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9 listopada 2004 roku Ojciec Święty przyjął na audiencji generalnej przedstawicieli
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
W audiencji uczestniczył JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Wojciech Zieliński wraz z Małżonką
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/Szanowni Państw o,
P raco w n icy P o lite c h n ik i Ś lą sk iej,
C zytelnicy naszego u czeln ian ego biuletynu,
Jak to dobrze, żc w naszym życiu trafiają się chwile,
kiedy natłok bieżących, niekiedy trudnych, niekiedy
przykrych spraw schodzi na dalszy plan... Taki jest
właśnie okres Bożego Narodzenia, kiedy na pierwszy
plan wysuwa się to, co w naszym życiu najwięcej warte uczucia życzliwości, miłości, serdeczności,
życzę Państwu, aby doświadczyli Państwo tych uczuć i przy wigilijnym stole, i przez cały 2005 rok tak
w rodzinnym gronie, jak i w pracy: przy biurku,
komputerze czy tablicy - i żeby udziałem Państwa stała
się radość z obdarzania tymi uczuciami swoich bliskich
i wszystkich, z którymi los nas zetknie.
W ojciech Z ie liń s k i
Rektor
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SENAT
25 października br. odbyło się XXIV zwyczaj
ne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej.
Porządek dzienny przewidywał (w skrócie):
mianowania na stanowisko profesora, sprawy
ośrodków zamiejscowych Uczelni, zatwierdze
nie kandydatów do Państwowej Komisji
Akredytacyjnej, analizę sytuacji dydaktycznej
na Uczelni, analizę realizacji obciążenia dydak
tycznego, sprawy bieżące i wolne wnioski.
■ Wniosek Rady Wydziału Górnictwa i Geo
logii w sprawie pierwszego mianowania dr
hab. inż. Anny Patrzałek na stanowisko pro
fesora nadzwyczajnego w Instytucie Geolo
gii Stosowanej przedstaw ił Dziekan prof.
K. PROBIERZ. Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił prze
wodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Anna Patrzałek od 1996
roku prowadzi zajęcia na Wydziale Górnictwa
i Geologii, a od roku 2002 jest zatrudniona na
stałe w Politechnice Śląskiej. Studia ukończy
ła na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej
we Wrocławiu. Na tym samym wydziale uzy
skała stopień doktora (1982 r.) oraz doktora ha
bilitowanego (2001 r.). Od roku 1973 do 2002
pracowała w Instytucie Podstaw Inżynierii Śro
dowiska PAN w Zabrzu, ostatnio na stanowisku
docenta.
W działalności naukowo-badawczej zajmuje się
geologią kopalnianą i środowiskową, w szcze
gólności:
- rekultywacją zwałowisk górnictwa węgla ka
miennego,
- rekultywacją osadników poflotacyjnych cynkowo-ołowiowych i żelaza,
- wpływem zanieczyszczeń spowodowanych
działalnością przemysłu na różne elementy
środowiska przyrodniczego,
- obudową biologiczną budowli ziemnych,
- wybranymi zagadnieniami gospodarki wod
nej.
W dorobku publikacyjnym ma 58 (po habilita
cji - 10) pozycji. Składają się na nie: 2 (1) mo
nografie, 22 (3) artykuły w periodykach krajo
wych, 6 (2) artykułów w periodykach zagranicz
nych, 20 (3) referatów na konferencjach krajo
wych, 8 (1) referatów na konferencjach między
narodowych.
Dr hab. inż. A. Patrzałek była kierownikiem 7 (po
habilitacji - 3) ważnych projektów badawczych
zleconych przez KBN, W FOŚiGW oraz IPIŚ
PAN. Uczestniczyła w zespołach eksperckich
i jest współautorem 57 (po habilitacji - 5) opra
cowań, opinii i ekspertyz wykonanych dla prze
mysłu wydobywczego i rolnictwa. Przy współ-

r1 ^ ^D ś fc )d k a m i pr^lm^IłoWyfcni opracowai wdrożyfe do praktyki dwa zadania dotyczą
ce rekultywacji zwałowisk po kopalnictwie wę
gla kamiennego i obudowy biologicznej wałów
przeciwpowodziowych wykonanych ze skał karbońskich. Opracowała 9 (po habilitacji - 5) re
cenzji prac naukowo-badawczych. Współpracu
je z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrod
kami naukowymi: Akademiami Rolniczymi we
Wrocławiu i Poznaniu, Instytutem Hodowli i Akli
m atyzacji Roślin, Instytutem Botaniki PAN
w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim, Instytu
tem Terenów Uprzem ysłowionych w Katowi
cach, Instytutem Geodezji i Kartografii Politech
niki Warszawskiej, Institut fur Landesforchung
und Naturgeschutz (Halle), Vyzkumny Ustav
Roślinne Vyroby (Praga), Vysoka Śkola
Zem edelska (Praga), Institutul de Certstarii
Pentru Pedologie si Agrochimie (Bukareszt),
Universitet Craiova, Universitat Essen, TU-VŚB
Ostra va.
Dr hab. inż. A. Patrzałek prowadzi zajęcia (wy
kłady, seminaria, projekty, ćwiczenia) z rekul
tywacji terenów oraz ekologii stosowanej i me
lioracji na studiach dziennych i wieczorowych
na specjalnościach: Kształtowanie Środowiska
na Terenach Górniczych, Geoturystyka, Gospo
darka Wodna. Od 2002 roku jest kierownikiem
specjalności Gospodarka Wodna i uczestniczy
w pracach Wydziałowej Komisji ds. Programów
Nauczania. Opracowała kilkanaście instrukcji
do ćwiczeń terenowych.
Opiekuje się dwoma słuchaczami studium dok
toranckiego, a od 2004 roku jest promotorem
dwóch otwartych przewodów doktorskich.

Senat w tajnym głosow aniu zaakceptow ał
wniosek 46 głosami przy jednym wstrzymują
cym się.
■ W niosek Rady W ydziału Chem icznego
w sprawie pierwszego mianowania dra hab.
inż. Wincentego Thrka na stanowisko pro
fesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizyko
chemii i Technologii Polimerów przedstawił
Dziekan prof. J. SUWIŃSKI. Pozytywną opi
nię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej
przedstawił przewodniczący Komisji, Prorek
tor M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Wincenty Turek, lat 63, jest
zatrudniony w Politechnice Śląskiej od 1963
roku. Stopnie doktora (1972) i doktora habili
towanego (2001) uzyskał na W ydziale Che
micznym Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się
w chemii fizycznej, a jego główne zaintereso
wania naukowo-badawcze to:
- kinetyka reakcji heterogenicznych na katali
zatorach tlenkowych,
- badania katalizatorów stosowanych w ochro
nie środowiska do neutralizacji gazów wylo
towych z instalacji przemysłowych,

Senat w tajnym głosowaniu zaakceptował
wniosek 44 głosami przy jednym przeciwnym.
■ Wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Fi
zycznego w sprawie mianowania prof. dra
hab. inż. Jacka Szubera na stanowisko pro
fesora zwyczajnego w Instytucie Fizyki przed
stawił Dziekan prof. S. KOCHOWSKI. Pozy
tywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry Na
ukowej przedstawił przewodniczący Komisji,
Prorektor M. DOLIPSKI.

Prof. dr hab. inż. Jacek Szuber, lat 54,
jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej od
1974 roku. Stopień doktora uzyskał w 1980
roku na Wydziale Chemicznym, zaś doktora
habilitowanego w 1991 roku na Wydziale Pod
stawowych Problemów Techniki Politechniki
Wrocławskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskał
w 2002 roku.
Zajmuje się elektroniką półprzewodników,
a w szczególności:
- technologią i charakteryzacją powierzchni
i granic fazowych półprzewodników,
- powierzchniowymi metodami badawczymi
w nanotechnologii półprzewodnikowej.

Jest autorem lub współautorem 70 (9) publika
cji, 2 (1) monografii, 65 (8) artykułów w czaso
pismach zagranicznych (wśród nich 45 (7) z li
sty filadelfijskiej), 2 referatów opublikowanych
w kraju.
Był organizatorem 5 konferencji międzynarodo
wych z cyklu Semiconductor Gas Sensor,
Semiconductor Surface Passivation oraz wystę
pował jako Guest Editor materiałów w czaso
pismach z listy filadelfijskiej (Vacuum, Thin
Solid Films, Applied Surface Science).
Wypromował 25 dyplomantów i 7 (3) doktorów,
zaś obecnie prowadzi trzy otwarte przewody.
Wśród wykładów prof. J. Szubera należy wy
różnić: Wybrane działy fizyki (MT, 1992-2000),
Fizyka cząsteczkowa (MF, 1997-2000) i atomo
wa (1997-2004), Fizyka powierzchni ciała sta
łego (MF, 1995-2004), Technologia materiałów
i struktur mikroelektronicznych (MF, 19952004), Metody doświadczalne fizyki ciała sta
łego (MF, 1981-1985), Physics (wykład w języ
ku angielskim, AEil, makrokierunek, 19992004), Microelectronics (wykład w języku an
gielskim, AEil, makrokierunek, 2003-2004).
Prof. J. Szuber jest koordynatorem Europej
skiego Centrum Doskonałości CESIS oraz kontraktorem (Activity Manager) Europejskiej Sie
ci Doskonałości GOSPEL - VI PR UE (koordy
nator: Uniwersytet w Tubingen - Niemcy).
Współpracuje również z B. Pascal University
w Clermont-Ferrand oraz Ecole Centrale de
Lyon (Francja). Jest członkiem (z wyboru)
Section of Surface Science, International Union
of Vacuum Science, Technology and
Applications (IUVSTA) - USA.
Na macierzystym wydziale pełnił funkcje: pro
dziekana (1995-2002), zastępcy dyrektora In
stytutu Fizyki (1994-2003). Od 1995 jest kierow
nikiem Zakładu Mikroelektroniki (wcześniej Fizyki Powierzchni Półprzewodników).

Senat w tajnym głosowaniu zaakceptował
wniosek 45 głosami przy jednym wstrzymują
cym się.
■ Wyjaśniając potrzebę podjęcia uchwały
odnośnie ośrodków zamiejscowych Uczelni
Rektor W. ZIELIŃSKI wyjaśnił, że potrzeba
taka wynika z działań MENiS, a nie z potrzeb
Uczelni, ponieważ aglomeracja śląsko-dąbrow
ska jest tak czy owak terenem zwartym, na któ
rym Politechnika działa tak, jakby to było
w jednym mieście. Skoro jednak MENiS tej
specyfiki nie zauważa, trzeba sprawę formal
nie uregulować.
W dyskusji głos zabrali: prof J. ZAWADIAK
i prof. J. KOZIOŁ. W rezultacie Senat (jedno
myślnie, w jawnym głosowaniu) podjął uchwa
łę, w której postanawia:
"Utworzyć następujące zamiejscowe ośrodki
dydaktyczne:
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- badania właściwości katalizatorów z matrycą
polimerową z polimerów przewodzących (polipirol, metylopolipirol i polianilina) domiesz
kowanych heteropolikwasami, solami metali
przejściowych heteropolikwasów i jonami
metali przejściowych.
Liczbowo ujęty dorobek naukowy (w nawiasach
- po habilitacji) dra hab. inż. W. Turka przed
stawia się następująco: 10 skryptów, 2 (2) pod
ręczniki, 120 (38) referatów, komunikatów i po
sterów na konferencjach krajowych i między
narodowych, 13 (2) patentów i wzorów użytko
wych, 96 cytowań - w tym 75 niezależnych.
Prowadzi dwa otwarte przewody doktorskie
(obrona jednego przewidziana na 2005 rok).
Prowadzi zajęcia wykładowe, seminaryjne i la
boratoryjne z zakresu chemii fizycznej, krystalochemii, kinetyki chemicznej adsorpcji i kata
lizy, zjawisk powierzchniowych i katalizy w prze
mysłowej technologii chemicznej, korozji; pro
wadzi również seminarium dyplomowe i wykła
dy dla doktorantów. Współpracuje z ZTS "Erg"
w Gliwicach (badania półtechniczne katalizatora
tlenkowego do dopalania związków organicz
nych) i OBR Samochodów Małolitrażowych
w Bielsku-Białej. Współpracuje również z fran
cuskimi ośrodkami badawczymi: Departement
de Recherche Fondamentale, Laboratoire
d'Electrochemie Moleculaire, Centre d'Etudes
Nucleaires de Grenoble.
Dr hab. inż. W. Turek jest pełnomocnikiem dy
rektora instytutu ds. BHP i OP, członkiem Wy
działowej Komisji Nagród, członkiem Wydzia
łowej Komisji ds. Utylizacji Odpadów, członkiem
Wydziałowej Komisji Badań Własnych.
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1) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Po
litechniki Śląskiej w Bytomiu prowadzą
cy zajęcia dydaktyczne w ramach programu
studiów wyższych zawodowych przez dwa
wydziały:
a) W ydział Inżynierii M ateriałowej
i Metalurgii na kierunku Zarządzanie

i Inżynieria Produkcji,

dr hab. inż. Andrzej Rusin, prof. nzw. w Pol.
Śląskiej - Mechanika i budowa maszyn,
dr hab. inż. Waldemar Sawiniak, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej - Inżynieria środowiska,
prof. dr hab. inż. Jan Składzień - M echani
ka i budowa maszyn,

prof. dr hab. inż. Remigiusz Sosnowski M etalurgia,

kierunku

prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz - Zarządza

2) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Po
litechniki Śląskiej w lach ach prowadzą
cy zajęcia dydaktyczne w ramach programu
studiów wyższych zawodowych przez dwa
wydziały:
a) W ydział Inżynierii M ateriałowej
i Metalurgii na kierunku Zarządzanie

prof. dr hab. inż. Jacek Szuber - Fizyka,

b) W ydział Transportu

na

Transport.

i Inżynieria Produkcji,
b) Wydział Transportu na kierunku Trans

port.
3) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Po
litechniki Śląskiej w Tychach prowadzą
cy zajęcia dydaktyczne w ramach programu
studiów wyższych zawodowych przez Wy
dział Automatyki, Elektroniki i Informa
tyki na kierunkach Elektronika i Telekomu
nikacja oraz Informatyka."
■ Rektor W. ZIELIŃSKI, otwierając punkt
poświęcony kandydaturom do Państwowej
Komisji Akredytacyjnej złożył na ręce prof.
J. Zawadiaka podziękowania za intensywną
a bardzo niewdzięczną pracę w PKA i przed
łożył wynikającą z propozycji Wydziałów li
stę kandydatów do PKA na nową kadencję. Na
temat zasad działania PKA wypowiedzieli się:
Prorektor W. CHOLEWA, prof. J. SUWIŃSKI,
mgr E. BRONKA, prof. L. BLACHA, prof.
J. ZAWADIAK, prof. A. BLACH, prof. L. DO
BRZAŃSKI.
W wyniku dyskusji Senat zatwierdził następu
jące osoby jako kandydatów do PKA:
dr hab. inż. M arian Błachuta, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej - Automatyka i robotyka,
dr hab. inż. M arek Jaszczuk, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej - Górnictwo i geologia,
dr inż. Ryszard Kliszczewicz - Budownictwo,
dr hab. inż. Marian Kolarczyk, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej - Górnictwo i geologia,
dr hab. inż. Aleksander Lutyński, pro f nzw.
w Pol. Śląskiej - Górnictwo i geologia,
prof. dr hab. inż. Jacek Łęski - Elektronika

i telekomunikacja,
prof. dr hab. inż. Marian Pasko - Elektro

technika,
dr hab. inż. Bolesław Pochopień, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej - Informatyka,

nie i marketing,
elektronika i telekomunikacja,

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Automaty
ka i robotyka,

prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak - Technolo
g ia chemiczna.

■ Prorektor R. W ILK przedłożył materiały
liczbowe dotyczące sytuacji dydaktycznej na
Uczelni z prośbą o ich analizę. Z materiałów
wynika, że mamy obecnie (przy hamowaniu
tendencji wzrostowych) ponad 34 tysiące stu
dentów, przy czym na studiach wieczorowych
liczba studentów maleje, a na zaocznych - ro
śnie.
Prof. J. FRĄCZEK, prof J. ZAWADIAK i Pro
rektor R. WILK dyskutowali o umiejscowieniu
naszego systemu edukacyjnego w ramach sys
temu edukacyjnego Europy.
■ Prorektor R. WILK przedłożył i omówił re
alizację godzin dydaktycznych w ujęciu ta
belarycznym oraz zwrócił się z prośbą o ich
przeanalizowanie przez władze poszczególnych
wydziałów. Na ten temat obszernie wypowie
dział się prof. L. DOBRZAŃSKI, sugerując
potrzebę szerszej dyskusji na ten temat.
■ W sprawach bieżących i wolnych w nio
skach głos zabrali: Rektor W. ZIELIŃSKI,
przew odniczący UZSS M. NIGOT, student
K. KRÓLIK, Prorektor R. WILK, dr K. CZA
PLA, p ro f J. FRĄCZEK, p ro f T. GLINKA,
dr inż. r. KLISZCZEWICZ, prof. A. BLACH
i pro f L. DOBRZAŃSKI. Poruszono następu
jące tematy:
- zagospodarowania budynku Studenckiego
Domu Kultury (powstaje Komitet ds. Zago
spodarowania, będzie projekt architekto
niczny),
- sukcesów sportowych studentów Politech
niki Śląskiej (I miejsce wśród uczelni tech
nicznych) i znaczenia sportu w Uczelni,
- nowych nominacji profesorskich,
- konieczności uregulowania przyjęć na pod
stawie nowej matury,
- legalności pobierania opłat od studentów
I roku za aktywację intemetu,

-
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-

odstąpienia RGSzW od przypisywania kie
runków studiów do grup uczelni,
obniżenia opłat za stołówkę studencką
i miejsce w akademiku,
organizacji Forum Uczelni Technicznych.
Red.

(na podstawie zapisu posiedzenia)

22 listopada br. odbyło się XXV zwyczajne
posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej. Po
rządek dzienny przewidywał (w skrócie): wrę
czenie tytułu Honorowego Profesora Politech
niki Śląskiej prof. dr hab. inż. Józefowi Bendkowskiemu, mianowania na stanowisko profe
sora, powołanie Uczelnianej Komisji Wybor
czej, Zatwierdzenie Regulaminu Centrum Edukacyjno-Kongresowego, sprawy bieżące i wol
ne wnioski.
■ Otwierając posiedzenie JM Rektor W. ZIE
LIŃSKI zaproponował rozszerzenie porządku
dziennego o:
- zmiany uchwał z dnia 24 listopada 2003
roku, dotyczących: studiów zaocznych na
kierunku Energetyka, uruchomienia kierun
ku Biotechnologia oraz naboru kandydatów
na poszczególne kierunki w roku akademic
kim 2005/2006,
- wyrażenie zgody na zbycie sieci c.o. Poli
techniki Śląskiej,
- podjęcie uchwały o przystąpieniu Politech
niki Śląskiej do Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Porządek dzienny wraz z uzupełnieniami został
przyjęty jednomyślnie.
■ JM Rektor powitał serdecznie prof. Jó
zefa Bendkowskiego, któremu Senat przy
znał tytuł Honorowego Profesora Politech
niki Śląskiej.
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania
prof. A. KARBOWNIK przedstawił sylwetkę
naukową, dydaktyczną i zawodową Profesora
w następujących słowach:

Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
urodził się 13 kwietnia 1933 roku w Tarnow
skich Górach. Studia wyższe odbył na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej w Katowicach w 1958 roku oraz na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Po
litechniki Śląskiej w 1966 roku. Doktoryzował
się w 1971 roku na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Śląskiej. Stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie organizacji i zarządzania uzyskał
w 1984 roku na Wydziale Górniczym Politech
niki Śląskiej, a tytuł profesora nauk technicz-

JM Rektor odczytuje akt nadania prof. J. Bendkowskiemu akt nadania tytułu Honorowego Profesora
Politechniki Śląskiej

nych został Mu nadany przez Prezydenta RP
w 1995 roku.
Prof. Józef Bendkowski był w latach 1995-2002
dziekanem Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej. Wniósł zasadniczy wkład
w utworzenie i rozwój Wydziału, a w szczegól
ności przyczynił się do:
- sformułowania kierunków badań naukowych
Wydziału ściśle powiązanych z restruktury
zacją regionu śląskiego,
- ukształtowania struktury organizacyjnej,
utworzenia katedr naukowych oraz struktu
ry organizacyjnej Wydziału, kierunków kształ
cenia dopasowanych do potrzeb rynku
i transformacji gospodarki krajowej,
- uformowania zespołu pracowników nauko
wych i dydaktycznych Wydziału, co pozwoli
ło na uzyskanie uprawnień do nadawania
stopnia doktora nauk ekonomicznych w dys
cyplinie nauki o zarządzaniu.
Jest współtwórcą interdyscyplinarnego kierun
ku kształcenia pod nazwą Zarządzanie i Inży
nieria Produkcji. Ten kierunek kształci inżynie
rów, specjalistów dla przemysłu potrafiących
łączyć wiedzę inżynierską, ekonomiczną oraz
z zakresu zarządzania. Jest współautorem ory
ginalnych planów i programów nauczania na
kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Uzyskał zespołową nagrodę Ministra za opra
cowanie standardów nauczania dla tego kierun
ku kształcenia.
Prof. Józef Bendkowski pełnił funkcję promoto
ra w sześciu zakończonych przewodach doktor
skich, a cztery są w końcowej fazie realizacji.
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Był recenzentem 21 prac doktorskich, w 10
przewodach habilitacyjnych oraz w 8 postępo
waniach o tytuł naukowy profesora. Wypromo
wał ponad 200 magistrów i inżynierów.
Jest autorem lub współautorem: 71 referatów
wygłoszonych na konferencjach naukowych,
w tym 27 na konferencjach międzynarodowych;
79 publikacji dotyczących wprowadzenia nowo
czesnych technik i metod zarządzania, meto
dologii badania struktur organizacyjnych i sys
temów zarządzania w przedsiębiorstwie prze
mysłowym; 67 publikacji z zakresu zarządza
nia produkcją i logistyki w produkcji; 28 publi
kacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw,
sektorów przemysłowych, problemów przedsię
biorczości i innowacyjności w przedsiębiorstwie.
Jest aktywnym propagatorem wiedzy w zakre
sie organizacji i zarządzania, wykładowcą szko
leń i seminariów, popularyzatorem zagadnień
z zakresu logistyki i zarządzania operacyjnego
w ramach Towarzystwa Naukowego Organiza
cji i Kierownictwa. Jest przewodniczącym Ko
misji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Od
dział Śląski, członkiem Głównej Rady Nauko
wej TNOiK. Był członkiem wielu rad nadzor
czych spółek Skarbu Państwa.
Został odznaczony medalem imienia Karola
Adam ieckiego za wybitny dorobek naukowy
w zakresie organizacji i zarządzania.
Współpracuje naukowo i dydaktycznie z Internationales Hochschulinstitut Zittau oraz Fachhochschule Bielefeld - Fachbereich Manage
ment und Logistik.
Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski jest wyróż
niającym się pracownikiem Politechniki Śląs
kiej. Wniósł znaczący wkład w rozwój Politech
niki w latach 1992-2003, szczególnie w utwo
rzenie i rozwój Wydziału Organizacji i Zarządza
nia oraz we wdrożenie nowego kierunku kształ
cenia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz
studiów podyplomowych menedżerskich.

