międzyuczelnianej uroczystości
była w tym roku nasza Uczelnia. Uroczystość
prowadził JM. Rektor prof. Wojciech Zieliński,
przy współudziale Rektora Uniwersytetu Ślą
skiego prof. Janusza Janeczka oraz Rektora
Akademii Ekonomicznej prof Floriana Kuźnika. Głównym punktem uroczystości była im
matrykulacja wybranych przedstawicieli stu
dentów I roku. Wykład inauguracyjny pt. "Ka
non jako problem kultury współczesnej" wy
głosił prof. Uniwersytetu Śląskiego Piotr Wil
czek. Uroczystość uświetnił chór Duszpaster
stwa Akademickiego DAR pod dyrekcją Joan
ny Glenc. Uroczystość inauguracji roku akade
mickiego 2004/2005 poprzedziła msza święta
w kościele Matki Boskiej Bolesnej w intencji
studentów, wykładowców i rybnickich uczel
ni, którą odprawił ks. bp Stefan Cichy.
• W dniu 13 października br. w Ryb
niku odbyło się posiedzenie Kapituły
VI Edycji Nagrody "Czarnego Dia
mentu", która zatwierdziła kandyda
tów do tej prestiżowej nagrody, przy
znawanej przez Izbę PrzemysłowoHandlową Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego najlepszym przedsiębior
stwom i osobom oraz instytucjom
szczególnie zasłużonym dla regionu i
kraju. W tym roku patronat honorowy
nad "Czarnym Diamentem" objął pan
Jerzy Hausner - Wicepremier, Mini
ster Gospodarki i Pracy. Na posiedze
niu Kapituły naszą Uczelnię reprezen
tował prof. Joachim Kozioł - Dyrek
tor Centrum Kształcenia Inżynierów.

• W dniu 27 października br. w auli
Budynku Głównego CKI odbyło się
XXI seminarium pt.: "Zwalczanie za
grożenia pożarowego w kopalniach teoria i praktyka". Obrady otworzył
Dyrektor CKI - prof dr hab. inż. Jo
achim KOZIOŁ. Organizatorami se
minarium byli m.in. Stowarzyszenie
ZSzW
Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku, Zakład Aerologii
i Bezpieczeństwa Górniczego Politechniki
Śląskiej, Katedra Górnictwa Podziemnego
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
oraz Centrum Kształcenia Inżynierów. Celem
spotkania była m.in. wymiana poglądów zwią
zanych z problematyką prognozowania, kontro
li i zwalczania zagrożeń pożarowych, zabezpie
czanie załóg górniczych oraz prowadzenie prac
profilaktycznych i akcji ratowniczych.
• W dniu 27 października br. Donald Tusk wicemarszałek Sejmu RP i przewodniczący
Platformy Obywatelskiej, spotkał się ze studen
tami Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.
W czasie spotkania, które odbyło się w auli
Akademii Ekonomicznej, wygłosił wykład pt.
"Gospodarka wolnorynkowa jako jeden z fun
damentów ustroju III RP".
• W bieżącym roku akademickim przypada
10-tą rocznicą uruchomienia na Wydziale Bu-

Okolicznościowa sesja w auli Budynku Głównego CKI
w Rybniku
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• Z okazji Dnia Nauczyciela odzna
czenie państwowe - Srebrny Krzyż
Zasługi - otrzymała pracownica Cen
trum Kształcenia Inżynierów - Pani
Otylia Kozyra.
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downictwa - specjalności "budowlano-architektonicznej". Z tej okazji w dniu 28 październi
ka w auli Centrum Kształcenia Inżynierów od
była się okolicznościowa sesja. Wśród przyby
łych Gości byli m.in. Prorektor ds. Dydaktyki
- prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk, Dziekan
Wydziału Budownictwa - prof. dr hab. inż. Sta
nisław M ajewski, delegacja Vitus Bering
z Horsens (Dania) z Prorektorem prof. Gunnarem Eriksenem oraz Dziekanem prof. Janem
Uwe Wolffem, a także przedstawiciele władz
samorządowych.
J. Katuszonek

STOWARZYSZENIE
WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI
I ŚLĄSKIEJ W DZIAŁANIU
• W darze dla Wydziału Budownictwa
W dniu 4 października br., u progu nowego
roku akademickiego, na Wydziale Budownic
twa odbyło się wspólne posiedzenie Rady Wy
działu oraz Zarządu Stowarzyszenia Wycho
wanków Wydziału Budownictwa. Głównym
tematem posiedzenia było przekazanie przez
Zarząd Stowarzyszenia Dziekanowi Wydziału,
prof. Stanisławowi Majewskiemu, kluczy od
sali dydaktyki multimedialnej.
Sala ta została wyremontowana oraz wyposa
żona w nowoczesną aparaturę audiowizualną
z środków wypracowanych przez Zarząd Sto
warzyszenia w ramach działalności statutowej.
W skład wyposażenia sali wchodzi interaktyw
na tablica prezentacyjna Digital Wall Display
- model 8000 J.W firmy 3M Company oraz
system wideokonferencji czteropunktowej Po
licom i Power 680+MCU. Interaktywna tabli
ca prezentacyjna łączy w sobie projektor mul
timedialny, tablicę flip-chart z możliwością na
noszenia napisów za pomocą wirtualnych pi

saków, ekranu projekcyjnego oraz głośników
wysokiej mocy. Do wyposażenia "tablicy" na
leży drukarka kolorowa umożliwiająca sporzą
dzanie wydruków "ekranów" z wykładów
i wręczanie ich słuchaczom w czasie zajęć dy
daktycznych.
Uzupełnieniem interaktywnej tablicy prezentacyjnej jest wspomniany wyżej system wideokonferencyjny, który um ożliwia oddalonym
zespołom widzieć się i słyszeć oraz wymieniać
informacje i poglądy.
Aparatura wideokonferencyjna działa jako wie
lofunkcyjny komputer oraz system wideokonferencyjny i może być wykorzystywana zarów
no podczas połączeń wideokonferencyjnych
z innymi ośrodkami, jak i przez sieć wydzia
łową z dowolnymi pomieszczeniami budynku.
Dziekan Wydziału prof. Stanisław Majewski,
przejmując z rąk Prezesa Zarządu dar Stowa
rzyszenia wyraził podziękowanie i przypusz
czenie, że przekazana sala jest chyba jedyną
tego typu w naszej Uczelni i powinna dobrze
służyć studentom i pracownikom Wydziału.
S. Mercik

• KONKURS na najlepszą prezentację
multimedialną
Pragnieniem Władz Wydziału oraz darczyńców
jest, aby nowa sala multimedialna żyła i aby
były w pełni wykorzystywane jej możliwości
w dydaktyce Wydziału Budownictwa.
Mając to na uwadze Zarząd Stowarzyszenia
ogłosił z początkiem nowego roku akademic
kiego konkurs na najlepszą prezentację multi
medialną, ustanawiając dla zwycięzców nagro
dy pieniężne w wysokości 2.000 zł za I miej
sce, 1.500 za II i 1.000 za III miejsce. Zgodnie
z regulaminem konkursu prezentacja z użyciem
możliwie wszystkich dostępnych w Sali nowo
czesnych środków technicznych nie powinna
przekraczać 45 minut, a komisja konkursowa,
oceniać będzie dobór tematyki i sposób prezentacji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
z końcem semestru zimowego.
Stefan Mercik
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Wychowanków Wydziału Budownictwa

Bieszczady 2004
Podsumowanie po wycieczce

Piórem Adama Ciesiołkiewicza
Obiektywem Ryszarda Jakuszewskiego
Prezes doc. Stefan Mercik przekazuje salę

W okresie od 2 do 5 września br. grupa tury
stów, wywodząca się z tradycji niedzielnych

Charakterystyczną cechą grzbietów górskich
odwiedzanego rejonu są połoniny, które tworzą
rozległe hale górskie położone ponad granicą
lasów. Wyniosłe i majestatyczne granie górskie
Bieszczad Wysokich otulone są połaciami kar
packiej puszczy i obejmują, niby ramionami,
położoną u ich stóp krainę rozległych, szero
kich dolin.
Wyjazd był bardzo udaną imprezą - szczegól
nie dopisała pogoda. W codziennych wędrów
kach po grzbietach Bieszczad brali udział
wszyscy uczestnicy, dla części osób zapropo
nowano nieco skrócone wersje tras górskich.
Przeszliśmy wszystkie zaplanowane odcinki
szlaków - poznaliśmy piękno Połonin: Caryńskiej (z najwyższym szczytem 1297) i Wetlińskiej (główne szczyty Osadzki 1253 i Roh
1255) ze Smerekiem (1222), byliśmy na Prze
łęczy Bukowskiej i na granicy z Ukrainą, prze
szliśmy przez Rozsypaniec (1280) i wietrzny
Halicz (1333, najdalej na wschód wysunięty
oznakowany turystycznie szczyt w Polsce),
wędrowaliśmy stokami Bukowskiej Kopy
(1320) i Krzemienia (1335), by w końcu zdo
być Tamicę (1346, najwyższy szczyt polskich
Bieszczad) i zejść Szerokim Wierchem (naj
wyższe szczyty 1315, 1293) do Ustrzyk Gór
nych. Byliśmy również w paśmie granicznym
Małej (1272) i Wielkiej (1307) Rawki i poko
naliśmy cały grzbiet Działu aż do Wetliny.

październik 2 0 0 4

wycieczek w góry organizowanych przez Poli
technikę Śląską w Gliwicach już od ponad 40 lat,
wzięła udział w wyprawie w Bieszczady. Pomy
słodawcą wycieczki był Andrzej Łękawski nasz niezrównany przewodnik i kierownik wy
cieczek niedzielnych, który przygotował ogól
ny program wyjazdu i plany poszczególnych
tras, a w szczegółach pomagał mu autor tej re
lacji. Organizacyjnie natomiast wszystkie for
malności dograły przemiłe Panie z Działu So
cjalnego naszej Uczelni.
W wycieczce wzięło udział 56 uczestników pracowników i emerytów Politechniki oraz
sympatyków spoza Uczelni. Należy podkreślić,
że wszyscy chętni wzięli udział w wyciecze,
nawet Ci, którzy zgłosili się bezpośrednio
przed terminem wyjazdu. Jednakże w wyciecz
ce, ze względów losowych, nie mógł wziąć
udziału jej kierownik Pan Andrzej, ale ducho
wo był z nami - codziennie kontaktowaliśmy
się z nim i uzgadnialiśmy szczegóły kolejnych
faz wycieczki. Na początku wyjazdu każdy
uczestnik otrzymał mapki-plany z opisem tras
i informacjami turystycznymi.
Celem wycieczki było poznanie najwyższych
i najważniejszych masywów górskich polskich
Bieszczad Wysokich w okolicach Wetliny
i Ustrzyk Górnych. Obydwie miejscowości leżą
u podnóża wysokiej części polskich Bieszczad
i stanowią centra ruchu turystycznego. Umiej
scowione są
w
samym
sercu Biesz
c z a d z k ie g o
Parku Narodo
wego (Ustrzy
ki Górne) lub
na granicy te
go parku (Wet
lina). Są osa
dami leśnymi,
których po
czątki sięgają

