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Właśnie wręczono Honorowe Kordziki Górnicze
Od lewej - Dziekan i laureaci: prof. P. Strzałkowski,
prof. N. Volkman i Prezes H. Broi

Uroczyste obchody m ię ta górniczego w Politechnice Ślqskiej
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Aula Główna, 26 listopada 2004 r.
Fot. Antoni Witwicki

Najlepsi studenci Wydziału z Dziekanem K. Probierzem
i prodziekanem S. Krzemieniem

„S kok przez skórę” wprowadza adeptów - w tym Panie oraz
studentów z Wietnamu i Hiszpanii - do stanu górniczego

Najmłodsi studenci otrzymali indeksy

Na zakończenie radość dla oka i ucha
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Społeczność akademicka Wydziału Górnictwa
i Geologii Politechniki Śląskiej obchodziła, jak
co roku, tradycyjną Barbórkę.

Główne uroczystości barbórkowe rozpoczę
to o godz. 9.00 w dniu 26 listopada uroczystą
Mszą Świętą w intencji pracowników, studen
tów i absolwentów naszego Wydziału, którą
sprawował JE ks. biskup ordynariusz Diece
zji Gliwickiej dr Jan Wieczorek.
W tym dniu o godz. 10.00 w auli Wydziału
Dziekan prof. dr hab. inż. Krystian Probierz
w asyście Kolegium Dziekańskiego uroczy
ście wręczył indeksy studentom I roku kie
runku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Na
tomiast o godz. 15.30 indeksy otrzymali stu
denci 1 roku kierunku Górnictwo i Geologia.
Tradycyjna Akademia Barbórkowa odbyła się
w Auli Głównej o godz. 16.00. W akademii
oprócz pracowników i studentów naszego Wy
działu wzięli również udział zaproszeni goście:
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab.
inż. Wojciech Zieliński - od zeszłego roku Ge
neralny Dyrektor Górniczy, przedstawiciele
Senatu Uczelni wraz z prorektorami: prof. dr
hab. inż. Marianem Dolipskim (Dziekanem
Wydziału w dwóch poprzednich kadencjach)
i prof. dr hab. inż. Ryszardem K. Wilkiem,
rektorem ubiegłej kadencji prof. B. Pochopie
niem, a także dziekanami zaprzyjaźnionych
wydziałów.
W uroczystości wzięli udział: senatorowie RP:
prof. dr hab. hab. inż. Bernard Drzęźla dr h.c.
i dr inż. Jerzy Markowski. Przybyli także
przedstawiciele władz samorządowych, gospo
darczych i górniczych: Przewodniczący Rady
Miejskiej Gliwic Stanisław Ogryzek, Prezydent
Zabrza dr Jerzy Golubowicz, wicestarosta po
wiatu gliwickiego Sławomir Adamczyk, dyrek
tor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwi
cach dr inż. Piotr Litwa i dr Piotr Buchwald,
przedstawiciel Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego.
Na uroczystości przybyli również dziekani
i prodziekani oraz profesorowie wyższych
uczelni w kraju i za granicą, z którymi od lat
współpracujemy, a wśród nich:
Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa
i Geologii Politechniki Wrocławskiej prof. Je
rzy Malewski, Dziekan Homicko-Geologicke
Fakulty VŚB - Technicka Univerzita Ostrava
Jaroslav Dvoraćek, Dziekan Wydziału Geotechnologii i Zarządzania Produkcją Politech
niki Donieckiej (Ukraina), prof. Jurij Fiodoro-
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wicz Bułgakow, Prodziekan Wydziału Górni
czego Uniwersytetu Oviedo (Hiszpania), prof.
Pedro Riesgo Femandez, Prodziekan Wydzia
łu Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Śląskiego prof.
Adam Idziak, Prodziekan Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii AGH prof. Piotr Czaja, Pro
dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geo
logicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu prof. Janusz Skoczylas, prof. Frank
Otto oraz prof. Hans Mahrenholz z Technische
Fachhochschule Bochum, dyrektor Instytutu
Geologii Bergakademie Freiberg prof. Norbert
Volkmann, prof. Stanisław Speczik,
przedstawiciele Towarzystwa Trady
cji Górniczej Szkoły Inżynierskiej
(Bergschule) z Eisleben, z dr inż. Ger
hardem Boltzem.
Obecni byli również: przedstawiciele
Głównego Instytutu Górnictwa z wi
cedyrektorem prof. Janem Wachowi
czem oraz Państwowego Instytutu
Geologicznego z Dyrektorem Oddzia
łu Górnośląskiego dr. inż. Albinem
Zdanowskim, dyrektor biura Zarządu
KOPEX S.A., Edward Fryżlewicz,
wicedyrektor Centrum Mechanizacji
Górnictwa "KOMAG" dr inż. Antoni
Kozieł, wicedyrektor Centrum Elektryfikacji
i Automatyzacji Górnictwa "EMAG" mgr inż.
Janusz Tobiczyk, prezes Walcowni Metali
"Łabędy" Jan Eichhof, dyrektorzy kopalń wę
gla kamiennego: "Bolesław Śmiały"- mgr inż.
Jacek Korski, "Sośnica"- mgr inż. Lech Wizner.
Obecni byli także: senior górnictwa Prof. An
drzej Lisowski i dr inż. Sebastian Czypionka.
Przybyli także przedstawiciele: Wojska, Poli
cji i Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęto od wystąpienia Dzie
kana prof. K. Probierza, który serdecznie po
witał zebranych gości na naszym Wydziale.
Następnie Dziekan nakreślił aktualną sytuację
polskiego górnictwa. Na wstępie zaznaczyć
należy, że jest on osobą, która przewidziała
dobrą koniunkturę dla polskiego węgla, na co
dowody znajdują się w jego książce "Górnic
two na cenzurowanym". Dziekan przypomniał,
że w nowych realiach Unii Europejskiej jeste
śmy czołowym krajem górniczym, wydobywa
jącym przeszło połowę węgla kamiennego
użytkowanego w Unii. Podobnie jak w swej
książce, podkreślił, że energia uzyskiw ana
z węgla jest o wiele tańsza niż pochodząca
z innych źródeł. Przodujemy w Unii także pod
względem wydobycia: rud metali, siarki oraz
soli kamiennej i potasowej. Polska nauka
i technika górnicza stoi na wysokim, europej

skim poziomi^. Z wystąpienia Dziekana Wy
działu, który kształci już ponad 3000 studen
tów, przebijała radość, że oto górnictwo węgla
kamiennego stało się w Polsce dochodowe.
Przed zawodem otwierają się nareszcie należ
ne mu perspektywy, nie tylko w Polsce. Wy
razem tego jest m.in. fakt, że wśród naszych
studentów znaleźli się goście z H iszpanii
i Wietnamu.

Po Dziekanie głos zabrał JM Rektor prof.
W. Zieliński, który występując w mundurze
galowym z dystynkcjami Generalnego Dyrek

tora, jak zawsze w ciepłych słowach wypowia
dał się o naszym Wydziale.

Z serdecznymi życzeniami z okazji Barbór
ki wystąpili również Dziekani dwóch zaprzy
jaźnionych Wydziałów kształcących inżynie
rów górników: w Ostrawie - prof. Jaroslav
Dvoraćek i we Wrocławiu - Prof. J. Malewski.
Wręczono Medale 50-lecia Wydziału Gór
nictwa i Geologii. Otrzymali je: prof. Hans
M ahrenholtz z Bohum i m gr R alf Hilmar
z Saksonii, a także mgr Krystyna Barszczew
ska - dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowe
go w Zabrzu, prof. Andrzej Lisowski z Głów
nego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prof.
Janusz Skoczylas z Uniwersytetu im. A. Mic
kiewicza w Poznaniu, dr Anna Wilk i prof.
Andrzej Wilk (oboje z naszej Uczelni).
Absolwenci naszego Wydziału są cenionymi
pracownikami nie tylko przemysłu węglowe
go, choć najwięcej z nich pracuje w górnictwie.
Nic zatem dziwnego, że doroczną nagrodę dla
pracodawcy, zatrudniającego najwięcej na
szych absolwentów otrzymały również w tym
roku kopalnie. "Najlepszymi Pracodawcami"
zostali: KW K "Bolesław Śmiały" - dyrektor
mgr inż. Jacek Korski i KWK "Zofiówka" dyrektor mgr inż. Mieczysław Łukosz.
Na w niosek władz W ydziału Honorowy
Kordzik Górniczy otrzymali: prof. Norbert

Volkman z Freibergu i piszący te słowa prof.
P. Strzałkowski.

Do stopnia Generalnego Dyrektora Górni
czego III stopnia mianowani zostali: prof.
prof. S. Scieszka i P. Strzałkowski. Na kolej
ne stopnie Dyrektora Górniczego mianowa
ne zostały następujące osoby posiadające sto
pień naukowy doktora: P. Bańka,
S. Boroń, Z. Adamczyk, J. Brodny,
P. Cheluszka, R. Morga, G. Ober,
V. Sokoła-Szewioła, R. Mann,
D. Musioł, M. Pomykoł, M. Ponie
wiera, M. Popczyk i Z. Różański.
Odznaką "Zasłużony dla górnictwa
RP" uhonorowani zostali: prof.
B. Drzęźla, prof. S. Ścieszka, prof.
M. Jaszczuk, dr G. Bobkowski, dr
J. Kuczyński, dr G. Ober, dr A. Rawicki, dr S. Szweda.
Odznaki "Zasłużony dla polskiej
geologii" otrzymali: prof. W. Zieliń
ski, dr M. Probierz, dr M. Sowa i mgr M. Drogoś-Ligenza.
Najlepsi absolwenci studiów dziennych magi
sterskich otrzymali dyplomy z rąk Rektora
i Dziekana. Byli to: P. Bociek, B. Bukowiecki,
A. Doniec, A. Dyszy, A. Frejowski, B. Kaczmar
czyk (dyplom z wyróżnieniem), A. Moczydlany,
A. Morcinek, B. Pawelec, M. Pyrć, M. Skrzydło,
S. Witwicki, B. Zacharski.
Wręczono również wyróżnienia
ufundowane przez Stowarzyszenie
Wychowanków Wydziału Górnic
twa i Geologii w corocznym konkur
sie na pracę dyplomową najbardziej
użyteczną dla przemysłu.
Wyróżnienie I stopnia otrzymał mgr
inż. Bartosz Bukowiecki za pracę pt.:
"Systemy identyfikacji podzespołów
sekcji obudowy zmechanizowanej dla
potrzeb gospodarki remontowej".
Opiekunem pracy był dr inż. Stanisław
Szweda.

Wyróżnienie II stopnia otrzymała mgr inż. Mi
rosława Manderla za pracę pt.: "Kategoryza
cja zniszczeń spowodowanych proce
sami wietrzenia materiału budowlanego na przykładzie zamku Bolków na
Dolnym Śląsku". Opiekunem pracy
była dr inż. Małgorzata Labus.
Wyróżnienie III stopnia otrzymał mgr
inż. Paweł Kula za pracę pt.: "Wpływ
zużycia trasy i okładzin kolejki spągo
wej na siłę hamowania wózków hamul
cowych". Opiekunem pracy był dr hab.
inż. Marek Jaszczuk, prof. Pol. Śl.

Nagrodę Dziekana za najlepsze wy
niki w studiowaniu otrzymali stu
denci o najwyższej średniej ocen.
Były to następujące osoby: J. Felisiak, A. Krze
mień, M. Kuczaj, J. Machura, S. Musiolik,
B. Siwczyńska.
W ubiegłym roku akademickim najlepszą
grupą dziekańska okazała się grupa IV roku
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specjalności studiowania Maszyny i urządze
nia górnicze i wiertnicze, na kierunku Górnic
two i Geologia. Przedstawiciele grupy otrzy
mali przechodnią szpadę górniczą.

Akademię zakończył tradycyjny "skok
przez skórę" - uroczyste przyjęcie do górni
czego stanu. W tym roku oprócz studentów
polskich (w tym pań) skok przez skórę wyko

5
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nali studenci hiszpańscy i wietnamscy. Opra
wę muzyczną uroczystości zapewnił Akade
micki Chór Politechniki Śląskiej pod kierun
kiem dr inż. L. Andersa, adiunkta naszego Wy
działu. Dr L. Anders przygotowyw ał skok
przez skórę po raz 40-ty, bowiem już jako stu
dent przejaw iał zainteresowania tradycjami
górniczymi.