JM Rektor W. ZIELIŃSKI i Dziekan prof.
A. KARBOWN1K wręczyli Profesorowi Bendkowskiemu dyplom Honorowego Profesora, skła
dając serdeczne życzenia w imieniu Senatu.
Profesor Bendkowski serdecznie podziękował
za zaszczyt i wyróżnienie.
■ Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Mate
riałowej i Metalurgii w sprawie pierwszego
mianowania dra hab. inż. Jerzego Barglika
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Elektrotechnologii przedstaw ił
Dziekan prof. L. BLACHA. Pozytywną opinię
Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przed
staw ił przew odniczący Kom isji, Prorektor
M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Jerzy Barglik, lat 55, jest
pracownikiem Uczelni od 1973 roku. Doktorat
obronił (z wyróżnieniem) przed Radą Naukową

Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, zaś stopień
doktora habilitowanego nadała mu Rada Wy
działu Elektrycznego Politechniki Śląskiej
w 2003 roku. Jego specjalnością naukową jest
elektrotermia, zaś główne zainteresowania na
ukowe skupiają się na elektrotechnologii, magnetohydrodynamice metalurgicznej i informa
tyce stosowanej.
Dorobek naukowy dra hab. inż. J. Barglika
obejmuje w szczególności (w nawiasie - po ha
bilitacji): 6 skryptów i monografii, 105 (11) pu
blikacji naukowych, w tym 54 (6) za granicą,
3 patenty i wzory użytkowe, 57 (2) prac nauko
w o-badawczych i ekspertyz, 4 wdrożenia,
9 (2) projektów KBN, 8 (1) nagród Ministra
i Rektora.
W dorobku dydaktycznym należy wyróżnić:
przygotowanie i prowadzenie 5 (4) wykładów,
kierownictwo 12 (4) cykli studiów podyplomo
wych, 16 (1) publikacji, uzyskanie certyfikatu
European Engineering Educator według stan
dardu IGIP.
Obecnie prowadzi jeden otwarty przewód dok
torski.
Dr hab. inż. J. Barglik prowadzi współpracę na
ukow o-techniczną z przedsiębiorstw am i:
Technologie Buczek S.A., HMN Szopienice, PKE
S.A. W spółpracuje również z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi i technicznymi: Czech
Academy of Sciences, West Bohemian University Plzen (programy wykonawcze współpracy
międzyrządowej), University of Minnesota (USA),
Institut Arbeit und Technik (Niemcy), Union for
Electricity Applications UIE, EUREL (grupa robo
cza "Education and Continuing Education").
W Uczelni pełnił lub pełni następujące funkcje:
kierownik Wydziałowego Centrum Studiów Po
dyplomowych (od 1996), członek Rady Wydzia
łu (1994-1996 i od lipca 2003), pełnomocnik
Rektora ds. współpracy z przemysłem i trans
feru technologii (1996-2002), członek Zarządu
Fundacji na rzecz Politechniki Śląskiej (19962003), przewodniczący Komitetu Organizacyjne
go cyklu konferencji "Badania Naukowe w Elektrotermii" (1986-2000) i "Problemy Ochrony Śro
dowiska w Przemyśle Ciężkim" (1994-2003).

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek
43 głosami przy jednym przeciwnym i jednym
wstrzymującym się.
■ Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Mate
riałowej i M etalurgii w sprawie pierwszego
mianowania dra hab. inż. Jana Buzka na
stanowisko profesora nadzw yczajnego
w Katedrze Metalurgii przedstawił Dziekan prof.
L. BLACHA. Pozytywną opinię Senackiej Ko
misji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewod
niczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Jan Buzek, lat 57, jest pra
cownikiem Uczelni od 1970 roku. Doktorat uzy

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek
42 głosami przy dwóch przeciwnych.
■ Wniosek Rady Wydziału Organizacji i Za
rządzania w sprawie pierwszego mianowania
dra hab. Jana Ostoja na stanowisko profe
sora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii
i Finansów przedstawił Dziekan prof. A. KARBOWNIK. Pozytywną opinię Senackiej Komi
sji ds. Kadry Naukowej przedstawił przewod
niczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.

Dr hab. Jan Ostoj, lat 60, pracuje w Poli
technice Śląskiej od 1997 roku. Studia ukoń
czył w 1979 roku na Uniwersytecie Państwo
wym w Rostowie (Rosja) na Wydziale Ekono
mii, w specjalności Cybernetyka Ekonomiczna.
Tam kontynuował studia doktoranckie i w 1983
roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicz
nych. W 2000 roku uzyskał stopień doktora ha

bilitowanego na Akademii Ekonomicznej w Kra
kowie.
Reprezentuje dyscyplinę organizacja i zarzą
dzanie oraz ekonomię, zaś jego główne zain
teresowania naukowo-badawcze dotyczą efek
tywności alokacji zasobów w ujęciu mikroi makroekonomicznym, a także efektywności
zarządzania finansami publicznymi w obszarze
wydatkowania środków publicznych w celu
wspomagania procesów restrukturyzacyjnych
i stymulacji rozwoju potencjału gospodarczego
regionu.
Jego całkowity dorobek naukowy obejmuje 50
(po habilitacji 16) publikacji: 2 (1) monografie,
1 artykuł za granicą i artykuł w archiwach PAN,
4 (4) referaty za granicą 23 (3) artykuły w cza
sopismach krajowych, 19 (8) referatów na kon
ferencjach krajowych.
Opracował jedną recenzję rozprawy habilitacyj
nej. Prowadzi dwa otwarte przewody doktor
skie, zaś trzy kolejne są w przygotowaniu. Wy
promował kilkunastu magistrów.
Dr hab. J. Ostoj zajmuje się dydaktyką od 1979
roku, kiedy to rozpoczął pracę w Katedrze Eko
nomii Uniwersytetu Śląskiego. Prowadził tam
zajęcia z analizy ekonomicznej, mikro- i makro
ekonomii, historii myśli ekonomicznej. Po dok
toracie (od 1984 roku) podjął samodzielne wy
kłady z tych przedmiotów. Po przejściu na Po
litechnikę Śląską prowadził zajęcia z mikroi makroekonomii, analizy ekonomicznej, pod
staw alokacji zasobów w przedsiębiorstwie
(przedmiot autorski od 2001 roku) oraz ekono
miki zasobów specyficznych (przedmiot autor
ski od 2004 roku).
Dzięki wielokrotnym pobytom w Niemczech na
wiązał kontakty z niemieckim środowiskiem
naukowym, głównie z Uniwersytetem w Heidel
bergu. Od 2000 roku uczestniczy w międzyna
rodowych tematach badawczych (4 tematy) re
alizowanych we współpracy z Uniwersytetem
w Żylinie. W ramach tej współpracy zostało wy
danych szereg publikacji międzynarodowych.
Za działalność dydaktyczną i naukową otrzymał
nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego i Rek
tora Politechniki Śląskiej.
Obecnie dr hab. J. Ostoj pełni funkcję kierow
nika Zakładu Ekonomii w Katedrze Ekonomii
i Finansów Wydziału Organizacji i Zarządzania.

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek
41 głosami przy trzech wstrzymujących się.
■ Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki w sprawie pierwszego mia
nowania dra hab. Józefa S. Pastuszki na sta
nowisko profesora nadzwyczajnego w Kate
drze Ochrony Powietrza przedstawił Prodzie
kan prof. J. SKOREK. Pozytywną opinię Se
nackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedsta
wił przewodniczący Komisji, Prorektor
M. DOLIPSKI.
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skał na Wydziale Metalurgicznym w 1976 roku,
zaś habilitację w 1998 roku na Wydziale Hut
niczym Uniwersytetu Technicznego Koszyce
(Słowacja). Specjalizuje się w metalurgii żelaza,
zaś jego główne zainteresowania badawcze to:
- otrzymywanie żelaza poza wielkim piecem,
- redukcja bezpośrednia rud żelaza,
- ocena przydatności wyrobów ogniotrwałych,
w tym wyrobów z węgla i grafitu w przemy
śle metalurgicznym,
- technologia procesu wielkopiecowego,
- konstrukcja budowy wielkiego pieca.
Liczbowy dorobek naukowy dra hab. inż. J. Buz
ka (w nawiasie - po habilitacji) to: 1 monogra
fia, 34 (13) publikacje naukowe, 53 (16) refe
raty i komunikaty na konferencjach krajowych
i zagranicznych, 2 (1) patenty i wzory użytko
we, 5 (2) zaproszeń na wykłady za granicą,
24 cytowania, 21 omówień, 2 recenzje prac
doktorskich, 1 recenzja pracy habilitacyjnej.
Od marca br. prowadzi otwarty przewód dok
torski.
Prowadzi samodzielnie 8 specjalistycznych wy
kładów, wypromował około 70 absolwentów.
Prowadzi współpracę naukowo-techniczną
z Zakładami Elektrod Węglowych w Raciborzu
i Nowym Sączu, Hutą Katowice, Hutą im.
T. Sendzimira w Krakowie, Hutą Pokój, Nową
Hutą w Ostrawie i Hutą Trzyniec.
W spółpracuje naukowo z Politechniką Do
niecką (Ukraina), Uniwersytetem Technicznym
WSB Ostrawa (Czechy) i Uniwersytetem Tech
nicznym w Koszycach (Słowacja). Jest też wi
ceprzewodniczącym Sekcji Ochrony Środowi
ska i Zagospodarowania Odpadów PAN w Ka
towicach.
W Politechnice Śląskiej pełnił lub pełni nastę
pujące funkcje: członek Senatu (1987-1990),
członek Rady Wydziału (od 1984), członek Ko
misji ds. Nagród, kierownik studiów doktoranc
kich na Wydziale (od 2003).
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Dr hab. Józef Stefan Pastuszka, lat 51,
pracuje w Politechnice Śląskiej od 2004 roku.
Doktorat uzyskał w 1986 roku w Instytucie In
żynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wro
cławskiej, zaś w 2002 roku Rada Wydziału In
żynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
nadała mu stopień doktora habilitowanego. Re
prezentuje dyscyplinę inżynieria środowiska,
specjalność ochrona atmosfery. Jego zaintere
sowania badawcze dotyczą głównie struktury fi
zykochemicznej cząstek aerozolu, migracji za
nieczyszczeń w środowisku, nowych metod
i metodyki ocen narażenia środowiskowego,
urządzeń pomiarowych do wyznaczania nara
żenia na aerozole. Ma w dorobku 108 prac oraz
10 publikacji popularno-naukowych i 50 eksper
tyz.
Dr hab. J.S. Pastuszka ma duże doświadcze
nie jako w ykładowca: 1994 - w ykładowca
w Podyplomowym Studium dla Lekarzy Środo
wiskowych (IMPiZŚ w Sosnowcu), 1993-2002
- wykładowca na kursach dla lekarzy specjali
zujących się w medycynie pracy (IMPiZŚ w So
snowcu), 1997-2003 - wykładowca na kursach
podyplomowych dla higienistów przemysłowych
(IMPiZŚ w Sosnowcu), 1999 - wykłady zapro
szone w Japonii, 2001 - wykładowca na szko
leniu pod auspicjami WHO (IMPiZŚ w Sosnow
cu), 2002 - organizator i główny wykładowca
kursu/szkolenia na tem at utylizacji wyrobów
azbestowych, 2003-2004 - wykładowca w Śląs
kiej Akademii Medycznej na Wydziale Zdrowia
Publicznego oraz na Wydziale Lekarskim (pro
gram anglojęzyczny).
W latach 2000-2001 prowadził badania sku
teczności sterylizatorów i oczyszczaczy powie
trza na potrzeby firm produkujących bądź
sprzedających te urządzenia.
Dr hab. J.S. Pastuszka ma również duże do
świadczenie we współpracy naukowej z ośrod
kami zagranicznym i; obecnie w spółpracuje
z prof. Kyaw Tha Paw U z Uniwersytetu Kali
fornijskiego w Davis. Wcześniej był m.in.: cza
sowym doradcą W HO w Moskwie, Visiting
Assistant Professor na University of Cincinnati, Visiting Scientist na University of California,
lnvited Scientist w Narodowym Instytucie Stu
diów Środowiskowych, Tsukuba, Japonia.
W latach 1995-1997 był koordynatorem na ob
szar Polski projektu międzynarodowego "The
Relationship between Air Ouality and Health in
the PHARE Countries".

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek
34 głosami przy jednym przeciwnym i 9 wstrzy
mujących się.
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■ Wniosek Rady Wydziału Automatyki, Elek
troniki i Informatyki w sprawie pierwszego
mianowania dra hab. inż. Katarzyny Stąpor
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Informatyki przedstawił Dziekan

prof. J. RUTKOWSKI. Pozytywną opinię Se
nackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedsta
wił przew odniczący Kom isji, Prorektor
M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Katarzyna Stąpor jest za
trudniona w Politechnice Śląskiej od 1992 roku.
Stopień doktora nadała jej Rada Wydziału Au
tomatyki, Elektroniki i Informatyki w 1994 roku,
stopień doktora habilitowanego ta sama Rada
w 2001 roku. Jej działalność naukowa mieści
się w dziedzinie informatyki, zaś zainteresowa
nia naukowo-badawcze koncentrują się na roz
poznawaniu obrazów, przetwarzaniu obrazów
cyfrowych i wizji komputerowej. Jej dorobek pu
blikowany liczy 55 (po habilitacji - 20) pozycji.
Prowadzi 2 otwarte przewody doktorskie, spo
rządziła 3 recenzje prac doktorskich.
Prowadzi wykłady, ćwiczenia i laboratoria
z przedmiotów informatycznych. W ramach pro
gramu Erasmus-Socrates prowadziła wykłady
"Principles of statistical pattern classifiers" na
Uniwersytecie Koblenz-Landau.
W latach 1992-1993 uczestniczyła w analizie
i projekcie system u finansow o-księgow ego
w środowisku pakietu CASE System Engineer
w firmie KOMA S.A., wdrożonym u około 50
użytkowników; w latach 1993-1994 opracowa
ła metodykę tworzenia oprogramowania używa
nej przez zespół analityczno-projektowy w fir
mie CSBI (W arszawa, Katowice); w latach
1994-1996 uczestniczyła w projekcie i implemen
tacji Zintegrowanego Systemu o Zagospodaro
waniu Przestrzennym SIT-y, eksploatowanego
w urzędach miejskich Katowic, Chorzowa i Wał
brzycha.
W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek
44 głosami przy jednym wstrzymującym się.
■ W niosek Rady Górnictwa i Geologii
w sprawie pierwszego mianowania dra hab.
inż. Piotra Strzałkowskiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geo
mechaniki, Budownictwa Podziemnego i Za
rządzania Ochroną Powierzchni przedstawił
Dziekan prof. K. PROBIERZ. Pozytywną opi
nię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej
przedstawił przewodniczący Komisji, Prorek
tor M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Piotr Strzałkowski, lat 43,
ukończył studia na Wydziale Górniczym w 1985
roku. Pracę na m acierzystym W ydziale roz
począł w tym samym roku. Na tym samym W y
dziale obronił w 1989 roku pracę doktorską
(z wyróżnieniem), a w 2002 - rozprawę habili
tacyjną. Od 1999 roku je st prodziekanem
ds. dydaktyki, a od 2003 roku jest kierownikiem
Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziem
nego i Zarządzania Ochroną Powierzchni.
Jego zainteresowania badawcze dotyczą:

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek
42 głosami przy jednym przeciwnym i dwóch
wstrzymujących się.
■ Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki w sprawie pierwszego mia
nowania dra hab. inż. Andrzeja Szlęka na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w In
stytucie Techniki Cieplnej przedstawił Prodzie
kan prof. J. SKOREK. Pozytywną opinię Se
nackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedsta
wił przewodniczący Komisji, Prorektor
M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Andrzej Szlęk, lat 37, pra
cuje w Politechnice Śląskiej od 1990 roku. Dok
torat uzyskał w 1994 roku na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Energetyki, tam również w roku
2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Prowadzi działalność naukową w dyscyplinie
budowy i eksploatacji maszyn, zajmując się
w szczególności spalaniem paliw stałych i cie
kłych, kinetyką chemiczną spalania, technolo
gią spalania w wysoko podgrzanym powietrzu
oraz systemami ciepłowniczymi.
Jego opublikowany dorobek to 86 (po habilita
cji - 15) pozycji, w tym 8 (2) artykułów w cza

sopismach zagranicznych, 7 (3) artykułów
w archiwach PAN, 22 (5) referaty opublikowa
ne za granicą, 14 (2) artykułów w czasopi
smach krajowych, 35 (8) referatów opublikowa
nych w kraju.
Opracował i prowadzi 6 wykładów, prowadził
ponad 30 prac magisterskich. Jest promotorem
dwóch otwartych przewodów doktorskich.
Dr hab. inż. A. Szlęk był głównym realizatorem
kilku prac badawczych na potrzeby przemysłu.
Jest koordynatorem i głównym wykonawcą pro
jektu w ramach V Programu Ramowego UE,
a także zastępcą koordynatora Centrum Do
skonałości "Opty-Energy".
Sprawuje opiekę nad studenckim kołem nauko
wym oraz nad Laboratorium Techniki Spalania.
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- wykorzystania techniki cyfrowej dla celów
prognoz poeksploatacyjnych deformacji gó
rotworu,
- prognozowania osiadań nieustalonych,
- wpływu doszczelniania przestrzeni poeksplo
atacyjnych pyłami poelektrownianymi i odpa
dami poflotacyjnymi na deformacje po
wierzchni terenu.
Opublikował 72 pozycje (po habilitacji - 12),
w tym 1 (1) książkę, 2 (1) monografie, 1 skrypt,
5 (3) artykułów w czasopismach zagranicznych,
1 artykuł w archiwach PAN, 14 referatów na
konferencjach zagranicznych, 28 (3) artykułów
w czasopismach krajowych i 20 (4) referatów
na konferencjach krajowych. Niektóre z artyku
łów ukazały się w renomowanych pismach:
Transactions of the Institution of Mining and
M etallurgy (wielka Brytania), Gluckauf Forschungshefte oraz w wydawnictwach PAN.
Dwukrotnie prowadził zaproszone wykłady na
uczelniach zagranicznych: w Politechnice Ma
dryckiej i w Uniwersytecie w Vigo (Hiszpania).
Recenzował jedną pracę doktorską jest promo
torem otwartego przewodu doktorskiego.
Dr hab. inż. P. Strzałkowski jest współautorem
wielu opracowań naukowo-badawczych dla
przemysłu wydobywczego, grantów celowych
KBN oraz około 60 opinii, które wykonał jako
biegły sądowy z zakresu górnictwa i geologii.
Prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne na
studiach dziennych i wieczorowych oraz pody
plomowych z przedmiotów związanych z jego
zainteresowaniami badawczymi oraz z górnic
twa ogólnego.

W tajnym głosowaniu Senat jednomyślnie po
parł wniosek (45 głosami).
■ Wniosek Rady Wydziału Organizacji i Za
rządzania w sprawie mianowania prof. dra
hab. inż. Andrzeja Karbownika na stanowi
sko profesora zwyczajnego w Katedrze Za
rządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Pro
dukcji przedstawił prof. J. BENDKOWSKI.
Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Ka
dry Naukowej przedstawił przewodniczący
Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik,
lat 57, ukończył studia na Wydziale Górniczym
Politechniki Śląskiej w 1970 roku i tam też
podjął pracę. Na macierzystym Wydziale uzy
skał doktorat w 1978 roku oraz habilitację
w 1987 roku. Tytuł naukowy profesora otrzymał
w 1999 roku.
Jego działalność naukowa dotyczy dwóch dys
cyplin: górnictwa i geologii oraz organizacji
i zarządzania. W dyscyplinie górnictwo i geo
logia zajmuje się projektowaniem górniczym,
restrukturyzacją górnictwa, ekonomiką i orga
nizacją górnictwa. Główne zainteresowania ba
dawcze w ramach drugiej dyscypliny to: zarzą
dzanie projektami, zarządzanie ryzykiem w pro
jekcie, planowanie strategiczne w górniczych
podmiotach gospodarczych.
Dorobek naukowy prof. A. Karbownika obejmu
je 274 (po uzyskaniu tytułu profesora - 108)
publikacje, w tym: 110 (36) artykułów w czaso
pismach krajowych, 17 (3) artykułów w czaso
pismach zagranicznych, 85 (40) referatów na
konferencjach krajowych, 36 (13) referatów na
konferencjach zagranicznych, 3 (3) książki
(współautorstwo), 7 (2) monografii (3 samo
dzielne), 11 (11) rozdziałów w monografiach
(w tym 2 samodzielne), 5 skryptów.
Prof. A. Karbownik recenzował cztery prace dok
torskie, jedną habilitacyjną i jeden wniosek
o nadanie tytułu profesora. Był promotorem
w czterech zakończonych przewodach doktors
kich, a obecnie prowadzi trzy otwarte przewody.
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Prowadzi wykłady z podstaw projektowania in
żynierskiego, restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
procesu inwestycyjnego, ekonomicznej efek
tywności inwestycji oraz zarządzania projekta
mi. Prowadzi również seminaria dyplomowe
oraz w ykłady na studiach podyplomowych
w zakresie zarządzania projektami w przedsię
biorstwie, których jest organizatorem i kierow
nikiem. W latach 1984-1986 prowadził wykła
dy na kursach podyplomowych na Wydziale
Górniczym Politechniki w Madrycie. Prowadził
również wykłady w przedsiębiorstwach dla ich
pracowników w zakresie zarządzania projektami.
Przebywał na stażach naukowych w kilku uczel
niach zagranicznych: Politechnice w Madrycie,
Wyższej Szkole Górniczej w Bochum, Uniwer
sytecie Technicznym w Berlinie oraz Uniwersy
tecie w Oviedo.
Prof. A. Karbownik pełnił i pełni szereg funkcji
w sferze wydawniczej:
- w latach 1997-2002 był redaktorem działo
wym ZN Politechniki Śląskiej serii Organiza
cja i Zarządzanie,
- od 1992 roku jest redaktorem naczelnym
miesięcznika Wiadomości Górnicze,
- od 1995 roku jest redaktorem naczelnym
kwartalnika Budownictwo Górnicze i Tunelowe,
- od 1999 roku jest redaktorem naczelnym
kwartalnika Karbo.
W latach 1993-2000 był przewodniczącym czte
rech rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
W Politechnice Śląskie prof. A. Karbownik peł
ni obecnie funkcje:
- kierownika Zakładu Projektowania i Restruk
turyzacji Przedsiębiorstw (od 1998 r.),
- kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębior
stwem i Organizacji Produkcji (od 2000 r.),
- dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania
(od 2002 r ),
- kierownika Studium Podyplomowego "Zarzą
dzanie projektami w przedsiębiorstwie" (od
2002 r.).