XVI w. Okres II wojny światowej i wczesne
lata powojenne były dla tych terenów bardzo
bolesne - rozgrywały się tutaj krwawe walki
pomiędzy ukraińską UPA a Wojskiem Polskim.
W drugiej połowie lat czterdziestych XX wie
ku miejscowości zostały zniszczone i wylud
nione, a ich rozwój od nowa nastąpił dopiero od
połowy lat pięćdziesiątych. W chwili obecnej
prezentują się sympatycznie i znajduje się tutaj
wiele ośrodków wypoczynkowo-noclegowych.
W Ustrzykach Górnych jako stolicy BdPN usy
tuowana jest siedziba dyrekcji tego parku, a
także okazała placówka Straży Granicznej oraz
Muzeum Turystyki Górskiej PTTK.
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Wędrówki górskie wzdłuż wyznaczonych tras
były przecudne. Dopiero na miejscu przekona
liśmy się, że przebywamy w jednym z najpięk
niejszych regionów naszego kraju. Odwiedza
ne partie pasm górskich leżących w granicach
Bieszczadzkiego Parku Narodowego - bardzo
efektowne krajobrazowo - zadziwiały niezwy
kle malowniczymi panoramami i niepowtarzal
nym urokiem przyrody. Wolne przestworza połoninne, sięgające aż po siniejące kresy hory
zontu i dotykające niemal nieba, wyzwalały
w uczestnikach siłę, poczucie swobody i wol
ności, budziły piękno oraz stwarzały niepowta
rzalny urok krajobrazu. Przed nami roztaczały
się widoki na wszystkie strony, z Połonin na
inne masywy Bieszczad, z Przełęczy Bukow
skiej - na pasmo graniczne z Ukrainą i samą
Ukrainę, a z pasma Halicza i Tamicy - na na
sze Połoniny i na ukraińską część Bieszczad
z Pikuj em (1406) - najwyższym szczytem ca
łych Bieszczad oraz Ostrą Górę (1408) i grzbiet
połoniny Równej (1482) leżące już poza Biesz
czadami. W naszych wędrówkach odwiedzili
śmy odosobnione schroniska: "Chatkę Puchat
ka" na Połoninie Wetlińskiej i bacówkę "Pod
Małą Rawką". Nawiedziliśmy także opuszczo
ne cmentarzyki w Brzegach Górnych i Wołosatem. Należy podkreślić, że szlaki turystycz
ne w BdPN są świetnie oznakowane, a na wejściach-zejściach z grzbietów Połonin wykona
ne są odcinki schodkowe z poręczami, bardzo
korzystne podczas przejść. Podczas wędrówek
spotykaliśmy wielu przemiłych turystów,
w tym także znanych ludzi.
Bardzo interesującym przeżyciem było wędro
wanie z przewodnikiem podczas najdłuższej
trasy wycieczkowej na Tamicę. Pan przewod
nik okazał się komunikatywnym młodym czło
wiekiem i bardzo szybko zżył się z naszą
grupą. Na miejscu korzystaliśmy z obsługi au
tokarowej naszego autobusu - przemiły kierow
ca, także uczestniczący w krótszych wędrów
kach po górach, dowoził nas do punktów wyj
ścia oraz przewoził z punktów końcowych tras
do miejsca bazowego.
Miejscem bazowym wycieczki był Zajazd "Pod
Połoniną" w Wetlinie. Zostaliśmy zakwatero
wani w pokojach 2/3/4/5 osobowych, pokoje
dwuosobowe otrzymały małżeństwa, a pozosta
łe pokoje zostały zajęte w sposób uzgodniony
przez uczestników. Ze względu na ograniczo
ne możliwości noclegowe Zajazdu, część osób
była zakwaterowana w Domu Rekolekcyjnym
Ojców Bernardynów (ok. 100 m od Zajazdu)
przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Wetlinie.
Obsługa Zajazdu z szefową na czele zapewni

ła nam bardzo dobre i smaczne jedzenie - śnia
dania ze świeżym pieczywem, obiady z wspa
niałymi zupami (barszcz ukraiński był prze
pyszny), a także przygotowywano codziennie
dla każdego posiłek na trasę górską. Drugiego
dnia wieczorem na kameralnym placyku przy
Zajeździe zapłonęło ognisko - ogień trawił po
tężne bale drzewa (które dopalały się do rana),
a myśmy piekli i spożywali kiełbaskę, popija
jąc piwem. Przy ognisku śpiewaliśmy piosen
ki, zwłaszcza górskie, a śpiew był rewelacyj
ny - przy oświetleniu tylko z ogniska nasze Pa
nie, Panowie także, ale szczególnie Panie, prze
szły same siebie. Przed ogniskiem grupa zwie
dziła Wetlinę - byliśmy nad atrakcyjnym 5-metrowym wodospadem i na przełomie Wetlinki.
W drodze powrotnej na ponad godzinę zatrzy
maliśmy się przy zaporze na Jeziorze Solińskim. Mogliśmy pospacerować po potężnej za
porze i podziwiać uroki Jeziora Solińskiego.
Droga do domu, nieco dłuższa, prowadziła naj
pierw przez dalszą część obwodnicy biesz
czadzkiej (Ustrzyki Górne, Lutowiska, Czarną)
i trasę wokół Jeziora Solińskiego (Bukowiec,
Polańczyk, Solinę), potem przez miejscowości
leżące na granicy Bieszczad (Lesko, Zagórz)
i dalej przez Nowy Sącz, Limanową i Mszanę
Dolną, by końcow ą część drogi powrotnej
przejechać częścią "zakopianki" i autostradą.
Bardzo malowniczy był przejazd przez Beskid
Niski i Beskid Wyspowy. W Katowicach i Gli
wicach byliśmy jeszcze w niedzielę, ale tuż
przed północą.
Dany nam czas wykorzystaliśmy w pełni, ale
nie starczyło go już na zwiedzanie cerkiewek
- tak charakterystycznych dla Bieszczad, na
zwiedzenie okolic Komańczy i innych cieka
wych miejsc. Dlatego mamy nadzieję, że ko
lejny wyjazd w Bieszczady będzie nieco dłuż
szy.
Podsumowanie należy zakończyć stwierdze
niem, że przeżyliśmy cudowną przygodę, któ
ra pozostawiła niezapomniane wrażenia i urze

Project for Central and Eastern Europę ETP) - projektu sponsorowanego przez
Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Mię
dzynarodowego ( United States Agency for
International Development - USAID). Pro
gram obejmował pięć krajów (Polskę, Sło
wację, Węgry, Rumunię i Bułgarię; wcze
śniej uczestniczyły w nim także Czechy).
Kierowany był przez konsorcjum kilku
amerykańskich uniwersytetów. W iodącą
kła pięknem. A przecież poczucie piękna to wspa
niała cecha, o czym tak nastrojowo pisał Poeta:

Cóż wiesz o pięknem?..."
..."Kształtem jest Miłości"

październik 2004

te zostaną zrealizowane w ramach wielo
letniego (1992-1999) programu Edukacji
Ekologicznej dla krajów Europy Środko
wo-Wschodniej (Emironmental Training

(C.K.Norwid)
Cytat ten dedykujemy uczestnikom wraz z po
dziękowaniami za udział i wzorową postawę
turystyczną. Równocześnie przekazujemy bar
dzo serdeczne podziękowania wszystkim, któ
rzy przyczynili się do przygotowania i realiza
cji naszej wycieczki.

PS. Bieszczadzkie krajobrazy w kolorze moż
na podziwiać na 3 stronie okładki.

DZIESIĘĆ LAT
AMERYKAŃSKO-POLSKICH
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
P oczątk i d ziałaln ości
Przed dziesięciu laty rozpoczęło swoją działal
ność Amerykańsko-Polskie Studium Podyplo
mowe - wspólne przedsięwzięcie Politechniki
Śląskiej i University of Minnesota. Zajęcia
I edycji studiów zostały zainaugurowane 2 li
stopada 1994 r. wykładem z przedmiotu "Mar
keting" prowadzonym przez prof. Williama Rudeliusa (University of Minnesota) oraz Davida Gobely (Oregon State University). W cią
gu 10 lat odbyło się osiem edycji studiów;
176 dyrektorów i przedstawicieli kadry kierow
niczej zakładów przemysłu ciężkiego zostało
absolwentami Amerykańsko-Polskich Studiów
Podyplomowych. Prace przygotowawcze do
uruchomienia studiów rozpoczęto właściwie
już z końcem 1993 r., kiedy to doszło do spo
tkania inicjatorów przedsięwzięcia prof. Zbi
gniewa Bochniarza (Uniwersytet Minnesota)
i prof. Remigiusza Sosnowskiego z ówczesnym
rektorem Politechniki Śląskiej prof. Wilibal
dem Winklerem. Ustalono wówczas, że studia

Rok 1997 - podpisanie w Minneapolis porozumienia
o dalszej organizacji Amerykańsko-Polskich Studiów
Podyplomowych (od prawej prof. John Brandl, prof.
Remigiusz Sosnowski)

pozycję w konsorcjum zajmował Instytut Nauk
Społecznych im. Huberta H. Humphreya - wy
dział Uniwersytetu M innesota (Hubert
H. Humphrey Institute of Public Affairs). Pro
gram kierowany był bezpośrednio przez absol
wenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
prof. Zbigniewa Bochniarza, obecnie dyrektora
Centrum ds. Krajów Przekształcających się
('Centerfor Nations in Transition) stanowiącego
jednostkę wydziałową Uniwersytetu Minnesota.
Program ETP ukierunkowany był na prowadzenie
działalności szkoleniowej w regionach o szczegól
nie dużych problemach ekologicznych. W Pol
sce Górny Śląsk stał się z oczywistych powo
dów modelowym regionem do realizacji pro
gramu. Koordynatorem programu ETP w Pol
sce {ETP in-Country Coordinator) został pra
cownik naukowy Wydziału Inżynierii Materia
łowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej dr inż.
Wiesław Chodasewicz. W dniu 21 kwietnia
1994 r. podczas I seminarium "Problemy
ochrony środowiska w przemyśle ciężkim"
podpisano porozumienie o wspólnej organiza
cji studiów podyplomowych "Przyjazna dla
środowiska restrukturyzacja przemysłu ciężkie
go" {Post-Diploma Studies on Environment-

Friendly Restructuring ofHeavy Industry - PDS).

27

październik 2 0 0 4

Po podpisaniu porozumienia przystąpiono do
bardzo intensywnych prac przygotowawczych:
- opracowano program studiów, a podczas
miesięcznego pobytu w USA dopracowano
szczegóły oraz dokonano wyboru wykła
dowców poszczególnych przedmiotów,
- stworzono warunki organizacyjne do odby
wania zajęć w wyodrębnionym kompleksie
pomieszczeń uczelnianych,
- pozyskano środki z polskich funduszy eko
logicznych (Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War
szawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato
wicach), co pozwoliło między innymi na
zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych
i sprzętu komputerowego.