W programie artystycznym wystąpił natomiast

Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląs
kiej "Dąbrowiacy".
Uroczystości Barbórkowe przebiegały w miłej
atmosferze, a ich ukoronowaniem była wspól
na biesiada piwna naszych pracowników, stu
dentów i zaproszonych gości.
P. Strzałkowski

parametrowej części sieci ciepłowniczej Poli
techniki Śląskiej za kwotę 1.783.140,74 zł.
■ Rektor W. ZIELIŃSKI wyjaśnił intencje
propozycji przystąpienia Uczelni do Sosno

wieckiego Parku Naukowo-Technologicznego polegające na możliwości wykorzystania
funduszy europejskich do naukowego rozwo
ju regionu, dla którego naturalne za
plecze stanowi Politechnika Śląska.
W głosowaniu jaw nym Senat zaak
ceptował propozycję przy dwóch gło
sach wstrzymujących się.

-

Uzupełnienie do relacji z XXV posiedzenia Senatu
w dniu 22 listopada br. zamieszczonej w numerze
2(142) biuletynu.
■ Przystępując do tematu zbycia wysokopa
rametrowej części sieci ciepłowniczej Uczel
ni JM Rektor zaznaczył, że jest to część pro
gramu przejścia na zasilanie w ciepło ze stro
ny OPEC. Szczegóły i uzasadnienie sprawy zarówno przejścia na ogrzewanie z sieci OPEC
jak i sprzedaży sieci - przedstawił Dyrektor Ad
m inistracyjny mgr inż. W. WYDRYCHIEWICZ. Swoje opinie i uwagi zgłosili w dysku
sji: prof. L. DOBRZAŃSKI, prof. J. SUWIŃSKI, prof. E. ŚWITOŃSKI, prof. J. SKOREK,
prof. B. GRZESIK, zaś odpowiedzi na wątpli
wości udzielił dyr. W. WYDRYCHIEWICZ.
W niosek prof. L. DOBRZAŃSKIEGO, aby
odłożyć decyzję, nie uzyskał aprobaty Senatu
(16 głosów przeciwko 12).
Po dyskusji Senat w głosow aniu jaw nym 26 głosami przy 7 przeciwnych i 9 wstrzymu
jących się - wyraził zgodę na zbycie wysoko

-

■ W sprawach bieżących i wol
nych wnioskach głos zabierali:
Rektor
W.
ZIELIŃSKI,
prof.
A. BLACH, Prorektor W. CHOLEWA,
dr inż. T. GIZA, Prorektor R. WILK,
Prorektor M. DOLIPSKI, prof. J. KO
ZIOŁ, dr hab. inż. S. WALUŚ, prof.
T. GLINKA, prof. E. ŚWITOŃSKI.
Poruszono sprawy:
pielgrzymki rektorów polskich uczelni tech
nicznych do Watykanu,
rozwinięcie działania Politechniki Śląskiej
na terenie Jastrzębia,
wniosków o stypendia naukowe Ministra,
stanowiska RGSzW w sprawie kierunków
studiów i makrokierunków,
informacji prof. A. Jamiołkowskiego o dzia
łalności PKA,
braku perspektyw poprawy finansowania
Uczelni w przyszłym roku,
Targów Książki Naukowej ATENA 2004,
projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie
wyższym",
wniosków o tytuł naukowy profesora,
zmian strukturalnych w KBN.
Red.
(na podstawie zapisu posiedzenia)

20 grudnia 2004 r. odbyło się XXVI zwyczaj
ne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej.
Porządek dzienny przewidywał (w skrócie):
powołanie recenzenta do zaopiniowania wnio
sku Politechniki Rzeszowskiej w sprawie nada
nia tytułu i godności doktora h.c. prof. Józe
fowi Giergielowi, mianowania na stanowisko
profesora, podjęcie uchwały w sprawie wybo
rów organów kolegialnych i jednoosobowych
oraz organów wyborczych w Politechnice Ślą
skiej, powołanie Pozawydziałowej Kom isji
Wyborczej, sprawy bieżące i wolne wnioski.
■ Otwierając posiedzenie JM Rektor
W. ZIELIŃSKI poinform ow ał o uzyskaniu

■ W kolejnym punkcie Rektor W. ZIELIŃSKI
poinformował Senat o piśmie Rektora Politech
niki Rzeszowskiej, dotyczącym wszczęcia po

stępowania dla nadania tytułu i godności
doktora h.c. Politechniki Rzeszowskiej prof.
zw. dr hab. inż. Józefowi Giergielowi. W po
rozumieniu z Dziekanem Wydziału Mechanicz
nego Technologicznego prof. L. Dobrzańskim
JM Rektor zaproponował powołać na recen
zenta wniosku prof. zw. dra hab. inż. Euge
niusza Świtońskiego.
W tajnym głosowaniu Senat jednomyślnie
(43 głosami) zaakceptował tę kandydaturę.
■ Następnie JM Rektor poinformował Senat
o piśmie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskie
go w sprawie wszczęcia postępowania dla

nadania tytułu i godności doktora h.c. Uni
wersytetu Zielonogórskiego prof. zw. dr hab.
inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi. W porozu
mieniu z Dziekanem Wydziału Automatyki,
Elektroniki i Informatyki prof. J. Rutkowskim
JM Rektor zaproponował powołać na recen
zenta wniosku prof. zw. dra hab. inż. Stani
sława Kozielskiego.
W tajnym głosowaniu Senat jednomyślnie
(43 głosami) powierzył prof. S. Kozielskiemu
funkcję recenzenta wniosku.
■ Wniosek Rady Wydziału Automatyki, Elek
troniki i Informatyki w sprawie pierwszego mia

nowania dra hab. inż. Jarosława Figwera na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Insty
tucie Automatyki przedstawił Dziekan prof.
J. RUTKOWSKI. Pozytywną opinię Senackiej
Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił prze
wodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Jarosław Figwer, lat 42,
jest zatrudniony w Politechnice Śląskiej od
1992 roku. W tym właśnie roku otrzymał na
Wydziale AEil stopień doktorski. W 2000 roku
ta sama Rada Wydziału nadała mu stopień
doktora habilitowanego. Jego praca badawcza
mieści się w dyscyplinie Automatyka i Roboty
ka, specjalności komputerowe systemy stero
wania, zaś główne zainteresowania naukowobadawcze dotyczą:
- komputerowych systemów sterowania,
- cyfrowego przetwarzania sygnałów,
- identyfikacji modeli matematycznych obiek
tów i sygnałów,
- sterowania adaptacyjnego,
- chaosu w układach sterowania,
- modelowania i symulacji procesów losowych,
- syntezy sygnałów o zadanych własnościach
czasowych i widmowych,
- aktywnego tłumienia hałasu.
Wymierny liczbowo dorobek naukowy przedsta
wia się następująco: publikacji ogółem 72 (po
habilitacji - 25), zaproszeń na uczelnie zagra
niczne 5, recenzji rozpraw habilitacyjnych 1.
Dr hab. inż. J. Figwer wypromował jednego
doktora, zaś 3 otwarte przewody są w toku.
Wśród osiągnięć dydaktycznych dra hab. inż.
J. Figwera należy wyróżnić prowadzenie wykła
dów z przedmiotów: Identyfikacja procesów,
Systemy automatycznego wnioskowania, Cyfro
we przetwarzanie sygnałów, Programowanie
komputerów, Metody statystyczne, Digital
Signal Processing, Estimation and Identification.
Był opiekunem dwóch prac dyplomowych wy
różnionych w konkursie Fiata.
Za jego szczególne osiągnięcie praktyczne
należy uznać wdrożenie systemów "EDIP Ekspert do Identyfikacji Pomiarów" oraz
"MULTI-EDIP - Analizator wielowymiarowych
sygnałów i obiektów", zaprojektowanych i wy
konanych w Zakładzie Automatyzacji Procesów
Przemysłowych, u licznych użytkowników, za
równo w uczelniach technicznych jak i w prze
myśle i wojsku.
Dr hab. inż. J. Figwer w latach 1991-1997 odbył
w ramach programu "Tempus" staże dydaktycz
ne w Ruhr Universitat w Bochum, Cambridge
Control Ltd. oraz Technical University of Denmark. W latach 2001-2003 uczestniczył w pro
jekcie LABLINK (program "Socrates-Minerva"),
kierował opracowaniem i uruchomieniem w In
stytucie Automatyki Politechniki Śląskiej zdal
nie sterowanego laboratorium aktywnego tłu
mienia hałasu. Wspólnie z prof. Osmanem
Tokhi (The University of Sheffield, Wielka Bry
tania) opracował Edytor 2 tomów Special Issue
of Archives of Control Sciences on Active
Noise and Vibration Control.

Senat w tajnym głosowaniu jednomyślnie
(41 głosami) poparł wniosek.

grudzień 2 0 0 4

przez profesorów: Stefana Baja, Ryszarda Bia
łeckiego i Krystiana Probierza tytułu naukowe
go profesora. JM Rektor złożył również gratu
lacje dr Bożenie Paluchiewicz, wybranej po raz
kolejny na funkcję przewodniczącego ZNP
w Politechnice Śląskiej, wyrażając przy oka
zji nadzieję na dalszą harmonijną współpracę.
Przedstawiając proponowany porządek posie
dzenia JM Rektor zaproponował następujące
autopoprawki:
- powołanie recenzenta do zaopiniowania
wniosku Uniwersytetu Zielonogórskiego
w sprawie nadania tytułu i godności doktora
h.c. prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi,
- podjęcie uchwały w sprawie określenia ce
lów, na które będą wydatkowane środki fi
nansowe uzyskane ze sprzedaży stołówki
studenckiej w Katowicach.
Porządek posiedzenia wraz z autopoprawkami
został przyjęty jednomyślnie.

■ W niosek Rady W ydziału Transportu
w sprawie pierwszego mianowania dra hab.

inż. Manfreda Chmurawy na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Logi
styki i Transportu Przemysłowego przedstawił
Dziekan prof. A. WILK. Pozytywną opinię Se
nackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedsta
wił przew odniczący Komisji, Prorektor
M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Manfred Chmurawa,
lat 61, pracuje w Politechnice Śląskiej od 1968
roku. Doktorat (1977) i habilitację (2002) uzy
skał na Wydziale Mechanicznym Technologicz
nym. Reprezentuje dyscyplinę Budowa i eksplo
atacja m aszyn, specjalizując się w teorii ma
szyn i mechanizmów, podstawach konstrukcji
maszyn oraz teorii niezawodności i eksploata
cji maszyn. W szczególności interesuje się pro
jektowaniem i użytkowaniem nowych rodzajów
maszyn transportowych, numerycznym prototy
powaniem stalowych ustrojów nośnych dźwi
gnic oraz logistyką transportu w centrach i ter
minalach transportu intermodalnego.
Jego publikow any dorobek naukowy liczy
86 (po habilitacji 15) pozycji, w tym: 2 (1) mo
nografie, 1 skrypt, 11 (1) referatów za granicą,
48 (11) artykułów w czasopismach krajowych,
24 (2) referatów w kraju. Jest promotorem jed
nego otwartego przewodu doktorskiego. Wyni
kiem prowadzonych prac badawczych są 4 (1)
patenty i 2 wdrożenia.
Prowadzi wszystkie rodzaje zajęć dydaktycz
nych na Wydziale Transportu (wcześniej na in
nych wydziałach). Opracował programy wykła
dów do 16 przedmiotów, zorganizował labora
torium z przedmiotu "Środki transportu".
Dr hab. inż. M. Chmurawa uczestniczył w 40
pracach naukowo-badawczych dla przemysłu.
Od 1991 roku jest pracownikiem naukowym
w OBR Dźwignic i Urządzeń Transportowych
"Detrans" w Bytomiu, gdzie pełni funkcję prze
w odniczącego Komitetu Technicznego PKN
nr 101 ds. dźwignic, ich zespołów i części, a tak
że jest członkiem Rady Naukowej Ośrodka.