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek
43 głosami przy dwóch przeciwnych i jednym
wstrzymującym się.
■ Punkt poświęcony powołaniu Uczelnianej
Komisji Wyborczej otworzył Rektor W. ZIE
LIŃSKI informując o zasadach regulamino
wych i o konieczności przeprowadzenia wybo
rów władz rektorskich na przełomie kwietnia/
maja 2005 r. w związku z obchodami 60-lecia
Uczelni. JM Rektor zapoznał Senat z propo
zycją składu Komisji, przygotowaną w oparciu
o Statut Politechniki Śląskiej.
Senat podjął uchwałę o powołaniu Uczelnia
nej Komisji Wyborczej w następującym skła
dzie:
Przewodniczący
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prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz (RIE),

członkowie:

dr hab. inż. Andrzej Hławiczka, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej (RAu),
dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej (RMT),
dr Jerzy Broda (ROZ),
dr inż. Jan Kapinos (RE),
dr inż. Maria Kukuła (RM),
mgr inż. Ewa Mianowska (AO),
mgr inż. Maria Pacek (RIE),
Konrad Królik (student RAu),
Michał Płonka (student RE),
dr Bożena Paluchiewicz (przedstawiciel ZNP),
dr hab. inż. Stanisław Waluś (przedstawiciel
NSZZ "Solidarność").
■ Przedkładając propozycję Regulaminu
Centrum Edukacyjno-Kongresowego Rektor
W. ZIELIŃSKI zaznaczył, że zatwierdzenie
Regulaminu jest kolejnym krokiem wynikają
cym z uchwały o powołaniu CEK. Przedkła
dana propozycja została uprzednio przedysku
towana z Dziekanami i uwzględnia zgłoszone
poprawki.
Po uwagach szczegółowych zgłoszonych przez
prof. J. FRĄCZKA i prof. R. GRZYMKOWSKIEGO Senat w jawnym głosowaniu jedno
myślnie uchwalił Regulamin CEK.
■ Prezentując sprawę uruchomienia na Wy
dziale Inżynierii Środowiska i Energetyki
studiów zaocznych na kierunku Energetyka
Prorektor R. WILK wyjaśnił, że wynikła ona
z uchwały Rady Wydziału. Senacka Komisja
ds. Dydaktyki po przekonsultowaniu sprawy
wyraziła pozytywną opinię. Prodziekan prof.
J. SKOREK stwierdził, że tą propozycją Wy
dział wychodzi naprzeciw dużemu zaintereso
waniu środowiska studenckiego.
Senat w głosowaniu jawnym, przy jednym gło
sie wstrzymującym się, uchwalił:
"Wyrazić zgodę na uruchomienie na Wydziale
Inżynierii Środowiska i Energetyki, począwszy
od roku akademickiego 2005/2006, wyższych
studiów zawodowych inżynierskich na kierun
ku Energetyka , prowadzonych w systemie za
ocznym".
■ Omawiając propozycję zm iany uchwały
Senatu odnośnie wspólnego prowadzenia
kierunku Biotechnologia na Wydziałach: In
żynierii Środowiska i Energetyki oraz Che
micznym Rektor W. ZIELIŃSKI wspomniał,
że już na początku sugerowano prowadzenie
kierunku przez trzy (a nie dwa) Wydziały.
Prorektor R. WILK poinformował, że w wy
niku wielostronnych rozmów pojawił się i zo
stał w pełni zaakceptowany trzeci partner -

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informaty
ki, dlatego wynikła potrzeba skorygowania
ubiegłorocznej uchwały.
W dyskusji głos zabrał prof. J. ZAWADIAK
podkreślając, że przy tworzeniu makrokierunków należy zwrócić szczególną uwagę na pra
widłowy dobór kadry.
Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie po
stanowił:
"Utworzyć na Wydziale Chemicznym, na Wy
dziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz
na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Infor
matyki, począwszy od roku akademickiego
2005/2006, prowadzony wspólnie, w systemie
dziennym, kierunek wyższych studiów zawo
dowych inżynierskich o nazwie Biotechnolo
gia, pod warunkiem spełnienia minimum ka
drowego dla kierunku".
■ Prezentując propozycję zmiany ubiegło
rocznej uchwały Senatu w sprawie zasad do
boru kandydatów na poszczególne kierun
ki studiów Rektor W. ZIELIŃSKI przypo
mniał, że obejmowała ona okres dwóch naj
bliższych lat. Obecnie dysponujemy lepszą in
formacją na temat nowych matur, stąd po dys
kusji na Wydziałach, spotkaniach Prorektora
ds. Dydaktyki z prodziekanami oraz na Komi
sji ds. Dydaktyki powstał projekt zmian. Zmia
ny te omówił szczegółowo Prorektor R. WILK.
W dyskusji głos zabrali prof. J. SUWIŃSK1,
prof. J. ZAWADIAK, dr inż. R. KLISZCZEWICZ, prof. S. MAJEWSKI, prof. L. DO
BRZAŃSKI.
Senat w jawnym głosowaniu jednomyślnie
podjął uchwałę o zmianach w zasadach doboru
kandydatów na poszczególne kierunki studiów.
Relacją z dalszej części obrad XXVposiedzenia Se
natu redakcja przedstawi Czytelnikom po otrzyma
niu dalszej części materiałów źródłowych.
Red.

(na podstawie zapisu posiedzenia)

KRONIKA
REKTORSKA
• 4 października br. Prorektor R.K. WILK
wziął udział w inauguracji roku akademickie
go 2004/2005 w Politechnice Opolskiej.
• 4 października br. Prorektor W. CHOLEWA
uczestniczył w inauguracji roku akademickiego
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
• 5 października br. Prorektor W. CHOLEWA
brał udział w inauguracji roku akademickiego
w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

• 6 października br. Prorektor R.K. WILK
wziął udział w spotkaniu z Radą Delegatów
Studentów w Klubie Spirala.
• 8 października br. Prorektor R.K. WILK
uczestniczył w inauguracji roku akademickie
go 2004/2005 w Akademii Techniczno-Huma
nistycznej w Bielsku Białej.
• 13 października br. Prorektor R.K. WILK
prowadził zebranie z prodziekanami ds. dydak
tyki w sprawie założeń do ogólnouczelnianej
dyskusji nad poprawą jakości nauczania.
• W dniach 14-17 października br. Prorektor
R.K. WILK uczestniczył w zastępstwie Rek
tora w spotkaniu Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych w Politechnice Białostockiej.
W czasie spotkania dyskutowano nad proble
mami związanymi z projektem nowej ustawy
"Prawo o Szkolnictwie Wyższym" oraz zagad
nieniami dotyczącymi tworzenia nowych kie
runków studiów.
• 16 października Prorektor W. CHOLEWA
spotkał się z emerytowanymi pracownikami
Politechniki Śląskiej.
• 20 października Prorektor W. CHOLEWA
brał udział w spotkaniu z gośćmi z Helwan
University w Egipcie oraz z Pryazovskiego
Uniwersytetu w Mariupolu na Ukrainie.
• 21 października br. na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Energetyki przebywał prof.
R. Weber (Clausthal University, RFN), który
przedstawił studia w RFN. W spotkaniu uczest
niczyli studenci Wydziału Chemicznego oraz
Inżynierii Środowiska i Energetyki, grupa pra
cowników naukowo-dydaktycznych obydwu
Wydziałów oraz Prorektor R.K. WILK.
• 21 października br. Prorektor W. CHOLE
WA uczestniczył w spotkaniu z premierem rzą
du Markiem Belką, które odbyło się w Kato
wicach w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego.
• W dniach 22-23 października br. Prorektor
R.K WILK przebywał w Akademii Morskiej
w Szczecinie w związku z zakończeniem ry
walizacji o najbardziej usportowioną wyższą
szkołę w Polsce w latach 2002-2004. Studen
ci naszej Uczelni osiągnęli duży sukces, zaj
mując pierwsze miejsce wśród uczelni tech
nicznych (22 uczelnie) oraz drugie miejsce (za
Uniwersytetem Warszawskim) w ogólnej kla
syfikacji na 170 uczelni, które wzięły udział
w rywalizacji.
• 26 października br. Prorektor W. CHOLE
WA reprezentował Politechnikę Śląską na in
auguracji roku akademickiego na Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach.
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• 27 października br. Prorektor W. CHOLE
WA odbył spotkanie z delegacją francuskiej
sieci wymiany studentów "System N + I".
• 28 października br. Prorektor R.K. WILK brał
udział w uroczystościach związanych z 10-leciem
istnienia specjalności budowlano-architektonicznej w CKI Rybnik.
• 4 listopada br. Prorektor W. CHOLEWA
uczestniczył w otwarciu VI Międzynarodowej
Konferencji Naukowej "Telematyka Systemów
Transportowych TST 2004".Organizatorem
konferencji był Zespół Automatyki w Trans
porcie, Katedry Transportu Szynowego, Wy
działu Transportu Politechniki Śląskiej.
• 5 listopada br. Prorektor M. DOLIPSKI
przewodniczył posiedzeniu Rady Naukowej
Śląskiego Centrum Zaawansowanych Techno
logii (o rezultatach można przeczytać w ru b ry
ce "Śląskie Centrum Zaawansowanych Techno
lo g ii").

• 8 listopada br. Prorektor M. DOLIPSKI
przewodniczył posiedzeniu Senackiej Komisji
ds. Kadry Naukowej.
• 8 listopada br. Prorektor R.K. WILK uczest
niczył w uroczystości wręczenia pięciu studen
tom naszej Uczelni stypendiów przyznanych
przez Fundację - Otwarty Zagłębiowski Fun
dusz Stypendialny pod patronatem senatora
Tadeusza Wnuka. Uroczystość miała miejsce
w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, a nagro
dzonymi byli studenci z Wydziałów: Automa
tyki, Elektroniki i Informatyki, Budownictwa,
Chemicznego (2 osoby) oraz Inżynierii Mate
riałowej i Metalurgii.

no-Fizyczny, oceniając kierunek Fizyka Tech
niczna.
• 11 listopada br., w dniu Święta Niepodle
głości, Prorektor R.K. WILK złożył wieniec od
społeczności akademickiej Politechniki Śląs
kiej pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsud
skiego w Katowicach.
• 13 listopada br. Prorektor R.K. W ILK
uczestniczył w uroczystości wręczenia "Czar
nych Diamentów" menadżerom regionu Ryb
nickiego osiągającym sukcesy gospodarcze.
• 16 listopada br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wziął udział w otwarciu seminarium poświę
conemu 10-leciu Amerykańsko-Polskich Stu
diów Podyplomowych ( więcej o seminarium
w rubryce "10-lecie A m erykańsko-Polskich
Studiów Podyplomowych")

• 17 listopada br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wziął udział w otwarciu 5. Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2004
organizowanego w Politechnice Śląskiej przez
Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Ka
tedrę W ytrzymałości M ateriałów i Metod
Komputerowych Mechaniki.
• 18 listopada br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w szkoleniu "Fundusze struktural
ne - otwarta runda aplikacyjna na składanie
wniosków w ramach działania 1.4 SPO WKP",
które zorganizował RPK Politechniki Śląskiej.
• W dniach 18-20 listopada br. Prorektor
W. CHOLEWA brał udział w posiedzeniu Kon
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol
skich, które odbyło się w Szkole Głównej Go
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

• 8 listopada br. Prorektor R.K. WILK wizy
tował ośrodek zamiejscowy Politechniki Śląs
kiej w Sosnowcu.

• 19 listopada br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wziął udział w obradach Rady Fundacji Odbu
dowy Teatru Miejskiego w Gliwicach.

• W dniach 8-12 listopada br. Rektor W. ZIE
LIŃSKI wziął udział w pielgrzymce do Rzy
mu Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

• 19 listopada br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w uroczystym otwarciu konferen
cji naukowej "Górnictwo zrównoważonego
rozwoju 2004".

( w ięcej w rubryce "Pielgrzym ka R ektorów "
i na drugiej stronie okładki)

• 9 listopada br. Prorektor W. CHOLEWA
spotkał się z odwiedzającym naszą Uczelnię
p. dr Peterem Hillerem, nowym dyrektorem
Przedstawicielstwa w Warszawie Niemieckiej
Centrali Wymiany Akademickiej DAAD.
• W dniach 9-10 listopada br. Prorektor
R.K. WILK brał udział w spotkaniach z Zespo
łem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicz
nych, która wizytowała Wydział Matematycz

• 21 listopada br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród
podczas XXI Studenckiej Giełdy Minerałów,
Skał i Skamieniałości.
• 24 listopada br. Rektor W. ZIELIŃSKI oraz
prorektorzy W. CHOLEWA i R. WILK uczest
niczyli w uroczystym posiedzeniu Rady Wy
działu Matematyczno-Fizycznego z okazji Ju
bileuszu 35-lecia Wydziału, jakie odbyło się
w Auli Uczelnianej.

• 26 listopada br. Rektor W. ZIELIŃSKI wraz
z Kolegium Rektorskim wziął udział w trady

cyjnych uroczystościach barbórkowych organizo
wanych przez Wydział Górnictwa i Geologii.
• 30 listopada br. Rektor W. ZIELIŃSKI
wziął udział w obradach Komisji Oceny
Projektów dla działania 2.6 "Regionalna Stra
tegia Innowacyjna i Transfer Wiedzy". Obra
dy miały miejsce w Urzędzie Marszałkowskim
w Katowicach.

P IE L G R Z Y M K A R E K T O R Ó W
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. W. Zieliński, uczestnicząc w pielgrzymce Rektorów Pol
skich Uczelni Technicznych do Watykanu miał okazję uczestniczyć w Audiencji Generalnej
w Auli Pawła VI w dniu 10 listopada br. Ojciec Święty specjalnie wyróżnił Rektorów biorących
udział w audiencji. Zwrócił się również do Polaków, przypominając o Święcie Niepodległości
Polski:
"Ufne słowa Psalmu, który rozważamy są modlitwą i zarazem programem życia: "Dusza moja
spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie" (Ps 62 [61], 2-3).
Temu zaufaniu do Boga przeciwstawia się bałwochwalcza pokusa panowania nad innymi, prze
jaw iająca się w przemocy, kradzieży w dążeniu do bogactwa, które mają rzekomo gwarantować
prestiż i władzę.
Ten jednak, kto ma świadomość własnych ograniczeń oraz faktu, że wszystko przemija, nie bę
dzie budował własnego życia na tych fałszywych przesłankach. Człowiek wierzący pokłada na
dzieję tylko w Chrystusie, który je s t źródłem radości i pokoju.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W dniu dzisiejszym witam w sposób szczególny
rektorów i profesorów wyższych uczelni technicznych z bpem Markiem Jędraszewskim z Po
znania. Szczęść Boże w waszej pracy!
Jutro Święto Niepodległości Polski.
Dziękujemy Bogu za wolność Ojczy
zny. Niech ten szczególny dar okupio
ny krw ią naszych ojców i matek owo
cuje w Ojczyźnie solidnym wypełnia
niem obowiązków przez każdego,
wzajemnym zrozumieniem i poświęce
niem dla wspólnego dobra. Niech Bóg
w swej Opatrzności błogosławi całej
naszej Ojczyźnie.
Niech będzie pochw alony Jezus
Chrystus!"

II Popa ricorda 1’indipendenza d e lla Polonia

II dono della libertd
fruttifichi nella Patria
Le parole, colme di fiducia, del Salino che medltiamo oggi sono una
preghiera e allo stesso tempo un programma di vita: «Solo In Dio riposa 1’anima mia; da lui la mia salvezza» (Sal 61, 2).
A questa fiducia verso Dio sl contrappone la tentazione idolatra di
dominio sugli altri, che si manifesta nella sopraffazione, nel furto, nella
ricchezza che, a detta di molti, dovrebbero garantire prestigio e potere.
Colui, peró, che e consapevole del fatto che tutto passa e ha consapevolezza dei propri limiti non costruisce la sua vita su queste false
premesse. L’uomo credente pone la propria fiducia solo In Cristo, vera
fonte di gioia e di pace.
Do il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua polacca! Oggi saluto particolarmente i Rettori e i Professori degli Atenei Tecnicl eon ii
Mons. Marek Jędraszewski da Poznań. Dio vi assista nel vostro lavoro
e vi sia propizio!
Domani celebrerem o la Festa dell’lndipendenza della Polonia. Rendiamo grazie a Dio per la liberta della Patria. Che questo partlcolare
dono, riscattato eon il sangue dei nostri padri e delle nostre madri,
fruttifichi nella Patria eon il diligente compimento dei doveri da parte di
ciascuno, eon la comprensione vicendevole e eon la dedizione al bene
comune. Che il Signore nella sua P row idenza benedica tutta la nostra
Patria.
Sia lodato Gesu Cristo.

W tym patriotycznym uniesieniu
obecni na audiencji Polacy odśpiewali
hymn "Boże coś Polskę".
Rektorzy spotkali się również z księ
dzem kardynałem Zenonem Grocholewskim, pełniącym w Watykanie funkcję odpowiadającą "Ministrowi Edukacji". Ksiądz Kar
dynał zaznaczył, aby w pracy na uczelniach zwracać uwagę nie tylko na przekazywanie wiedzy,
ale również na wychowanie młodzieży.
Wielkim przeżyciem było spotkanie Rektorów z Ojcem Świętym w jego prywatnej bibliotece na
audiencji prywatnej, gdzie mieli możliwość zamienić z Papieżem kilka słów.
Słowa Ojca Świętego do Polaków specjalnie wyróżnił na pierwszej stronie dziennik "l'Osservatore Romano" z 11 listopada br.
Red.
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• 25 listopada br. Prorektor R.K. WILK prze
bywał w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górni
czej, gdzie przeprowadzono wstępne rozmowy
w sprawie uruchomienia nauczania na kierun
ku Technologia Chemiczna i Procesowa, na
Wydziale Chemicznym.
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kierunku studiów "Biotechnologia" prowa

AKTY NORMATYWNE UCZELNI

dzonego wspólnie przez trzy Wydziały
Pism o Okólne Nr 6/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 23 listopada 2004 roku
w sprawie zasad doboru kandydatów na po
szczególne kierunki studiów w Politechni
ce Śląskiej w roku akademickim 2005/2006
M . Rzepka

-

W listopadzie 2004 roku ukazały się następu
jące wewnętrzne akty normatywne Rektora Po
litechniki Śląskiej:
- Zarządzenie Nr 3/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 2 listopada 2004 roku
w sprawie służbowych adresów elektronicz
nych stosowanych w Politechnice Śląskiej
- Zarządzenie Nr 4/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 3 listopada 2004 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie utwo
rzenia laboratoriów w strukturze Centrum
Kształcenia Inżynierów
- Zarządzenie Nr 5/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 5 listopada 2004 roku
w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy w Po
litechnice Śląskiej
- Zarządzenie Nr 6/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 5 listopada 2004 roku
w sprawie kredytów i pożyczek dla studen
tów oraz uczestników studiów doktoranc
kich Politechniki Śląskiej
- Zarządzenie Nr 7/04/05 Rektora Politechniki
Śląskiej z dnia 25 listopada 2004 roku w spra
wie powołania komisji ds. sprzedaży lokalu
użytkowego przy ul. Częstochowskiej 14
- Zarządzenie Nr 8/04/05 z dnia 29 listopa
da 2004 roku w sprawie utworzenia poza
wydziałowej jednostki organizacyjnej o na
zwie Centrum Edukacyjno-Kongresowe Po
litechniki Śląskiej
- Pismo Okólne Nr 2/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 16 listopada 2004 roku
w sprawie wprowadzenia załącznika do Re
gulaminu pracy z okresami rozliczeniowy
mi czasu pracy ustalonymi na 2005 rok
- Pismo Okólne Nr 3/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 17 listopada 2004 roku
w sprawie trybu składania wniosków
0 przyznanie nagród Prezesa Rady Mini
strów za wyróżnione rozprawy doktorskie
1 habilitacyjne oraz działalność naukową,
naukowo-techniczną lub artystyczną
- Pismo Okólne Nr 4/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 23 listopada 2004 roku
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji
Wyborczej
- Pismo Okólne Nr 5/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 23 listopada 2004 roku
w sprawie uruchomienia studiów wyższych
zawodowych na kierunku "Energetyka" oraz

STOPNIE NAUKOWE,
TYTUŁY, STANOWISKA
■ Z a k o ń czo n e d o k tora ty
•

•

•

•

•

•

dr inż. Grzegorz WOJNAR
ur. 20.06.1974 r. w Chorzowie, doktorant
Wydziału Transportu. Promotor - dr hab.
inż. Bogusław Łazarz. Temat pracy: "Wy
krywanie uszkodzeń kół zębatych wybrany
mi metodami przetwarzania sygnałów drga
niowych". RT, 4.11.2004 r., z wyróżnie
niem
dr inż. Justyna CZERNIK
ur. 14.04.1973 r. w Rydułtowach, Instytut
Fizyki. Promotor - dr hab. inż. Tomasz Goslar. Temat pracy: "Datowanie 14C późnoglacjalnych osadów jeziornych techniką ak
celeratorową". RMF, 3.11.2004 r.
dr inż. Grzegorz WICIAK
ur. 21.01.1972 r. w Zabrzu, Instytut Maszyn
i Urządzeń Energetycznych. Promotor - doc.
dr hab. inż. Michał Ferenc. Temat pracy:
"Analiza i metodologia wzorcowania prze
pływom ierzy wody dla dużych natężeń
przepływów przy zastosowaniu metody Wa
gowej". RIE, 8.11.2004 r.
dr inż. Krystian JANISZEWSKI
ur. 11.07.1974 r. w Sosnowcu, doktorant
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Meta
lurgii. Promotor - dr hab. inż. Zdzisław Ku
dliński, prof. nzw. w Pol. Śląskiej. Temat pra
cy: "Wpływ osadowego odtleniania na efek
tywność procesu filtracji ciekłej stali z wtrą
ceń niemetalicznych". RM, 9.11.2004 r.
dr inż. Monika ŻELICHOWSKA
ur. 27.04.1975 r. w Sosnowcu, doktorantka
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalur
gii. Promotor - prof. dr hab. inż. Remigiusz
Sosnowski. Temat pracy: "Przebieg i dotych
czasowe efekty restrukturyzacji polskiego
hutnictwa żelaza i stali". RM, 9.11.2004 r.
dr inż. Lesław PAWLACZYK
ur. 27.09.1977 r. w Szczecinie, doktorant Wy
działu Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Promotor - dr hab. inż. Katarzyna Stąpor.
Temat pracy: "Sterowana wiedzą segmen
tacja obrazów biomedycznych z wykorzy
staniem klasteryzacji hierarchicznej na
przykładzie cyfrowych obrazów dna oka".
RAu, 16.11.2004 r.
dr inż. Piotr STERA
ur. 23.11.1971 r. w Bytomiu, Instytut Infor
matyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Kon
rad Wojciechowski. Temat pracy: "Wybra
ne zagadnienia związane z modelami per
cepcji barwy". RAu, 16.11.2004 r.
dr inż. Adam DUSTOR
ur. 10.12.1974 r. w Wiśle, doktorant Wy
działu Automatyki, Elektroniki i Informaty
ki. Promotor - prof. dr hab. inż. Jacek Łęski.
Temat pracy: "Analiza i porównanie algo
rytmów identyfikacji i weryfikacji mówcy".
RAu, 16.11.2004 r., z wyróżnieniem
dr inż. Adam ŚWITOŃSKI
ur. 3.09.1975 r. w Chorzowie, Instytut In
formatyki. Promotor - dr hab. inż. Katarzy
na Stąpor. Temat pracy: "Automatyczna
segmentacja obrazów cyfrowych z wyko
rzystaniem metod morfologii matematycz
nej - zastosowanie do wybranej klasy ob
razów biomedycznych". RAu, 16.11.2004 r.
dr inż. Ewa STRZAŁKOWSKA
ur. 14.02.1963 r. w Rudzińcu, Instytut Geo
logii Stosowanej. Promotor - prof. dr hab.
inż. Tadeusz Kapuściński. Temat pracy:
"Wpływ technologii spalania węgla z od
siarczaniem spalin stosowanych w Elek
trowni "Łaziska" na właściwości powstają
cych żużli i popiołów w aspekcie ich od
działywania
na
środowisko".
RG,
16.11.2004 r.
dr inż. Jarosław MIKUŁA
ur. 4.05.1975 r. w Gliwicach, Instytut Ma
teriałów Inżynierskich i Biomedycznych.
Promotor - prof. dr hab. inż. Leszek Do
brzański. Temat pracy: "Struktura i własno
ści tlenkowej ceramiki narzędziowej na ba
zie A120 3 z powłokami przeciwzużyciowymi PVD i CVD". RMT, 17.11.2004 r.,
z wyróżnieniem
dr inż. Monika KCIUK
ur. 6.11.1973 r. w Jastrzębiu Zdroju, Insty
tut Materiałów Inżynierskich i Biomedycz
nych. Promotor - prof. dr hab. inż. Stani
sław Tkaczyk. Temat pracy: "Wpływ obrób
ki plastycznej i cieplnej na odporność ko
rozyjną wybranych stopów aluminium typu
Al-Mg i Al-Mg-Si". RMT, 17.11.2004 r.