Rok 1996 Am basador Nicholas Rey (w środku)
w holu Centrum po zakończeniu uroczystości
wręczania dyplomów w towarzystwie prof. Remigiusza
Sosnowskiego i W ojciecha Zielińskiego w głębi
konsul John Matei i prof. Stanisław Serkowski

Obsługą administracyjną studiów zajmuje się
wydzielona jednostka organizacyjna Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politech
niki Śląskiej - Wydziałowe Centrum Studiów
Podyplomowych. Porozumienie zawarto po
czątkowo na okres trzech lat, zakładając prze
szkolenie 70-80 osób. Stale utrzymujące się
zapotrzebowanie ma ten rodzaj studiów spowo
dowało, że porozumienie to kilkakrotnie przed
łużano.
Warto także zauważyć, że ceremonia wręcza
nia dyplomów ukończenia studiów miały za
wsze bardzo uroczysty charakter. Uczestniczyli
w nim wysocy rangą przedstawiciele strony
amerykańskiej, a w 1996 r. dyplomy wspólnie
z rektorem Politechniki Śląskiej prof. Bolesła
wem Pochopieniem wręczał ówczesny amba
sador amerykański Nicholas Rey.
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S em in a riu m z o k a zji X -lecia stu d ió w
Podsumowanie dziesięcioletniego okresu dzia
łalności studiów zostanie dokonane podczas
uroczystego seminarium w dniu 16 listopada
br. Patronat nad tym seminarium objął JM Rek

tor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Woj
ciech Zieliński. Podczas seminarium zostaną
przypomniane najważniejsze fakty z 10-letniej
historii studiów. Odbędzie się sesja pt. "Od re
strukturyzacji do konsolidacji", którą popro
wadzą wspólnie inicjatorzy organizacji studiów
prof. prof. Zbigniew Bochniarz i Remigiusz
Sosnowski. Odbędzie się także spotkanie Klu
bu Absolwenta.

K ilk a d a n y ch sta ty sty cz n y c h
A oto kilka danych statycznych najlepiej cha
rakteryzujących dziesięć lat organizacji stu
diów:
190 uczestników,
88 zakładów i instytucji,
176 absolwentów, a wśród nich:
103 dyrektorów lub członków zarządu (58,5%),
48 prezesów (dyrektorów naczelnych) (27,3%).
1680 godzin wykładowych,
63 wydane skrypty,
93 materiały dydaktyczne powielane.
Kadra dydaktyczna składała się z:
- 18 profesorów amerykańskich z 9 uniwer
sytetów;
- 10 ekspertów amerykańskich (między inny
mi EPA, WEC, Westinghouse, Bank Świa
towy).
- 2 wykładowców niemieckich (Institute Arbeit und Technik, Intensiv Filter), 1 francu
ski (l'Ecole des Mines des Saint-Etienne),
1 hiszpański (Institut Catala di Tecnologia);
- 20 profesorów z uczelni polskich (Politech
nika Śląska, Uniwersytet Warszawski, Po
litechnika W arszawska, Szkoła Główna
Handlowa, Uniw ersytet Śląski, Instytut
Metali Nieżelaznych, Uniwersytet Stefana
Wyszyńskiego);
- 26 wykładowców z uczelni i innych insty
tucji.

T rw a ją za jęc ia IX e d y c ji stu d ió w
Obecnie trwa IX edycja Amerykańsko-Polskich
Studiów Podyplomowych rozpoczęta, jak już
informowałem w jednym poprzednich biulety
nów, wykładem prof. Petera Przytuły z Saint
Cloud University pod koniec czerwca br. Od
były się już wykłady mgr inż. Herberta Gabry
sia "Elektroenergetyka polska 2004 - przemia
ny i wyzwania", prof. Tomasza Żylicza "Rynek
a instytucje ekologiczne", dr inż. Sławomira
Pasierba "Zintegrowane planowanie w gospo
darce energetycznej", dr Józefa Habera "Unia
Europejska cztery miesiące po integracji", dr
Henryka Brandenburga "Zarządzanie projekta
mi", prof. Ireny Lipowicz "Prawne i społecz
ne aspekty restrukturyzacji przemysłu" oraz dr

.
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Prof. Irena Lipowicz (Uniwersytet Stefana Wyszyń
skiego) w dwa m iesiące po zakończeniu misji
ambasadora Polski w Austrii wygłasza wykład na
temat prawnych aspektów restrukturyzacji przemysłu

z najpopularniejszych kurortów Ukrainy i Rosji.
Miejscowość ta, usytuowana nad samym Mo
rzem Czarnym u podnóża Gór Krymskich, zna
na jest między innymi z konferencji jałtańskiej,
przeprowadzonej w "Pałacu Liwadyjskim",
nieopodal którego mieścił się nasz niewielki
pensjonat. Napięty program zwiedzania,
w trakcie którego studenci ćwiczyli niełatwą sztu
kę pilotażu i weryfikowali dane zaczerpnięte
z przewodników z rzeczywistością, nie pozwo
lił na odrobinę nudy. Pierwszy dzień poświę
cono na zwiedzanie atrakcji w pobliżu Jałty.
W Ałupce zwiedziliśmy m.in. pałac hrabiego
Woroncowa wraz z ogrodami. W Simezie - cie
kawe formy skalne: góra "Koszka", "Diwa"
i "Monach", zbudowane, podobnie jak cały ma
syw wypiętrzony w trakcie orogenezy alpej-

Stanisława Lizera "Elementy prawa gospodar
czego".
W zajęciach IX edycji studiów uczestniczy 18
osób z 13 przedsiębiorstw (PKE S.A. Katowi
ce, PKE S.A. Elektrownia "Łaziska", PKE
S.A., Elektrownia "Jaworzno III", PKE S.A.
Elektrociepłownia "Katowice", PSE - Południe
Sp. z o.o., Ciepło Service Sp. z o.o., Elektrobudowa S.A., Elektrownia "Opole" S.A., Eltrans Sp. z o.o., Energoaparatura S.A., NOMA
2 Sp. z o.o., PEC Tychy Sp. z o.o., PPHU Hydro-El Sp. z o .o .).
J. Barglik

GEOTURYŚCI
NIE PRÓŻNUJĄ!
Krym - turystyczna perła Europy Wschodniej
{relacja z obozu naukowego studentów
Wydziału Górnictwa i Geologii)
W dniach 15-29 września br. studenci obecnie już piątego roku specjalno
ści "Geoturystyka", kierunku Zarzą
dzanie i Inżynieria Produkcji, odbyli
obóz naukowy na Krymie. W ciągu
14 dni pobytu, pod opieką dra hab.
inż. Marka Pozzi, prof. Pol. SI. i mgr
inż. Borysa Borówki, realizowali
przygotowany przez siebie, program,
obejmujący najważniejsze atrakcje
południowej części półwyspu, zarów
no w ujęciu przyrodniczym - geolo
gicznym, krajobrazowym, jak i historyczno-kulturowym.
Bazą wypadową codziennych wycie
czek była malownicza Jałta, jeden
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Czufut-Kale - skalne miasto (fot. M.Pozzi)

skiej, z szarych wapieni skalistych, a także ki
lometrowej długości "Czarcie Schody" (wy
chodnie skalne przypominające schody), znaj
dujące się w pobliżu wsi Bieriegowoje. Kolej
ne dni upłynęły na zwiedzaniu zachodniej czę
ści półwyspu. W Bakczysaraju zwiedziliśmy

Chersonez, fragment starożytnego miasta (fot. A. Gintrowicz)
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perłę architektoniczną tej części Kry
mu, czyli kompleks pałacowy chanów
krymskich z W ielkim M eczetem
"Chan-Dżami", a także najlepiej za
chowane skalne miasto na Krymie "Czufut-Kale", imponujące pomysło
w ością i inw encją wykorzystania
przez człowieka walorów przyrody
nieożywionej, czego przykładem jest
również znajdujący się w pobliżu,
wykuty częściowo w skale "Uspien
ski Monastyr" - prawosławny klasztor
zbudowany ok. IX wieku.
Niedaleko Sewastopola godnym obej
rzenia miejscem jest malownicza za
toka w Bałakławie; w jej otoczeniu, na wznie
sieniach widoczne są ruiny twierdzy genueń
skiej z XV wieku, jednak najciekawszym, na
szym zdaniem, miejscem jest wykuty w skale
kanał, łączący zatokę z otwartym morzem, bę
dący kiedyś bazą łodzi podwodnych floty czar
nomorskiej, obecnie przystosowywany do
zwiedzania. W Sewastopolu zwiedziliśmy ru
iny starożytnego miasta Chersonez, będącego
dziedzictwem kulturowym Greków i Rzymian,
a także jeden z kompleksów "Muzeum Boha
terskiej Obrony i Wyzwolenia Sewastopola"
jakim jest Panorama - "Obrona Sewastopola".
Na północny zachód od Jałty, po drugiej stro
nie masywu Gór Krymskich, znajduje się
"Wielki Kanion", w którym na uwagę zasłu
gują przepięknie wyrzeźbione przez wodę ko
tły eworsyjne. W drodze powrotnej do Jałty,
przecinając krętymi drogami masyw górski,
podziwialiśm y piękne nadmorskie widoki
z wierzchołka najpopularniejszego krymskiego
szczytu Aj-Petri. We wschodniej części półwy
spu, największe nasze zainteresowanie wzbu
dził "Kara-Dag", czyli rezerwat geologicznoprzyrodniczy, któremu z pewnością należało
by poświęcić o wiele więcej uwagi. Na jego
terenie, w przepiękne krajobrazy tej części ma
sywu Gór Krymskich z mnóstwem rzadkich
okazów flory i fauny, wkomponowane są oso
bliwości geologiczne w postaci chociażby ma
sywów magmowych wywołujących anomalie
magnetyczne, tzw. "róży bazaltowej", powsta
łej w wyniku kurczenia się lawy podczas zasty
gania, oraz tzw. dajek (intruzji), czyli ciał mag
mowych przebiegających niezgodnie wzglę
dem otaczających skał osadowych. Tego typu
formą skalną są słynne wystające z morza "Zło
te Wrota". W tej części półwyspu godna pole
cenia jest także oddalona o kilkanaście kilome
trów od rezerwatu, dobrze zachowana genueń
ska twierdza w Sudaku. Najbardziej wyczerpu

jącym zajęciem, którego podjęliśmy się pod
koniec pobytu, było dla nas zdobycie trzecie
go co do wielkości szczytu Eklizi-Burun
(1527 m n.p.m.) w masywie Czatyr-Dach. W ob
rębie tego masywu znajdują się liczne kraso
we jaskinie, toteż nie omieszkaliśmy zwiedzić
Jaskini Marmurowej, odkrytej dopiero w 1987
roku. Jaskinia ta swoją nazwę zawdzięcza ska
łom wapiennym barwą przypominającym mar
mur, bogata w różnorodne formy naciekowe stalaktyty, stalagmity i stalagnaty stanowi cie
kawą atrakcję turystyczną.
Pobyt na półwyspie krymskim upłynął bardzo
szybko, ciepła słoneczna pogoda sprzyjała
zwiedzaniu, jak również kąpielom słonecznym.
Należy wspomnieć, że bardzo napięty program
zwiedzania wymagał wynajęcia mikrobusu, bez
którego, jak się później okazało, nie dałoby się
w całości zrealizować planu. Do kraju wróci
liśmy, zwiedzając jeszcze w drodze powrotnej
przepiękną Odessę i ruiny twierdzy akermańskiej, z lekką dozą nostalgii i nadzieją, że jesz
cze kiedyś wrócimy do tego pięknego zakątka.
M. Pozzi, B. Borówka

Śladami obiektów geoturystycznych
Ziemi Kłodzkiej
Jednym z najciekawszych obszarów Polski dla
realizacji tego typu praktyk wyjazdowych stu
dentów specjalności Geoturystyka jest Ziemia
Kłodzka. Plan praktyki został opracow any
w dużej mierze przez studentki Geoturystyki,
ponieważ to właśnie panie zaproponowały wy
jazd w ten rejon. Ostatecznie, na miejsce noc
legów wybrano Lądek Zdrój, miasto i uzdro
wisko we wschodniej części Ziemi Kłodzkiej,
doskonały punkt, z którego można było orga
nizować jednodniowe wycieczki.
W niedzielę, 5 września br., spacerem po Ląd
ku Zdroju rozpoczęłyśmy naszą przygodę po
Ziemi Kłodzkiej.