Senat w tajnym głosowaniu poparł wniosek
41 głosami przy jednym wstrzymującym się.
■ W niosek Rady W ydziału Transportu
w sprawie pierwszego mianowania dra hab.

inż. Bogusława Łazarza na stanowisko pro
fesora nadzwyczajnego w Katedrze Budowy
Pojazdów Samochodowych przedstawił Dzie
kan prof. A. WILK. Pozytywną opinię Senac
kiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedstawił
przewodniczący Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Bogusław Łazarz, lat 42,
je st zatrudniony w Politechnice Śląskiej od
1987 roku. Doktorat - z wyróżnieniem - uzyskał

na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii
i Transportu w 1996 roku, zaś habilitację
w 2002 roku na Wydziale Samochodów i Ma
szyn Roboczych Politechniki W arszawskiej.
Prowadzi prace naukowe w dyscyplinie Budo
wa i eksploatacja maszyn, specjalność: mode
lowanie i projektowanie przekładni zębatych.
W szczególności interesuje się przekładniami
zębatymi, podstawami konstrukcji maszyn i dia
gnostyką maszyn.
Jego publikowany dorobek naukowy (w nawia
sie - po habilitacji) obejmuje 92 (21) pozycji
i przedstawia się następująco: 2 monografie, 1
skrypt, 9 (1) referatów za granicą 36 (12) artyku
łów w czasopismach krajowych, 43 (8) referatów
w kraju. Wypromował jednego doktora i prowadzi
kolejny otwarty przewód doktorski, był również re
cenzentem jednej rozprawy doktorskiej.
Zorganizował zamiejscowy ośrodek dydaktycz
ny w Tychach; przygotował oprogramowanie do
zajęć laboratoryjnych z przedmiotu układy prze
niesienia napędu, prowadzi wykłady z grafiki
inżynierskiej, podstaw konstrukcji m aszyn
i układów przeniesienia napędu.
Dr hab. inż. B. Łazarz prowadził wdrożenie prze
kładni planetarnych dużych mocy do napędu
wysokowydajnych przenośników górniczych
(RYFAMA-Rybnik, BZUT-Bytom).
Jest członkiem Rady Wydziału od 1999 roku,
pełnomocnikiem dziekana ds. organizacji stu
diów w Tychach (od 2002), członkiem Senatu
(od 2002).

Senat w tajnym głosowaniu poparł wniosek
40 głosami przy jednym wstrzymującym się.
■ W niosek Rady W ydziału Architektury
w sprawie mianowania na stałe prof. Krzysz

tofa Markowskiego na stanowisko profeso
ra nadzwyczajnego w Katedrze Projektowa
nia Energooszczędnego, Podstaw Technicz
nych i Plastycznych w Architekturze przedsta
wiła Dziekan prof. N. JUZWA. Pozytywną opi
nię Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej
przedstawił przewodniczący Komisji, Prorek
tor M. DOLIPSKI.

Prof. Krzysztof Markowski, lat 47, jest
zatrudniony w Politechnice Śląskiej od 2004
roku (poprzednio w PWSSP w Poznaniu od
1984 r.). Dyplom - z nagrodą Ministra Kultury
i Sztuki - uzyskał w 1984 roku na Wydziale Ma
larstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP w Poznaniu.
Tam również uzyskał stopień doktora sztuki,
zaś stopień doktora habilitow anego w ASP
w Poznaniu. W 2004 roku uzyskał tytuł nauko
wy profesora sztuki. Reprezentuje dyscyplinę
Sztuki plastyczne ze specjalnością malarstwo,
zaś jego zainteresowania twórcze dotyczą ma
larstwa, rysunku i rzeźby.
Prof. K. Markowski miał 48 wystaw w kraju i za
granicą, w tym ważniejsze: Galeria Krzysztofory

Senat w tajnym głosowaniu poparł wniosek
41 głosami przy dwóch wstrzymujących się.
■ Wniosek Rady Wydziału Górnictwa i Geo
logii w sprawie przedłużenia mianowania na

czas nieokreślony dr hab. inż. Bronisławy
Hanak na stanowisko profesora nadzwy
czajnego w Katedrze Geologii Stosowanej
przedstawił Dziekan prof. K. PROBIERZ. Po
zytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kadry
Naukowej przedstawił przewodniczący Komi
sji, Prorektor M. DOLIPSKI.

Dr hab. inż. Bronisława Hanak jest za
trudniona w Politechnice Śląskiej od 1970 roku
po ukończeniu studiów na Wydziale Górniczym.
Pracę doktorską obroniła również na Wydziale
Górniczym w 1976 roku, zaś habilitację - na
Wydziale Górnictwa i Geologii w 1994 roku.
W lutym 2000 roku została mianowana profe
sorem nadzwyczajnym w Politechnice Śląskiej.
Jej specjalność naukowa to geologia kopalnia
na (dyscyplina - górnictwo), a główne zaintere
sowania naukowo-badawcze dotyczą:
- zagadnień genezy złóż węgla oraz wpływu
warunków facjalnych na własności chemiczno-technologiczne, a szczególnie na zasiar
czenie węgla w pokładach,
- prognozowania możliwości mechanicznego
odsiarczania węgla w oparciu o rozpoznanie
morfologii siarczków i sposobu ich występo
wania w składnikach mikrostrukturalnych,
- zmienności koncentracji pierwiastków ślado
wych w pokładach węgla i skałach otacza
jących w zależności od litologii i geochemii
środowiska sedymentacji, określenia możli
wości prognozowania zawartości tych pier
wiastków w odpadach górniczych,
- przeobrażenia substancji organicznej i nie
organicznej węgla pod wpływem wysokich
temperatur w warunkach metamorfizmu ter
malnego i regionalnego.
Dorobek naukowy prof. B. Hanak obejmuje 52
(po nominacji na stanowisko profesora - 10)
prace opublikowane, na które składają się:
2 monografie, 4 artykuły w czasopismach za
granicznych, 1 (1) artykuł w Archiwach PAN,

13 (4) referatów publikowanych za granicą,
20 (5) artykułów w czasopismach krajowych,
12 referatów w krajowych materiałach konfe
rencyjnych. Do tego dorobku należy również za
liczyć współudział (50%) w tłumaczeniu i wdro
żeniu 8 (4) międzynarodowych norm ISO do
norm krajowych PN.
Prof. B. Hanak wypromowała jednego doktora
(rozprawa wyróżniona) i jest promotorem
dwóch otwartych przewodów; sprawuje również
opiekę nad jednym doktorantem. Recenzowała
4 (2) prace doktorskie i 2 (1) prace habilitacyjne
dla wydawnictw. Opiniowała 15 (10) artykułów
i referatów, 31 (18) prac naukowo-badawczych
i 7 (6) projektów KBN i MNil. Przygotowała
i prowadzi wykłady z pięciu przedmiotów.
Prof. B. Hanak opracowała metodę petrogra
ficznej oceny wzbogacalności węgli, wykorzy
staną w wielu kopalniach GZW. Jest współau
torem licznych (ogółem 38) opracowań dotyczą
cych oceny własności fizykochemicznych i tech
nologicznych węgla oraz ich zmienności w zło
żach GZW. Współuczestniczyła w badaniach
nad technologią zgazowania i upłynniania wę
gla prowadzonych przez Główny Instytut Gór
nictwa, Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach
oraz Instytut Górnictwa Naftowego i Gazu
w Krakowie (łącznie 10 opracowań).
Pracuje aktywnie w Komisji Technicznej PKN.
Od 1998 r. jest wiceprzewodniczącą Oddziału
Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Geolo
gicznego. Obecnie współorganizuje 74 zjazd
PTG, który odbędzie się w 2005 roku na Gór
nym Śląsku.
Prof. B. Hanak współpracuje z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi, takimi jak: Instytut Geotechniki (Praga), Państwowy Instytut Górnictwa
(Sankt Petersburg), Koncern Elf (Pau, Francja).
Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu
Węgla i Petrologii Organicznej, biorąc aktywny
udział w pracach grup roboczych tego Komitetu.
W zakresie działalności organizacyjnej na
Uczelni była w latach 2000-2003 zastępcą
ds. nauki dyrektora Instytutu Geologii stosowa
nej, a od 2003 roku kieruje Zakładem Minera
logii, Petrografii i Geochemii Środowiska. W la
tach 2000-2003 była członkiem Wydziałowej
Komisji Odbioru prac BW i BK. Jest też człon
kiem Rady Bibliotecznej Politechniki Śląskiej.

Senat jednomyślnie (44 głosami) poparł wnio
sek Wydziału.
■ Wniosek Rady Wydziału Chemicznego
w sprawie mianowania prof. dr hab. inż.

Jolanty Maśłińskiej-Solich na stanowisko
profesora zwyczajnego 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.

grudzień 2 0 0 4

- Kraków 1986, Group-Art.-Work Kassel - 1987,
Galeria Zachęta - Warszawa 1988, "Polish
Realities" Glasgow -1988, Art. Hamburg -1991,
Art. Center Assen -1993, "Yad Labanin Museum"
Israel - 1993, Galeria 86 Łódź - 1995, Galeria
u Jezuitów Poznań - 1997, Galeria Muzalewska
Poznań - 2002, Galeria AT Poznań - 2004.
Był przedstawicielem Polski w fundacji między
narodowej "Kunstler fur Europa" (1992-2000).
W ASP w Poznaniu był kierownikiem pracowni
oraz kierownikiem katedry, a także kierowni
kiem studiów wieczorowych na Wydziale Ma
larstwa. Na Wydziale Architektury Politechniki
Śląskiej jest kierownikiem Zespołu Sztuk Plas
tycznych.

grudzień 2 00 4

Prof. dr hab. inż. Jolanta MaślińskaSolich jest zatrudniona w Politechnice Śląs
kiej od 1961 roku, gdzie uzyskała stopień dok
tora w roku 1964 i doktora habilitowanego
w roku 1976. Tytuł naukowy profesora otrzyma
ła w roku 1997. Reprezentuje dyscyplinę tech
nologia chemiczna - chemia i technologia poli
merów. W publikowanym dorobku ma 84 po
zycje (28 po uzyskaniu tytułu profesora).
Badania oraz publikowane prace koncentrują
się wokół następujących zagadnień:
- chemii węglowodanów z zastosowaniem po
chodnych cukrowych w procesach polireakcyjnych; syntezy polimerów i kopolimerów związków biologicznie aktywnych,
- chemii heterocyklicznych związków organicz
nych, a w szczególności z ugrupowaniami
N ,0 i 0,0-acetalow ym i oraz ich wykorzysta
niu w procesach polireakcyjnych,
- polim erycznych katalizatorów (zwłaszcza
polimerycznych kompleksów jonów metali
Co(ll), Mn(ll) oraz Cu(ll)) w zastosowaniu ich
w procesach utleniania związków organicz
nych; polimerycznych reagentów w syntezie
związków organicznych,
- zagadnień zjawiska samoorganizacji (selfassembly) w tworzeniu makrocyklicznych
struktur w procesach polikondensacji po
chodnych cukrowych z dialdehydami.
Prof. J. Maślińska-Solich była promotorem 4
ukończonych prac doktorskich i ponad 100 prac
dyplomowych, a obecnie prowadzi 2 otwarte
przewody doktorskie. Prowadzi wykłady z obsza
ru chemii i fizykochemii polimerów, technologii
polimerów, charakterystyk materiałów polimero
wych oraz nowoczesnych technologii,w których
są wykorzystane materiały polimerowe - dla stu
dentów studiów dziennych VII-IX sem.; prowa
dzi również wykłady na studiach doktoranckich
i podyplomowych. Wykładała także na Wydzia
le Chemicznym University of Ghent.
W praktyce przemysłowej zajmowała się: wdro
żeniem opracowanych technologii polielektrolitów zapobiegających odkładaniu się osadów
w chłodniach kominowych krajowych elektrowni;
opracowaniem matryc polimerowych jako nośni
ków enzymów i przeciwciał stosowanych w dia
gnostyce medycznej; stosowaniem polimerycz
nych katalizatorów w utlenianiu parafin do aktyw
nych smarów (w przemyśle rafineryjnym).
Prof. J. Maślińska-Solich jest kierownikiem Za
kładu Chemii i Technologii Polimerów i uczest
niczy w pracach komisji wydziałowych; uczest
niczyła w organizacji International Polym er
Sem inar (w latach 1995, 1997, 1999, 2001,
2003) oraz III Kongresu Technologii Chemicz
nej w Gliwicach (2001).