dr inż. Małgorzata KRÓL
ur. 6.05.1969 r. w Katowicach, Katedra
Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpy
lania. Promotor - prof. dr hab. inż. Ryszard
Białecki. Temat pracy: "Optymalizacja pa
rametrów termicznych wybranych typów
okien". RIE, 15.11.2004 r.
dr inż. Anna KASPRZYCKA
ur. 12.06.1975 r. w Zabrzu, doktorantka
Wydziału Chemicznego. Promotor - prof. dr
hab. inż. Wiesław Szeja. Temat pracy: "Syn
teza i zastosowanie tiokarbaminianów po
chodnych monosacharydów w reakcjach
glikozylacji". RCh, 17.11.2004 r.
dr inż. Lucyna WIĘCŁAW-SOLNY
ur. 21.10.1974 r. w Zabrzu, doktorantka
Wydziału Chemicznego. Promotor - prof.
dr hab. inż. Andrzej Jarzębski. Temat pra
cy: "Otrzymywanie powłok katalitycznych
na metalicznych podłożach". RCh,
17.11.2004 r.
dr inż. Adam PŁACHTA
ur. 2.06.1972 r. w Jaworznie, Katedra Mo
delowania Procesów i Inżynierii Medycz
nej. Promotor - prof. dr hab. inż. Franciszek
Grosman. Temat pracy: "Opracowanie zu
nifikowanej metodyki wyznaczania naprę
żeń uplastyczniających w plastometrycznej
próbce skręcania". RM, 23.11.2004 r.
dr inż. Marcin STAŃCZYK
ur. 5.07.1975 r. w Tychach, doktorant Wydzia
łu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Pro
motor - dr hab. inż. Jan Łukowski, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej. Temat pracy: "Wpływ obrób
ki cieplnej z zastosowaniem chłodziw polime
rowych na właściwości użytkowe obręczy
kuto-walcowanych". RM, 23.11.2004 r.
dr inż. Adam DUDA
ur. 26.05.1974 r. w Knurowie, doktorant
Wydziału Górnictwa i Geologii. Promotor
- dr hab. inż. Stanisław Krzemień, prof.
nzw. w Pol. Śląskiej. Temat pracy: "Modelo
we ujęcie współodpowiedzialności i współ
udziału pracowników w kreowaniu warun
ków bezpiecznej pracy w górnictwie". RG,
23.11.2004 r.
dr inż. Tatiana KITA
ur. 14.03.1973 r. w Zabrzu, Katedra Bio
technologii Środowiskowej (zatrudniona do
30.09.2004 r.). Promotor - prof. dr hab. inż.
Korneliusz Miksch. Temat pracy: "Nitryfikacja w bioreaktorze strumieniowym z se
paracją biomasy w systemie membrano
wym". RIE, 26.11.2004 r.
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S M ia n o w a n ie n a s t a n o w is k o
p r o fe so r a n a d z w y c z a jn e g o
• dr hab. inż. Jerzy BARGLIK
Katedra Elektrotechnologii, od 1.12.2004 r.
do 30.11.2009 r.
• dr hab. inż. Jan BUZEK
Katedra M etalurgii, od 1.12.2004 r. do
30.11.2009 r.
• dr hab. Jan OSTOJ
Katedra Ekonomii i Finansów, od 1.12.2004 r.
do 30.11.2009 r.
• dr hab. Józef S. PASTUSZKA
Katedra Ochrony Powietrza, od 1.12.2004 r.
do 30.11.2009 r.
• dr hab. inż. Katarzyna STĄPOR
Instytut Inform atyki, od 1.12.2004 r. do
30.11.2009 r.
• dr hab. inż. Piotr STRZAŁKOWSKI
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Pod
ziem nego i Zarządzania O chroną Po
wierzchni, od 1.12.2004 r. do 30.11.2009 r.
• dr hab. inż. Andrzej SZLĘK
Instytut Techniki Cieplnej, od 1.12.2004 r.
do 30.11.2009 r.
■ N a d a n ie t y t u łu p r o f e s o r a
• prof. dr hab. inż. Ewa PIĘTKA
Instytut Elektroniki, od 16.11.2004 r.
• prof. dr hab. inż. Stanisław MAJEWSKI
Katedra Inżynierii Budowlanej, od
16.11.2004 r.
U. Czapla

Dział Współpracy
z Zagranicą informuje

Centrala Wymiany Akademickiej) w Warsza
wie, Pana dr Petera Hillera. Podczas tej wizyty
została przedstawiona oferta DAAD dla studen
tów i naukowców w ramach współpracy z uczel
niami niemieckimi, jak i za pośrednictw em
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Dy
rektor zachęcał m.in. do występowania o środki
finansowe na wyjazdy studialne dla studentów
(możliwości sfinansowania kosztów wyjazdu
w wysokości 3000-5000 euro).
Przedstawił również 2 oferty stypendialne:
- Stypendia Helmholz-DAAD dla 27 doktoran
tów i 12 młodych naukowców (doktorów).
Stypendyści prowadzić mogą badania w dzie
dzinach Ziemia i Środowisko, Zdrowie, Tech
nologie Kluczowe, Struktura M aterii, Komu
nikacja i Kosmos w jednym z centrów Wspól

noty Helmholtza. Stypendia przyznawane są na
okres od 12 do, maksymalnie, 36 miesięcy.
Bliższe informacje o Wspólnocie Helmholtza znajdują się w intemecie pod adresem
www.helmholtz.de, informacje o DAAD pod
adresem www.daad.de.
- Stypendia DAAD i Wspólnoty Naukowej im.
Leibniza dla doktorantów i młodych naukow
ców (doktorów).
Stypendia umożliwiają przeprowadzenie prac
badawczych w jednym z Instytutów Leibni
za. Informacje na temat zakresu badań każ
dego Instytutu znajdują się na stronach
www.wgl.de lub www.leibniz-gemeinschaft.de.
• Oferta dla wybitnych naukowców
Osoby zainteresowane prowadzeniem badań
we Francji m ogą skorzystać z innej oferty
współpracy w ramach projektów badawczych

• W yjazd y , p r z y ja z d y ...

Blaise Pascal "Chaires Internationales de Re-

W listopadzie br. zanotowano 83 wyjazdy zagra
niczne do 17 krajów: Australia (1), Austria (2),
Belgia (4), Czechy (24), Dania (1), Finlandia (2),
Francja (3), Holandia (4), Indie (1), Kanada (1),
Niemcy (20), Singapur (2), Słowacja (5), USA (3),
Węgry (6), Wielka Brytania (1), Włochy (3).
Głównym celem wyjazdów był udział w kon
ferencjach - 54.
W tym samym okresie Uczelnię odwiedziło 22
osoby z 6 krajów: Czech (4), Niemiec (9), Rosji (1),
Słowenii (2), Ukrainy (2), Wielkiej Brytanii (4).

cherche". Program ten adresowany jest do na

H.

Papkala

• Z a g ra n ic zn e o ferty sty p e n d ia ln e
• O ferta D A A D
W listopadzie 2004 r. Politechnika Śląska go
ściła nowego dyrektora DAAD (Niem iecka

ukowców o wybitnych osiągnięciach i świato
wej renomie, z dziedzin nauk ścisłych, nauk
przyrodniczo-biologicznych, ochrony środowi
ska, nowych technologii, nauk humanistycz
nych i społecznych.
Katedry przyjmują badaczy na okres 12 mie
sięcy w pełnym wymiarze godzin, w różnych
instytucjach badawczych lub nauczania wy
ższego. Termin zgłaszania kandydatur upływa
15 stycznia 2005 r.
Dossiers powinny być sporządzone przez za
interesowanych i przedstawione dyrektorowi
laboratorium przyjmującego.
Formularze zgłoszeniowe oraz lista laureatów
od 1996-2004 r. dostępne są w Dziale Współ
pracy z Zagranicą.

Informacje o ofertach stypendialnych dla na
ukowców, możliwościach wyjazdu w ramach
grantów europejskich można uzyskać w Regio
nalnym Centrum Informacji dla Naukowców
działającym przy Dziale Współpracy z Zagra
nicą Politechniki Śląskiej tel. 237 13 29.
D. Obracaj

KONFERENCJE
SEMINARIA NAUKOWE
• "TEAM T 2004”
W dniach 25-27 października br. w Złotym Po
toku k. Częstochowy, w ramach obchodów
55-lecia Politechniki Częstochowskiej, odbyła
się międzynarodowa konferencja "Techniczne
i ekonomiczne aspekty transferu nowocze
snych technologii w kontekście integracji
Polska - Unia Europejska" - TEAMT 2004,
zorganizowana przez Wydział Elektryczny Po
litechniki Częstochowskiej we współpracy
z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach.
Zakład Mechatroniki Instytutu Elektrotechni
ki Teoretycznej i Przemysłowe Politechniki
Śląskiej włączył się aktywnie w przygotowa
nie dwóch sesji: "New Materials and Techno
logies for Transformators and Electromechanical Devices" oraz "Unconventional Electromechanical Convertors and Systems".
W ich ramach IETiP zaprezentował 4 referaty
naukowe:
P. Kowol, M. Szczygieł, K. Kluszczyński:

Electromechanical devices employing magnetic
fluid,
G. Kłapyta: Shape memory alloys in mechatronics,
T. Trawiński, Z. P ilch, W. B urlikow ski,
K. Kluszczyński: Operation fundamentals of
the electromagnetic torąue generator. Part I Properties of the pulsating torąue,
T. Trawiński, Z. P ilch, W. Burlikow ski,
K. Kluszczyński: Operation fundamentals of

the electromagnetic torąue generator. Part II Design process.
Trwałym osiągnięciem konferencji, w której
uczestniczyli naukowcy z 11 krajów świata:
Japonii, Chin, USA, Niemiec, Szwajcarii,
Austrii, Czech, Słowacji, Włoch, Bułgarii
i Polski, jest monografia naukowa, wydana
przez Uniwersytet w Koszycach pod redakcją
profesorów Jana Szczygłowskiego i Michała
Kolcuna. Jej recenzentami byli: prof. Stefan
Fecko oraz prof. Krzysztof Kluszczyński.

Konferencja wyróżniała się nowoczesnością
i aktualnością poruszanej tematyki, mocno ar
tykułowaną wolą współpracy reprezentantów
środowisk akademickich i przemysłowych oraz
bardzo życzliwą atmosferą obrad. Ciekawym
pomysłem zrealizowanym przez organizatorów
konferencji było powołanie "The Advisory
Committee of Scientific Researches" w skła
dzie: prof. Maria Nowicka-Skowron (prorek
tor PCz. ds. nauki) - przewodnicząca, prof.
Ernst Gockenbach (TU Hannover), prof.
Ryusuke Hasegawa (Metglas Inc.), prof. Krzysz
tof Kluszczyński (Politechnika Śląska), prof.
Michał Kolcun (TU Kośice), prof. Ralph
Lescroart (ISI Pierrard, HEC du Luxembourg,
Virton), prof. Jan Szczygłowski (PCz.), dr inż.
Jerzy Szkutnik (PCz.), prof. Janusz Szopa
(PCz.), prof. Gerhard Theil (TU Wien), prof.
Hans-Klaus Wapler (TU Clausthal) i prof. Al
freda Zachorowska (PCz.). Organizatorzy pla
nują nadać konferencji, która okazała się dużym
międzynarodowym sukcesem środowiska często
chowskiego i Polski, charakter cykliczny.
Miłym (dla naszej Uczelni) akcentem Konfe
rencji było wręczenie prof. K. Kluszczyńskie
mu Medal Politechniki Częstochowskiej "For
Meritious Friends of Technical University of
Częstochowa". Wręczenia dokonała prof. Ma
ria Nowicka-Skowron.
K. Kluszczyński

• O W D '2004 w W iśle
Idea Warsztatów, których założenia programo
we i organizacyjne, przedstawił prof. Krzysz
tof Kluszczyński w 1999 roku na Ogólnopol
skim Spotkaniu Dziekanów Wydziałów Elek
trycznych i Elektroniki oraz na międzynarodo
wych konferencjach UICEE, poświęconych
Engineering Education w Góteborgu (Szwecja)
i Wismarze (Niemcy), rozwija się od samego
początku w sposób niezwykle dynamiczny, za
taczając coraz szersze kręgi i wciągając coraz
to nowe uniwersytety. Rośnie popularność
Warsztatów - w tym roku liczba uczestników
już osiągnęła setkę, a uczestniczą w nich przed
stawiciele wszystkich liczących się uczelni
w kraju, a ponadto młodzi naukowcy z 6 bli
skich nam krajów: Czech, Słowacji, Słowenii,
Litwy, Ukrainy i Białorusi. Ostatnio spore za
interesowanie Warsztatami wykazały uniwersy
tety w Niemczech i jest bardzo prawdopodob
ne, że grono przyszłorocznych uczestników po
większy się o młodych naukowców zza za
chodniej granicy. Duże znaczenie dla rozpo
wszechniania się idei w międzynarodowym
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środowisku naukowym ma patronat IEE-Professional Electromagnetic Network w Londy
nie, ustanowiony w 2004 roku oraz IEE Best
Paper Awards, które w tym roku zostały przy
znane po raz wtóry. Laureatami tegorocznej
edycji Nagród zostali: Mieczysław Grad (Po
litechnika Rzeszowska), Rokas Kvedaras (Vilnius Gediminas Technical University), Marek
Nowak (Wojskowa Akademia Techniczna),
Łukasz Starzak (Politechnika Łódzka), Piotr
Prokopowicz (Akademia Bydgoska), Konrad
Andrzej Makowski (Politechnika Warszawska),
Robert Bieda (Politechnika Śląska).
Referaty wygłoszone podczas tegorocznych
VI Międzynarodowych Warsztatów Dokto
ranckich, które odbyły się w Wiśle w dniach
16-19 października br. obejmowały szeroką te
matykę: elektrotechnikę, mechatronikę, elektro
energetykę, automatykę, robotykę, przetwarzanie
obrazu i dźwięku, sztuczną inteligencję, informa
tykę, zarządzanie i materiałoznawstwo. Zostały
one zebrane w 6 woluminach o łącznej objęto
ści 480 stron. Dokładnej analizy ich treści (dla
przygotowania ciekawej dyskusji oraz wyłapania
wszystkich merytorycznych i redakcyjnych nie
doskonałości) dokonało grono 17 ekspertów.
Należy podkreślić, że przedmiotem życzliwej
krytyki i dyskusji na sali obrad był też sposób
i styl prezentacji referatów, jak też opracowa
ny przez doktorantów materiał ilustracyjny.
Duże wrażenie wywarły na uczestnikach zapro
szone wykłady, perfekcyjnie przygotowane
i brawurowo wygłoszone prze wybitnych profe
sorów i specjalistów: prof. Andrzeja Napieralskiego (Pol. Łódzka) "Historia i perspektywy roz
woju mikroelektroniki", prof. Jana Sykulskiego
(University of Southampton) " Computational
Electromagnetics: a tool, an a rt o r black ma
gie?", prof. Tadeusza Kaczorka (Pol. Białostoc
ka) "Macierze cykliczne i normalne w teorii ukła
dów dynamicznych" prof. Zdzisława Życkiego
(Instytut Elektrotechniki); "Rozwój magnesów
trwałych na przestrzeni wieków i kreatywna ich
rola w dziejach przetworników elektromechanicz
nych" i prof. Zvia Agur (Institute for Medical

jącego granicę uczelni, regionów i państw) śro
dowiska naukowego młodych badaczy. Być
może w przyszłości okaże się, że ta ich rola
była najbardziej znaczącą i kluczową dla przy
szłej międzynarodowej współpracy, albowiem
poczucie wspólnoty młodych uczestników
Warsztatów wciąż wzrasta i znajduje wyraz
w coraz to nowych inicjatywach. W tym roku
było to przyjęcie hymnu Warsztatów OWD,
ułożonego na kanwie starej czeskiej pieśni lu
dowej. Do chwili wyjazdu ostatniego uczest
nika organizatorzy zdołali zanotować 56 róż
nojęzycznych zwrotek, kończących się każdo
razowo optymistycznie brzmiącym referatem:
"H ej dolina dolina, na dolinę sud vina, D ok
to r andi z neho p iju, ja k je d n a ro d in a ".

Do sukcesu Warsztatów w dużej mierze przy
czynił się Komitet Organizacyjny, który praco
wał nienagannie i z oddaniem w następującym,
niezmiennym od lat składzie: mgr inż. G. Kłapyta (przewodniczący), mgr inż. R. Żurkowski
(wiceprzewodniczący), mgr inż. M. Szczygieł
(wiceprzewodniczący), mgr M. Duda (sekre
tarz), mgr inż. P. Kowol i mgr inż. A. Kopacz
- pracownicy Politechniki Śląskiej.
O tym, że koniec Warsztatów jest równocześnie
początkiem przygotowań do kolejnego spotkania
naukowego przypominać będzie kolorowy Ka
lendarz Warsztatów OWD, zaczynający się paź
dziernikiem 2004, a kończący - październikiem
2005 z uwidocznionymi datami, ważnymi dla
tych, którzy zamierzają uczestniczyć w VII Mię
dzynarodowych Warsztatach Doktoranckich.
K. Kluszczyński
PS. Fotoreportaż dowodzący znakom itej at
mosfery Warsztatów znajdą C zytelnicy na
3 stronie okładki.

• X IX K o n fere n c ja T eorii M a szy n
i M ec h a n izm ó w
W dniach 12-14 października br. w Krakowie
odbyła się XIX Naukowo-Dydaktyczna Konfe
rencja Teorii Maszyn i Mechanizmów zorgani-

Biomathematics) "Biomathematics".
Tradycją Warsztatów jest wystąpienie profeso
ra za granicy, opisującego sposób realizacji
doktoratu i drogę do stopnia naukowego w jego
kraju. W tym roku przyszła kolej na Ukrainę
i profesora Oresta Ivakhiva.
Obok wartości i korzyści naukowych wyraźnie
zaznacza się funkcja integracyjna Warsztatów
Przemawia prof. J. Kowal; po lewej prof. J. Wojnarowski
- budowa wspólnego i spójnego (przekracza
i prof. T. Uhl, po prawej prof. W. Kowalski

zowana przez Akademię Górniczo-Hut
niczą i Polski Komitet Teorii Mechani
zmów i Maszyn przy Komitecie Budo
wy Maszyn Polskiej Akademii Nauk,
którego przewodniczącym jest prof. zw.
dr hab. inż. Józef Wojnarowski, dr h. c.
W tym miejscu warto dodać, że o zna
czeniu teorii maszyn i mechanizmów
świadczy fakt, iż na drugim Światowym
Kongresie Teorii Maszyn i Mechani
zmów, 27 września 1969 r. w Zakopa
nem, delegaci z dwudziestu krajów po
wołali Międzynarodową Federację Teo
rii Maszyn i Mechanizmów IFToMM
(International Federation for the Theory
Prof. T.
of Machines i Mechanisms), którą
obecnie tworzy 46 komitetów narodowych.
Uroczyste otwarcie Konferencji odbyło się na
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
AGH. Otworzył ją prof. Tadeusz Uhl. W imie
niu władz uczelni wystąpili: prorektor AGH
prof. Janusz Kowal, dziekan Wydziału prof.
Włodzimierz Kowalski oraz Kierownik Kate
dry Mechaniki i Wibroakustyki prof. Wojciech
Batko. O znaczeniu Konferencji TMM, ich hi
storii oraz polskim Komitecie TMM afiliowa
nym przy Federacji IFToMM słowo wstępne
wygłosił przewodniczący PK TMM prof.
J. Wojnarowski. Referat przeglądowy nt.
Humań Scalę Intelligent Mechanical Systems

wygłosił prof. D. Tesar z Teksańskiego Uniwer
sytetu w Austin. W pierwszej sesji plenarnej
referaty wygłosili profesorowie: Z.W. Engel,
J. Wawrzecki oraz J. Wojnarowski, który swoje
wystąpienie O obrotach cia ł niebieskich ksiąg
sześć, w 150. rocznicę pierwszego polskiego
wydania dzieła M ikołaja Kopernika, poświę

cił pamięci profesorów Adama Moreckiego
i Tadeusza Młynarskiego.
W Konferencji udział wzięło kilkudziesięciu
uczestników pochodzących z wszystkich uczel
ni krajowych zajmujących się zagadnieniami
mechaniki i sterowania maszyn, a także z prze
mysłu i ośrodków badawczych z kraju, oraz
z Kanady, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
Przedstawiono 84 referaty, które opublikowa
no w dwóch tomach wydawnictwa AGH.
Podniosłą, chwilą Konferencji było uroczyste
wieczorne spotkanie poświęcone pięćdziesięcio
leciu twórczej działalności naukowej i dydak
tycznej Pana prof. Józefa Wojnarowskiego.
Profesor rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną
1 grudnia 1954 r. w Politechnice Śląskiej. Prze
wodniczący Konferencji prof. dr hab. inż. Tade-