W poniedziałek, 6 września, wyruszyłyśmy do
Złotego Stoku, aby zwiedzić nieczynną kopal
nię złota i arsenu, królestwo Jana Scharffenberga, alchemika poszukującego eliksiru nieśmier
telności. Jechałyśmy drogą przez malownicze
Góry Złote. Do kopalni weszłyśmy sztolnią
Gertruda. Nazwa jej pochodzi od żony jedne
go z górników, która, chcąc pomóc mężowi
wydostać się z kopalni, podczas zawalenia się
Sztolni Złoty Osioł zginęła wraz z nim. Po
przejrzeniu starych map okazało się, że tylko
pewne odcinki podziemi są udostępnione do
zwiedzania. Słuchając opowiadań przewodni
ka z przerażeniem uświadomiłyśmy sobie w jak
ciężkich warunkach pracowali górnicy, aby
uzyskać złoto. Większość z nich po pewnym
czasie umierała od oparów arszeniku odkryte
go przypadkowo przez Jana Scharffenberga.
Do dziś w podziemiach kopalni znajduje się
jego laboratorium. Podobno w kopalni czuje
się też obecność dusz górników, którym nikt
nie przyszedł z pomocą po zawaleniu się sztol
ni i którzy zginęli pogrzebani żywcem.
Do innej części kopalni weszłyśmy Sztolnią
Czarną, znajdującą się naprzeciw kamienioło
mu łupków mikowych. Doprowadziła ona nas
do wspaniałego podziemnego wodospadu.
Sztolnia ta fascynuje nie tylko naukowców,
lecz także poszukiwaczy skarbów. Podobno
pod koniec II wojny światowej Niemcy ukryli
tu sporo wartościowych przedmiotów.
Na własną rękę podążyłyśmy do Złotego Jaru,
gdzie znalazłyśmy wejście do kolejnej sztolni
prowadzącej w podziemia kopalni - Sztolni
Książęcej.
Kolejnym punktem programu było poszukiwa
nie u podnóży Góry Haniak serpentynitów

Wejście do kopalni uranu w Kletnie

i występujących w nich, między innymi, arsenopirytu, lóllingitu, pirytu, chalkopirytu.

Ostatnim punktem programu było dotarcie do
Jaskini Radochowskiej. Jaskinia ta powstała na
skutek rozpuszczania przez wodę wapieni kry
stalicznych występujących w obrębie łupków
łyszczykowych. Prowadzą do niej trzy wejścia.
Środkowe jest zasypane. Obecnie jaskinia jest
niezagospodarowana, korytarze prowadzące od
wejść są niskie i ciasne. Podłoże jest miejsca
mi śliskie i błotniste. Do jaskini weszłyśmy
kolejno dwoma dostępnymi, sztucznie utwo
rzonymi wejściami. Zwiedziłyśmy tylko frag
menty korytarzy ze względu na trudności
w poruszaniu się całej grupy.
We wtorek podążyłyśmy na południe w kierun
ku Śnieżnika. Pierwszym celem wycieczki była
Jaskinia Niedźwiedzia, jeden z najcenniejszych
obiektów przyrody nieożywionej w tej części
Sudetów. Jaskinia znajduje się na południe od
miejscowości Kletno. Nazwę swą zawdzięcza
znalezionym w niej kościom niedźwiedzia ja 
skiniowego. Idąc korytarzami jaskini miałyśmy
okazję prześledzić rozmaite formy naciekowe,
utworzone przez przepływające wody. W ko
rytarzach i salach ujawniały się różnej wielko
ści stalaktyty, stalagmity, stalagnaty i draperie.
Sala Szampańska, Sala Pałacowa, Sala Nie
dźwiedzia Jaskiniowego, Wielka Kaskada,
Piersi Afrodyty - to nie wszystkie atrakcje, któ
re można było tu zobaczyć. Po takich wraże
niach należało zrobić sobie krótki spacer. Wy
brałyśmy się w kierunku Śnieżnika, zbierając
po drodze gnejsy, łupki łyszczykowe i amfibolity. W drodze powrotnej odwiedziłyśmy ka
mieniołom marmurów Kletno II, a następnie
Muzeum Ziemi, gdzie między innymi można
zobaczyć skamieniałe jaja dinozaura. Kolej
nym obiektem geoturystycznym, który zrobił
na nas wielkie wrażenie, była kopal
nia uranu w Kletnie. To najmłodsza,
udostępniona w 2002 roku podziem
na trasa turystyczna. Nie każdy decy
duje się zwiedzić ten obiekt ze wzglę
du na obawę przed promieniowaniem.
Przewodnik zapewnił jednak, że obec
nie nie ma już zagrożenia i w kopal
ni jest bezpiecznie. Ściany korytarzy
mienią się tu różnymi barwami, po
chodzącymi od rud żelaza (między in
nymi hematytu), fluorytu, miedzi
i srebra, występujących w marmurze
Marianna. Te surowce eksploatowano
tu przed odkryciem uranu. Mroczny
okres dla kopalni rozpoczął się
w 1948 roku, gdy radzieccy specjaliści
stwierdzili występowanie tu silnego
promieniowania, co dało początek eksploata
cji rud uranu. Przemierzając podziemia kopal
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ni słuchałyśmy z zapartym tchem opowiadań
przewodnika na temat tragicznej w skutkach
pracy górników. Nie byłyśmy w stanie wyobra
zić sobie ile ludzi umarło wskutek napromie
niowania, pracując w kopalni tylko po to, aby
Rosjanie mogli zdobyć uran do produkcji bom
by atomowej. Górnicy pracujący w kopalni
uranu zobowiązywali się do zachowania tajem
nicy, pomimo tego, że w większości przypad
ków nie wiedzieli co eksploatują i dlaczego
otrzymują tak wysokie wynagrodzenie za pra
cę. Obserwując piękne, kolorowe fluoryty od
słaniające się na niektórych fragmentach ścian
korytarzy kopalni, zapragnęłyśmy zdobyć choć
niewielkie okazy tego minerału. Po opuszcze
niu kopalni udałyśmy się na położoną w oddali
hałdę w poszukiwaniu fluorytów. Okazało się,
że na hałdzie można znaleźć nie tylko fluoryt,
lecz także ciekawe okazy hematytu i innych
minerałów. To był naprawdę dzień pełen wra
żeń.
W środę, udałyśmy się do Muzeum Górnictwa
w Nowej Rudzie. Po drodze miałyśmy okazję
zobaczyć kamieniołom Gabra w Słupcu.
W muzeum zwiedziłyśmy sale wystawowe,
w tym oryginalną dyspozytornię oraz sztolnię
o długości 700 m, w której można było zoba
czyć sprzęt i wyposażenie górników pracują
cych w kopalni węgla. Atrakcją był również
przejazd w sztolni kolejką, którą poruszali się
po kopalni górnicy. Następnie wyruszyłyśmy
w kierunku Srebrnej Góry aby zwiedzić twier
dzę, na temat której krążą legendy mówiące o ukry
tych tu przez Niemców skarbach. Twierdzy ta,
która nigdy nie została zdobyta, ma sporo pod
ziemnych kondygnacji. Zwiedziłyśmy główną
część twierdzy, Fort Donżon. Wewnątrz murów
zamku, na dziedzińcu znajduje się wystawa
broni ciężkiej. Nas interesowały jednak najbar
dziej taras widokowy, skryte, głębokie studnie
oraz system korytarzy prowadzących
do coraz to niższych kondygnacji
twierdzy. Czy jest możliwe, aby zgodnie z tym co mówi jedna z legend
- właśnie tu była ukryta Bursztynowa
Komnata?
Środową wycieczkę zakończyłyśmy
spacerem po rynku w Lądku Zdroju,
zabytkowym uzdrowisku znanym
z leczniczych wód termalnych, które
powstało prawdopodobnie już w XIII
wieku. Na rynku uwagę zwraca Ra
tusz, zabytkowe kamienice z XVIII
wieku, barokowa kolumna Trójcy
Świętej oraz pręgierz.
Ostatnie dni praktyki przeznaczyły
śmy na zwiedzanie wybranych obiek

tów geoturystycznych w rejonie Lądka Zdro
ju. Wśród nich znalazły się ciekawe odsłonię
cia skał i kamieniołomy oraz zabytkowe gór
nicze miasteczka. Na uwagę zasługuje Stronie
Śląskie, miasteczko będące siedzibą księżnej
Marianny Orańskiej, która przyczyniła się do
rozwoju tego rejonu Ziemi Kłodzkiej. Jej imie
niem nazwano marmur, którego eksploatację
rozpoczęto właśnie z inicjatywy M arianny
Orańskiej. Znajdujący się, u podnóża Wzgórza
Krzyżnik, na południowy-zachód od Stronia
Śląskiego, kamieniołom marmuru Marianna,
miałyśmy okazję zwiedzić. W kamieniołomie
można było zaobserwować marmur o zróżni
cowanej kolorystyce, od śnieżnobiałego, po
przez szary, różowy, zielonkawy do brązowe
go. Po zebraniu okazów udałyśmy się do Stro
nia Śląskiego do Huty Szkła Kryształowego
Violetta. Tu miałyśmy okazję prześledzić ko
lejne etapy powstawania karafek, wazonów,
kieliszków i innych produktów tworzonych ze
szkła kryształowego. Misterne, skomplikowa
ne nieraz wzory na wyrobach kryształowych są
wykonywane ręcznie. Podziwiałyśmy pracow
ników huty, którzy z wielką precyzją tworzyli
motywy kwiatowe i inne wzory na kryształach
wysyłanych w różne części świata.
Kolejnym celem naszej wycieczki była miejsco
wość Sienna, obecnie prawie całkowicie wylud
niona wieś poniżej Czarnej Góry i Przełęczy Puchaczówka. Znajduje się tu kościół św. Michała
z XVIII wieku oraz kilka zabytkowych domów.
Po II wojnie światowej poszukiwano tu rud ura
nu. Obecnie główną atrakcją Siennej jest wyciąg
krzesełkowy prowadzący na szczyt Czarnej
Góry oraz wyciągi narciarskie, oblegane zimą
przez amatorów narciarstwa zjazdowego.
Znanym zabytkowym miasteczkiem górniczym
jest Bolesławów, położony pomiędzy masy
wem Śnieżnika a Górami Bialskimi, w górnej

Rzeźby w Ogrodzie Oliwnym w Bolesławowie

części doliny Morawki. W Bolesławowie za
chował się charakterystyczny prostokątny ry
nek oraz domy z XIX wieku. Na rynku znaj
duje się zabytkowa rzeźba św. Ksawerego
a powyżej rynku kościół św. Oblata z końca
XVII wieku. Idąc w górę od Kościoła po sto
ku Zawady doszłyśmy do kamiennego Ogrodu
Oliwnego, w którym można zobaczyć grupę
rzeźb z XIX wieku.
Zabytkowymi obiektami w Lądku Zdroju, któ
re musiałyśmy zobaczyć podczas naszej prak
tyki, były: Zdrój, kościół Narodzenia Najświęt
szej Marii Panny, figura św. Jana Nepomuce
na znajdująca się na kamiennym moście na
Białej Lądeckiej. Odwiedziłyśmy również Arboretum.
Praktykę zakończyłyśmy, zwiedzając wybrane,
interesujące nas obiekty geologiczne. Pierw
szym celem był Szary Kamień, wielki blok ba
zaltowy, znajdujący się w lesie przy drodze
prowadzącej z Lądka Zdroju do Złotego Sto
ku. Wokół leśnej dróżki prowadzącej do pola
ny, na której odsłaniał się Szary Kamień, moż
na było wszędzie spotkać skały bazaltowe. Sam
Szary Kamień to olbrzymi blok bazaltowy
schowany wśród drzew. Po zebraniu pojedyn
czych okazów skał podążyłyśmy w kierunku
granicy polsko-czeskiej w Lutyni. Jadąc drogą
prowadzącą do granicy podziwiałyśmy malow
nicze krajobrazy. W końcu dotarłyśmy do ka
mieniołomu bazaltów Szwedzkie Szańce.
To wymarzone miejsce dla geoturysty i geolo
ga. Tu miałyśmy okazję podziwiać sześciokąt
ny cios bazaltowy. Sporo czasu zabrało nam
poszukiwanie kryształów oliwinów. Biegały
śmy tam i z powrotem po kamieniołomie, zbie
rając coraz więcej okazów. W końcu trzeba
było opuścić ten uroczy zakątek i skierować się
do ostatniego celu naszej wyprawy, do Nowej
Bieli, na poszukiwanie tonalitów - grubokry-