Senat jednomyślnie (44 głosami) poparł wnio
sek Wydziału.
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■ Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki w sprawie mianowania

prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Wilka na
stanowisko profesora zwyczajnego w Insty
tucie Techniki Cieplnej przedstaw ił prof.
J. NADZIAKIEWICZ. Pozytywną opinię Se
nackiej Komisji ds. Kadry Naukowej przedsta
wił przew odniczący Kom isji, Prorektor
M. DOLIPSKI.

Prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk,
lat 58, pracuje na Politechnice Śląskiej od 1970
roku. Stopnie naukowe doktora (1975) i dokto
ra habilitowanego (1983) uzyskał na Wydziale
Mechanicznym Energetycznym, zaś tytuł na
ukowy profesora uzyskał w roku 2002. Działal
ność naukową prowadzi w obszarach: budowa
i eksploatacja maszyn, inżynieria środowiska,
technika i teoria spalania, ochrona środowiska
w energetyce. Jego główne zainteresowania
naukowo-badawcze dotyczą: technologii paliw,
spalania i zgazowania, rozpylania, spalania niskoemisyjnego, optymalizacji spalania w ko
tłach, odsiarczania i odazotowania spalin.
Opublikowany dorobek prof. R.K. Wilka liczy
107 publikacji naukowych, 6 książek lub roz
działów w książkach (26 publikacji oraz 1 książ
ka - w języku angielskim - po nominacji). Prof.
R.K. Wilk jest autorem 80 referatów naukowych
(11 po nominacji). Ma w dorobku 11 patentów
i 64 niepublikowane prace badawcze (12 po
nominacji), recenzje 6 rozpraw habilitacyjnych
oraz 8 rozpraw doktorskich (3 po nominacji).
Jest członkiem Komitetu Termodynamiki i Spa
lania PAN oraz członkiem Komisji Nauk Tech
nicznych PAU.
Prof. R.K. W ilk jest współautorem wdrożenia
nowej konstrukcji palników gazowych w 4 hu
tach, wdrożenia w 6 elektrowniach i ciepłow
niach olejowych palników rozpałowych, wdro
żenia algorytmu sterowania kotłów rusztowych
w elektrowni, wdrożenia w hucie technologii
spalania mieszanin olejowo-pyłowych. Uczest
niczył w ok. 60 pracach na zlecenie przemysłu,
kierow ał czterem a projektam i badawczym i
i jednym projektem celowym.
Prof. R.K. W ilk ma duże dośw iadczenie we
współpracy z instytucjami zagranicznymi: odbył
8 krótkoterminowych staży w Europie i USA,
kierował projektem UE w latach 2000-2002,
przewodniczył pracom trzech międzynarodo
wych sympozjów naukowych. Jest przedstawi
cielem Polski w International Flame Research
Foundation (Holandia) i członkiem Polskiego
Komitetu Spalania The Combustion Institute
(USA).
Był dziekanem Wydziału w latach 1996-2002;
obecnie jest prorektorem ds. dydaktyki i kierow
nikiem Zakładu Techniki Spalania i Silników
Spalinowych.

Senat jednomyślnie (42 głosami) poparł wnio
sek Wydziału.

■ Przedkładając propozycję w sprawie okre

ślenia celów, na które będą wydatkowane
środki finansowe uzyskane ze sprzedaży sto
łówki studenckiej w Katowicach Rektor W.
ZIELIŃSKI wyjaśnił, że MENiS domaga się
szczegółowego sprecyzowania tych wydatków.
Rozwinęła się ożywiona dyskusja nad przed
łożonymi celami i kwotami, w której wzięli
udział: Dyrektor Administracyjny W. WYDRYCHIEWICZ, przewodniczący UZSS M. NIGOT, prof. L. BLACHA, Rektor J. ZIELIŃ

SKI, prof. L. DOBRZAŃSKI, prof. K. PRO
BIERZ, prof. B. GRZESIK, Prorektor
W. CHOLEWA, dr inż. T. GIZA, mgr
E. BROŃKA. Osią dyskusji była intencja wy
gospodarowania środków na zagospodarowa
nie Studenckiego Domu Kultury, czemu jednak
na przeszkodzie stoi brak koncepcji zagospo
darowania.
W głosowaniu jawnym większością głosów
(23 głosy) została przyjęta przedłożona propo
zycja następującego podziału środków uzyska
nych ze sprzedaży stołówki:
-

Modernizacja DS. "Babilon" w Katowicach
oraz bazy gastronomicznej Wydziałów zlo
kalizowanych w Katowicach - 500.000 zł, .

-

Modernizacja auli i biblioteki Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 400.000 zł,

-

Modernizacja budynku dydaktycznego Wy
działu Chemicznego, ul. Krzywoustego 8,
na cele związane z otwarciem kierunku
"Biotechnologia" - 1.391.100 zł.

Wariant przewidujący wydzielenie z ostatniej
pozycji 500.000 zł na zagospodarowanie Stu
denckiego Domu Kultury uzyskał 20 głosów.
■ W sprawach bieżących i wolnych wnio
skach:
-

Rektor W. ZIELIŃSKI poinformował o do
tychczasowym przebiegu konkursu "Mój
pomysł na biznes" (zaapelował o dalsze
składanie projektów) oraz o propozycji
Rady Miasta Rybnik nazwania rybnickiego
kampusu imieniem Jana Pawła II;

- prof. T. GLINKA poinformował o wyjątko
wo przychylnym przyjęciu recenzji przed
stawionej przez prof. N. JUZWĘ na posie
dzeniu CK;
-

Prorektor M. DOLIPSKI przedstawił prze
bieg i wyniki niezwykle praco- i czaso
chłonnego procesu składania wniosków
w I rundzie aplikacyjnej projektów na in
westycje związane z budową, modernizacją
i wyposażeniem specjalistycznym laborato
riów, przebiegającej w ramach działania
projektu 1.4 Sektorowego Programu Ope
racyjnego wzrostu konkurencyjności przed
siębiorstw.

Kończąc posiedzenie JM Rektor złożył obec

nym serdeczne życzenia świąteczne i nowo
roczne, zapraszając do udziału w "Koncercie
Wigilijnym" połączonym z opłatkiem.
Red.
(na podstawie zapisu posiedzenia)
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■ Otwierając punkt poświęcony wyborom do
organów kolegialnych i jednoosobowych
Rektor W. ZIELIŃSKI zasugerował poprawkę
do zapisów ordynacji wyborczej, aby nie okre
ślać ściśle daty kolejnych wyborów, ale okre
ślić termin ostateczny, do którego dany etap
wyborów ma się odbyć. Zasygnalizował rów
nież problem nieuwzględnienia praw wybor
czych doktorantów.
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wybor
czej prof. J. NADZIAKIEWICZ zrelacjonował
prace nad harmonogramem wyborów - w tym
roku nieco przyspieszonych ze względu na ob
chody 60-lecia Uczelni. Wybory rektora i pro
rektorów mają się odbyć do końca kwietnia,
zaś maj będzie przeznaczony na wybory dzie
kanów i prodziekanów.
Dyskusja dotyczyła głównie pominięcia praw
wyborczych słuchaczy studiów doktoranckich,
którzy stanowią poważną, bo 700-osobową,
część środowiska uczelnianego, zaś przepisy
nie dają im biernego prawa wyborczego. Głos
zabrali: radca prawny mgr E. BROŃKA, prof.
S. MAJEWSKI, prof. L. DOBRZAŃSKI, prof.
A. BLACH i Rektor W. ZIELIŃSKI.
W jawnym głosowaniu Senat, przy dwóch gło
sach wstrzymujących się, uchwalił zasady
przeprowadzenia wyborów w przedłożonym
kształcie.
W głosowaniu tajnym - jednomyślnie, 43 gło
sami - Senat powołał Pozawydziałową Komi
sję Wyborczą w składzie:
mgr inż. Kazimierz Banasik (AW) - przewod
niczący,
mgr Krzysztof Gurgul (RJP2),
mgr inż. Ewa Kalinowska (RJM4),
mgr inż. Eugeniusz Kucharski (CO),
mgr inż. Stefan Makosz (RJP1),
mgr Elżbieta Organ (RJM1),
mgr Arkadiusz Sypień (RJM2),
inż. Bożena Walczak (RJOl),
inż. Marek Warecki (RJP5),
Barbara Kochowska (przedstawiciel ZNP),
inż. Jan Rokita (przedstawiciel NSZZ "Soli
darność").
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• 2 grudnia 2004 r. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w uroczystościach barbórkowych
Kompanii Węglowej S.A., które odbyły się
w Katowicach.
• 3 grudnia 2004 r. Prorektor M. DOLIPSKI
przewodniczył posiedzeniu Rady Naukowej
Śląskiego Centrum Zaawansowanych Techno
logii.
• 6 grudnia 2004 r. Prorektor W. CHOLEWA
przewodniczył posiedzeniu Senackiej Komisji
ds. Godności Honorowych.
• 7 grudnia 2004 r. Prorektor M. DOLIPSKI
przewodniczył posiedzeniu Prezydium Rady
Naukowej Śląskiego Centrum Zaawansowa
nych Technologii z udziałem koordynatorów
WPB.
• 8 grudnia 2004 r. Rektor W. ZIELIŃSKI
spotkał się z kierownikami Centrów Dos
konałości celem omówienia możliwości włą
czenia Centrów w organizację konferencji
ICEE-2005.
• 9 grudnia 2004 r. Rektor W. ZIELIŃSKI
uczestniczył w spotkaniu inaugurującym reali
zację projektu "Inkubator nowych technologii
- projekt inkubatora w sieci", organizowanym
przez Prezydenta Miasta Gliwice.
• 10 grudnia 2004 r. Rektor W. ZIELIŃSKI
uczestniczył w spotkaniu Rady Zespołu Szkół
Wyższych w Rybniku, gdzie omawiano aktu
alne problemy edukacji na poziomie wyższym
w Rybniku oraz przyszłe plany inwestycyjne.
• 11 grudnia 2004 r. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w uroczystości jubileuszowej 70.
urodzin prof. zw. dra hab. inż. dra h.c. Miro
sława Chudka.

• 14 grudnia 2004 r. Rektor W. ZIELIŃSKI
i Prorektor R. WILK spotkali się z dziekana
mi wydziałów RAu, RCh i RIE oraz ich peł
nomocnikami w celu om ówienia postępów
w realizacji wprowadzenia na Uczelni kierun
ku "Biotechnologia".
• 15 grudnia 2004 r. Rektor W. ZIELIŃSKI
uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdaw
czo-Wyborczym Związku Nauczycielstwa Pol
skiego w Politechnice Śląskiej.
• 17 grudnia 2004 r. odbyło się coroczne, tra
dycyjne spotkanie Prezydium Komisji Zakła
dowej NSZZ "Solidarność" Politechniki Ślą
skiej z Władzami Uczelni.
• 18 grudnia 2004 r. Rektor W. ZIELIŃSKI
i Prorektor M. DOLIPSKI uczestniczyli
w przedświątecznym spotkaniu opłatkowym
pracowników nauki i nauczycieli śląskich
uczelni z ks. abp. Damianem Zimoniem, które
odbyło się w gmachu Śląskiego Wyższego Se
minarium Duchownego w Katowicach.
• 20 grudnia 2004 r. odbyło się coroczne, tra
dycyjne spotkanie Prezydium Związku N a
uczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej
z Władzami Uczelni.
• 20 grudnia 2004 r. w Centrum Kształcenia
Inżynierów w Rybniku odbyła się tradycyjna
Wieczornica Wigilijna. Wzięli w niej udział
Rektor W. ZIELIŃSKI i Prorektor R. WILK.
• 21 grudnia 2004 r. Rektor W. ZIELIŃSKI
oraz prorektorzy W. CHOLEWA, M. DOLIP
SKI i R. W ILK wzięli udział w spotkaniu
opłatkowym pracowników i studentów Poli
techniki Śląskiej z ks. bp. Janem Wieczorkiem,
ordynariuszem diecezji gliwickiej. Spotkanie
połączone z występami Chóru Politechniki Ślą
skiej i Akademickiego Zespołu Muzycznego
odbyło się w Auli Głównej. W czasie spotka
nia zebrano kwotę ponad 670 zł na pomoc stu

• 13 grudnia 2004 r. odbyło się posiedze
nie Regionalnej Konferencji Rektorów
Uczelni Akademickich organizowane przez
Akademię Ekonom iczną w Katowicach.
Omawiano aktualne problemy kształcenia na
poziomie wyższym na Śląsku. W konferen
cji uczestniczył Rektor W. ZIELIŃSKI.
• 13 grudnia 2004 r. Prorektor M. DOLIP
SKI przewodniczył posiedzeniu Senackiej
Komisji ds. Kadry Naukowej.
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• 13 grudnia 2004 r. Prorektor W. CHOLE
WA przewodniczył posiedzeniu Senackiej
Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Opłatkiem dzielą się JM Rektor i ks. bp J. Wieczorek

dentom, którą organizuje Caritas przy Kurii
Biskupiej w Gliwicach.
• 23 grudnia 2004 r. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Zarzą
du Klubu Środowiskowego AZS Politechniki
Śląskiej, które odbyło się w sali konferencyj
nej Ośrodka Sportu.