Uhl m ów i o osiągnięciach prof. J. W ojnarowskiego

usz Uhl przypomniał nieocenione zasługi Jubi
lata i Jego twórczy wkład w rozwój nauki,
a zwłaszcza w dziedzinie teorii maszyn i mecha
nizmów, co zostało docenione nie tylko w Pol
sce. We wrześniu 2002 r. wybrano Profesora
Wojnarowskiego na przewodniczącego Polskie
go Komitetu Teorii Mechanizmów i Maszyn przy
Komitecie Budowy Maszyn PAN, a na XI Kon
gresie IFToMM w Tianjin w Chinach w br. do
Komisji Standaryzacji i Terminologii (CTS).
prof. T. Uhl podkreślił wybór Profesora Wojna
rowskiego w 2001 r. na wiceprezesa Akademii
Inżynierskiej w Polsce, przyjęcie Go w roku 2002
w poczet Akademii Nauk Inżynierskich Ukrainy,
a w roku bieżącym powołanie na członka kore
spondenta European Academy of Sciences, Art
and Humanities z siedzibą w Paryżu.
Profesor Wojnarowski, dziękując prof. Uhlowi
za niespodziewane uczczenie jubileuszu 50-lecia pracy dydaktycznej i twórczości naukowej,
wygłosił przy okazji krótkie a bardzo interesu
jące refleksje o czasie i przemijaniu, które spo
tkały się z dużym uznaniem wśród obecnych.
Najlepszym dowodem tego były liczne wystą
pienia uczestników Konferencji, między inny
mi profesorów Bohdana Skalmierskiego i Sta
nisława Trzaski.
Niżej podpisany przedstawił wielkie, znaczą
ce zasługi Dostojnego Jubilata jako uczonego,
pedagoga i wychowawcy wielu inżynierskich
pokoleń oraz przekazał Mu gratulacje i życze
nia w imieniu wielkiego zastępu Jego uczniów
i wychowanków.
W. K aliński

•

"T elem atyka S ystem ów
T ran sp ortow ych 2004"
W dniach od 4 do 6 listopada 2004 roku od
była się, zorganizowana w Katowicach oraz
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Ustroniu przez Zespół Automatyki w Transpor
cie Katedry Transportu Szynowego Wydziału
Transportu Politechniki Śląskiej, przy współ
udziale Politechniki Warszawskiej i Politech
niki Radomskiej i pod auspicjami Komitetu
Transportu Polskiej Akademii Nauk, Między
narodowa Konferencja "Telematyka Systemów
Transportowych". Była to już czwarta edycja
konferencji, a miała ona miejsce w roku obcho
dów 60-lecia Politechniki Śląskiej i 35-lecia
nauczania na kierunku Transport na Politech
nice Śląskiej.
Konferencja zgromadziła wybitnych przedstawi
cieli ze świata nauki i przemysłu w dziedzinie
systemów inteligentnego transportu, a przygoto
wano do wygłoszenia 61 referatów, 4 wystąpie
nia na sesji panelowej i 4 prezentacje. Pełne tek
sty referatów zostaną opublikowane w języku an
gielskim w numerze 55 Zeszytów Naukowych
Politechniki Śląskiej serii "Transport".
Przewodniczącym Komitetu Programowego
Konferencji TST'04 był Prezes Urzędu Trans
portu Kolejowego, prof. dr hab. inż. Janusz
Dyduch, a Komitet tworzyli naukowcy z wielu
ośrodków krajowych oraz zagranicznych
z Czech, Niemiec, Słowacji i Rosji. Sekretarzem
Komitetu Programowego i jednocześnie Prze
wodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr
inż. Jerzy Mikulski z Katedry Transportu Szyno
wego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.
Tematyka dotyczyła szeroko pojętych syste
mów telematycznych w transporcie kolejo
wym, drogowym i morskim. Aplikacje telematyczne w transporcie stanow ią dużą część
wszystkich zastosowań telematyki, stąd konfe
rencja, która zgromadziła przedstawicieli pra
wie wszystkich gałęzi transportowych, odegra
ła bardzo ważną rolę w zakresie upowszech
niania nowych rozwiązań inteligentnych syste
mów w dziedzinie transportu.
Zagadnienia poruszane na konferencji dotyczy
ły głównie problemów optymalizacji użytko
wania infrastruktury transportowej oraz prze
pływu pasażerów i towarów, poprawy bezpie
czeństwa ruchu, rozwoju systemów sterowania
w transporcie i nawigacji satelitarnej. Jest to
związane z upowszechnianiem "inteligentnego"
transportu w dziedzinie sterowania i zarządza
nia ruchem oraz dostarczaniem informacji
użytkownikom i operatorom.
Sesja ogólna (plenarna) konferencji "Telematy
ka Systemów Transportowych" odbyła się Kato
wicach. Otwarcia konferencji dokonał przewod
niczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Jerzy

Mikulski, a list powitalny ministra Janusza Dy
ducha do uczestników konferencji odczytał wi
ceprezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż.
Andrzej Maciejewski. Wśród zaproszonych go
ści pojawili się: Prorektor ds. Organizacji i Roz
woju prof. Wojciech Cholewa (który przywitał
uczestników w imieniu organizatorów), Prodzie
kan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej
ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. Syl
wester Markusik (który przybliżył uczestnikom
historię i organizację Wydziału Transportu) i Pro
rektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagra
nicą Politechniki Radomskiej prof. Mirosław
Luft oraz prof. Mirosława Dąbrowa-Bajon
z Wydziału Transportu Politechniki Warszaw
skiej, jak również członkowie Zespołu Telema
tyki Transportu Sekcji Sterowania Ruchem
w Transporcie Komitetu Transportu Polskiej
Akademii Nauk: profesorowie Jacek Januszew
ski i Ryszard Wawruch (Akademia Morska
w Gdyni) oraz Andrzej Lewiński (Politechnika
Radomska). Na konferencję przyjechali goście
z Czech, Chorwacji, Litwy, Niemiec, Słowacji
i Ukrainy oraz z Indii. Wśród uczestników za
uważalną grupę stanowili przedstawiciele firm
z branży telematycznej.
Podczas sesji katowickiej wygłoszone zostały
referaty, których tematyka dotyczyła zagadnień
związanych z problemami:
- nawigacyjnych system ów satelitarnych
w nowoczesnych rozwiązaniach telematycz
nych (Jacek Januszewski, Akademia Mor
ska w Gdyni),
- technicznych specyfikacji interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei kon
wencjonalnych (M arek Pawlik, Centrum
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa),
- aplikacji telematycznych dla przewozów
towarowych (Henryk Pogrzebski ze spółki
PKP Informatyka i Andrzej Toruń z Cen
trum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa),
- modelowania przepływu informacji w syste
mie telematyki transportu (Wojciech Waw
rzyński z Politechniki Warszawskiej i Przemy
sław Dziula z Akademii Morskiej w Gdyni),
- kierunków zmian w sferze użyteczności pu
blicznej w transporcie pasażerskim (Ry
szard Janecki, Politechnika Śląska),
- sprzedaży usług transportu zbiorowego
z wykorzystaniem telefonii komórkowej
(Grzegorz Dydkowski, Komunalny Zwią
zek Komunikacyjny w Katowicach),
- wymagań interoperacyjności usług awaryjnych
(Ivan Bosnjak, Uniwersytet w Zagrzebiu),

-

telematyki w nadzorowaniu procesu eksplo
atacji środka transportu bliskiego (Janusz
Szpytko i Artur Kocerba z Akademii Gór
niczo-Hutniczej).
Dalsza część konferencji w czwartek oraz obra
dy w piątek i sobotę odbyły się w Ustroniu.
Podczas drugiej części sesji ogólnej (czwartek po
południu) przedstawione zostały przez prezesów
spółek PKP Informatyka (Włodzimierz Śmigiera) i Telekomunikacja Kolejowa (Andrzej Mrów
czyński) bazowe projekty i systemy informatyczno-telematyczne realizowane w- tych spółkach.
Pozostali prelegenci poruszali zagadnienia doty
czące sterowania zagrożeniami i optymalizacji
dostaw oraz kalkulacji planu załadunku w syste
mie dystrybucji. Uczestnicy dyskutowali także na
temat nowych możliwości zwiększenia bezpie
czeństwa transportu przy uwzględnieniu monito
rowania obciążeń eksploatacyjnych.
Na uwagę zasługuje przeprowadzenie przez
organizatorów, we współpracy z Instytutem
Logistyki i Magazynowania z Poznania, cieka
wej w założeniu i interesującej w realizacji se
sji panelowej "Redukcja zagrożeń w intermodalnym łańcuchu dostaw". Uzupełnieniem tej
sesji był referat przedstawiciela Ministerstwa In
frastruktury o transportowych bazach danych.
Na sesjach piątkowych i sobotnich uczestnicy
mieli możliwość poznania problemów wdraża
nia Europejskiego Systemu Zarządzania Ru
chem Kolejowym wraz z bardzo ciekawym
omówieniem szacunkowych kosztów wdroże
nia systemu, bezpieczeństwa komputerowych
systemów nadzoru i sterowania stosowanych
w transporcie kolejowym, najnowszych roz
wiązań sprzętowych oraz modelowania syste
mów transportowych, jak również zastosowań
inteligentnych systemów w transporcie drogo
wym i morskim. Ważnymi tematami były za
gadnienia usług w systemie inteligentnego
transportu oraz problemy zastosowania niektó
rych zaawansowanych technologii ITS. Uczest
nicy także dyskutowali na temat diagnostyki
systemów komputerowych w aplikacjach telematycznych, aspektów bezpieczeństwa danych
wraz z ich zarządzaniem oraz na temat symu
lacji procesów transportowych.
Bardzo ciekawe informacje przekazali uczest
nikom referenci zagraniczni. Między innymi
referaty te dotyczyły:
- ujęcia ITS w architekturze krajowego sys
temu informatycznego Republiki Czech za
rządzanie ruchem na liniach drugorzędnych
w Czechach,

-

elektronicznego pobierania opłat drogo
wych - część słowackiej architektury ITS,
- telematyki w operacjach tranzytowych ruchu
autobusowego w dużych miastach Indii,
- standardowego interfejsu dla dostępu do in
formacji diagnostycznych,
- aplikacji telematycznych na nowym wózku
dla niemieckich wagonów towarowych,
- koncepcji logistycznej optymalizacji syste
mu transportu Ukrainy.
Po zakończeniu sesji piątkowej uczestnicy kon
ferencji mieli możliwość wysłuchania prezen
tacji przygotowanych przez przedstawicieli
firm wdrażających w praktyce rozwiązania telematyczne.
W trakcie konferencji odbyło się spotkanie Ze
społu Telematyki w Transporcie Sekcji Stero
wania Ruchem Komitetu Transportu PAN, któ
re prowadził przewodniczący Zespołu dr inż.
Jerzy Mikulski. Myślą przewodnią spotkania
był rozwój i perspektywy telematycznych sys
temów transportowych oraz konieczność dal
szego rozwoju i upowszechniania wiedzy na
temat telematyki transportu, czego wyrazem
stała się potrzeba organizowania konferencji
TST w latach następnych.
Wśród wniosków konferencji znalazły się, mię
dzy innymi, postulaty dotyczące stworzenia ak
tywnego systemu bezpieczeństwa we wszystkich
działach transportu, opracowania systemu groma
dzenia informacji oraz baz danych transportu
z uwzględnieniem monitorowania i lokalizacji
pojazdów, upowszechnienia założeń europej
skiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo,
wdrożenia systemu swobodnego komunikowania
się podróżnych, szerszego zainteresowania roz
wiązywaniem problemów transgranicznych oraz
zaangażowania się producentów sprzętu telematycznego w zapewnienie urządzeniom odpo
wiednich standardów i interoperacyjności tech
nicznej miedzy aplikacjami.
J. M ik u ls k i

• T E M A G 2004
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Tech
niczna "Trwałość Elementów i Węzłów Kon
strukcyjnych Maszyn Górniczych" TEMAG
2004 zorganizowana została po raz dwunasty
przez Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Ma
szyn Instytutu Mechanizacji Górnictwa Wy
działu Górnictwa i Geologii, którym kieruje dr
hab. inż. Antoni Skoć, prof. nzw. w Politech
nice Śląskiej. Konferencja odbywała się
w Ustroniu w dniach 26-28 października 2004
roku. Począwszy od 1999 roku, a więc już po
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raz
szósty,
w spółorganiza
torem Konfe
rencji i m oto
rem propagowa
nia jej w górni
czym środowi
sku technicz
nym było Biuro
Produkcji Kato
wickiego Hol
dingu W ęglo
wego.
Radę NaukowoP r o g ra m o w ą ,
której przewodniczył prof. dr hab. inż. Marian
Dolipski, prorektor ds. nauki i współpracy
z przemysłem, a jednocześnie dyrektor Insty
tutu Mechanizacji Górnictwa, tworzył między
narodowy zespół, w którym tradycyjnie uczest
niczyli profesorowie z uniwersytetów technicz
nych w Ostrawie, Koszycach i Bratysławie. Po
nadto w skład Rady weszli przedstawiciele kra
jowych uczelni, jednostek badawczo-rozwojo
wych, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz
Grupy Kapitałowej PUMAR. Komitetem orga
nizacyjnym tej Konferencji - jak i poprzednich
- kierował dr inż. Jacek Spałek.
Tematyka Konferencji skupiała się na praktycz
nych i naukowych problemach trwałości elemen
tów i zespołów maszyn górniczych. W obecnej
sytuacji w górnictwie jest ona szczególnie waż
na z uwagi na konieczność podnoszenia efektyw
ności i niezawodności systemów technologicz
nych w kopalniach oraz obniżania kosztów wy
dobycia surowców użytecznych.
Głównym celem Konferencji była wymiana
doświadczeń naukowych i praktycznych, zmie
rzających do tworzenia efektywnej drogi dla
wdrażania nowych rozwiązań technicznych
w zakładach górniczych. Stąd istotną część na
ukowej tematyki Konferencji stanowiła proble
matyka identyfikacji stanu eksploatacyjnego
maszyn, ich monitorowania i diagnozowania,
prowadzenia profilaktyki przeciwawaryjnej
poprzez sterowanie trwałością, stosowanie no
woczesnych materiałów oraz nowych rozwią
zań konstrukcyjnych.
Istotnym wzbogaceniem części naukowej były
prezentacje firm dotyczące:
- wspomagania procesu eksploatacji maszyn
poprzez monitoring układów smarowania
i stanu środków smarnych - firma ECOL
Sp. z o.o., Rybnik,

-

zapewnienia wysokiej niezawodności ukła
du hydraulicznego obudów zmechanizowa
nych - firma COMPENSUS S.A., Katowice,
- nowoczesnych rozwiązań w zakresie załadun
ku i transportu materiałów - Fabryka Maszyn
Górniczych PIOMA, Piotrków Trybunalski.
W konferencji wzięło udział 60 uczestników
w tym 35 osób kadry inżynieryjnej z przemy
słu, 19 z uczelni i jednostek badawczo-rozwo
jowych oraz 6 gości zagranicznych. Wygłoszo
no 28 referatów naukowo-technicznych, w tym
8 przez gości zagranicznych.
Materiały Konferencji wydano w postaci zwar
tego zbioru referatów - TEMAG 2004 liczące
go 248 stron; symbol identyfikacyjny ISBN
83-917265-4-1. Są one dostępne w Bibliotece
Głównej Politechniki Śląskiej oraz Bibliotece
Instytutu Mechanizacji Górnictwa.
W podsumowaniu obrad uczestnicy zgodnie
uznali celowość zorganizow ania kolejnej
XIII Konferencji TEMAG 2005 w październi
ku przyszłego roku.
T „ , .

Z Ż Y C IA CKI
• Z dniem 1 listopada br. przeprowadzono re
organizację laboratoriów inform atycznych
w tzw. "CUTI". W miejsce dotąd istniejących
trzech laboratoriów powołano do życia dwie
jednostki, a mianowicie: Laboratorium Infor
matyki Stosowanej oraz Laboratorium Syste
mów Informatycznych w Zarządzaniu. Kierow
nikami nowych laboratoriów zostali odpowied
nio: dr inż. Piotr Kasprzyk (Wydział RAu) oraz
dr inż. Alojzy Stawinoga (Wydział ROZ).
• W dniu 4 listopada br. w sali audytoryjnej,
zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Wy
ższych w Rybniku, odbył się wykład otwarty
prof. Bronisława Geremka nt. "Polska, 6 mie
sięcy po wejściu do Unii Europejskiej - szan
se i wyzwania".
• W dniu 19 listopada br. w auli Budynku
Głównego CKI w Rybniku odbyło się uroczy
ste wręczenie dyplomów 121 absolwentom stu
diów inżynierskich i magisterskich uzupełnia
jących kierunku Górnictwo i Geologia. W uro
czystości udział wzięli: prof. dr hab. inż. Jo
achim Kozioł - dyrektor CKI oraz dr inż. Hen
ryk Badura - pełnomocnik Dziekana Wydzia
łu RG ds. Dydaktyki w CKI.
• W listopadzie br. odbyły się uroczystości
immatrykulacji studentów Wydziału Budow
nictwa oraz Wydziału Górnictwa i Geologii.

• W dniu 24 listopada br. odbyło się cyklicz
ne, robocze spotkanie pełnomocników rektorów
Zespołu Szkół Wyższych. Z ramienia Politech
niki Śląskiej w spotkaniu wzięli udział doc. dr
inż. Szczepan Wyra i mgr inż. Stefan Makosz.
• 25 listopada br. w siedzibie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Rybniku prof. dr hab. inż.
Joachim Kozioł - dyrektor CKI wygłosił refe
rat pt. "Refleksje na temat zagrożeń związa
nych z energetyką jądrową".
• 25 listopada br., z inicjatywy Samorządu
Studenckiego CKI, w auli Budynku Główne
go odbyły się tradycyjne "Andrzejki" połączo
ne z "otrzęsinami" studentów I roku.
J. Katuszonek

SPOTKANIE WŁADZ UCZELNI
Z PRACOWNIKAMI
ODCHODZĄCYMI NA EMERYTURĘ
8 października br. JM Rektor W. ZIELIŃSKI
w towarzystwie Kolegium Rektorskiego i kie
rownictwa administracyjnego Uczelni spotkał się
w Sali Senatu z pracownikami odchodzącymi
w bieżącym roku na emeryturę. JM Rektor w cie
płych słowach podziękował im za wieloletnią
pracę, zaznaczając, że zmiana formalnego statu
su nie oznacza zerwania więzi z Uczelnią.
W roku bieżącym odchodzą na emeryturę:
Erika AUGUŚCIK
mgr inż. Barbara BOHOSIEWICZ-BIAŁECKA
mgr inż. Zygmunt BREGUŁA
mgr inż. Elżbieta BRZOZOWSKA
dr inż. Teresa BUCZEK
Ewa CHROMIK
Irena CZECH
dr inż. Lech DOBROWOLSKI
Krystyna DOMINIK
Jadwiga DURKIEWICZ
Irena DWORCZYK
doc. dr inż. Michał FERENC
Irena FLORKIEWICZ
Halina FOJCIK
Lidia FRAJTAG
dr inż. Joachim GMYREK
prof. dr hab. inż. Witold GNOT
dr inż. Wiesław GOC
prof. dr hab. inż. Wilhelm GÓRECKI
Krystyna GRAJKOWSKA

Joanna GRUSZKA
Edward GURGUL
Edward HACZYKOWSKI
Irena JANKO
mgr inż. Andrzej KANIA
Urszula Jadwiga KOKOWSKA
prof. dr hab. Jan KONIECZYŃSKI
Krystyna KONKOL
dr inż. Andrzej KOSSUTH
dr Stanisław KOWALSKI
Urszula KRAWCZYK
mgr Krystyna KRUCZAŁA
Krystyna RYŚ
Hanna KRZYŻ
Czesława KUCZERA
dr inż. Jerzy KUCZYŃSKI
Aniela KUPKA
Małgorzata LATUSEK
dr inż. Andrzej LEBIEDZKI
dr inż. Ewelina LITWINOWICZ
mgr Hanka ŁĄCKA-SZCZUDŁO
Dorota MAJGIER
mgr inż. Czesław MAKSYMIUK
Urszula MORAWIEC
Lesława Teresa MUSIOŁ
Teresa NOWACKA
Anna OSTACHOWICZ
dr inż. Marian OTREMBA
dr hab. inż. Anna PATRZAŁEK
Barbara PAWLACZEK
Marta PIOTROWSKA
prof. dr hab. inż. Janusz PIOTROWSKI
Cecylia PŁOCHA
dr Franciszek PRZYBYLAK
dr inż. Andrzej RAWICKI
Helena ROŻANKOWSKA
mgr inż. Irena RUDNICKA
dr inż. Marian SAUCZEK
Maria SITEK
Aniela SKLARZYK
Zofia SKUPIŃSKA
dr inż. Helena SMYCZEK
Barbara SUDOŁ
prof. dr hab. inż. Zenon SZCZEPANIAK
Kazimiera TASIOR
Maria ULFIG
Kazimiera WANDRASZ
Celina WĄTRÓBSKA
Lidia Irena WINIARSKA
Ilza WIŚNIEWSKA
Barbara WŁODARCZYK
dr Barbara WODZIŃSKA
Ewa Elżbieta WOLAŃSKA
Maria ZETTELMANN
Cecylia ZIĘBA
Helena ZUB
Mirosława ŻYWIEC
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W uroczystościach wzięli udział m.in. dr inż.
Andrzej Mokrosz, doc. dr inż. Szczepan Wyra,
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek, dr inż. Euge
niusz Baron, dr inż. Henryk Badura.