Kamieniołom bazaltów "Szwedzkie Szańce"

stalicznych, głębinowych skał magmowych,
stanowiących jedno z przejściowych ogniw po
między granitem i diorytem. Przy okazji zabra
łyśmy też na pamiątkę okazy skał metamorficz
nych - gnejsów i amfibolitów, występujących
licznie w dolinie rzeki Białej Lądeckiej w re
jonie Nowej Bieli.
Bogate we wrażenia, mając w pamięci wszyst
kie ciekawe obiekty, które zwiedziłyśmy oraz
pełne worki ciekawych minerałów i skał mo
głyśmy, choć z żalem, powrócić do domu.
Fot. A. Chodorowska
K. Stanie uda

Inicjatywy ChFPN
o FORUM ? Dobry start STARTERa
| ►J
o Październik 2004 roku. Nowy
u
^ r°k akademicki. Kolejny gorący °^res na wszystkich uczelniach wyższych. Dla wielu stu
dentów i wykładowców to już rutyna, jednak
dla tysięcy osób jest to początek przygody ze
studiami. Przygody, która niesie ze sobą wiele
wątpliwości i znaków zapytania: Jak to wszyst-

ko będzie wyglądać? Czy dam sobie radę? Czy
znajdę nowych przyjaciół? Z kim zamieszkam?
Czy będzie mnie stać na to, aby się
utrzymać na studiach? Jak się uczyć,
żeby w sesji nie mieć większych pro
blemów?
Gdy człowiek przekracza po raz
pierwszy progi uczelni, w jego głowie
piętrzą się tysiące pytań i własnych
wyobrażeń. Nowe środowisko, nowi
ludzie, nowe wymagania. Podobno
początki są zawsze trudne. Jedni
łatwiej przystosowują się do nowych
warunków, innym przychodzi to trud
niej. Aby wyjść naprzeciw potrzebom
studentów, głównie tych z pierwsze
go roku, aby ułatwić im chociaż w ja 
kimś stopniu start na studiach, od kil
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ku lat wydawany jest "Starter" magazynu "Pod
Prąd". Starter to dystrybuowany na dużą ska
lę bezpłatny przewodnik dla studentów pierw
szego roku. Magazyn ten od kilku lat jest zna
ny już m.in. w takich miastach akademickich
jak Kraków, Warszawa, czy Gdańsk. W tym
roku po raz pierwszy również studenci Poli
techniki Śląskiej w Gliwicach mogli otrzymać
go do rąk. Starter składa się z dwóch części:
ogólnopolskiej i lokalnej. W części ogólnopol
skiej można znaleźć artykuły odnoszące się
bezpośrednio do życia i przetrwania na stu
diach (czyli m.in. o tym jak usprawnić pamięć
i przyspieszyć uczenie, jak zarobić, o diecie,
imprezach czy mieszkaniu w akademiku, itp.).
Natomiast w części lokalnej praktyczne infor
macje o mieście, w którym się studiuje: plan
miasta i kalendarz, adresy, telefony, informa
cje na temat tego, gdzie można dobrze zjeść,
pobawić się, spędzić wolny czas.
Starter w Gliwicach to nie jest tylko akcja na
początku października związana z kolportażem
tego magazynu. To efekt kilkumiesięcznych
przygotowań: szukania sponsorów, informacji
o mieście, załatwianie zezwoleń. Wiele spo
tkań, rozmów i dyskusji. To efekt pracy grupy
osób: z różnych organizacji, kościołów czy sto
warzyszeń (m.in. Chrześcijańskiego Forum
Pracowników Nauki, Chrześcijańskiego Stowa
rzyszenia "Dom Przymierza", Katolickiej Wspól
noty Studenckiej "Betania", Ewangelickiego
Duszpasterstwa Akademickiego i Chrześcijań
skiego Stowarzyszenia Akademickiego), stu
dentów i wykładowców, osób które zajmowały
się tym wszystkim w ramach swojego wolne
go czasu, aby pomóc studentom pierwszego
roku odnaleźć się w Gliwicach. Aby ułatwić im
start na uczelni, aby zapoznać ich chociaż
w minimalny sposób z tym wszystkim co dzie
je się w mieście, jak również wskazać na war
tości moralne, bez których trudno mówić o roz
woju człowieka.
W pierwszych dwóch tygodniach październi
ka rozdano około 4000 egzemplarzy tego ma
gazynu. Starter był rozdawany na kilku wydzia
łach bezpośrednio przed albo po inauguracji.
Na innych zaś bezpośrednio przed lub po za
jęciach. Niektórzy studenci podchodzili począt
kowo nieufnie, nie wierząc, że mogą dostać coś
za darmo. Zazwyczaj jednak zabierali gazetkę
z radością. Rzadko zdarzały się osoby, które
odmawiałyTNaj większym jednak zainteresowa
niem cieszyła się kawiarenka na kółkach.
Przed Wydziałem Budownictwa na kilka dni
(4-7 października) stanął TeaBus. Autobus,

przy którym również były rozdawane gazetki,
a w środku można było się napić kawy lub her
baty w zamian za wypełnienie ankiety. W ten
sposób magazyn ten trafił w ręce nie tylko stu
dentów pierwszego roku, ale także osób, które
już jakiś czas studiują. Wielu z nich zadawało
pytania: dlaczego, gdy oni byli na pierwszym
roku nie dostali czegoś takiego do ręki? Z po
czątku TeaBus był atrakcją, którą oglądaną się
z zewnątrz. Jednak osoby, które odważyły się
wejść do środka bardzo często wracały w to
warzystwie swoich przyjaciół. Często przycho
dziły tam większe grupy po zajęciach lub
w przerwie. M omentami robił się ogromny
tłum tak, że czasem ciężko było się przepchnąć
z herbatką albo kawką. Klimat TeaBusa two
rzyli właśnie studenci.
Dla niektórych TeaBus stał się m iejscem,
w którym przez tych kilka dni mogli nie tylko
napić się herbatki, wypełnić ankietę, ale także
porozmawiać o rzeczach, które ich dotykają.
Często spotykali się w nim studenci z pierw
szego roku i starszych lat tego samego kierun
ku. Wiele razy starsi stażem studenci mogli słu
żyć radą tym początkującym. Dużym zaskocze
niem dla niektórych osób było to, że od czasu
do czasu do TeaBusa wpadał, któryś z wykła
dowców, interesow ał się tym co się dzieje
i normalnie rozmawiał ze studentami (czasami
również udzielając rad). Jedno jest pewne: stu
denci byli niepocieszeni w momencie kiedy
TeaBus odjechał.
W kolejnych dniach tj. od 11-13 października
w godzinach dopołudniowych na Wydziałach:
Automatyki, Górnictwa i Budownictwa stanę
ły w głównym holu stoliki z zachęta do wypeł
niania ankiet. Każdy, kto przeczytał gazetę był
zachęcany do tego, by wypełnić ankietę. Każ
dy student pierwszego roku od razu za wypeł
nienie ankiety w loterii wygrywał słodycze,
książkę, albo płytkę CD. Studenci starszych lat,
którzy wypełnili ankietę i osoby, które wrzucą
wypełniona ankietę do skrzynki stojącej na
Wydziale Automatyki wezmą udział w losowa
niu nagród 5 listopada.
Można zadać sobie pytanie po co robić tyle za
mieszania wokół ankiet? Odpowiedź jest pro
sta: aby poznać opinię na temat tego numeru,
ale przede wszystkim - aby w następnym roku
(jeżeli będzie istniała taka możliwość) przygo
tować Starter, który jeszcze lepiej trafi w po
trzeby i oczekiwania studentów.
Z ankiet, które już zostały wypełnione wyni
ka, że w opinii większości ankietowanych stu

dentów Starter jest fajną, ciekawą, przydatną,
pozytywną inicjatywą. Oto kilka opinii po jego
przeczytaniu: "Bardzo fajna gazeta, wszystko
opisane z dużym poczuciem humoru... i tak
trzymać. No i przede wszystkim prawdziwa".
"Jest bardzo pomocny. Dzięki niemu dowie
działem się o tym jak poruszać się po uczelni,
jak się uczyć i ogólnie jak odnaleźć się w no
wym środowisku. Tak trzymać!" "Dużo prak
tycznych informacji, nie ma nic o nowych tren
dach w modzie, o "odjazdowych imprezach"
(jako plus). Nie jest dochodowy - nie posługuje
się trikami, żeby zdobyć klientów, konkretny,
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mało ściemniania, nie ma reklam". "Gazeta
z wieloma potrzebnymi informacjami. Przy
datna w wielu sytuacjach".
Wieczorami imprezy towarzyszące dystrybucji
Startera i zbieraniu opinii na jej temat, odby
wały się w klubie studenckim "Program".
11 października odbył się w nim koncert
Qltury (zespołu z Jastrzębia Zdroju), który po
przez swoje teksty zachęca do przemyśleń na
temat pozytywnych wartości w życiu młodych
ludzi - takich jak przyjaźń, miłość czy radość.
Klub był pełen, a studenci najwyraźniej dobrze
się bawili. Zachęciło ich to z pewnością do
tego, by również następnego dnia przyjść do
"Programu", tym razem na koncert unplugged
M artijna Krale (wokalisty rockowej grupy