AKTY NORMATYWNE
UCZELNI
W grudniu 2004 roku ukazały się następujące
wewnętrzne akty normatywne Rektora Poli
techniki Śląskiej:
- Zarządzenie Nr 9/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 21 grudnia 2004 roku
w sprawie utworzenia Międzywydziałowe
go Zespołu Koordynacyjnego ds. Kształce
nia na Kierunku Biotechnologia
- Pismo Okólne Nr 7/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2004 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
Statutu Politechniki Śląskiej
- Pismo Okólne Nr 8/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 21 grudnia 2004 roku
w sprawie wyborów organów kolegialnych
i jednoosobowych oraz organów wybor
czych w Politechnice Śląskiej na kadencję
2005-2008
- Pismo Okólne Nr 9/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 21 grudnia 2004 roku
w sprawie powołania Pozawydziałowej Ko
misji Wyborczej.
M. Rzepka

STOPNIE NAUKOWE,
TYTUŁY, STANOWISKA
■ Z a k o ń c z o n e d o k to r a ty
• dr inż. Jan WARCZEK
ur. 4.12.1974 r. w Tychach, doktorant Wy
działu Transportu. Promotor - dr hab. inż.
Janusz Gardulski, prof. nzw. w Pol. Śląs
kiej. Temat pracy: "Sygnały drganiowe jako
miary diagnostyczne amortyzatorów samo
chodów osobowych". RT, 2.12.2004 r.
• dr inż. Wojciech WOLAŃSKI
ur. 22.03.1975 r. w Przemyślu, doktorant
Wydziału Mechanicznego Technologiczne
go. Promotor - prof. dr hab. inż. Dagmara
Tejszerska. Temat pracy: "Modelowanie
odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka
przy zastosowaniu stabilizatora dwufunkcyjnego". RMT, 8.12.2004 r.

• dr inż. Arkadiusz POTERALSKI
ur. 8.03.1976 r. w Siemianowicach Śl., dok
torant Wydziału Mechanicznego Technolo
gicznego. Promotor - prof. dr hab. inż. Ta
deusz Burczyński. Temat pracy: "Optyma
lizacja strukturalna przestrzennych układów
mechanicznych z wykorzystaniem algoryt
mów ewolucyjnych". RMT, 8.12.2004 r.
• dr inż. Łukasz WIERZBICKI
ur. 15.07.1975 r. w Mikołowie, Instytut Ma
teriałów Inżynierskich i Biomedycznych.
Promotor - dr hab. inż. Gabriel Wróbel. Te
mat pracy: "Diagnostyka ultradźwiękowa
stopnia degradacji wytrzymałości materia
łów kompozytowych". RMT, 8.12.2004 r.
• dr inż. Mirosław KOTASIŃSKI
ur. 28.05.1963 r. w Wielowsi, Katedra Ko
munikacji Lądowej i Geodezji. Promotor dr hab. inż. Kazimierz Kłosek, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej. Temat pracy: "Stan naprę
żenia i odkształcenia w nawierzchniach dro
gowych modyfikowanych geosyntetykami
na terenach górniczych". RB, 6.12.2004 r.
• dr inż. Tomasz ŻUREK
ur. 29.10.1974 r. w Polskiej Cerekwi, dok
torant Wydziału Automatyki, Elektroniki
i Informatyki. Promotor - prof. dr hab. inż.
Antoni Niederliński. Temat pracy: "Kompu
terowe wspomaganie procesu podejmowania
decyzji kredytowych". RAu, 14.12.2004 r.
• dr inż. Daniel JANISZ
ur. 28.06.1975 r. w Koszęcinie, doktorant
Wydziału Mechanicznego Technologiczne
go. Promotor - prof. dr hab. inż. Ewa Maj
chrzak. Temat pracy: "Metoda elementów
brzegowych w zadaniach odwrotnych nie
ustalonego przepływu ciepła". RMT,
15.12.2004 r.
• dr inż. Aleksandra BARON
ur. 19.09.1976 r. w Rudzie Śląskiej, dokto
rantka Wydziału Mechanicznego Technolo
gicznego. Promotor - dr hab. inż. Danuta
Szewieczek, prof. nzw. w Pol. Śląskiej. Te
mat pracy: "Korozja nanokrystalicznych
materiałów na osnowie żelaza". RMT,
15.12.2004 r.
• dr inż. Tatiana KARKOSZKA
ur. 16.06.1976 r. w Katowicach, doktorant
ka Wydziału Mechanicznego Technologicz
nego. Promotor - dr hab. inż. Danuta Sze
wieczek, prof. nzw. w Pol. Śląskiej. Temat
pracy: "Modelowanie wybranych procesów
technologii drutu stalowego z uwzględnie
niem polityki jakości i ochrony środowi
ska". RMT, 15.12.2004 r.
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• dr inż. Józef GAWOR
ur. 1.06.1947 r. w Ochojnie, Instytut Meta
lurgii Żelaza w Gliwicach. Promotor - prof.
dr hab. Józef Paduch. Temat pracy: "Ogra
niczenie makrosegregacji w ciągłych wlew
kach płaskich ze stali głębokotłoczonej".
RM, 14.12.2004 r.
• dr inż. Małgorzata SKALSKA
ur. 16.06.1957 r. w Dębicy, Zakłady Magne
zytowe "Ropczyce" w Dębicy. Promotor prof. dr hab. inż. Stanisław Serkowski. Te
mat pracy: "Kształtowanie odporności na
korozję zasadowych wyrobów zawierają
cych węgiel". RM, 14.12.2004 r.
• dr inż. Krzysztof DOBOSZ
ur. 12.12.1970 r. w Zabrzu, Instytut Infor
matyki. Promotor - prof. dr inż. Stefan Wę
grzyn. Temat pracy: "Wizualizacja syste
mów ewolucyjnych". RAu, 14.12.2004 r.
• dr inż. Paweł KASPROWSKI
ur. 12.09.1971 r. w Chorzowie, Instytut In
formatyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Jó
zef Ober. Temat pracy: "Identyfikacja osob
nicza na podstawie ruchu gałki ocznej".
RAu, 14.12.2004 r.
• dr inż. Piotr CZEKALSKI
ur. 8.03.1975 r. w Zabrzu, doktorant Wy
działu Automatyki, Elektroniki i Informaty
ki. Promotor - prof. dr hab. inż. Jacek Łęski.
Temat pracy: "Systemy ewolucyjno-rozmyte z parametrycznymi konkluzjami w regu
łach if-then". RAu, 14.12.2004 r., z wyróż
nieniem
• dr inż. Alina MOMOT
ur. 20.03.1972 r. w Knurowie, doktorantka
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Infor
matyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Jacek
Łęski. Temat pracy: "Uczenie bayesowskie
w modelowaniu rozmytym". RAu,
14.12.2004 r., z wyróżnieniem
• dr inż. Jolanta KRYSTEK
ur. 13.10.1960 r. w Bytomiu, Instytut Au
tomatyki. Promotor - dr hab. inż. Mirosław
Zaborowski, prof. nzw. w Pol. Śląskiej. Te
mat pracy: "Badania symulacyjne algoryt
mu nadążnego harmonogramowania pro
dukcji". RAu, 14.12.2004 r.
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• dr inż. Agnieszka SĘKALA
ur. 14.09.1975 r. w Olkuszu, doktorantka
Wydziału Mechanicznego Technologiczne
go. Promotor - prof. dr hab. inż. Jerzy
Świder. Temat pracy: "Analiza układów me
chanicznych o dyskretno-ciągłym rozkła
dzie parametrów ze sprzężeniem w forma-

liźmie grafów
22.12.2004 r.

hybrydowych".

RMT,

• dr inż. Iwona CHUCHNOWSKA
ur. 19.05.1976 r. w Zabrzu, doktorantka
Wydziału Mechanicznego Technologiczne
go. Promotor - prof. dr hab. inż. Jerzy Świ
der. Temat pracy: "Modelowanie zjawisk
dynamicznych w układzie robota kardiochi
rurgicznego". RMT, 22.12.2004 r„ z wyróż
nieniem
• dr inż. Piotr WRÓBEL
ur. 5.08.1947 r. w Będzinie, Wydział Me
chaniczny Technologiczny. Promotor - dr
hab. inż. Jan Szajnar, prof. nzw. w Pol. Śląs
kiej. Temat pracy: "Uszlachetnianie po
wierzchni odlewów staliwnych kompozy
tową warstwą stopową w procesie odlewa
nia". RMT, 22.12.2004 r.
• dr inż. Marcin STAWARZ
ur. 14.01.1974 r., doktorant Wydziału Me
chanicznego Technologicznego. Promotor dr hab. inż. Jan Szajnar, prof. nzw. w Pol.
Śląskiej. Temat pracy: "Zastosowanie me
tody analizy term iczno-derywacyjnej do
oceny jakości żeliwa sferoidalnego". RMT,
22.12.2004 r.
• dr inż. Monika SPILKA
ur. 20.11.1973 r. w Rudzie Śląskiej, Insty
tut Materiałów Inżynierskich i Biomedycz
nych. Promotor - dr hab. inż. Ryszard No
wosielski, prof. nzw. w Pol. Śląskiej. Temat
pracy: "Zastosowanie modelu zrównoważo
nej technologii do analizy i modernizacji
technologii
m ateriałow ych".
RMT,
22.12.2004 r., z wyróżnieniem
• dr inż. Katarzyna ŻUREK
ur. 26.12.1975 r. w Ogrodzieńcu, doktorant
ka Wydziału Mechanicznego Technologicz
nego. Promotor - prof. dr hab. inż. Andrzej
Buchacz. Temat pracy: "Odwrotne zadanie
dynamiki aktywnych układów mechanicz
nych w ujęciu grafów i liczb struktural
nych". RMT, 22.12.2004 r., z wyróżnieniem
• dr inż. arch. Krzysztof ZALEWSKI
ur. 17.11.1973 r. w Zabrzu, Katedra Projek
towania Energooszczędnego, Podstaw Tech
nicznych i Plastycznych w Architekturze.
Promotor - prof. dr hab. inż. arch. Adam Li
sik. Temat pracy: "Wspomaganie kompute
rowe w tworzeniu przestrzeni architekto
nicznej. Analiza wpływu zastosowania tech
nologii informacyjnej na kształtow anie
i użytkowanie obiektu architektonicznego"
RAr, 17.12.2004 r.

dr inż. arch. Jolanta TOFIL
ur. 19.11.1973 r. w Zabrzu, Ośrodek Geo
metrii i Grafiki Inżynierskiej. Promotor - dr
hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof.
w Pol. Krakowskiej. Temat pracy: "Forma
architektoniczna konstrukcji cięgnowych".
RAr, 17.12.2004 r.