25
A

listopad 2004

Ś L Ą S K IE C E N T R U M
ZAAW ANSOW ANYCH
T E C H N O L O G II
Rada Naukowa Śląskiego Centrum Zaawanso
wanych Technologii pojęła uchwały o wybo
rze problematyki i koordynatorów Wspólnych
Programów Badawczych (WPB):
WPB1 - Biocybernetyka i inżynieria biome
dyczna
Koordynator: d r inż. Adam G ACEK

Instytut Techniki i Aparatury
Medycznej
WPB2 - Synteza specjalnych związków che
micznych, biotechnologie, utylizacja
odpadów, inżynieria środowiska
Koordynator: prof. dr hab. inż. Jan ZAWADIAK

Politechnika Śląska
WPB3 - Infrastruktura
teleinformatyczna
w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy,
bezpieczeństwem procesowym i bez
pieczeństwem społecznym w aspekcie
kontroli i redukcji ryzyka
Koordynator: d r hab. inż. Marek JASZCZUK,
prof. nzw. w Pol. Śląskiej

Politechnika Śląska
WPB4 - Inżynieria materiałowa i nanostrukturalne materiały dla ochrony zdrowia
i środowiska

W dniu 2 listopada 2004 roku Ministerstwo Na
uki i Informatyzacji ogłosiło konkurs projektów
w ramach działania 1.4 SPO WKP "Wzmocnie
nie współpracy między sferą badawczo-naukową
a gospodarką". Wyodrębniono przy tym:
• Poddzialanie 1.4.3. Inwestycje związane
z budową, modernizacją i wyposażeniem spe
cjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów
Doskonałości działających w priorytetowych
dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki.
Ostateczny termin składania wniosków w poddziałaniu 1.4.3 upływa 17 grudnia br. o godz. 16.15.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą roz
patrywane w kolejnej rundzie aplikacyjnej aż do
wyczerpania środków finansowych. Termin kolej
nej rundy aplikacyjnej zostanie podany odrębnie.
• Poddzialanie 1.4.4. Projekty celowe realizo
wane przez CZT.
Nabór projektów w poddziałaniu 1.4.4 odbywa
się w trybie ciągłym, począwszy od 2 listopada
2004 r. do 30 czerwca 2006 r. lub do wyczerpa
nia środków finansowych. Wnioski te będą roz
patrywane w kolejności złożenia w terminach
posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. do
finansowania projektów ze środków EFRR.
Wnioski na projekty w ramach poddziałania
1.4.3 i 1.4.4 pod szyldem ŚCZT należy apli
kować poprzez Koordynatorów WPB.
Przewodniczący Rady Naukowej SCZT
prof. dr hab. inż. Marian Dolipski

Koordynator: prof. d r hab. inż. JózefKOSZKUL

Politechnika Częstochowska
WPB5 - Technologia wytwarzania i rozwój za
stosowania nowoczesnych materiałów
i kompozytów oraz zaawansowane
technologie łączenia tych materiałów
Koordynator: p ro f. d r hab. inż. Jan PILARCZYK

Instytut Spawalnictwa
WPB6 - Nowe usługi informatyczne oraz
techniki przechowywania i przesyłu
danych w sieciach komputerowych
i telekomunikacyjnych. Nano- i kwan
towe technologie informatyki
Koordynator: p ro f. d r hab. inż.
CZACHÓRSKI

Tadeusz

Instytut Informatyki Teore
tycznej i Stosowanej PAN
WPB7 - Sterowanie parametrów technicznych
układów i automatyzacja procesów
technologicznych
Koordynator: d r inż. Władysław M IR O N O 
WICZ

Centrum Elektryfikacji i Auto
matyzacji Górnictwa EMAG.

SPORTOWY PREZENT
STUDENTÓW
NA 60-LECIE UCZELNI
Trudno sobie wyobrazić lepszy scenariusz za
kończenia sezonu sportowego 2003-2004 dla
nasze Uczelni:
- Mistrzostwo Polski Politechnik
- Wicemistrzostwo Polski w klasyfikacji na
najbardziej usportowioną uczelnię wyż
szą w Polsce
- Akademickie Mistrzostwo Śląska.
Z tym ostatnim sukcesem zdążyliśmy się już
wszyscy oswoić, ponieważ rywalizacja pomię
dzy śląskimi uczelniam i zakończyła się już
w czerwcu, o czym już informował fotoserwis
w sierpniowym numerze "Z życia Politechni
ki Śląskiej".
Te wszystkie spektakularne osiągnięcia sporto
we naszych studentów zbiegają się z tak waż
nym wydarzeniem, jakim są obchody 60-lecia
powstania Uczelni.
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Nasza uczelnia znajdowała się wtedy do
piero na czwartej pozycji z 50-punktową
stratą do lidera, czyli Politechniki War
szawskiej. Po uświadomieniu sobie tego
faktu i podjęciu odpowiednich starań
ostatecznie zwyciężyliśmy, osiągając 501
punktów i tym samym pokonując Poli
technikę Warszawską, mistrza dwóch po
przednich edycji.
Mniej pomyślnie układała się dla nas do
tychczas rywalizacja o miano najbar
dziej usportowionej uczelni w Polsce.
Jeszcze nigdy w historii nie znaleźliśmy
się na medalowym miejscu. Zajęcie dru
JM R ektor składa podziękow ania autorom sukcesu
giej lokaty w tej klasyfikacji to wielkie
Oficjalne zakończenie rozgrywek w ramach
wyróżnienie
nie tylko dla sportowców i ich na
Mistrzostw Polski Szkół Wyższych miało miej
uczycieli
trenerów,
ale także (a może zwłasz
sce podczas październikowego spotkania
cza?)
dla
władz
Uczelni
za stworzenie dogod
w Akademii Morskiej w Szczecinie (23 paź
nych warunków dla rozwoju sportu.
dziernika br.). Organizatorzy spotkania z Zarzą
W ostatniej edycji Mistrzostw do rywalizacji
du Głównego AZS przedstawili podsumowanie
przystąpiła
rekordowa liczba uczelni, ponad
XXII edycji MPSzW, a przy tej okazji wręczo
160, w tym 17 politechnik z całej Polski.
no zaproszonym przedstawicielom zwycięskich
Uczelnie
współzawodniczyły w 43 dyscypli
uczelni i klubów uczelnianych AZS puchary
nach
sportowych,
a liczba wszystkich startują
oraz pamiątkowe nagrody za rywalizację w po
cych
zespołów
wynosiła
prawie dwa tysiące.
szczególnych kategoriach szkół wyż
szych. Politechnikę Śląską reprezentowa
li Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab.
inż. Ryszard Wilk oraz dyrektor Ośrod
ka Sportu dr Krzysztof Czapla. Dwa oka
załe - i oryginalne w swoim kształcie - pu
chary stały się własnością naszej Uczelni
(zdobyte trofea są pokazane na okładce
tego numeru).
H istoria i przebieg ryw alizacji

Jeśli przeanalizować historię występów
naszych reprezentacji uczelnianych w po
przednich edycjach MPSzW, to z nie
ukrywanym zadowoleniem można
stwierdzić, że w sporcie zawsze byliśmy JM Rektor w towarzystwie dyrekcji Ośrodka Sportu; od lewej:
jedną z wiodących uczelni w kraju. Kilka Sportu d r K. Czapla, prezes KU AZS m gr Cz. Garncarz
kakrotnie bowiem w ostatecznej punk
W barwach Politechniki Śląskiej wystartowa
tacji politechnik zajmowaliśmy drugie i trze
ło około 270 studentów, biorąc udział w 39
cie miejsca:
dyscyplinach. Nasi studenci zdobyli aż 114
XIV edycja (1986-1988)
- II miejsce,
medali (licząc wszystkie kolory medali w ry
XVI edycja (1990-1992)
- III miejsce,
walizacji
indywidualnej, jak i drużynowej) XVIII edycja (1994-1996) - II miejsce,
rzeczywiście
imponująca proporcja ilościowa!
XX edycja (1998-2000)
- II miejsce,
Nie można zapomnieć o nauczycielach - trene
XXI edycja (2000-2002)
- III miejsce.
rach, którzy pomogli wypracować zawodnikom
Z tego też powodu zajęcie przez naszych re
ich poziom sportowy. Oto opiekunowie po
prezentantów I miejsca w tej edycji nie powin
szczególnych dyscyplin:
no być dla nikogo zaskoczeniem, ale trzeba
aerobik - mgr Ewa Flach,
przyznać otwarcie, że po zakończeniu pierw
szego etapu tych rozgrywek w czerwcu ubie ju d o - mgr Czesław Garncarz, mgr Henryk
Braś,
głego roku nic na taki sukces nie wskazywało.
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streetbasket kobiet - mgr Patryk Niczke,
streetbasket mężczyzn - mgr Wiesław Sta

siak,
windsurfm g - mgr Arkadiusz Sypień.

29 listopada br. w Sali Senatu Politech
niki Śląskiej odbyła się wyjątkowa uro
czystość uświetniająca osiągnięcie powy
żej prezentowanych sukcesów przez na
szych sportowców. W spotkaniu zorgani
zowanym z inicjatywy Ośrodka Sportu
uczestniczyli: JM Rektor, prof. Wojciech
Zieliński, prorektorzy, profesorowie:
M arian Dolipski, W ojciech Cholewa
S e kcja p itk i p la ż o w e j i j e j tre n e rz y : p ie rw s z y z le w e j i Ryszard K. Wilk oraz studenci-sportowm g r W. Czapla, szósta o d le w e j m g r J. K rzyszkow ska
cy, m edaliści XXII M istrzostw Polski
koszykówka kobiet - mgr Patryk Niczke,
Szkół Wyższych.
koszykówka mężczyzn - mgr Wiesław Stasiak,
JM Rektor wyraził swoje ogromne zadowole
lekkoatletyka - mgr Henryk Braś,
nie z osiągniętych sukcesów, podziękow ał
narciarstwo alpejskie - mgr Ewa Książek,
sportowcom za wkład w odniesiony sukces
p iłk a nożna - mgr Bogusław Krzystanek,
i wręczył każdemu uczestnikowi gratulacyjny
siatkówka plażowa kobiet - mgr Wojciech Cza
dyplom oraz symboliczny upominek.
pla,
Dyrektor Ośrodka Sportu, dr Krzysztof Czapla,
siatkówka plażowa mężczyzn - dr K rzysztof
złożył na ręce JM Rektora podziękowanie dla
Czapla,
Władz Uczelni za stworzenie wspaniałej at
szachy - mgr inż. Jarosław Kocela,
mosfery dla rozwoju sportu w naszej Uczelni.
tenis stołowy - mgr Piotr Żemła,
Zamieszczone zdjęcia pochodzą z tej właśnie
tenis ziemny - mgr Józef Borowski,
uroczystości.
W. M oskw iak
biegi przełajowe - mgr Henryk Braś,
ergometr wioślarski - mgr Ewa Książek,
kolarstwo górskie - mgr Ryszard Madaj,
snowboard - mgr Arkadiusz Sypień,
tró jb ó j siłow y - mgr Stanisław Grymowicz,
pływ anie - mgr Joanna Malanowicz,
p iłk a siatkowa kobiet - mgr Wojciech Czapla,
p iłk a siatkowa mężczyzn - dr Krzysztof Czapla,
wspinaczka sportowa - mgr Ewa Książek,
fu ts a l - mgr Bogusław Krzystanek,
W bieżącym roku Wydział Matematyczno-Fi
p iłk a ręczna - mgr Wojciech Moskwiak,
zyczny Politechniki Śląskiej obchodzi 35
rocznicę swojego istnienia. Został powo
łany przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego w dniu 15 czerwca 1969 r.
Z tej okazji dnia 24 listopada 2004 r. od
było się w auli uczelnianej uroczyste po
siedzenie Rady Wydziału MatematycznoFizycznego.
Na zaproszenie Dziekana Wydziału Ma
tematyczno-Fizycznego przybyły Władze
Rektorskie na czele z JM Rektorem prof.
dr hab. inż. Wojciechem ZIELIŃSKIM,
Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju
prof. dr hab. inż. W ojciechem CH O
S e k c ja te n is a s to ło w e g o w ra z z tre n e re m m g r P. Ż e m łą
LEWĄ i Prorektorem ds. Dydaktyki prof.

WYDZIAŁ
MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
ŚWIĘTOWAŁ 35-LECIE
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w chw ilę p o otrzym aniu dyp lo m ów z rą k JM R ektora

dr hab. inż. Ryszardem WILKIEM, przybyli
dziekani lub prodziekani wydziałów: Architek
tury, Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
Elektrycznego, Górnictwa i Geologii, Inżynie
rii Środowiska i Energetyki, Mechanicznego
Technologicznego, Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii, Organizacji i Zarządzania, przy
był kierownik Ośrodka Geometrii i Grafiki In
żynierskiej; przybyli też: Dyrektor Administra
cyjny, Kwestor, Dyrektor Biblioteki Głównej,
przewodniczący związków zawodowych ZNP
i "Solidarności", liczne grono pracowników
Wydziału Matematyczno-Fizycznego i wielu
emerytowanych pracowników, a także byłych
pracowników Wydziału, którzy obecnie zatrud
nieni są w innych jednostkach Uczelni. Uro
czystość uświetnili swoim udziałem związani
z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym profe
sorowie z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersy
tetu Warszawskiego, Uniwersytetu Poznańskie
go, Uniwersytetu Toruńskiego, Politechniki
Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Po
litechniki Częstochowskiej. Byli obecni także
sponsorzy.
Nie jest przesadą stwierdzenie, że zebrani two
rzyli wielkie zgromadzenie akademickie.
Otwierając uroczyste posiedzenie Rady Wy
działu Dziekan dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, prof. Pol. Śl. powitał serdecznie i z wy
raźnym wzruszeniem wszystkich zebranych,
wielu gości imiennie, co było potwierdzone
oklaskami, zbiorowo witał grupę emerytów,
pracowników, absolwentów i studentów. Wy
raził radość i wdzięczność, że na ten jubileusz
przybyło tak wielu znamienitych gości. Powie
dział też, że "...wielu pracowników, którzy by
wali w tej sali już nigdy w niej nie zasiądzie,
bo odeszli od nas na zawsze...". Ich pamięć
uczczono chwilą ciszy.
Następnie Dziekan dr hab. Stanisław KOCFIOWSKI, prof. Pol. Śl. przedstawił zebra

rania kolejnych władz dziekańskich i instytu
towych pozwoliły pokonać trudności z jednym
wyjątkiem - Wydziałowi ciągle brakuje odpo
wiednich pomieszczeń co może zahamować
dalszy rozwój.
I tak w ciągu 35 lat 12 pracowników uzyskało
tytuł profesora, 26 - stopień doktora habilito
wanego, 146 - stopień doktora. W latach 19781987 Wydział miał prawa nadawania stopnia
doktora w zakresie matematyki (jest szansa od
zyskania tych praw, gdyż spełnione są odpo
wiednie wymogi). Od 1991 r. Wydział ma pra
wa doktoryzowania w zakresie fizyki. Obecnie
na Wydziale zatrudnionych jest 25 profesorów
i doktorów habilitowanych, 90 doktorów,
53 magistrów, 25 pracowników inżynieryjnotechnicznych, 7 osób obsługi.
Studia na naszym Wydziale różnią się zasad
niczo od podobnych z nazwy studiów na ana
logicznych wydziałach uniwersyteckich. Pro
gramy są nasycone treściami inżynierskimi
i dzięki temu kładzie się większy nacisk na
praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy.
Mimo to wielu studentów uważa ten wydział
za elitarny. Może dlatego w początkowym
okresie było mało chętnych do studiowania na
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nym władze dziekańskie Wydziału Ma
tematyczno-Fizycznego oraz dyrekcje In
stytutu Matematyki i Instytutu Fizyki.
W dalszym ciągu nakreślił krótko i ob
razowo (wyświetlane były liczne plan
sze) historię Wydziału, poczynając od
roku 1969 gdy powstał ten unikatowy bo wówczas jedyny w Polsce - Wydział
Matematyczno-Fizyczny na uczelni tech
nicznej. Początki były skromne i trudne.
Wydział borykał się z ogromnymi trud
nościami na każdym polu działalności:
skompletowanie kadry naukowej o odpo
wiednich kwalifikacjach, pozyskanie
kandydatów chcących studiować matematykę
lub fizykę na Politechnice, uzyskanie lokali dla
pracowników i studentów i wreszcie przełama
nie uprzedzeń środowiska kwestionującego
sensowność tworzenia takiego wydziału. Sta

29

listopad 2004

Swoje wystąpienie Dziekan prof. Sta
nisław KOCHOWSKI zakończył sło
wami " ...Jubilatom składa się życzenia.
Bardzo często są to życzenia spełnienia
marzeń. Wydział Matematyczno-Fizycz
ny ma jedno wielkie marzenie - posia
danie własnego budynku. Wierzę, że
będzie taki jubileusz, podczas które
go będzie można powiedzieć, że to ma
rzenie się spełniło..."

Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Rozwój
kadry naukowej, zmiany w programach stu
diów, utworzenie nowego kierunku i specjal
ności oraz ogólny wzrost zainteresowania mło
dzieży studiami sprawiły, że w roku akademic
kim 2003/2004 na Wydziale Matematyczno-Fi
zycznym studiuje ponad 1400 studentów, co
sprawia, że Wydział jest jednym z większych
wydziałów na Politechnice Śląskiej. Rośnie
liczba absolwentów (aktualnie ponad 2000),
wielu z nich uzyskuje dyplomy z najwyższy
mi ocenami: trzech studentów wyróżniono me
dalem "Omnium studiosorum optimo".
Obecnie na Wydziale studenci kształcą się na
trzech kierunkach:
1. Matematyka ze specjalnościami:
Matematyka finansowa
Metody informatyczne
Modelowanie matematyczne
Matematyka teoretyczna
Nauczanie matematyki
Przetwarzanie i ochrona informacji
Statystyka
2. Elektronika i Telekomunikacja ze specjal
nością:
Optoelektronika i technika światłowodowa
3. Fizyka Techniczna ze specjalnościami:
Fizyka informatyczna
Fizyka środowiska.
Prowadzone są też Studia Podyplomowe:
- Nauczanie fizyki
- Nauczanie matematyki w szkołach
- Nauczanie informatyki w szkołach
- Statystyka stosowana, rachunkowość i ma
tematyka stosowana
- Metody datowania bezwzględnego i ich za
stosowanie.
W naukowych badaniach pracownicy Wydziału
współpracują z licznymi ośrodkami naukowy
mi w kraju oraz z 37 instytutami na czterech
kontynentach (bez Australii). Pracę dydak
tyczną prowadzi się na pozostałych jedenastu
wydziałach dla około 7000 studentów.

Po wystąpieniu Dziekana dyrektorzy
instytutów przedstawili struktury swoich jed
nostek, główne osiągnięcia i problemy.
Dyrektor Instytutu Fizyki prof. dr hab. Andrzej
ZASTAWNY przedstaw ił problem atykę na
ukową realizowaną aktualnie w Instytucie oraz
dydaktykę. O wysokim poziomie badań nauko
wych świadczy fakt, że w Instytucie Fizyki
funkcjonują trzy Centra Doskonałości (z 9 ist
niejących na Uczelni) oraz prowadzone są mię
dzynarodowe prace badawcze. Prezentacja ilu
strowana była zdjęciami ukazującymi wyposa
żenie laboratoriów studenckich i pracami na
ukowymi. Prof. dr hab. Andrzej ZASTAWNY
zwrócił uwagę na fakt, że wobec znanych trud
ności finansowych Instytutu Fizyki utrzymanie
wyposażenia laboratoriów na odpowiednim
poziomie jest możliwe tylko dzięki daleko po
suniętym oszczędnościom.
Dyrektor Instytutu M atematyki, dr hab. inż.
Radosław GRZYM KOW SKI, prof. Pol. Śl.
przedstawił problematykę i osiągnięcia nauko
we i dydaktyczne Instytutu. Stwierdził, że In
stytut Matematyki, jeden z największych insty
tutów Politechniki Śląskiej, wprost dusi się
z braku pomieszczeń dla pracowników; z sar
kazmem podał, że na jednego pracownika przy
pada mniej niż 2 m2 powierzchni, czyli mniej
aniżeli norma stosowana w więzieniach.
W dalszej części zabierali głos Goście.
JM Rektor wyraził uznanie dla sukcesów Wy
działu Matematyczno-Fizycznego zarówno na
polu naukowym jak i dydaktycznym. Życzył
dalszych sukcesów i uzyskania własnego bu

dr Zbigniew OPILSKI
dr Roman ROGOZIŃSKI
mgr Maria SZAŁAJKO
dr inż. Marek ŻABKA.
Spośród Gości odznakę "Zasłużonemu dla Po
litechniki Śląskiej" otrzymali:
prof. dr hab. Jan KREMPA (Uniwersytet War
szawski),
prof. dr hab. Julian MUSIELAK (Uniwersytet
Poznański),
mgr inż. Wojciech WAJDA (PWPT Wąsko).
Po części oficjalnej Dziekan prof. Stanisław
KOCHOWSKI zaprosił Gości na poczęstunek
(była godz. 1400) i zachęcał do rozmów i wy
miany myśli.
Przy doskonałym i urozmaiconym posiłku
uczestnicy łączyli się w grupki o określonych
zainteresowaniach; to towarzyskie spotkanie
trwało blisko 4 godziny.
Cała uroczystość miała bardzo sympatyczny
przebieg i była nad wyraz udana.
Z okazji jubileuszu został wydany barwny fol
der prezentujący Wydział Matematyczno-Fi
zyczny oraz specjalny zeszyt naukowy "Mate
matyka - Fizyka" nr 91.
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dynku na następny jubileusz (szkoda, że Rek
tor nie określił, który jubileusz ma na myśli).
Z kolei zabierali głos zaproszeni dziekani, pro
dziekani i inni mili Goście.
Dr Krystyna SKÓRNIK, prezes Górnośląskie
go Oddziału Polskiego Towarzystwa Matema
tycznego, podkreśliła wielkie znaczenie śląs
kiego ośrodka matematyki dla kultury technicz
nej na Śląsku. Wspomniała o zmarłych pionie
rach, a przecież byli to pracownicy Politech
niki Śląskiej, która może się uważać za koleb
kę ośrodka matematyki na Górnym Śląsku.
Po wystąpieniu Gości Dziekan dr hab. Stani
sław KOCHOWSKI, prof. Pol. Śl. poinformo
wał o nadesłanych telegramach z życzeniami
dla Wydziału jakie przesłały różne osoby i in
stytucje.
Następnie zostały wręczone odznaczenia i na
grody za osiągnięcia naukowe i zasługi dla Wy
działu. Decyzją JM Rektora odznakę otrzymali
następujący pracownicy Wydziału:
dr Romuald AWSIUK
dr inż. Marek BALCER
dr Barbara BIŁY
dr Janina MACURA
Ryszard MUZYKA

B. Szlęk

10 LAT AMERYKAŃSKO-POLSKICH
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
85 osób uczestniczyło w dniu 16 listopada 2004 roku w odbytym w holu Wydziałowego Cen
trum Studiów Podyplomowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląs
kiej uroczystym seminarium z okazji 10-lecia Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych.
Patronat honorowy nad uroczystościami objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. zw. dr hab.
inż. Wojciech Zieliński. W seminarium uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości. Obecni
byli: Wicewojewoda Śląski Teresa Randak, dyrektor Centrum ds. Krajów Przekształcających się
Uniwersytetu Minnesota prof. Zbigniew Bochniarz, JM Rektor profesor Wojciech Zieliński i rek
tor poprzedniej kadencji profesor Bolesław Pochopień. Udział w seminarium wzięli liczni przed
stawiciele Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii z Dziekanem prof. Leszkiem
Blachą i dziekanami poprzednich kadencji: prof. prof. Remigiuszem Sosnowskim i Czesławem
Sajdakiem na czele. Grono wykładowców reprezentowała między innymi prof. Grażyna LeśniakŁebkowska ze Szkoły Głównej Handlowej
z Warszawy. Obecne było liczne grono ab
solwentów ośmiu edycji AmerykańskoPolskich Studiów Podyplomowych, a tak
że uczestnicy IX edycji studiów.
Otwarcie sem inarium i wystąpienia gości

Uczestników seminarium powitał autor ni
niejszego komunikatu, a następnie głos za
brał JM Rektor Politechniki Śląskiej ofi
cjalnie otwierając seminarium. W swym
wystąpieniu profesor Wojciech Zieliński
podkreślił, że 10 lat historii Amerykańsko-

JM R ektor prof. Wojciech Zieliński otwiera sem inarium
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Polskich Studiów Podyplomowych to pasmo niewątpliwych osiągnięć ważnych ze względu na
znaczenie jakie Politechnika Śląska, największa uczelnia techniczna regionu, przywiązuje do
współpracy z przemysłem.
Kolejnym mówcą był Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii prof. Leszek Bla
cha. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt wspomożenia działalności studiów w począt
kowym okresie ich działalności nie tylko ze środków Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Mię
dzynarodowego USAID, ale także poprzez dotacje polskich funduszy ekologicznych. Wicewo
jewoda Śląski Teresa Randak pogratulowała inicjatywy organizacji studiów podyplomowych dla
dyrektorów przedsiębiorstw będących w trakcie restrukturyzacji. Przypomniała, że pierwsze spo
tkanie przygotowawcze odbyło się z końcem 1993 roku w gabinecie Rektora Politechniki Śląs
kiej prof. Wilibalda Winklera, późniejszego Wojewody Śląskiego. Z kolei głos zabrał prof. Zbi
gniew Bochniarz, który przypomniał dzieje współpracy Uniwersytetu Minnesota z uczelniami
i instytucjami z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
List gratulacyjny Uniwersytetu Minnesota dla Rektora
Profesor Zbigniew Bochniarz wręczył JM Rektorowi list gratulacyjny, wyrażający podziękowa
nie za 10 lat owocnej współpracy uczelni z Uniwersytetem M innesota przy organizacji
i rozwoju studiów podyplom ow ych z zakresu
przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji prze
mysłu. List podpisali: dziekan Hubert Humphrey
Institute o f Public Affairs prof. Brian Atwood
i dyrektor Centrum ds. Krajów Przekształcających
się prof. Zbigniew Bochniarz W swym wystąpie
niu profesor Zbigniew Bochniarz wyraził nadzie
ję, że przedsięwzięcie to będzie kontynuowane
i kolejni dyrektorzy wkrótce powiększą liczbę 176
absolwentów.
Następnie prof. Zbigniew Bochniarz wręczył pla
kietki upamiętniające 10-letnią współpracę po
między Centrum Krajów Przekształcających się
Uniwersytetu Minnesota a Wydziałowym Cen
trum Studiów Podyplomowych. Plakietki takie otrzymali: prof. Remigiusz Sosnowski i autor ni
niejszego komunikatu. A oto pełny tekst plakietki w języku angielskim wręczonej profesorowi
Sosnowskiemu:

CNT
The N ations in Transition Award
presented to
R e m ig iu sz S o sn o w sk i
In gratefiil recognition o f his
outstanding leadership, enthusiastic teaching in PD S program s
and highly professional contributions to the successfiil econom ic,
environm ental, and social transform ation
in seven C entral and East E uropean countries.
A warded by the M anagem ent and A dvisory B oard o f
The C enter for N ations in Transition
H ubert H. H um phrey Institute o f Public A ffairs
U niversity o f M innesota
O ctober 15, 2004
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w okresie 10 lat działalności Wydziałowe Centrum Stu
diów Podyplomowych nosiło różne nazwy. Początkowo było to po prostu Amerykańsko-Polskie
Studium Podyplomowe, później Centrum Studiów Podyplomowych Nowych Technologii i Re
strukturyzacji Przemysłu, a od września 2003 roku obowiązuje aktualna nazwa.