"Fruhstuck"). Martijn w akustycznej aranżacji
wykonywał piosenki macierzystej grupy
"Fruhstuck" oraz covery utworów znanych
z radia i telewizji. Martijn doskonale i szybko
nawiązał kontakt z publicznością. Potrafił ich
rozśmieszyć ale także nakłonić do refleksji
dzieląc się tym, co jest dla niego ważne
w życiu. Jednocześnie zachęcił studentów do
tego by razem z nim śpiewali. Po koncercie
wiele osób pytało się o kolejny koncert Mar
tijna w Gliwicach - a to chyba najlepsza reko
mendacja.
Po obu koncertach każdy mógł się wypowie
dzieć w krótkich ankietach m.in. o tym, co my
śli o takich imprezach. Dużym zaskoczeniem
było to, że po koncercie większość osób od
razu, bez większego namawiania (w odróżnie
niu od tego co działo się do południa, kiedy
było trzeba ludzi bardzo zachęcać) chwyciła do
rąk ołówki i napisała swoje zdanie. Co więcej
okazało się, że prawie wszyscy pozytywnie wy
powiadali się o koncertach i są bardzo zainte
resowani wzięciem udziału w podobnych im
prezach.
W ostatnim dniu (13 października) związanym
z promocją Startera, również w "Programie",
odbyły się warsztaty tańca. Ludzie biorący
w nich udział początkowo musieli przełamać
pewne bariery psychiczne związane z tańcem,
ale... Udało się! Jedynym minusem było to, że
w międzyczasie w "Programie" studenci oglą
dali mecz piłki nożnej, który niestety zakłócał
przebieg warsztatów. Uczestnicy jednak pomi
mo przeszkód dotrwali do końca dobrze się
bawiąc.
Jeżeli chodzi o całą akcję związaną ze Starte
rem - to nie koniec, ale dopiero początek... Po
czątek (miejmy nadzieje) wieloletniej akcji,
która będzie pomagać studentom pierwszego
roku w odnalezieniu się w nowej sytuacji
i miejscu.
Korzystając z okazji chcemy podziękować
przede wszystkim władzom Politechniki za
zgodę i możliwość dystrybucji Startera na te
renie uczelni, jak również każdej osobie, któ
ra w jakikolwiek sposób przyczyniła się do
tego, aby cała ta akcja mogła się odbyć. Nie
sposób wymienić tu wszystkich osób, organi
zacji, stowarzyszeń, kościołów, ale pragnień. złożyć serdeczne podziękowania za życzli
wość, pomoc, wkład finansowy, dobre słowo
i radę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
również możemy liczyć na Państwa przychyl
ność i pomoc.
Ewa Świerży
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GODNE
I
ODNOTOWANIA
• W a k a cje z B E S T
Wakacje są dla studentów czasem stwarzają
cym wiele możliwości. Można się po prostu re
laksować po czerwcowych egzaminach, moż
na zdobyć doświadczenie zawodowe podczas
praktyk, czy też spróbować podreperować wła-

skiego, jak i sama konstrukcja, podziw iana
przy wieczornym oświetleniu.
Wszystko to odbyło się w ramach programu
M iędzynarodowych Kursów N aukow ych BEST Courses. Jest to priorytetowy projekt dla
każdej z 64 grup BESTu w Europie. Kalendarz
Kursów podzielony jest na 3 sezony: Winter
Courses, Spring Courses oraz Summer Courses.
Dzięki temu, że BEST Gliwice organizuje raz
w roku tego typu kursy, do innych miast stare
go kontynentu pojechać może każdy student
Politechniki Śląskiej. Jedynym warunkiem jest
wypełnienie internetowego formularza, a jedy
nymi kosztami, które musi ponieść są bilet
i skromne kieszonkowe. A naprawdę warto.
Jest to jedna z niewielu okazji by zwiedzić Eu
ropę wzdłuż i wszerz nie narażając domowe
go budżetu na poważne obciążenia. Ponadto,
po nawiązaniu międzynarodowych znajomości
można zacząć podróżować jeszcze więcej!
Program BEST Courses to nie tylko kursy na
ukowe, ale również wypoczynkowe. Grupa
BEST Gliwice zorganizowała w sierpniu tego
roku także tego typu kurs. W czasie "1000
BEST Miles - Best Exploration Survival Tour"
przebyliśmy z grupą naszych europejskich ró
wieśników 1000 mil, zwiedzając Polskę i od
dając się sportom ekstremalnym: wspinaczce
górskiej w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
spływie kajakowym i trampingu rowerowym
w Borach Tucholskich, raftingu w Pieninach.
Nie brakowało wrażeń!

Zagraniczni studenci przed pierwszą wycieczką po
Gliwicach

sny budżet. Ale chodzić na zajęcia na uczelnię?
A jednak!
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W lipcu br. Stowarzyszenie Studentów BEST
Gliwice gościło 20 ambitnych studentów z 17
krajów Europy, którzy przybyli tu na kurs na
ukowy "Sell yourself! The BEST ways to manage and create Public Relations", aby zgłębiać
tajniki zarządzania produkcją i marketingu.
Obok zajęć dydaktycznych, przygotowanych
i przeprowadzonych przez prof. Barbarę Skołud wspólnie z kadrą Wydziału Mechaniczne
go Technologicznego, znaleźliśmy czas na za
bawę i wycieczki do najciekawszych i najbar
dziej popularnych miejsc południowej Polski.
Oprócz Gliwic, studenci mieli okazję zwiedzić
kopalnię soli w Wieliczce, Ojców oraz Kra
ków. Ogromne wrażenie zrobiła na nich histo
ria gliwickiej radiostacji opowiedziana przez
Klucznika Radiostacji, pana Andrzeja Jarczew-

Przeprawa na drodze Kursu "1000 Miles'

Nie spoczęliśmy jednak na laurach i z chwilą
zakończenia kursów letnich rozpoczęliśmy pra
cę nad kolejnym projektem - II Targami "No
woczesny Student". Kontaktując się z obcokra
jowcami zdaliśmy sobie sprawę ile naprawdę
znaczy dziś znajomość języków obcych. Z ko
lei, żeby móc później odwiedzać znajomych za
granicą, potrzebne są fundusze i bilet. Z tego
powodu już po raz drugi zaprosiliśmy przed
stawicieli szkół językowych i banków, oraz fir

my turystyczne, by każdy mógł się dowiedzieć
wszystkiego w jednym dniu i jednym miejscu!
Zarówno Kurs Naukowy, jaki i Targi "Nowo
czesny Student" patronatem honorowym
wspierali Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab.
inż. Ryszard Wilk oraz Prezydent Miasta Gli
wice, Zygmunt Frankiewicz.
Uwieńczeniem naszych starań była zabawa
"Cartoon Party" - 19 października klub stu
dencki Spirala zapełniony był studentami prze
branymi za bajkowe postacie.
To było zakończenie pierwszego etapu działal
ności BESTu w tym roku akademickim. Teraz
zaczynamy pracę na kolejnymi przedsięwzię
ciami. Zapraszamy na nasza stronę interne
tową, gdzie znajdują się informacje co, gdzie
i kiedy: www.BEST.gliwice.pl
Karolina Wypych
BEST Gliwice

• D yplom F H M u n ster dla n aszych
stu d en tó w
Z oceną "bardzo dobry" dwoje studentów
z Polski ukończyło studia na dwunarodowym
toku studiów "Angewandte Materialwissenchaften" (Inżynieria materiałowa) w Wyższej
Szkole Technicznej Munster (Fachhochschule
Munster). Opiekunami pracy magisterskiej
Marty Szulc byli Horst Altenburg, były pra
cownika dydaktyczny na specjalności inżynie
ria chemiczna oraz dr hab. Robert YaBen

W pierwszym rzędzie: Dr Julian Plewa, Adam
Szatkowski, Marta Szulc, prof. Małgorzata SopickaLizer, prof. Horst Altenburg; w drugim rzędzie:
dr hab. Robert N/alJen i prof. Michael Bredol

• N a g ro d a dla k sią żk i
" Strefa A u sch w itz-B irk en a u "
M a rk a R a w eck ieg o
Z przyjemnością informujemy, że w paździer
niku tego roku kapituła konkursu Generalnego
Konserwato
ra Zabytków
i Stowarzy
szenia Konm
serw atorów
Zabytków na
najlepsze
prace nauko
we, projekto
we i popula
ry z a to rs k ie
z dziedziny
ochrony za
bytków i mu
zealnictwa
przyznała na
grodę w ka
tegorii prac naukowych Panu dr arch. inż. Mar
kowi Raweckiemu, pracownikowi Wydziału
Architektury naszej uczelni za pracę: "Strefa
Auschwitz-Birkenau" wydaną nakładem Wy
dawnictwa Politechniki Śląskiej w październi
ku 2003.
Publikacja prezentuje efekty i opisuje tok pio
nierskich badań przeprowadzonych w latach
1992-1999 przez absolwentów Politechniki
Śląskiej - gliwickich architektów Jadwigę
i Marka Raweckich - nad zagadnieniami stre
fy ochronnej Państwowego Muzeum A u
schwitz-Birkenau, ujętej na liście dziedzictwa
światowego UNESCO. W zajmujący sposób
Autor prowadzi Czytelnika przez zawiłości or
ganizowania po wojnie Muzeum i jego kolej
nych stref ochronnych, przez perypetie i zda
rzenia towarzyszące podjętym badaniom, któ
re miały na celu zidentyfikowanie miejsc
i obiektów byłego obozu zagłady oraz określe-

październik 2004

Obóz namiotowy w Borach Tucholskich

z Centrum Badawczego Jiilich. Młoda badacz
ka testowała nowe materiały przeznaczone dla
warstwy ochronnej łopatek turbin. Adam Szat
kowski badał kryształy luminescencyjne, zaś
pracę magisterską wykonywał pod opieką prof.
dr Michaela Bredol na kierunku inżynieria che
miczna. W obronie pracy magisterskiej uczest
niczyli dr hab. Robert Vassen z Centrum Ba
dawczego Jiilich oraz prof. Małgorzata Sopicka-Lizer z Politechniki Śląskiej.
Internetowy serwis prasowy
FH Munster

r
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nie zasad ich ochrony konserwator
skiej. Prezentowane prace obejmują
szerokie spektrum problematyki, za
równo w zakresie planowania prze
strzennego, prawa budowlanego, jak
i zagadnień społecznych, prawnych
i uwarunkowań historycznych okresu
przed 1939 rokiem, z lat 1940-1945
oraz specyfiki powojennych przeobra
żeń zachodzących w tym szczegól
nym obszarze.
Przyznana nagroda jest docenieniem
19-letniego zaangażowania naszego
środowiska naukowego w powyższą
Spotkanie towarzyskie uczestników Szkoły CEEPUS
problematykę i potwierdza, że tragicz
z pracownikami Zakładu Mechatroniki IETIP
ne dziedzictwo Auschwitz-Birkenau,
w Stodole w Zbrosławicach
mimo upływu lat, dalej głęboko i ży
tów z Uniwersytetów Technicznych w Ostra
wo sięga w różnorakie aspekty współczesne
wie, Żylinie, Koszycach i Mariborze. Tematy
go życia, wymagając dla zachowania pamięci
ka Szkoły obejmowała mechatronikę, roboty
ofiar również pracy konserwatorskiej w zakre
kę, automatykę i elektrotechnikę. Przez kilka
sie ochrony historycznego krajobrazu i plano
dni uczestnicy Szkoły pracowali razem z dok
wania przestrzennego. Pamiętajmy o tym przed
torantami
i studentami Wydziału Elektryczne
zbliżającymi się obchodami 60-rocznicy wy
go oraz Wydziału Automatyki, Elektroniki i In
zwolenia obozu (27 styczeń 2005 r.).
formatyki, prowadząc wspólnie pomiary na sta
Więcej informacji o nagrodzonej pozycji pod
nowiskach badawczych oraz uczestnicząc w za
adresem: http://wydawnictwo.polsl.pl/pol.aspx
jęciach
dydaktycznych (wykładach i laborato
http://wydawnictwo.polsl.pl/eng.aspx
Red.
riach).
Ważnym przeżyciem było uczestnictwo w Mię
• II C E E P U S S u m m er S ch o o l
dzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickie
Już po raz drugi Zakład Mechatroniki na Wy
go w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
dziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej zor
Dla lepszego wzajemnego poznania duże zna
ganizował - w ramach programu międzynaro
czenia miały wspólne wieczorne spotkania
dowego CEEPUS (Central European Exchanz pracownikami Zakładu Mechatroniki oraz dy
ge Program for Universitiy Studies) - Letnią
plomantami (party przy kominku w "Stodole"
Szkołę dla doktorantów z Czech, Słowacji
w Zbrosławicach, międzynarodowe mistrzo
i Słowenii. Wzięło w niej udział 14 doktoran
stwa w rzucaniu lotkami w klubie "Kropka").
K. Kluszczyński
i
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W laboratorium Instytutu Automatyki
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• O b ie c u ją c a w iz y ta g o ścia
z A u str a lii
W dniach 26-27 w rześnia br. go
ściem Zakładu Mechatroniki Instytu
tu Elektrotechniki Teoretycznej
i Przemysłowej na Wydziale Elek
trycznym był profesor W ojciech
Kuczborski - Head o f the School of
Computer and Information Science
(Faculty of Computing, Health and
Science) na Edith Cowan University w Perth (Australia).
Na zebraniu naukowym prof.
W. Kuczborski zaprezentował dzia-