• dr Maria SZAŁAJKO
ur. 13.02.1953 r. w Gliwicach, Instytut Fi
zyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Marian
Nowak. Temat pracy: "Wpływ temperatu
ry i natężenia oświetlenia na parametry rekombinacyjne siarczku galu GaS". RMF,
22.12.2004 r., z wyróżnieniem

dr inż. arch. Monika SROKA-BIZOŃ

■ Z a tw ie r d z e n ie h a b ilita c ji
• dr hab. inż. Henryk MADEJ
ur. 17.11.1947 r. w Bukowcu Opoczyńskim,
Wydział Transportu, w zakresie budowy
i eksploatacji maszyn - wibroakustyki, dia
gnostycznej wibroakustyki maszyn. Uchwała
Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki AGH - 7.05.2004 r., zatwierdze
nie przez CK do Spraw Stopni i Tytułów 29.11.2004 r.

ur. 28.06.1969 r. w Sosnowcu, Ośrodek
Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Promotor
- prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa. Temat
pracy: "Ewolucja współczesnego osiedla
zabudowy jednorodzinnej na przykładzie
Katowic 1945-2000". RAr, 22.12.2004 r.

dr inż. arch. Eugeniusz SKRZYPCZAK
ur. 6.09.1954 r. w Kościanie, Biuro Projektowe-Przedsiębiorstwo ARI, Sp. z o.o., Po
znań. Promotor - prof. dr hab. inż. arch.
Wojciech Bonenberg. Temat pracy: "Indy
widualizacja przestrzeni architektonicznej
miasta Poznania". RAr, 22.12.2004 r.
dr inż. Leszek BARYŁA
ur. 18.01.1948 r. w Zawierciu, Odlewnia
Żeliwa Ciągliwego Zawiercie. Promotor dr hab. inż. Henryk Woźnica, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej. Temat pracy: "Wpływ pa
rametrów technologicznych na strukturę
i właściwości powłok uzyskanych w proce
sie wysokotemperaturowego cynkowania
żeliwa sferoidalnego". RM, 22.12.2004 r.
dr inż. Monika CZOP
ur. 12.11.1975 r. w Będzinie, doktorantka
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energe
tyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Janusz
Wandrasz. Temat pracy: "Określenie współ
czynników wymiany masy substancji tok
sycznych przenikających przez warstwę gle
by". RIE, 14.11.2004 r.
dr inż. Joanna FERDYN-GRYGIEREK
ur. 27.08.1975 r. w Chorzowie, doktorant
ka Wydziału Inżynierii Środowiska i Ener
getyki. Promotor - prof. dr hab. inż.
Zbigniew Popiołek. Temat pracy: "Efek
tywność energetyczna ogrzewania i wenty
lacji budynków edukacyjnych". RIE,
20.12.2004 r.

dr inż. Kamil MALCZYK
ur. 5.01.1974 r. w Zabrzu, doktorant Wy
działu Inżynierii Środowiska i Energetyki.
Promotor - dr hab. inż. Andrzej Szlęk, prof.
nzw. w Pol. Śląskiej. Temat pracy: "Bada
nia wpływu geometrii układu palnikowego na
emisję substancji szkodliwych w wysokopodgrzanym powietrzu". RIE, 20.12.2004 r.
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■

■ M ia n o w a n ie n a s ta n o w is k o
p r o fe s o r a n a d z w y c z a jn e g o
• dr hab. inż. Manfred CHMURAWA
Katedra Logistyki i Transportu Przemysło
wego - od 21.12.2004 r. do 20.12.2009 r.
• dr hab. inż. Jarosław FIGWER
Instytut Automatyki - od 21.12.2004 r. do
20.12.2009 r.
• dr hab. inż. Bogusław ŁAZARZ
Katedra Budowy Pojazdów Samochodo
wych - od 21.12.2004 r. do 20.12.2009 r.
• prof. Krzysztof MARKOWSKI
Katedra Projektowania Energooszczędnego,
Podstaw Technicznych i Plastycznych w Ar
chitekturze - od 21.12.2004 r. na stałe.
■ M ia n o w a n ie n a s ta n o w is k o
p r o fe s o r a z w y c z a jn e g o
• prof. dr hab. inż. Jacek SZUBER
Instytut Fizyki, od 1.12.2004 r.
U. Czapla

Dział Współpracy
z Zagranicą informuje
• W y ja z d y , p r z y j a z d y ...
W grudniu 2004 r. zanotowano 93 wyjazdy
zagraniczne do 18 krajów: Austria (45), Bia
łoruś (1), Chorwacja (2), Czechy (8), Francja (1),
Grecja (1), Hiszpania (1), Holandia (1), Kuwejt
(1), Niemcy (5), Rosja (3), Singapur (4), Sło
wacja (3), Słowenia (1), Turcja (2), Wielka
Brytania (1), Włochy (11), Wyspy Bahama (2).
Głównym celem wyjazdów był udział w kon
ferencjach - 54 oraz inne przyczyny - 60.

15

grudzień 2 00 4
16

W tym samym okresie Uczelnię odwiedziło
6 osób z 3 krajów: Czech (2), Słowenii (2),
Ukrainy (2).
H. Papkala

KONFERENCJE
I SEMINARIA NAUKOWE
• PD S 2004
Międzynarodowa konferencja na temat ukła
dów i systemów program owalnych "PDS
2004" (Programmable Devices and Systems)
odbyła się dniach 18 i 19 listopada 2004 r.
w Hotelu "Europejskim" w Krakowie. Była to
już 5. kolejna konferencja na ten temat. Po raz
pierwszy konferencja PDS zainicjowana przez

dra hab. Edwarda Hrynkiewicza, prof. Pol. Śl.,
została zorganizowana przez Instytut Elektro
niki Politechniki Śląskiej we współpracy z Wyż
szą Szkołą Górniczą (Vysoka Śkola Bańska,
VSB) z Ostrawy i odbyła się w 1995 roku
w Gliwicach. Od tego czasu konferencje tej
serii organizowane były na przemian w Gliwi
cach i w Ostrawie i stanowiły przykład współ
pracy naukowej regionów leżących po obu
stronach granicy polsko-czeskiej. W tym roku
po raz pierwszy zdecydowano się przenieść
miejsce konferencji do Krakowa, by przycią
gnąć i zainteresować szersze grono naukowców
z całego świata. Kraków jest miejscem atrak
cyjnym turystycznie, a ponadto dzięki lotnisku
posiada dobre połączenie ze światem.
Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach,
i w tym roku konferencja PDS uzyskała wy
soki status Workshopu IFAC. IFAC to Między
narodowa Federacja Automatyki (International
Federation of Automatic Control), duża orga
nizacja naukowa z centralą w Wiedniu, zasłu
żona w propagowaniu współpracy naukowej

w dziedzinie automatyki na całym świecie.
Współorganizatorami tegorocznego Workshopu były dwa z komitetów technicznych IFACu,
a mianowicie:
• TC on Components and Instruments (czyli
komitet techniczny ds. elementów i przyrzą
dów automatyki) i
• TC on Computers for Control (czyli komitet
techniczny ds. zastosowania systemów kom
puterowych w sterowaniu),
oraz
• Com puter Society Chapter, IEEE Poland
Section (czyli sekcja polska stowarzyszenia
IEEE).
Głównym celem Workshopu było stworzenie
forum dla prezentacji najnowszych wyników
badań i wym iany doświadczeń w zakresie
PDS, oraz sformułowanie trendów rozwoju tej
dziedziny elektroniki poprzez interakcję
przedstaw icieli przem ysłu, ośrodków ba
dawczych i wyższych uczelni technicznych.
Konferencji towarzyszyły również spotkania
towarzyskie i kulturalne:
- środę 17.11.2004 odbyło się przyjęcie po
witalne tzw. Reception Party,
- czwartek 18.11.2004 w stylowych wnę
trzach hotelu Europejskiego miał miejsce
uroczysty bankiet,
- piątek 19.11.2004 przed południem część
uczestników odbyła pieszą wycieczkę po
głównych zabytkach Krakowa. Zwiedzo
no m.in. wzgórze Wawelskie, Collegium
Maius, rynek oraz kościół Mariacki.

Skład Komitetu Organizacyjnego PDS2004:
dr inż. Andrzej Pułka - przewodniczący
pani Maria Drelichowska
dr inż. Piotr Kłosowski
dr inż. Władysław Ciążyński
A. Pułka

• V k o n feren cja n a u k o w a
d o k to r a n tó w w y d z ia łó w
b u d o w n ic tw a
Konferencja odbyła się w Wiśle 18 i 19 listo
pada 2004 r. Celem konferencji była prezenta
cja rozwiązań teoretycznych i wyników badań
eksperymentalnych uzyskanych podczas wyko
nywania prac doktorskich z zakresu inżynierii
lądowej. Ponadto spotkanie umożliwiło wza
jem ne poznanie się najmłodszych pracowni
ków nauki oraz integrację środowiska dokto
rantów z prawie wszystkich wydziałów budow
nictwa krajowych uczelni.
Konferencję przygotował komitet organizacyj
ny składający się z uczestników dziennych stu
diów doktoranckich Wydziału Budownictwa

w Gliwicach, Zarząd Główny Polskiego Związ
ku Inżynierów i Techników Budownictwa
w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Sportu,
Wydawnictwo "Polski Cement" Sp. z o.o.
w Krakowie, "Górażdże Cement" S.A. w Choruli - Opolu, Przedsiębiorstwo Realizacyjne
INORA Sp. z o.o. w Gliwicach, Instytut Tech
niki Budowlanej w Warszawie, Śląska Okręgo
wa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowi
cach oraz Polski Komitet Geotechniki - Od
dział Śląski.
Obrady przebiegały w sześciu sesjach tema
tycznych. W osobnym wystąpieniu prof. dr
hab. inż. Janusz Kawecki z Politechniki Kra
kowskiej wygłosił wykład nt. "Rola badań do
świadczalnych w pracach naukowych".
Ze względu na bardzo dużą liczbę zakwalifi
kowanych prac przyjęto nieco odmienną niż na
poprzednich konferencjach formę prezentacji.
W trakcie sesji, oprócz wygłaszanych refera
tów, na sali obrad omawiano zwięźle także pre
zentowane postery. Szczegółowa dyskusja od
bywała się bezpośrednio po wygłoszeniu każ
dego referatu, natomiast postery były dyskuto
wane w kuluarach podczas przerwy między se
sjami.
Sesję 1 na temat konstrukcji betonowych pro
wadził prof. Andrzej Ajdukiewicz i prof. Artem
Czkwianianc. Wygłoszono 7 referatów oraz
omówiono 4 postery. Sesji 2 poświęconej teo
rii konstrukcji i konstrukcji metalowych prze
wodniczyli prof. Jan Kubik i prof. Paweł Kło
sowski. Sesja ta obejmowała 5 referatów i pre
zentację 4 posterów. Sesji 3 dotyczącej zagad
nień geotechniki przewodniczyli prof. Maciej
Gryczmański i prof. Jan Gaszyński. Wygłoszo
no 8 referatów i przedstawiano 4 postery. Przed
sesją "geotechniczną" prezes Przedsiębiorstwa
Realizacyjnego INORA w Gliwicach wygłosił
referat techniczny na temat "Projektowanie
z geosyntetykami - możliwe zagrożenia dla
projektantów".
W drugim dniu obrad sesji 4, obejmującej pro
blemy mechaniki budowli, przewodniczyli
prof. Janusz Kawecki i prof. Jerzy Gołaś. Wy
głoszono 6 referatów i omówiono 4 postery.
Sesja 5 - problemy materiałowe i fizyczne była prowadzona przez prof. Janusza Szwabowskiego i prof. Jerzego Hołę. Zaprezentowa
no 8 referatów i 4 postery. Ostatniej 6 sesji po
święconej zagadnieniom różnym przewodni
czyli prof. Bogdan Wolski i prof. Jerzy Wese
li. Wygłoszono w niej 5 referatów oraz omó
wiono 3 postery.
Dzięki dobremu przygotowaniu doktorantów
i ich dużemu zdyscyplinowaniu można było
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Politechniki Śląskiej. Komitetowi przewodni
czyła wyróżniająca się absolwentka tych stu
diów dr inż. Joanna Bzówka, natomiast człon
kami byli: mgr inż. Zygmunt Bartoszek, mgr
inż. Sławomir Kwiecień, mgr inż. Piotr Renke
oraz mgr inż. Wojciech Sołowski.
Patronat nad konferencją objął dziekan Wy
działu Budownictwa w Gliwicach prof. dr hab.
inż. Stanisław Majewski', opiekę pełnił kierow
nik studiów doktoranckich na tym wydziale, dr
hab. inż. Adam Zybura, prof. PŚ1. W konferen
cji uczestniczyło 131 osób z różnych ośrodków
akademickich, w tym 26 profesorów - opieku
nów doktorantów oraz czterech adiunktów.
Pierwszy raz w konferencji wzięło udział pięciu
doktorantów z portugalskiego Universidade de
Beira Interior w Covilha.
Na konferencji zostały przedstawione prace,
które w formie artykułów opublikowano w spe
cjalnym Zeszycie Naukowym Politechniki
Śląskiej serii Budownictwo (nr 102/2004). Ze
szyt ten zawiera 70 samodzielnych artykułów
doktorantów, opracowanych pod opieką pro
motorów oraz wykład wygłoszony na ubiegło
rocznej konferencji przez prof. dr. hab. inż. Jó
zefa Głomba, czł. kor. PAN pt. "Nowy czas rola człowieka nauki".
Artykuły przyjęto do druku na podstawie opi
nii opracowanych przez 81 profesorów z in
nych ośrodków akademickich. Do organizato
rów przesłano 95 prac, z których recenzenci
uznali 25 prac za przedwczesne, natomiast
w wielu opracowaniach proponowali szereg
zmian, uzupełnień i poprawek. Współpraca
członków komitetu organizacyjnego z autora
mi umożliwiła szybką korektę tekstów artyku
łów. Do opublikowania i wygłoszenia przyję
to prace z politechnik: Częstochowskiej (1),
Gdańskiej (9), Koszalińskiej (1), Krakowskiej
(9), Łódzkiej (3), Opolskiej (3), Poznańskiej
(2), Śląskiej (20), Świętokrzyskiej (2), Szcze
cińskiej (2), Warszawskiej (2), Wrocławskiej
(6), uniwersytetów: Rzeszowskiego (1) i Zie
lonogórskiego (2) oraz Akademii Rolniczej we
Wrocławiu (1) i Akademii Techniczno-Rolni
czej w Bydgoszczy (2). Zakwalifikowano tak
że prace doktorantów zagranicznych - ze wspo
mnianego już uniwersytetu w Covilha, Portu
galia (3) oraz z Uniwersytetu Technicznego
z Pragi (1).
Wydanie obszernego Zeszytu Naukowego
(592 str.) zostało całkowicie sfinansowane
z funduszy uzyskanych od instytucji popiera
jących rozwój najmłodszych pracowników na
uki z dziedziny budownictwa. Pieniądze na ten
cel przekazali: Rektor Politechniki Śląskiej
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w przeciągu dwóch dni wygłosić i przedysku
tować 61 prac. W dyskusji zabierali głos
przede wszystkim profesorowie, którzy w przy
jaznej atmosferze starali się wskazać występu
jące jeszcze pewne niedoskonałości.
Konferencję urozmaiciło Wydawnictwo "Pol
ski Cement" z Krakowa, którego ofertę i zakres
działalności publikacyjnej przedstawił dyrek
tor Zbigniew Pilch. Oprócz wsparcia finanso
wego konferencji Wydawnictwo ufundowało
3 nagrody w postaci zestawu nowości książko
wych za wyróżniające się artykuły i referaty.
Wyboru prac dokonali uczestniczący w konfe
rencji profesorowie. Nagrody przyznano:
-