W icew ojew oda Teresa R a n d a k w rę cza Z ło ty
Krzyż Z asłu gi m g r inż. Elżbiecie B rzozo w skie j

. ,
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Odsłonięcie tablicy, wręczenie odznaczeń i dyplomów
Kolejny punkt programu seminarium miał bardzo uroczysty cha
rakter. Rozpoczynając ten fragment uroczystości prowadzący se
minarium poprosił Rektora Politechniki Śląskiej prof. Wojciecha
Zielińskiego i wiceprezesa PKE S.A. mgr inż. Henryka Tymow
skiego o odsłonięcie tablicy pamiątkowej przypominającej wkład
Elektrowni Łaziska w prace modernizacyjne na terenie siedziby
Centrum (remont holu, sali wykładowej i biblioteki, wymiana in
stalacji elektrycznej). Tablica na której widnieje napis: "Elektrow
nia Łaziska, Za zasługi dla Amerykańsko-Polskich Studiów Po
dyplomowych. Katowice, 16 listopada 2004 roku" znajduje się na
frontowej ścianie holu Centrum.
Złoty Krzyż Zasługi z rąk Wicewojewody T. Randak otrzymała
mgr inż. Elżbieta Brzozowska, osoba, która od samego począt
ku w sposób profesjonalny i pełen osobistego zaangażowania
prace wykonane dla C entrum przez
zapewniała i zapewnia nadal obsługę administracyjną Centrum.
Elektrow nię Łaziska
Z kolei JM Rektor wręczył Odznaki "Zasłużony dla Politech
niki Śląskiej" drowi inż. Wiesławowi Chodasewiczowi z Katedry Modelowania Procesów i In
żynierii Medycznej Politechniki Śląskiej oraz mgrowi inż. Henrykowi Tymowskiemu, wiceprezesowi
PKE S.A. Dr Wiesław Chodasewicz był w latach
1993-2000 koordynatorem programu "Environmental Training Project for Central and Eastem Europę",
w ramach którego organizowane były AmerykańskoPolskie Studia Podyplomowe. Mgr inż. Henryk Ty
mowski od wielu lat bardzo blisko współpracuje
z Politechniką Śląską. W roku 1996 obronił z wy
różnieniem pracę dyplomową i został absolwentem
III edycji Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplo
mowych. Nieobecny na uroczystości z powodu
udziału w zakończonej sukcesem kampanii wybor■

czeJ do Senatu RP z okręgu rybnickiego senator mgr
inż. Klemens Ścierski, absolwent VI edycji Amery
kańsko-Polskich Studiów Podyplomowych, otrzyma odznakę w innym terminie. Kolejnym punk
tem uroczystości było wręczenie dyplomów honorowych za szczególne zasługi dla Amerykań
sko-Polskich Studiów Podyplomowych. Identyczne dyplomy opatrzone nr 1 otrzymali inicjato
rzy organizacji studiów profesorowie Zbigniew Bochniarz i Remigiusz Sosnowski. Kolejne dy
plomy otrzymali między innymi: rektorzy poprzednich i obecnej kadencji, profesorowie Bole
sław Pochopień i Wojciech Zieliński (profesor Wilibald Winkler, rektor w kadencji 1990-1996,
odbierze dyplom w innym terminie), dziekani Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (pro
fesorowie Czesław Sajdak i Leszek Blacha), wykładowca przedmiotu "Planowanie Strategicz
ne" ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grażyna Leśniak-Łebkowska, dr inż.
Wiesław Chodasewicz - koordynator programu Environmental Training Project for Central and
Eastem Europę w latach 1994-2000 w ramach którego realizowane były pierwsze edycje stu
diów, prezes PKE SA inż. Jan Kurp absolwent VI edycji studiów, pełnomocnik dyrektora admi
nistracyjnego Politechniki Śląskiej mgr inż. Zbigniew Maderak i panie zaangażowane w obsłu
gę administracyjną Centrum: inż. Barbara Boryczka, mgr inż. Elżbieta Brzozowska i inż. Janina
Nowacka. Szereg osób zasłużonych dla rozwoju i organizacji Amerykańsko-Polskich Studiów
Podyplomowych otrzyma dyplomy honorowe w innym terminie.
10 lat Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych w skrócie
W kolejnym punkcie seminarium autor niniejszego komunikatu przedstawił (z konieczności
w wielkim skrócie) najważniejsze fakty z 10-letniej historii Amerykańsko-Polskich Studiów Po
dyplomowych. O wielu spośród tych wydarzeń napisano już w poprzednim numerze biuletynu
"Z Życia Politechniki Śląskiej". Pełny tekst prezentacji komputerowej dostępny jest pod adre
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sem elektronicznym strony internetowej Centrum: www.wcsp.polsl.katowice.pl. Kończąc swe
wystąpienie dr hab. Jerzy Barglik przypomniał zmarłe osoby zaangażowane w działalność Ame
rykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych. Byli to: Piotr Baczyński "Baca" - absolwent III edy
cji studiów, Andrzej Buczko - uczestnik III edycji studiów, Jan Ciosek - absolwent II edycji stu
diów, Władysław Jermakowicz - wykładowca I i II edycji studiów, Andrzej Pers - absolwent
II edycji studiów i Bogdan Żurek - absolwent I edycji studiów.
Sesja "Od restrukturyzacji do konsolidacji"
Po przerwie na kawę odbyły się obrady sesji "Od restrukturyzacji do konsolidacji" prowadzonej
wspólnie przez profesorów Zbigniewa Bochniarza i Remigiusza Sosnowskiego. Inż. Jan Kurp,
prezes Południowego Koncernu Energe
tycznego, absolwent VI edycji studiów,
przedstaw ił referat na tem at "Pięć lat
działalności PKE S.A. dla polskiej ener
getyki". Zapowiadając wystąpienie pre
zesa PKE SA prof. Zbigniew Bochniarz
przypomniał, że w gronie 176 absolwen
tów studiów 41 osób to pracownicy elek
trowni i elektrociepłowni wchodzących
w skład koncernu.
W dyskusji nad referatem głos zabierali
między innymi: prof. prof. Grażyna Le- ucz e s tn ic y sem ina rium słu cha ją w ykładu p re ze sa P K E S.A.
śniak-Łebkowska, Zbigniew Bochniarz
inż. Jana Kurpa
i Remigiusz Sosnowski. Po zakończeniu dyskusji nad referatem i przerwie na poczęstunek od
było się krótkie spotkanie Klubu Absolwenta Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych.
Chwila osobistej refleksji
10 lat działalności Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych skłania do osobistej reflek
sji. 10 lat to z jednej duży odcinek czasu, z drugiej wydaje się, że tak niedawno temu słuchali
śmy wykładu inauguracyjnego profesorów Williama Rudeliusa i Davida Gobelego. A przecież
było to 2 listopada 1994 roku. Te 10 lat to wiele znakomitych wykładów i zajęć seminaryjnych,
ciekawych dyskusji, świetniewykonanych prac dyplomowych. Za sukces uważam, że studia są
wciąż kontynuowane, mimo że USAID już wiele, wiele lat temu przestał sponsorować to przed
sięwzięcie. Zapewniam, że dopóki będą chętni będziemy organizować kolejne edycje Amery
kańsko-Polskich Studiów Podyplomowych.
, „
J. B a rg lik

Kolejny raz studenci Wydziału Architektury
kierowanego przez Panią Dziekan prof. Ninę
Juzwę zw racają nasza uwagę; tym razem,
oprócz prasy i radia, możemy się z nimi spo
tkać w telewizji...
Dzienniki informacyjne różnych stacji: TVP-1,
POLSATU, TVP-3 wyemitowały w dniach 9
i 10 października br. informacje o sukcesie
młodego człowieka, studenta Wydziału Archi
tektury Politechniki Śląskiej. To wspaniałe
uczucie - móc cieszyć się sukcesem naszego
młodszego kolegi!
Ale zacznijmy od początku...
W listopadzie 1981 roku, w Tychach, przycho
dzi na świat mały Kamil...

Dobrze brzmi, prawda? Zapowiada ciekawą
historię, która niewątpliwie musiała zakończyć
się sukcesem. Tak z reguły brzmią pierwsze sło
wa opowieści o ludziach, którym życie
i inni ludzie dali szansę, a oni potrafili ją wyko
rzystać. Czy i tak będzie tym razem - mam na
dzieję, wierzę, że tak...
Młody Kamil rozpoczyna swą dorosłą drogę
przez życie w I Społecznym Liceum Ogólno
kształcącym w Katowicach, które kończy eg
zaminem dojrzałości z wyróżnieniem i w tym
samym roku zostaje studentem Wydziału Ar
chitektury naszej Uczelni. Rok później, będąc
już studentem II roku otrzymuje stypendium na
ukowe, które otrzymuje nieprzerwanie po dzień
dzisiejszy - oby tak dalej... Jak dotąd, sami pań
stwo widzicie, brzmi wspaniale - sugeruje duży
wysiłek, ale i obiecuje coś w zamian...
Rok 2001, wrzesień, Katowice - Kamil odbie
ra nagrodę z rąk Pani Dziekan prof. Niny Juzwy, a w chwilę później z rąk wojewody śląs-

Kamila "Sen o W arszaw ie”

stów samochodowych "Sen o Warszawie"".
Niektórzy Czytelnicy pamiętają zapewne z lat
50-60. minionego stulecia (równie dobrze
brzmi - prawda?) mknący po prawie pustych wte
dy naszych drogach samochód Warszawa... Ilu
to naszych starszych kolegów wzdychało na sa
mą myśl o możliwości przejechania choćby pa
ru kilometrów tym wspaniałym samochodem...
Mijały lata, zmieniały się mody, nadeszły lata 70.,
następnie 80., a Warszawa dalej trwała...
To prawda, było już ich coraz mniej, na koniec
jako taksówki, ale były. Zastanawiacie się Pań
stwo dlaczego tak rozpisałem się na temat owe
go samochodu - to historia co prawda, ale hi
storia, która zaczyna żyć na nowo i to dzięki
naszemu koledze Kamilowi; historia, która
może stać się zaczynem polskiej motoryzacji
w początkach XXI wieku.

FSO rozważa taką możliwość - przyznam
szczerze, że bardzo chętnie usiadłbym za kie
rownicą tego pięknego auta.
Wrzesień 2004 roku, słoneczna Italia - Turyn:
„ Szanowni państwo, III miejsce w między
narodowym konkursie dla młodych stylistów
"Stile Italiano Giovani" jury przyznało Polako
wi - Kamilowi Łabanowiczowi, studentowi
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
w G liw icach ". I brawa, brawa...
W bezpośredniej rywalizacji Kamil pokonał po
nad 2000 adeptów stylistyki samochodowej z ca
łego świata, ulegając tylko dwóm Włochom.
Szanowni koleżanki i koledzy, panie i panowie
profesorowie!
Uznani za największych stylistów na świecie
Włosi kolejny raz zwrócili swa uwagę na pra
ce naszych młodszych kolegów! Nie, nie prze
języczyłem się - kolejny, bo już raz, w zeszłym
roku, Wojtek Sokołowski, również student na
szego Wydziału Architektury,
został nagrodzony wyróżnie
niem przez to samo szacowne
międzynarodowe jury. Obec
nie Wojtek pobiera naukę
w Instituto Europeo di Design
w Turynie. Pozdrawiamy Cię
Wojtku!
Pozdrawiamy równie gorąco
naszego starszego kolegę, też
z gliwickiego Wydziału Ar
chitektury, Zbigniewa Maure
ra, podobnie jak młodsi kole
dzy laureata Konkursu dla
Młodych Stylistów (w latach
80.). Być może macie możli
wość, szanowne koleżanki
i koledzy, jeździć samochodem
Alfa Romeo 156, którego jednym z współtwór
ców był właśnie Zbyszek Maurer - obecnie
uznany w tym hermetycznym świecie projektant.

Turyn, październik 2004: K am il odbiera nagrodę
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kiego prof. Wilibalda Winklera, naszego Rek
tora w latach 1990-1996. Zarówno pierwsza
jak i druga nagroda to I miejsce w konkursie
za prace wykonane w ramach pleneru rysun
kowego "Katowice 2001".
Październik 2002 roku - wraz z kolegą, rów
nież studentem naszego Wydziału, Michałem
Słowińskim zajmuje i miejsce w konkursie stu
denckim organizowanym przez duńską firmę
VELUX.
Kraków, maj 2003 - to czas na II miejsce w ra
mach warsztatów studenckich „Kreatura
2003". W międzyczasie, w roku 2001, Kamil
odbywa praktykę zawodową w zabrzańskim
Mostostalu, a w rok później w biurze architek
tonicznym Foster Wheeler.
Nadchodzi maj roku 2004. W miesięczniku ilu
strowanym "Auto-Moto" mam możność prze
czytać „...student IV roku Wydziału Architek
tury w Gliwicach wygrywa konkurs dla styli-
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Rozpoczął się rok akademicki 2004/2005, Ka
mil jest studentem V roku, w przyszłym roku
będzie już absolwentem naszej szacownej
uczelni - kto wie jak dalej potoczą się jego
losy? Oby spotkał na swej drodze otwartych lu
dzi i instytucje, które będą chciały pomóc temu
młodemu człowiekowi w starcie, bo przecież
udowodnił już swoje możliwości w dojrzałym
pod względem zawodowym życiu...
Kamilu, trzymamy za Ciebie mocno kciuki!
PS. Od września 2004 roku Kamil jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Automotive
Design Polska - SADP.

W. Słodowy

■ T a r g i K s ią ż k i A T E N A 2 0 0 4
W dniach 3-6 listopada 2004 r., w Warszawie
po raz jedenasty już odbyły się Targi Książki
Akademickiej ATENA. W Targach udział wzię
ło 70 wystawców reprezentujących zarówno
środowiska akademickie, jak i wydawnictwa
specjalistyczne i ogólne; łącznie wynajęto 67
stoisk - o 7 więcej niż w roku poprzednim.
W pierwszym dniu ogłoszono werdykt jury
w Konkursie na Najlepsze Książki Akademic
kie ATENA 2004. Przyznano 8 nagród. Nagro
dę Główną Fundacji Kultury otrzymało Wy
dawnictwo Naukowe PWN za pracę Lucjana
Pieli "Idee chemii kwantowej".
Pozostałe nagrody to: "Synteza układów cyfro
wych" pod red. Tadeusza Łuby, "Wiktora Degi
ortopedia i rehabilitacja" pod red. Witolda Mateiniaka i Andrzeja Szulca, "Optoelektronika"
Bernarda Ziętka, "Chiny. Zarys kultury" Wie
sława Olszew skiego, "Sgraffita na Śląsku
1540-1650" M arzanny Jagiełło-Kołaczyk,
"200 lat teatru na Targu Węglowym w Gdań
sku" pod red. Jana Ciechowicza oraz "Dzieje
kultury brytyjskiej" Wojciecha Lipońskiego.
Spośród 7 wyróżnień jedno przypadło Wydaw
nictwu Politechniki Śląskiej za książkę "Pod
ręcznik spawalnictwa", której autorami są
Andrzej Klimpel i Marceli Mazur.
Sytuacja na rynku książki akademickiej nadal
daleka jest od normalności. Liczba studentów
wynosi obecnie ponad 1,8 min osób, podczas
gdy łączny nakład podręczników akademickich

w 2003 r. wyniósł 1,6 min egzemplarzy. Ozna
cza to, że są studenci, którzy w ciągu roku nie
kupili ani jednego podręcznika - zauważyła na
konferencji prasowej zorganizowanej w War
szawie Aniela Topulos, przewodnicząca Komi
tetu Organizacyjnego Targów.
Z początkiem września w Berlinie odbyły się
warsztaty przeznaczone dla nowych członków
Unii Europejskiej, poświęcone problematyce
praw autorskich w kontekście kopiowania ksią
żek. Organizatorom chodziło o poinformowa
nie, jak w krajach unijnych rozwiązywany jest
problem reprografii (kopiow ania utworów,
również chronionych prawem autorskim), ale
także o uświadomienie stanu prawnego funk
cjonującego w Unii i nakłonienie do przyjęcia
powszechnie stosowanych rozwiązań.
Proces dostosowywania krajowych normaty
wów w tej dziedzinie do wymogów unijnych
będzie zapewne długotrwały i kosztowny (ba
dania rynkowe), jednakże nieunikniony.
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej przygoto
wało na Targi ofertę 40 pozycji książkowych,
przede wszystkim podręczników akademickich.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
między innymi następujące pozycje: "Kompo
zyty. Elementy mechaniki i projektowania"
autorstw a Izabelli Hyli i Józefa Śleziony,
"Historia architektury średniowiecznej
w Polsce. Gotyk" Jacka Radziewicza-Winnickiego czy "Tensory w mechanice" Bogdana
Skalmierskiego.
M . Gabzdyl

• M ed a l W e s tin g h o u se ’a dla
d r h a b . in ż. A n d r z e ja S zlę k a
Srebrny medal George'a Westinghouse'a został
ustanowiony w roku 1952 dla uhonorowania
osób których dorobek stanowi znaczny wkład
w rozwój energetyki. W tym roku laureatem
medalu został dr hab. inż. Andrzej Szlęk, prof.

wręczony na początku kwietnia 2005 roku pod
czas ASME Power Conference w Chicago.
Prof. Andrzej Szlęk jest absolwentem wydzia
łu Mechanicznego-Energetycznego Politechni
ki Śląskiej w Gliwicach. Studia skończył
w roku 1990 i w tym samym roku został za
trudniony jako asystent w Instytucie Techniki
Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pracę doktorską, na temat emisji tlenków azo
tu podczas spalania oleju promowaną przez
prof. Ryszarda Wilka, obronił w roku 1994,
natomiast stopień doktora habilitowanego
otrzymał od Rady Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki w roku 2002. Od grudnia
2004 roku pracuje na stanowisku profesora
nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej.
Praca naukowa prof. Andrzeja Szlęka jest
skupiona wokół techniki spalania paliw, ze
szczególnym uwzględnieniem spalania strugo
wego oleju, spalania węgla w złożu oraz
technologii spalania w wysoko podgrzanym
powietrzu. Na dorobek naukowy składają się
34 publikacje w czasopismach, ponad 60 pu
blikacji w materiałach konferencyjnych oraz
ponad 10 patentów lub zgłoszeń patentowych.
W chwili obecnej prof. Andrzej Szlęk jest pro
motorem trzech otwartych przewodów doktor
skich. Prof. A. Szlęk jest także opiekunem stu
denckiego koła naukowego działającego w ra
mach specjalizacji Inżynieria Środowiska
w Energetyce i Motoryzacji.
R.K. Wilk

W YDAW NICTW O
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
PREZENTUJE
Mirosław Chudek, Konstanty Sapicki (Red.)
OCHRONA ŚRODOWISKA
W GÓRNOŚLĄSKIM I DONIECKIM
ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM
Wyd. I, 2004, 37 zł, s. 591

Książka umożliwia czytelnikom zapoznanie się
i studiowanie zagadnień działalności przemy

słu ze szczególnym
uwzględnieniem prze
mysłu
górniczego
w aspekcie ochrony
środowiska naturalne
go Zagłębia Górnoślą
skiego i Donieckiego.
Zawiera oryginalne
rozwiązania teore
tyczne i technicznotechnologiczne w za
kresie prognozowania skutków działalności
przemysłu górniczego i ich minimalizacji dla
uzyskania wyników niezbędnych dla ochrony
środowiska. Przytoczono opisy metod rekulty
wacji zwałowisk kopalń odkrywkowych i ko
palń węglowych, sposobów uzdatniania wód
kopalnianych.
Książka przeznaczona jest dla szerokiego krę
gu pracowników inżynieryjno-technicznych
przemysłu węglowych.
A o c m /M
ś m w /s M
w ę ó m śtĄ sm
/D o m e m
ZW &fU W tW W M

listopad 2004

Pol. Śląskiej, w docenieniu "ponadprzeciętne
go dorobku w dziedzinie spalania i przepływu
ciepła podczas spalania p a liw stałych i gazo
wych, propagowanie technologii wysokotempe
raturowego spalania w Polsce oraz publikacje
z zakresu tej technologii mające duże znacze
nie w zrozumieniu je j podstaw". Medal będzie

Jacek Czaplicki
ELEMENTY TEORII I PRAKTYKI
SYSTEMÓW CYKLICZNYCH
W ZAGADNIENIACH GÓRNICZYCH
I ROBÓT ZIEMNYCH
Wyd. 1, 2004, 17 zł, s. 116

W książce przedsta
wiono opis i analizę
im a
określonego typu sys
m m ®
temów cyklicznych,
i m
które
przedstawić
można w kategoriach
obsługi masowej. Pra
ca dotyczy zagadnień
występujących w prak
tyce inżynierii górni
czej i robót ziemnych,
choć niektóre modele m ają swoje aplikacje
w innych zagadnieniach inżynierskich. Jest
pierwszą publikacją książkową w języku pol
skim, w której omówione są zagadnienia i je 
dyną w świecie, jak na razie, w której uwzględ
niono prawie całość właściwości stochastycz
nych tych systemów, bez wprowadzania znacz
nych uproszczeń i przybliżeń. Jednym z istot
nych walorów dydaktycznych pracy jest poka
zanie, jak zmienia się ocena systemu dla przy
jętego zestawu założeń upraszczających.
W pracy przeanalizowano także duże systemy
nowej generacji górnictwa powierzchniowego,
takie jak: cykliczno-ciągłe (wozy odstawcze kruszarka - przenośniki) i cykliczno-cykliczne
(wozy odstawcze - wyciąg pochyły). Nowator-
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skie wyniki prezentowanych modeli i ich apli
kacji były przez autora publikowane niedaw
no w literaturze naukowej i naukowo-technicz
nej w kraju i za granicą.

przedstawiono też w skrócie metody strefowe.
Podano rezultaty a n a l i z y jakościowej radiacyj
nej wymiany ciepła w układach od dwu- do
czterotemeperaturowych.