NOTATKI

PRZEWODNICZĄCEGO
RGSZW
N o ta tk a n r 18 p a ź d z ie r n ik 2 0 0 4
Posiedzenia Prezydium i plenarne Rady Głów
nej, w dniach 20 i 21 października, zbiegły się
z inauguracjami roku akademickiego, powro
tem do zajęć dydaktycznych oraz licznymi spo
tkaniami i jubileuszami środowiska akademic
kiego, w których uczestniczyliśmy. Rada pod
jęła ważną uchwałę (nr 120/2004) dotyczącą
modelu kształcenia na poziomie wyższym. Jest
ona efektem kilkumiesięcznej dyskusji, jaka to
czyła się z udziałem całego środowiska akade
mickiego. Została ona przekazana Ministrowi
ENiS wraz z pismem wnioskującym o wyko
rzystanie jej w opracowywaniu niezbędnych
rozporządzeń. Zwróciliśmy się ponadto, aby
część uchwały traktująca o zasadach i trybie
tworzenia standardów nauczania została poda
na do wiadomości w dzienniku Urzędowym
MENiS i stanowiła wykładnię formułowania
nowych standardów nauczania. Ponieważ za
gadnienie jest ważne, omówię je w oddzielnym
opracowaniu. Podjęta uchwała wskazuje kie
runki modernizacji naszego szkolnictwa wy
ższego i proponuje zmiany zasad tworzenia
standardów nauczania celem dostosowania
edukacji do potrzeb społecznych i gospodar
czych. Nowe standardy winny wkomponowy
wać się w Proces Boloński i być na tyle ela
styczne, aby po zmianach ustawy dały się do
stosować do nowych regulacji. Rada negatyw
nie zaopiniowała poselski projekt ustawy o Na
rodowym Funduszu Stypendialnym, który

wpłynął z Kancelarii Sejmu RP. Projekt ten za
wiera propozycje odstąpienia od aktualnych
form pomocy materialnej dla studentów ze
strony państwa i zakłada gromadzenie środków
- między innymi 1% odpisu od podatku docho
dowego dla osób fizycznych - na wydzielonym
koncie. W opinii Rady kwota podana w uza
sadnieniu projektu ustawy jest znacząco prze
szacowana w stosunku do faktycznych możli
wości zgromadzenia środków. Rada odniosła
się przychylnie do zmian nazw - dodania na
zwisk patronów - Państwowej Wyższej Szko
ły Zawodowej w Wałbrzychu i Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Zaopi
niowanych zostało 15 wniosków uczelni o uzy
skanie uprawnień do nadawania stopni nauko
wych, projekt rozporządzenia w sprawie sty
pendiów MENiS za osiągnięcia w nauce i wy
bitne osiągnięcia sportowe oraz kolejne stan
dardy nauczania. Rada zgłosiła 28 kandydatów
do Państwowej Komisji Akredytacyjnej II ka
dencji. Profesor Jerzy Osiowski został powo
łany na przewodniczącego Centralnej Komisji
Wyborczej Rady Głównej.
5 i 6 października obchodzony był przez Poli
technikę Gdańską jubileusz 100-lecia politech
niki w Gdańsku oraz 60-lecia Politechniki
Gdańskiej. Na centralnej uroczystości, w któ
rej uczestniczyłem wraz z wiceprzewodniczą
cym Janem Madeyem, obecni byli Prezydent
RP, Marszałek Senatu, Ministrowie Edukacji
Narodowej i Sportu oraz Nauki i Informatyza
cji, a także liczni goście - duchowni, politycy,
przedstawiciele sfer społecznych i gospodar
czych. Politechnika Gdańska nadała godność
doktora honoris causa profesorom Leonowi
Kieresowi i Lechowi Kobylińskiemu. Dla
Gdańska i Trójmiasta był to pierwszy tak do
niosły jubileusz utworzenia szkoły wyższej nawiązujący do przeszłości i powojennych
zmian. Ważne było posiedzenie Prezydium
KRASP, 5 października, oraz spotkanie z Mi
nistrem ENiS, 6 października. Uroczysty koncert
w nowej sali Filharmonii Bałtyckiej oraz wspa
niały pokaz sztucznych ogni były dopełnieniem
ważnego dla całego Pomorza wydarzenia.
Na zaproszenie rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, profesora
Andrzeja Bałandy, wygłosiłem wykład na uro
czystości inauguracji roku akademickiego 8 października - zatytułowany "Ewolucja
modelu szkolnictwa wyższego w Polsce". Mia
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łalność naukowo-badawczą i dydaktyczną swo
jej jednostki, a następnie - po zwiedzeniu la
boratoriów i stanowisk badawczych Zakładu
Mechatroniki - przedyskutowano możliwości
bliższej współpracy. W godzinach popołudnio
wych miało miejsce kolejne spotkanie, w któ
rym uczestniczyli: dziekan Wydziału Automa
tyki, Elektroniki i Informatyki prof. Jerzy Rut
kowski i dyrektor Instytutu Informatyki prof.
Stanisław Kozielski.
K. Kluszczyński
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łem okazję zapoznania się z osiągnięciam i
Uczelni oraz jej znaczeniem dla lokalnej spo
łeczności.
11 października uczestniczyłem w konferencji
zorganizowanej przez Pom orską Akademię
Pedagogiczną w Słupsku, która odbyła się
w Ustce, pod hasłem "Edukacja a zrów no
ważony rozwój w jednoczącej się Europie".
W wystąpieniu na temat "Edukacja ekolo
giczna na poziom ie podstawowym , gim 
nazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym"
uwypukliłem gdzie oraz w jakim zakresie i
formach ma miejsce kształcenie obejmujące
problematykę ekologiczną w naszym kraju.
Z udziałem Premiera RP, M inistrów oraz
licznych gości odbyło się 14 października
w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, w którym uczestniczyłem.
Jubileusz 60-lecia Politechniki w Białymstoku,
w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć
z
wiceprzewodniczącym
Wojciechem
Mitkowskim, połączony był z posiedzeniem
KRPUT (14-15 października) oraz wyjazdem
do Grodna (16 października) na spotkanie
z przedstawicielami uczelni tego regionu
Białorusi. Rektor Michał Bołtryk prezentował
dorobek uczelni, było otwarcie nowego
budynku Politechniki i jak zwykle owocne
posiedzenie Konferencji Rektorów, na którym
przedstawiłem sprawy "Edukacji akademickiej
na kierunkach technicznych w Polsce - stanu
aktualnego i perspektyw". Serdeczne przyjęcie
w Grodnie uświadomiło mi, że edukacja i na
uka - mimo różnic społecznych i gos
podarczych - to obszary, w których łatwo
znaleźć wspólny język i płaszczyznę współ
pracy.
Zorganizowana 18 października w Politechnice
Wrocławskiej konferencja pod hasłem
"Edukacja i nauka w Narodowym H
«
Planie Rozwoju na lata 2007-2013" *
zgromadziła liczne grono osób, w tym
M inistra Gospodarki i Pracy Wice
premiera Jerzego Hausnera. W wys
tąpieniu zatytułowanym "Przeobra
żenia m odelu kształcenia akade
m ickiego" zasygnalizowałem naj
istotniejsze kierunki zmian jakich
może oczekiwać szkolnictwo wyższe.
W ypowiedź W icepremiera i nawią
zujący do niej głos w dyskusji

profesora Jerzego W oźnickiego w ydają się
wskazywać na czekające nas zmiany w finan
sowaniu uczelni i zarządzaniu nimi. Mija okres
niespotykanego wcześniej w zrostu liczby
studentów, a uczelnie staną przed nowymi
wyzwaniami - o czym m ówił rektor Poli
techniki Tadeusz Luty.
W październiku odbyło się kilka posiedzeń
Podkomisji, wyłonionej z Komisji Edukacji,
Nauki i M łodzieży Sejmu RP, na których
analizowane były kolejne artykuły projektu
ustawy "Prawo o szkolnictw ie wyższym".
Przeanalizowano dalsze rozdziały projektu
prezydenckiego, uznanego za bazowy.
Odłożone do odrębnej dyskusji kwestie modelu
kariery akadem ickiej, przynależności posz
czególnych sektorów szkolnictwa wyższego do
resortów oraz sprawy stypendialne m ają być
podjęte w listopadzie. Wyniki tej dyskusji będą
z pewnością rzutowały na dalsze losy ustawy.
Oczekując na now ą ustawę uczelnie
przygotow ują się do wyboru władz, ciał
kolegialnych oraz instytucji reprezentującej
całe środowisko akademickie - Rady Głównej
Szkolnictwa W yższego - według dotych
czasowych zasad.
Jerzy Błaiejowski

KULTURA
• K o n cert In a u g u r a c y jn y na
W y d z ia le C h e m ic z n y m
Tradycyjnie, jak od wielu lat, 14 października
br. odbył się koncert inauguracyjny na
schodach budynku Wydziału Chemicznego.
Na zaproszenie Dziekana, Rady Wydziału

Artystka i jej dzieła

nych materiałach z wełny, runa, sznura, siza
lu, skóry i włóczki stilonowej.
Motywem przewodnim prac wystawionych w
Galerii Klubu jest to wszystko, co nas otacza,
czyli ludzie, rośliny oraz zwierzęta. W niektó
rych dziełach tematyka jest bardzo surowa, dla
tego, że sama natura dostarcza właśnie takich
tematów.
Katarzyna Pasternak w swojej pracy twórczej
wybrała tkaninę sizal, ponieważ jak sama
mówi: "jest mi najbliższym materiałem". Jed
no z wystawionych dzieł jest wykonane ze
skrawków futra, które są najpierw zszywane,
a dopiero potem tkane; jest więc to materiał
wtórny. W pracach dominuje cała paleta odcie
ni szarości. Czas powstawania dzieł to od
dwóch miesięcy w wzwyż.
A. Rutkowska
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i Samorządu Studenckiego tym ra
zem gościliśmy Zespół Kame
ralistów NOSPR z Katowic w
składzie: Małgorzata Otręba - flet,
Andrzej Otręba - gitara, Małgorzata _
Krzeszowiec - skrzypce, Jarosław
Kosiak - skrzypce, Joanna Ziobro altówka i Andrzej Burzyński wiolonczela. Znów zabrzmiały
melodyjne utwory w pięknym
zabytkowym wnętrzu budynku
Wydziału. Wszyscy urzeczeni byli
świetnym wykonaniem solowych
partii na flecie przez młodą artystkę.
Ogromne możliwości duetu fletgitara mogliśmy ocenić słuchając Fantazji na
tematy z opery "Carmen" G. Bizeta, autorstwa
Franęois Bome'a.
Publiczność dopisała, wypełniając widownię
do ostatniego miejsca i nagradzając artystów
gorącymi brawami. Słuchacze nie zawiedli
się, słuchając pełnych ekspresji utworów
Wolfganga Amadeusza Mozarta - kwartetu
fletowego D-dur KV 285 i Luigiego
Boccheriniego Menuetu A-dur z kwintetu
smyczkowego
op. l l a
także
kwintetu
gitarowego D-dur "Fandango".
Również tradycyjnie, i tym razem w atmosferę
towarzyszącą życiu i twórczości kompozy
torów interesująco wprowadzała słuchaczy dr
Aleksandra Konieczna.
Jak co roku o wszystkie szczegóły związane
z organizacją koncertu i jego scenograficzną
oprawą przydającą blasku temu artystycznemu
wydarzeniu, zadbał dr inż.. Zbigniew Stec.
Koncert ten podobnie jak poprzednie koncerty
przy świecach na schodach budynku Wydziału
pozostanie na długo w pamięci słuchaczy.
E. Bobrowska-Grzesik