Tomaszowi Jankowiakowi z Politechniki
Poznańskiej za pracę "Opis zniszczenia be
tonu wraz z próbą identyfikacji wybranych
parametrów konstytutywnych" - opiekun
naukowy dr hab. Tomasz Łodygowski,

- Arkadiuszowi Sitarskiemu z Politechniki
Gdańskiej za pracę "Nośność betonowych
dźwigarów wzmocnionych taśmami stalo
wymi w świetle badań modelowych i nume
rycznych" - opiekun naukowy prof. Jacek
Chróścielewski,
-
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Tomaszowi Żebro z Politechniki Krakow
skiej za pracę "Porównanie dwóch sformu
łowań i algorytmów gradientowej plastycz
ności dla analizy lokalizacji - opiekun na
ukowy dr Jerzy Pamin.

Miłym akcentem towarzyskim był wzorowany
na konferencjach krynickich "wieczór inżynier
ski", na który zaprosił Zarząd Główny Polskie
go Związku Inżynierów i Techników Budow
nictwa oraz Komitet Młodej Kadry PZITB.
Rozpoczynając spotkanie wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego prof. M ieczysław Król
przedstawił historię, cele i obecny zakres dzia
łalności stowarzyszenia, natomiast przewodni
czący Komitetu Młodej Kadry dr Ireneusz Jóźwiak, omawiając rolę Komitetu, zaprosił dok
torantów do podejmowania pracy w związku.
Na zakończenie części oficjalnej tego wieczo
ru dziekan Wydziału Budownictwa Politechni
ki Śląskiej prof. Stanisław Majewski w imie
niu gospodarzy przekazał drobne upominki
doktorantom przybyłym z Portugalii.
Organizatorzy mają nadzieję, że udział w kon
ferencji, prezentacje referatów oraz podnoszo
ne w dyskusji problemy ułatwią i zintensyfi
kują dalsze badania wykonywane w trakcie
przewodów doktorskich, natomiast wytworzo
na przez uczestników miła atmosfera wpłynie na
decyzję udziału w kolejnym spotkaniu, planowa
nym w trzecim tygodniu listopada 2005 r.

Informacje o konferencji wraz z serwisem foto
graficznym znajdują się na stronie internetowej

http://www.bud.polsl.gliwice.pl/~kndwb/.
A. Zybura

• S y m p o zju m A I-M E T H 2004
Sympozjum AI-METH 2004 on Methods of
Artificial Intelligence odbyło się w dniach 1719 listopada 2004 roku w Gliwicach. Była to
już piąta edycja sympozjum, które gromadzi
naukowców zajmujących się rozwojem metod
sztucznej inteligencji oraz różnorodnymi zasto
sowaniami tych metod. Sympozjum zostało
zorganizowane przez dwie katedry Politechni
ki Śląskiej: Katedrę Podstaw Konstrukcji Ma
szyn (KPKM) oraz Katedrę W ytrzymałości
Materiałów i Metod Komputerowych Mecha
niki (KWMiMKM). Współorganizatorem sym
pozjum było Polskie Towarzystwo M etod
Komputerowych Mechaniki. Patronat nad sym
pozjum objęły Ministerstwo Nauki i Informa
tyzacji oraz Wydział IV Nauk Technicznych
Polskiej Akademii Nauk.
Komitet Programowy sympozjum tworzyli pro
fesorowie: Tadeusz Burczyński (KWMiMKM),
Wojciech Cholewa (KPKM) i Witold Pedrycz
(University o f Alberta, Edmonton, Kanada).
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
był prof. Wojciech Moczulski (KPKM). Do
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W sesji otwierającej obrady uczestniczyli m.in.:
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. W. Zieliński,
JM Rektor AGH prof. R. Tadeusiewicz i Dziekan
Wydziału MT prof. L. Dobrzański

prac Komitetu Naukowego zaproszono 44 pro
fesorów z kilkunastu krajów. Członkowie Ko
m itetu Naukow ego posiadają znaczące do
świadczenie oraz osiągnięcia w dziedzinie za
stosowań i rozwoju metod sztucznej inteligen
cji, co zapewniło wysoki poziom naukowy pu
blikowanych referatów.
Obrady sympozjum odbywały się w gmachu
Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
W czasie sympozjum zaprezentowano 80 refe
ratów opisujących zastosowania metod sztucz
nej inteligencji oraz ich podstawy teoretyczne

Tematyka sympozjum obejmowała między in
nymi odpowiednie sposoby opisu i reprezen
tacji problemów, metody reprezentacji, pozy
skiwania, weryfikacji i walidacji wiedzy, pro
blemy wykorzystania nieprecyzyjnych, niedo
kładnych i niekompletnych oraz jakościowych
danych, modeli i wiedzy, ziarnistości danych
i wiedzy, strategii rozumowania oraz przeszu
kiwania i rozwiązywania problemów bazują
cych na wiedzy, obliczeń symbolicznych i nu
merycznych wykorzystujących analogie do
procesów biologicznych, a także metod rozpo
znawania obrazów i wzorców bazujących na
wiedzy. Referaty wygłaszano w siedmiu se
sjach plenarnych oraz prezentowano podczas
jednej trzygodzinnej sesji plakatowej. W cza
sie sympozjum wygłoszono także trzy refera
ty zamawiane, przygotowane przez naukow
ców mających wybitne osiągnięcia w dziedzi
nie zastosowań sztucznej inteligencji. Prezen
tacja wszystkich referatów odbywała się w ję
zyku angielskim. W obradach wzięło udział 81
naukowców z kilku krajów. Godzien podkre
ślenia jest fakt, że w tegorocznym sympozjum
udział wzięli także naukowcy spoza krajów
europejskich.
Materiały sympozjum wydano w dwóch tomach.
Pierwszy tom zawiera dwustronicowe streszcze
nia referatów. W tomie drugim zatytułowanym
"Recent Developments of Artificial Intelligence
Methods" zamieszczono pełne wersje referatów.
Niezwykle istotnym elementem rozpowszech
niania referatów prezentowanych podczas sym
pozjum jest ich publikacja na stronie interne
towej sympozjum http://www.ai-meth.polsl.pl.
Materiały sympozjum dostępne są również
Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej oraz
większości bibliotek uczelni technicznych
w Polsce.
W inauguracji obrad tegorocznego sympozjum
udział wzięli JM Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Prorek
tor ds. Dydaktyki prof. dr hab. inż. Ryszard
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Dyskusja nad robotami mobilnymi na sesji
plakatowej

K. Wilk oraz Dziekan Wydziału Mechaniczne
go Technologicznego prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański. JM Rektor w krótkich słowach
życzył owocnych obrad wszystkim uczestni
kom sympozjum. Dziekan Wydziału powitał
uczestników na terenie wydziału. Część na
ukową obrad sympozjum otworzył referat za
mawiany profesorów Ryszarda Tadeusiewicza
(AGH) oraz Marka Ogieli (AGH) zatytułowa
ny Automatic Understanding o f the Images,
w bardzo interesujący sposób przedstawiony
przez prof. R. Tadeusiewicza. W drugim dniu
obrad referat zamawiany wygłosił prof. Menad
Sidahmed (University of Technology, Compiegne, Francja) na temat Recent deve!opments
on rotating machines fault diagnostics. Trzeci
referat zamawiany został zaprezentowany

Prof. R. Tadeusiewicz przedstawia istotę metody
automatycznego rozumienia obrazów

w ostatnim dniu obrad przez prof. Jerzego Rut
kowskiego, Dziekana Wydziału Automatyki,
Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
Referat nosił tytuł Dictionary approach to fault
diagnosis in analog circuits.
W sesjach plenarnych wygłoszono 37 refera
tów, spośród których wiele wzbudziło zainte
resowanie uczestników sympozjum. Analogicz
nie jak w roku ubiegłym, pozostałe referaty
(42) zostały przedstawione podczas trzygodzin
nej sesji plakatowej. Należy podkreślić bardzo
duże znaczenie tej sesji potwierdzone wieloma
komentarzami uczestników sympozjum. Sesja
ta stanowi doskonałą okazję do dogłębnego

A/a sesji plenarnej sympozjum
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przedyskutowania problemów prezentowanych
przez autorów referatów z osobami oglądają
cymi ich postery. Jest to szczególnie istotne dla
młodych uczestników sympozjum, którymi są
doktoranci, a także często studenci ostatnich lat
studiów. Na podkreślenie zasługuje także
znaczna liczba uczestników sesji, w tym licz
nej grupy studentów ostatnich lat studiów
z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informa
tyki, Wydziału Inżynierii Środowiska i Ener
getyki oraz, niewątpliwie najliczniejsza, z Wy
działu Mechanicznego Technologicznego.
Sympozjum AI-METH gromadzi z roku na rok
coraz większą liczbę uczestników. Cieszy tak
że zauważalny wzrost zainteresowania sympo
zjum naukowców zagranicznych. Niezwykle
istotny jest fakt, że uczestnicy sympozjum pre
zentują bardzo szerokie spektrum zastosowań
metod sztucznej inteligencji. Tegoroczne oraz
ubiegłe sympozja AI-METH pokazały, że spo
tkania takie są bardzo ważne z punktu widze
nia wymiany doświadczeń osób zajmujących