Grażyna Garncarz, Sylwester Markusik
POMOCE PROJEKTOWE
W BUDOWIE MASZYN

Alina Pancewicz
RZEKA W KRAJOBRAZIE MIASTA

Wyd. III, 2004, 26 zł, s. 354

Książka porusza wątki
z a g o s p o d a r o w a n ia
przestrzennego ważne
dla krajobrazu miasta
wynikające z położe
nia w rozmaitych ukła
dach nadrzecznych.
Należą do nich: uwa
runkowania społecznogospodarcze, obronne,
kulturowe i estetyczne,
które składają się na specyficzny krajobraz
miasta w przekroju historycznym i wskazują
potrzebę ich rewitalizacji i modernizacji w cza
sach nam współczesnych na skutek rozwoju
cywilizacyjnego.
Publikacja stanowi uzupełnienie literatury dla
określonego odbiorcy, zawiera wiedzę ujętą
w dostępnej, uogólnionej form ie i popartą
próbą oceny własnej niektórych zjawisk i spo
strzeżeń, pobudza do myślenia i refleksji.

Praca obejmuje pod
stawowe normy nie
zbędne przy rozw ią
POMOCE PROJEKTOWE
zywaniu zadań kon
W BUDOWIE MASZYN
strukcyjnych przez
studentów studiów
technicznych kierun
ków mechanicznych
i niem echanicznych
w ramach przedmiotu
"podstawy budowy
maszyn". Stanowić może również pomoc dy
daktyczną w nauczaniu rysunku technicznego
maszynowego. Zakres poszczególnych rozdzia
łów został dobrany i usystematyzowany na
podstawie doświadczenia dydaktycznego auto
rów w taki sposób, aby obejmował tematykę
realizowaną na zajęciach projektowych, wyni
kającą z programów nauczania na uczelniach
technicznych.
Zasadniczym celem opracowania jest ułatwie
nie studentom wykonywania prac konstrukcyj
nych, głównie studentom studiów dla pracują
cych. Skrypt ten pozwoli zaoszczędzić czas stu
dentów potrzebny na poszukiwanie norm, często
trudno dostępnych. Czas ten można będzie prze
znaczyć na bardziej wnikliwe opracowanie me
rytoryczne zadania konstrukcyjne. Całość mate
riału podzielono na 6 tematycznych rozdziałów.
G f t t f n c G AR N C A R Z
S y l » » S t « r M ARKUSIK

Rudolf Jeschar, Edward Kostowski,
Rudiger Alt
WARMESTRAHLUNG IN
INDUSTRIEÓFEN
Wyd. I, 2004, 20 zł, s. 147
IN TE R N A TIO N A L S TU O łE S
In
S C IEN C E And C N G IN E E R IN G

W arm estrahlung
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Książka zawiera pod
stawowe wiadomości
dotyczące promienio
wania cieplnego i ra
diacyjnej wym iany
ciepła w piecach prze
mysłowych. Podano
podstaw owe metody
obliczeniowe (metodę
jasności i metodę ana
logii elektrycznej),

Wyd. I, 2004, 32 zł, s. 196

Tadeusz Skubis
PODSTAWY METROLOGICZNEJ
INTERPRETACJI WYNIKÓW POMIARÓW
Wyd. I, 2004, 26 zł, s. 188

W pracy przedstawio
ne są procedury wyko
M UTROL© 3 IC Z M E J
rzystywane przy opra
IN T E R P R E T A C J I
W Y N IK Ó V F O M iA R p i
cowaniu wyników po
miarów wielkości mie
rzonych w różnych sy
tuacjach spotykanych
często w praktyce.
MONOGHal
Uwzględniono zarów
no aktualne narzędzia
matematyczne, jak i obo
wiązujące przepisy metrologiczne. Scharakte
ryzowano szczegółowo modele statystyczne
wykorzystywane do oceny niepewności typu A,
a także przedstawiono wybrane sposoby oce
ny niepewności typu B. Przedstawiono zagad
nienia testowania hipotez, dotyczących wnio
skowania o wynikach eksperymentów pom ia
rowych. Wyprowadzono szereg modeli przed
stawienia danych na wykresach. Modele zaP O D S TA W Y
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Eugeniusz Switoński
MODELOWANIE
MECHATRONICZNYCH
UKŁADÓW NAPĘDOWYCH

• K r ó l o w a n o c y w K lu b ie
P r a c o w n i k ó w P o l it e c h n i k i
Ś lą sk ie j

Wyd. I, 2004, 22 zł, s. 292
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Monografii przedsta
wiono sposób modelo
wania i analizy dyna
micznej
złożonych
układów elektrom e
chanicznych, stano
wiących układy napę
dowe maszyn i urzą
dzeń mechanicznych
przenoszących duże
moce, w ujęciu mechatronicznym. Zaproponowana metodyka badań
została opracowana podczas realizacji projek
tu badawczego. Wyniki badań zastosowano
m.in. przy projektowaniu nowej generacji ma
szyn górniczych charakteryzujących się wyso
ka trwałością oraz niską energochłonnością.
Wyniki tych badań opracowane modele stanowią
ilustrację wybranych rozdziałów tej monografii.
Jan Zakrzewski
PODSTAWY MIERNICTWA
DLA KIERUNKU MECHANICZNEGO
Wyd. I, 2004, 10 zł, s. 85
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Książka służy usyste
matyzowaniu wiedzy
z dziedziny technik
pomiarowych
ze
szczególnym zwróce
niem uwagi na organi
zację systemów po
miarowych oraz za
gadnienia dokładności
pomiarów. Książka po
daje podstawy ekspe
rymentalnego poznawania rzeczywistości, pre
cyzuje podstawowe pojęcia metrologiczne,
omawia zasadnicze struktury układów i syste
mów pomiarowych oraz dynamikę pomiarów.
Na bazie statystyki matematycznej wyjaśnia
zagadnienia niepewności pomiarów. Książka
przeznaczona jest dla studentów różnych kie
runków studiów technicznych.
M . Gabzdyl

W jeden z listopadowych wieczorów Klub Pra
cowników Politechniki Śląskiej gościł na swo
jej scenie cieszącego się ostatnio popularnością
piosenkarza i aktora Janusza Radka.
Artysta ten z wykształcenia jest historykiem,
jednak od wielu już lat jest związany ze sceną.
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mieszczone w pracy mogą być w poszczegól
nych przypadkach modyfikowane przez Czy
telnika, co ułatwiają zamieszczone wyprowa
dzenia i dyskusja założeń i ograniczeń.

Dotychczas publiczność mogła podziwiać ta
lent Janusza Radka w roli Judasza w przedsta
wieniu Jesus C hrist Superstar , podczas 24.
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu
w 2003 roku, czy na 40. KFPP w Opolu, gdzie
został nagrodzony przez dziennikarzy za wy
konanie utworu Dziwny je s t ten świat.
W Klubie artysta zaprezentował spektakl
"Królowa nocy", który łączy w sobie wiele
form muzycznych jak musical, opera, koncert
czy kabaret. Janusz Radek w tym przedstawie
niu odgrywa rolę mężczyzny po przejściach,
jest badaczem natury kobiecej, którego fascynu
je diva operowa, kobieta wamp czy szansonistka z kabaretu. Te wszystkie postacie słuchacz
poznaje dzięki odpowiednio dobranym piosen
kom z repertuaru gwiazd muzyki całego świa
ta: Marleny Dietrich, zespołu Omega i naszych
krajowych - Violetty Villas oraz zespołu
Maanam. Reżyserem spektaklu jest Janusz
Czaja. Januszowi Radkowi w czasie występu
towarzyszyli: Halina Jarczyk - skrzypce, Jacek
Hołubowski - akordeon, Grzegorz Piętak - kon
trabas.
Wśród słuchaczy obecni byli również JM Rek
tor, prof. W. Zieliński oraz Prorektor prof.
R. Wilk.
A. Rutkowska
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• " B rzeg św ia d o m o ści"
Galeria Politechniki Śląskiej gości aktualnie
wystawę bardzo ciekawego malarstwa Ewy
Zajler-Płatek, zatytułowaną "Brzeg świadomo
ści". Rozpoczął
ją
wernisaż
w dniu 24 lis
topada br., na
którym Artyst
ka podzieliła
się z publicz
nością swoim
rozum ieniem
własnego ma
larstwa.
"Rzeczywi st y

baretu starszych panów", atmosferą jakby spe
cjalnie dla niego stworzone.
Były to chwile przemiłego refleksyjnego relak
su dla wszystkich słuchaczy, w tym pewnie (co
m ożna wnioskować ze zdjęcia) także dla

obraz św iata
je s t jednym
z elementów
kształtujących
wewnętrzne
odczucia i my
ś li człowieka. Piękny, harm onijny je g o wygląd
wpływa na dobre samopoczucie i prowokuje
pozytywne myśli, natomiast dominujący chaos
i brzydota świata zewnętrznego współdziałają
z destrukcją osobowości.
Staram się tworzyć obrazy, które pozytywnie
wpływają na psychikę.
Uważam obraz za uzewnętrznienie osobowości,
myśli, uczuć oraz różnorodnych doznań pocho
dzących z odbioru świata zewnętrznego, kontak
tów z ludźmi, przedmiotami i krajobrazem ..."

JM Rektora, który znalazł chwilę czasu i wraz
z Małżonką zawitał na występ Krakusów.

Ewa Zajler-Płatek, urodzona i zam ieszkała
w Gliwicach, ukończyła Wydział Malarstwa na
ASP w Krakowie w 1991 roku. Obecnie jest
nauczycielką rysunku i malarstwa w Ogólno
kształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Zabrzu.
Niniejsza wystawa jest już siódmą indywidu
alną wystawą Artystki (uczestniczyła również
w 10 zbiorowych wystawach).

Miłośnicy wysokich gór mieli możność zoba
czyć na żywo znanego himalaistę Krzysztofa
W ielickiego, który 29 listopada br. gościł
w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej.
Ten ujmujący swoją skromnością, a równocze
śnie imponujący w iedzą i kom petencją we
wszystkim, co dotyczy wspinania się w wyso
kich górach, człowiek opowiadał o ostatniej
wyprawie na K-2 i prezentow ał przepiękne
przezrocza z tej wyprawy. Opowiedział rów
nież o swoim marzeniu - ponowieniu próby zi
mowego zdobycia K-2, największego i naj
groźniejszego szczytu pasma Karakorum. Od
postaci Krzysztofa W ielickiego emanuje oprócz wielkie skromności - także pewność sie
bie przy realizacji swojej pasji. To wspaniałe
i rzadkie zestawienie osobistych cech, dobrze
wróżące na następną wyprawę. Jest realna
szansa, że pod koniec 2006 roku obejrzymy re
lacje telewizyjne z wyprawy - wierzymy, że
tym razem zwycięskiej.

A. Rutkowska

• K r a k o w sc y b a r d o w ie
4 listopada br. Klub Pracowników Politechni
ki Śląskiej sprawił wielką przyjemność miło
śnikom ciepłej, kameralnej twórczości dwóch
krakowskich twórców i wykonawców piosenek
poetyckich: Grzegorza Tumaua i Andrzeja Si
korowskiego. Zmontowali oni wspólny, powią
zany zgrabnymi słownymi wstawkami, spek
takl prezentujący ich znane od lat, ale przecież
zawsze chętnie słuchane piosenki. Grzegorz
Tumau zaprezentował również piosenki z "Ka-

Red.

• W ielick i i je g o m a r z e n ie

Red.

Kolejne spotkanie z cyklu "Najciekawsze wy
prawy" odbyło się 27. X. w Klubie Pracowni
ków Politechniki Śląskiej. Tym razem przybył
do nas z Krakowa Łukasz Pająk, którego
pasją jest kajakarstwo górskie. Tematem spo
tkania była ubiegłoroczna wyprawa kajakowa
"Himalayak 2003", której celem było spłynię
cie po raz pierwszy przez polskich kajakarzy rze
ki Dudh Kosi, nazywanej "bezlitosną rzeką Everestu". Jej szczególność, obok skrajnej trudności,
polega również na tym, że wypływa spod naj
wyższej góry świata Mount Everestu. Uczestni
kami wyprawy obok Łukasza Pająka byli do
świadczeni kajakarze górscy wywodzący się
z Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej
"Bystrze", a obecnie związani ze Szkołą Kajakar
stwa Górskiego i Raftingu "Retendo" z Krako
wa, która to była organizatorem tej wyprawy.
Opowiedziany z wielką pasją przez Łukasza
Pająka przebieg wyprawy zakończonej pełnym
sukcesem, ilustrowany był znakomitymi prze
źroczami. Atmosferę i grozę wyprawy dosko
nale oddał film video wyświetlony na zakoń
czenie wieczoru.

SPORT
• A M P w ju d o
6 listopada br. w hali AWF w Gdańsku roze
grano Międzynarodowe Akademickie Mi
strzostwa Polski seniorów i seniorek w formie
otwartej, z udziałem wszystkich klubów aka
demickich, ekip zagranicznych oraz studentów
ćwiczących w innych klubach.
W punktacji klubowej gliwiccy zawodnicy
wywalczyli wicemistrzostwo Polski, ulegając
tylko jednym punktem AZS AWF Gdańsk.
Złote medale zdobyli: Bronisław Wołkowicz
(90 kg), Ireneusz Kwieciński (100 kg) i Bar
tosz Garsztecki (73 kg), natomiast brązowy Ignacy Rudawiec (66 kg).

• S u k c e s m ło d y c h j u d o k ó w
Tego samego dnia w Opolu rozegrano Ogólno
polski Turniej juniorów i juniorek młodszych
z udziałem 248 zawodników z 46 klubów. Bar
dzo udanie wystartowali nasi zawodnicy, któ
rzy w punktacji klubowej wywalczyli I miej
sce w Polsce, zdobywając po jednym medalu
złotym, srebrnym i brązowym oraz zajmując
trzy piąte miejsca.
Cz. Garncarz

W SPOM NIENIE
O PROFESORZE
HENRYKU
KRAUSE
8 października 2004
roku, w wieku 64 lat,
zmarł nagle dr hab.
inż. Henryk KRAUSE,
profesor nadzwyczaj
ny Politechniki Śląs
kiej, kierownik Zakła
du Podstaw Budow
nictwa Ekologicznego
w Katedrze Procesów
Budowlanych Wydziału Budownictwa.
Swoją działalność naukową i dydaktyczną roz
począł na tymże Wydziale zaraz po ukończe
niu studiów w 1963 roku jako asystent w ów
czesnej Katedrze Budownictwa Ogólnego. Po
czątkowo Jego zainteresowania naukowe sku
piają się wokół szeroko rozumianej technolo
gii betonu. W 1973 roku zamyka je obroną pra
cy doktorskiej poświęconej zastosowaniu pyłu
krzemionkowego jako dodatku do betonów. Ta
zapomniana dziś praca o wiele lat wyprzedzi
ła prowadzone na świecie późniejsze badania,
które doprowadziły do opracowania technolo
gii betonów wysokowartościowych.
W latach osiemdziesiątych przedmiotem Jego
zainteresowań naukowych stają się zagadnie
nia fizyki budowli, tworzącej się wówczas no
wej specjalności naukowej. Intensywne bada
nia w tej dziedzinie zaowocowały rozprawą ha
bilitacyjną pt. "Podstawy temperaturowej dia
gnostyki izolacyjności cieplnej przegród bu
dowlanych" i uzyskaniem w 1996 roku stop
nia doktora habilitowanego nauk technicznych.
W 2000 roku zostaje mianowany na stanowi
sko profesora nadzwyczajnego Politechniki
Śląskiej w Katedrze Procesów Budowlanych.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych krąg Jego
zainteresowań poszerza się o zagadnienia zwią
zane z budownictwem energooszczędnym, au
dytem energetycznym budynków, rozwojem
zrównoważonym i szeroko rozumianą ekologią
w budownictwie. Był pomysłodawcą wprowa
dzenia tych zagadnień na stałe do programu
studiów w bloku tematycznym fizyki budów-
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li. Doceniając rolę i znaczenie ekologii w bu
downictwie utworzył wraz z prof. dr inż.
Janem Mikosiem "Budownictwo ekologiczne"
- unikalną w kraju specjalność i kierunek dy
plomowania na poziomie studiów m agister
skich.
Konsekwencją Jego zainteresowań była aktyw
na współpraca z licznymi instytucjami nauko
wymi i agencjami. Był wieloletnim członkiem
Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lą
dowej i Wodnej PAN, Sekcji Budownictwa
i Materiałów Budowlanych w Zespole Mecha
niki, Budownictwa i Architektury KBN, Komi
sji Aprobat Technicznych Instytutu Techniki
Budowlanej. Na stałe współpracował z Kra
jow ą Agencją Poszanowania Energii, Górno
śląską A gencją Budownictwa, Górnośląską
A gencją Poszanowania Energii, kierow nic
twem Międzynarodowych Targów Budownic
twa w Katowicach (jako juror). Współtworzył
Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownic
twa. Był również inicjatorem współpracy Ka
tedry Procesów Budowlanych z wyższą uczel
nią techniczną HTSW Zittau w Niemczech.
Jako rodowity Ślązak, był profesor Krause za
wsze wiemy swojemu Śląskowi, a Ziemi Mikołowskiej w szczególności. Jako społecznik
czuł się jej dłużnikiem i przez całe swoje życie
dług ten uczciwie spłacał. Był radnym miasta
Mikołowa i radnym powiatu mikołowskiego,
delegatem do Sejmu Samorządowego Woje
wództwa Katowickiego, gdzie przewodniczył
Komisji Ochrony Środowiska, uczestniczył
w pracach licznych organizacji samorządo
wych i lokalnych.
Za swoją działalność był odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonemu
w Rozwoju Województwa Katowickiego, Od
znaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej
oraz licznymi nagrodami Rektora Politechniki
Śląskiej.
Odszedł od nas człowiek prawy, serdeczny,
bezpośredni i bezgranicznie oddany swojej zie
mi i ludziom na niej żyjącym.
Pośmiertnie profesor Krause został odznaczo
ny Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Pracownicy Katedry Procesów Budowlanych

KRONIKA ŻAŁOBNA)
W dniu 29 października 2004 roku zmarł prze
żywszy 61 lat dr inż. Bernard Kraj czy,
były adiunkt Instytutu Odlewnictwa, a później
Katedry Odlewnictwa Politechniki Śl.
Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Śląskiej, uzysku
jąc stopień magistra inżyniera w specjalności
"Technologia i urządzenia odlewnictwa". Pracę
zawodową rozpoczął w Instytucie Odlewnictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1968 roku.
Jego zainteresowania zawodowe i naukowe
związane były z szeroko rozumianym projek
towaniem procesów technologicznych odlewa
nia, zwłaszcza nietypowych ciężkich odlewów
oraz procesami komputerowej symulacji pro
cesu krzepnięcia odlewów. Był autorem wielu
unikalnych rozwiązań, za które uzyskał kilka
naście nagród Ministra Nauki i Ministrów re
sortowych, a także Rektora Politechniki Śląs
kiej. Jego szerokie zainteresowania naukowobadawcze obejmowały również stopy odlewni
cze, których efektem była praca doktorska wy
konana pod kierunkiem prof. Józefa Gawroń
skiego na temat "Analiza podstawowych para
metrów kokilowego odlewania żeliwa sferoidalnego".
W uznaniu jego zasług zawodowych odznaczo
ny został Złotym Krzyżem Z a słu g i , odznaką
Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, odznaką
Zasłużonemu dla Województwa Katowickiego.

Należał do Komisji Odlewnictwa PAN oddział
Katowice. Był aktywnym członkiem Stowarzy
szenia Technicznego Odlewników Polskich,
uczestnicząc m.in. jako wykładowca w kursach
kwalifikacyjnych i seminariach szkoleniowych
dla wyższego dozoru technicznego odlewni.
Jego aktywność w Stowarzyszeniu nagrodzo
no Złotą Odznakę STOP.
Od 1994 roku z uwagi na pogarszający się stan
zdrowia przebywał na rencie inwalidzkiej, wy
cofując się częściowo z życia zawodowego.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek
wielu zainteresowań i nie tylko związanych
z techniką. Odszedł uczynny Kolega i oddany
Przyjaciel.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 listopa
da w Żemicy.

O pracowanie 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
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Łamanie komputerowe i druk: Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Kujawska 1, tel. 237 21 97
zam. 423/04

600 egz.

Uczestnicy OWD'2004 wraz z ekspertami

Sesjom przewodniczą sami doktoranci

Przed prezentacją ćwiczono wystąpienia w gronie kolegów

Dużo ciekawych referatów przywieźli koledzy z VSB-TU Ostrawa

VI MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DOKTORANCKIE OWD’2004

Najlepsze referaty uhonorowano nagrodami IEE Best
Paper Award (wypłaconymi w funtach brytyjskich)

Zaproszonemu wykładowi profesora T. Kaczorka
przewodniczy profesor J. Wojnarowski

***

Wszvscv dnktnran ri nhnwia7knwn m u c / g / / nauczyć się

Dużym powodzeniem cieszyły się wśród uczestników
góralskie kolaczyki

Himalaya 2003
Pierwszy spływ polskich kajakarzy górskich rzeką Dudh
spod Mt. Everestu

Kosi