SPORT
■ J u d o - n a jm ło d s i

• T kaniny K atarzyn y P astern ak
Wraz z nowym rokiem akademickim w Gale
rii Klubu Pracowników Politechniki Śląskiej
otwarto wystawę prac Katarzyny Pasternak.
Autorka ta ukończyła Akademię Sztuk Pięk
nych w Krakowie - Wydział Grafiki w Kato
wicach, a następnie kontynuowała studia na
Wydziale Malarstwa ze specjalizacją tkaniny
unikatowej, również w ASP w Krakowie. Ka
tarzyna Pasternak tworzy tkaninę artystyczną
o różnych formach, fakturach i zróżnicowa

17 października br. w hali Ośrodka Sportu Po
litechniki Śląskiej została rozegrana 4. Elimi
nacja do ogólnopolskiego turnieju młodzików
i młodziczek. Zawody te, w których wzięło
165 zawodników z 32 klubów województw
śląskiego i opolskiego, miały rangę Mistrzostw
Śląska.

Tytuły Mistrzów Śląska zdobyło troje na
szych reprezentantów:
Martin Jasek (38 kg),
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październik 2 0 0 4

Maciej Golański (50 kg) i
Zofia Rogalska (44 kg).
Nasi zawodnicy zdobyli oprócz tego pięć srebr
nych medali i cztery brązowe.

■ J u d o - n a jsta r si
W dniach 22-24 października br. rozegrano
w Warszawie M istrzostwa Polski Seniorów
z udziałem wszystkich czołowych zawodni
ków.
Klasą dla siebie okazał się niezawodny olim
pijczyk z Atlanty Bronisław Wołkowicz, któ
ry zdobył bezapelacyjnie mistrzostwo w ka
tegorii 90 kg, pokonując w finale przed cza
sem Jacka Kuźmińskiego z Gwardii Opole. To
już jego 15. medal z Mistrzostw Polski (piąty
złoty!). Najlepszy judoka w historii gliwickie
go AZSu ma w swoim dorobku także dwukrot
ne Akademickie Wicemistrzostwo Świata oraz
medal Mistrzostw Europy.
Jego kolega klubowy Ireneusz Kwieciński
wywalczył brązowy medal w kategorii
+100 kg. To już piąty jego medal z Mistrzostw
Polski, ale ten ma szczególne znaczenie, bo
został zdobyty po rocznej przerwie w trenin
gach, spowodowanej wypadkiem samochodo
wym.
C. Garncarz

I

KRONIKA
ŻAŁOBNA

■ W dniu 8 października 2004 roku zmarł
nagle w wieku 64 lat d r h a b . in ż.

H e n r y k K r a u se , p r o fe s o r P o li
t e c h n ik i Ś lą s k ie j, kierownik Zakładu
Podstaw Budownictwa Ekologicznego w Ka
tedrze Procesów Budowlanych.
Nauczyciel akadem icki i naukowiec znany
w kraju i na świecie jako specjalista w dzie
dzinie fizyki budowli; na Wydziale Budownic
twa pracował od 1963 roku.

Członek Sekcji Fizyki Budowli Kom itetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Sekcji Bu
downictwa i Materiałów Budowlanych, czło
nek Rady Izby Inżynierów i Techników Bu
downictwa, Rady Naukowej Ośrodka Badaw
czo-Rozwojowego Budownictwa, juror M ię
dzynarodowych Targów Budownictwa w Ka
towicach.
Za szczególne zasługi dla nauki i dydaktyki był
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, O d
znaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa
Katowickiego, O dznaką Zasłużonem u dla
Politechniki Śląskiej.
W Zmarłym pożegnaliśm y cenionego spe
cjalistę, człowieka oddanego nauce, wielce
zasłużonego dla rozwoju budownictwa w na
szym kraju, bliskiego Kolegę, który na zawsze
pozostanie w naszej pamięci.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 paź
dziernika w Mikołowie.
■ W dniu 9 października 2004 roku zmarł
w wieku 75 lat dr inż. S zym on B anasik,
emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału
Chemicznego Politechniki Śląskiej.
Nieodżałowany, ceniony, długoletni pracownik
naukowo-dydaktyczny, człowiek wielkiej ży
czliwości i skromności, wychowawca i przy
jaciel młodzieży, oddany sprawom społecz
ności akademickiej, wielce zasłużony w dzia
łalności społecznej na rzecz Związku Nauczy
cielstwa Polskiego.
Absolwent Wydziału Chemicznego, z którym
związał całe życie zawodowe. Za działalność
dydaktyczną, naukową i społeczną odznaczony
Krzyżem Kaw alerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną
O dznaką "Zasłużonem u w Rozwoju Woje
wództwa Katowickiego", Złotą Odznaką ZNP,
O dznaką "Zasłużonemu dla Politechniki
Śląskiej", dyplom em uznania Politechniki
Śląskiej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 paź
dziernika w Mikołowie.

Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Bogusław Szewc, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Pol. SI.,
Gliwice, ul. B. Krzywoustego 2, p. 618, tel. 237 16 93, 237 14 81, e-mail: bszewc@polsl.gliwice.pl
Fotografie w nadesłanych m ateriałach są zam ieszczane na odpow iedzialność autora korespondencji.
E dycja sieciow a: U R L :http://w w w .polsl.gliw ice.pl/alm a.m ater/biuletyn/index.htm l
Łamanie komputerowe i druk: Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Kujawska 1, tel. 237 21 97
zam. 379/04

600 egz.

bicszCZADZKIE KRAJOBRAZY
które zachwycały uczestników wycieczki w dniach 2-5 września 2004 r.
Fot. R. Jaku szew ski
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STILE ITALIANO GIOVAm
Międzynarodowy konkurs dla młodych stylistów, Turyn, wrzesień/październik 2004 r.

III miejsce dla projektu “SENSA” Kamila ŁABANOWICZA
studenta V roku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
L’allarme di Lorenza Pininfanna. Premiati i designer di “Stile italiano giovani”

I d i concopi car d u ran tc i t.tnchi del 2006 O rntai gli sp a/j per
realizzare u n a kerm esse del dcsi
gn dcli auto d u ran tc 1'appuntam en to o lim p ico so n o m im m i la
confcrm a am vu da I-orenza Pi
ntn/arina. presidentc del g rupno
carrozzJcri dellA nfia. una aclle
principali sostenltnci della naści
ta d i u n "nuovo salonc". rhósto c
co rretto n sp etto a quello del IJngo tto «Suamo ancora lavorando
per rluscire a concrctizzare un
progettoscrio spiega Pinlnlann a — ch e olire a) design coinvolga
anche U m ondo deUa riccrca, ma
non k piii rcalistico p cnsarc chc
rinizialiv.i vada in porto per Ic
O limpiadi Potrem m o n u s.ire
fo rse d o p o itn o iliillp ro b lcim ićchcscn o risisln ii
ta li traino dci clnaue ccrchi.
q u an d o tu tto gli oceni saranno
puntatisuT orino.riniziatis-adnl1'Anfia. ch c dos*cva esserc allcsn
ta nella parte aulica degli c* Mer
cati Rcnerali. rfschla dl passore tn
M-Tondo piano. G u il Cio. riojK) la
m cscfiiaziotir d -lla kormosse.
avcvo sr.nolli.eaK. chc d u ran tc te

Auto, requiem per il salone
“Non rinasceranel 2006”
diccPininfarina
U nosm accopcr
I orino, l ilia chc Si
conlerm a com e la
capilaledeldcsign
intem azionalc ael
settorc au to e dci
carrozzleri, nono
stanie ilin cc rtcz >.\ .* la soflcrcnza
del coni parto-*, dicc Piiunfarlna. Lo
dim o siran o an ch c
i risultali di partei ipuzionc* al concorso imernazionale-Siile Italiami
Giovnui>, sosieo m o d a lla O u n e ra
d i C .o m m ercio ,
dalia Regione e
•lali Allfl... giulltO
orm ai alla qtiarta

m l» H o r n a m i. »*
licre i ..'Oelyboralin e llesaled ip a-

■i .' MJ\.m
“Unaricetta
perDemel”

A C C E L E R A Z IO N E
d® ll'uscita de l nuovi
m odetli. c h e d e v o n o
e s s e r e com p etrttv i
no n so lo nel p rez zo
m a a n c h e in qualitó.
s a tu r a z io n e d e lla
p rod u zjo n i dl tutti gli
stab illm enti, fine del
r teo rso alla c a s s a
S o n o le ric h ie ste c h e
Flm, R o m e Ullm faran n o all a d di R a t
A uto. H erb ert D em et
(nella foto). II 6 o tto b r e a T onno. O ggi in
R e g io n e . prim a riun io n e d e lla c ab irta di
regia. c o o rd in a ta d a
G higo
lazzo Birago, in via Cttrlo Albeno
16. futoal lO otlobre
IIconconoi* stnio vlnu> dal nu
dovano Stefano Marchettn.
ni. t o n Uprogettu Sinooth.

to dal duo Andrca Loi, sardo, e da
H ubert Tassin. torinesc. ro n il di
strono Piccola laeuar. l ento clas

Scnsa Targhc spcciali sono state
assegnatc al grcco Stratos C hn
slofidcllis c al torinese N azzareno
I.pif ani K iconosctm cnti fuori
concorso ad Aleksci Kuzmtn. russo. a Kmonuolat Jtrrara c allisrae
liana D arena llicv.
Dalie m onovolum c allc sportive. dalie auto c lctuiche alle vetluro per disnbili: sono m olti gli
spunti proposti. Oltre ai progctti
dcl gtovam designer, nel cortile di
Palazzo Hiraeo sono o snuatc otto
concept car fom ltc dalie maggio
n casc di stile Bcrtonc. Carcera
no, (> com n. Floravarui, Idea In
siltutc. Italdcstgn t.iugiaro. Pi
n Infan na e Stola. «M Uioni e m lllo
ni di vetture circolonti in varie
p a n i del m ondo sono nate qui da
not. in nostre unpresc. da m atlte
to nnesl - sottolinca A Jcssandro
Harbcns, presidentc della Gamo
ra di C om m crclo di T o n n o —
azw ndc chc o ccupano settem ila
p ersonę c che rap presentano la
punta di di,im anie dcl d istretto
autom obilistkn picm ontcsc. oltre chc un e t ccUonza dcli c cono
m ia rcgionale- Per I asscssorc al
(p m m c rc io hMcro della Regione
Uro ( acallcr,< «i giovani provonienii tla tutto il m ondo rappreścinano il car design dcl m ondo
ed e mm iwi di orgoRlio per U Picm onte esserc* la culia di tale futuro». Ma tutto qucsto d u ran tc le
Olimpiadi non verra m esso in
mostra.