Uczestnicy Sympozjum z Francji dzielą się
doświadczeniami prawdopodobnie w zakresie
zastosowań sztucznej inteligencji w badaniu
przekładni zębatych

się sztuczną inteligencją często dla całkowicie
odmiennych zastosowań. Jednym z celów sym
pozjum jest promowanie młodych pracowni
ków nauki, stąd ich udział w sympozjum zwią
zany jest między innymi ze znacznie obniżoną
opłatą. Wymiana doświadczeń ma miejsce nie
tylko podczas obrad, ale także w sposób nie
formalny, np. podczas przerw na kawę. Nie
przypadkowo też obrady sympozjum odbywają
się w Gliwicach, mieście uważanym za jedno
z najpiękniejszych w naszym regionie. Każde
go roku organizatorzy sympozjum dokładają
wiele starań, aby pokazać uczestnikom sympo
zjum szczególne miejsca i oblicza Gliwic.
Kolejne sympozjum AI-METH odbędzie się
także w Gliwicach w dniach 16-18 listopada
2005 r. Jego współorganizatorem po raz pierw
szy będzie Centrum Doskonałości AI-METH,

utworzone przez obie katedry współorganizu
jące sympozja AI-METH. Patronat nad kolej
nym sympozjum objęło ECCOMAS (European Community on Computational Methods in
Applied Sciences), włączając sympozjum
AI-METH 2005 do ciągu swoich konferencji
tematycznych. Bliższe informacje na temat
przyszłorocznego sympozjum znaleźć można
na stronie http://www.ai-meth.polsl. pl. Stro
ny te zawierają także informacje dotyczące po
przednich sympozjów.
A. Timofiejczuk

• IV I n te r n a tio n a l W o r k sh o p S G S '2 0 0 4
W dniach 19-22 września 2004 r. odbyła się
w Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
"Muflon" w Ustroniu, pod auspicjami Sekcji
Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Struktur
Cienkowarstwowych Polskiego Towarzystwa
Próżniowego, m iędzynarodowa konferencja
naukowa pn. IV International Workshop on
Sem iconductor Gas Sensors (SGS'2004).
Głównym organizatorem było Europejskie
Centrum Doskonałości CESIS (Centre of
Excellence in Physics and Technology of Se
miconductor Interfaces and Sensors) przy Za
kładzie Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, którego koordynatorem jest prof.
dr hab. Jacek Szuber. On właśnie był przewod
niczącym Komitetu Naukowego i Organizacyj
nego Warsztatów SGS'2004.
Warsztaty SGS'2004 były już czwartym, kolej
nym spotkaniem naukowym specjalistów zaj
mujących się półprzewodnikowymi sensorami
gazowymi. Ogółem wzięło w nich udział po
nad 40 uczestników, w tym prawie 30 zagra
nicznych ze wszystkich najważniejszych świa
towych ośrodków naukowych z tej tematyki,
w tym m.in. z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Ho
landii, Indii, M ołdawii, N iem iec, Węgier,
Włoch i Polski. Warsztaty stały się okazją do
wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów,
forum do szerokiej dyskusji na temat aktual
nie prowadzonych badań z tej tematyki w świę
cie oraz umożliwiło prezentację swoich osią
gnięć naukowych, zwłaszcza młodym naukow
com. Stało się ponadto okazją do nawiązania
i zacieśnienia kontaktów osobistych.
Uroczystego otwarcia W arsztatów dokonał
prof. Jacek Szuber. W trakcie sesji otwarcia
pierwszy referat wygłosił prof. Udo Weimar
z Uniwersytetu w Tubingen (Niemcy), który
przybliżył założenia i cele Europejskiej Sieci
Doskonałości GOSPEL (General Olfaction and
Sensing Projects on a European Level) w re-

feracie p.t. "GOSPEL Network o f Excellence".
Sieć Doskonałości GOSPEL jest 4-letnim pro
jektem badawczo-szkoleniowym w ramach
VI PR UE koordynowanym przez prof. Udo
Weimara. Centrum Doskonałości CESIS jest
uczestnikiem tej Sieci, a tegoroczne Warszta
ty SGS'2004 były elementem jej działalno
ści edukacyjno-szkoleniowej. W tej sesji
wystąpił również prof. Vilho Lantto z Uni
wersytetu w Oulu (Finlandia) z referatem za
proszonym pt. "Structural and electronic
aspects o f gas sensing with transition metal
oxides".
Przedmiotem drugiej sesji tematycznej
pierwszego dnia Warsztatów były nowe kie
runki w technologii półprzewodnikowych
materiałów sensorowych, w ramach której
prof. Juan Morante z Uniwersytetu w Bar
celonie (Hiszpania) wygłosił referat zapro
szony pt. "Nanotemplates to produce nano
materials fo r gas sensors", natomiast dr
Elisabetta Comini z Uniwersytetu w Bresci
(Włochy) pt. "Nano-belts, rods and wires o f
oxide semiconductors as third generation o f
gas sensors".
Przedmiotem kolejnej sesji tematycznej
pierwszego dnia Warsztatów były nowe kierun
ki w technologii półprzewodnikowych struktur
sensorowych, w ramach której referaty zaproszo
ne wygłosili: dr Piętro Siciliano z Instytutu Mi
kroelektroniki i Mikrosystemów w Lecce (Wło
chy) nt. "New approaches in gas sensor
devices", dr Jurgen Wółlenstein z Instytutu Po
miarów Fizycznych im. Fraunhofera z Freiburga (Niemcy) nt. "Novel semiconductor gas
sensors fo r hydro gen detection", oraz prof.

w L'Aquila (Włochy), natomiast pozostałych
6 prac przedstawiono w formie krótkich komu
nikatów.
Trzeci dzień Warsztatów rozpoczęła sesja po
święcona metodom kontroli własności materia
łów sensorowych, w trakcie której referat za
proszony nt. "Yibrating capacitor method in
the development o f semiconductor gas sensors"
wygłosił prof. Janos Mizsei z Uniwersytetu
Technicznego w Budapeszcie (Węgry). Przed
miotem ostatnich dwóch sesji tematycznych
Warsztatów były nowe półprzewodnikowe ma
teriały sensorowe oraz ich zastosowanie do
konstrukcji nowych typów struktur sensoro
wych, a referaty zaproszone wygłosili: dr Luca
Ottaviano nt. "Role o f structural defects on gas
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Christophe Pijolat z Wyższej Szkoły Górniczej
w Saint-Etienne (Francja) nt. ”Improvement o f
selectivity o f semiconductor gas sensors by use
the membranes and filtering film s".
W pierwszym dniu Warsztatów odbyła się rów
nież sesja plakatowa, w trakcie której zaprezen
towano blisko 20 komunikatów z prac wła
snych.
Drugi dzień Warsztatów rozpoczęła sesja
dotycząca modelowania materiałów i struk
tur sensorowych, w trakcie której prof. Tade
usz Pisarkiewicz z AGH w Krakowie przedsta
wił referat zaproszony nt. "The model o f
conductance response fo r temperaturę
modulated metal oxide gas sensors", nato
miast prof. Ghenadii Korotcenkov z Uniwer
sytetu Technicznego w Kiszyniowie (Mołda
wia) referat zaproszony nt. "Kinetics o f gas
response: possibilities fo r analysis o f gas
response mechanism".
Drugi dzień Warsztatów zdominowała tematy
ka półprzewodnikowych, tlenkowych materia
łów sensorowych. W ramach 4 sesji nauko
wych z tej tematyki referat zaproszony nt.
"Initial stages o f W 03 growth onto S iO f wy
głosił dr Luca Ottaviano z Uniwersytetu
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adsorption o f carbon nanotubes: experiments
and theory", prof. Claus-Dieter Kohl z Uniwer
sytetu w Giessen (Niemcy) nt. "Detection
mechanisms o f smells on homogenous
semiconductor sensors", oraz prof. Guliano
Martinelli z Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy)
nt. " Working principles and recent innovations
in the field o f micro sensors fo r environmental
monitoring". Pozostałe 4 wystąpienia miały
charakter krótkich komunikatów.
Podsumowania bardzo interesujących Warszta
tów SGS'2004 dokonał prof. Guliano Martinelli,
natomiast uroczystego ich zamknięcia - prof. Ja
cek Szuber.
Organizatorzy wydali specjalny zeszyt z pro
gramem i streszczeniami przedstawionych re
feratów i komunikatów. Materiały Seminarium
zostaną wydane w specjalnym numerze czaso
pisma "Thin Solid Films" z tzw. listy filadelfij
skiej, wydawnictwa Elsevier. Aktualnie trwa pro
ces recenzji ponad 20 prac złożonych do druku.
W ramach programu socjalnego Seminarium,
któremu towarzyszyła piękna jesienna pogoda,
odbyła się m.in. tradycyjna uroczysta kolacja,
połączona z występem zespołu kameralnego,
oraz piknik przy ognisku.
Seminarium było finansowane głównie z opłat
konferencyjnych wnoszonych przez uczestników
oraz z dotacji Komitetu Badań Naukowych
i Ministerstwa Edukacji Naukowej i Sportu.
Sponsorem strategicznym W arsztatów było
jednak Centrum Doskonałości CESIS przy Za
kładzie Mikroelektroniki Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Z dotacji celowej tego projektu
będą m.in. pokryte koszty druku materiałów
konferencyjnych w "Thin Solid Films".
W powszechnej opinii uczestników Warsztaty
dobrze wkomponowały się w cykl konferencji
naukowych z tematyki sensorów gazowych or
ganizowanych w świecie i zgodnie ze wstęp
nymi ustaleniami będą dalej organizowane cy
klicznie co 2 lata z udziałem specjalistów ze
wszystkich ważniejszych ośrodków świato
wych z tej tematyki.
J. Szuber
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• 2 grudnia 2004 r. w Urzędzie Miasta Ryb
nika odbyło się spotkanie nt. znaczenia i spo
sobu realizacji programu unijnego "EQUAL"
w związku z uzyskaniem przez Rybnickie Cen
trum Edukacji Zawodowej dofinansowania za
dania "Odziedzicz pracę". Zarząd Miasta Ryb
nika zaprosił na to seminarium przedstawicie
li Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej,
Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Po

wiatowego Urzędu Pracy, Kuratorium Oświa
ty, Politechniki Śląskiej oraz Akademii Ekono
micznej. Tematem spotkania było omówienie
projektu przedstawionego przez Tomasza Harsze - dyrektora Rybnickiego Centrum Eduka
cji Zawodowej, w ramach Inicjatywy Wspól
notowej "EQUAL". Jego głównym celem jest
wypracowanie metod hamujących proces dzie
dziczenia bezrobocia.
• 43 studentów Wydziału Elektrycznego oraz
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechniki Śląskiej w dniu 3 grudnia 2004 r.
otrzym ało 73 świadectwa kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją,
dozorem urządzeń elektrycznych, ciepłowni
czych i gazowych.
• 3 grudnia 2004 r. w auli Budynku Główne
go CKI w Rybniku odbyło się uroczyste wrę
czenie dyplomów 25 absolwentom studiów in
żynierskich kierunku Budownictwo. Trzej ab
solwenci z najwyższą średnią otrzymali listy
gratulacyjne od Dziekana Wydziału Budownic
twa.
• 10 grudnia 2004 r. na terenie Zespołu Szkół
Wyższych odbyło się przedświąteczne, a zara
zem robocze spotkanie Rady Zespołu Szkół
Wyższych z udziałem rektorów Politechniki
Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii
Ekonom icznej, pełnom ocników rektorów,
władz m iasta Rybnika oraz przedstaw icieli
Fundacji Ekologicznej "Ekoterm -Silesia".
N aszą Uczelnię reprezentowali: JM Rektor
prof. Wojciech Zieliński, prof. Bolesław Po
chopień, prof. Joachim Kozioł oraz doc. Szcze
pan Wyra. Prezydent Rybnika Adam Fudali
przedstaw ił perspektywę rozw oju kampusu
akademickiego (biblioteka, obiekty sportowe,
hotelik akademicki). Szczególną dyskusję wy
wołała uchwała Rady Miasta o wstępnej pro
pozycji nadania kampusowi imienia Jana Paw
ła II. Istotnym punktem programu był wybór
nowego przew odniczącego Rady Zespołu
Szkół Wyższych, którym na kolejną kadencję
został prof. Jan Wojtyła - były rektor Akade
mii Ekonomicznej.
• Kolejne, robocze spotkanie pełnomocników
rektorów uczelni zlokalizowanych na terenie
Zespołu Szkół Wyższych odbyło się 15 grud
nia 2004 r. W spotkaniu uczestniczyli pełno
mocnicy rektorów oraz przedstawiciele dyrek
cji CKI. Po raz pierwszy - w związku z zało
żonym porządkiem obrad - w zebraniu uczest
niczyli studenci reprezentujący poszczególne
samorządy studenckie. W czasie spotkania
przedyskutowano m.in. formułę organizacji

• 16 grudnia 2004 r. w auli Budynku Główne
go odbyła się publiczna prezentacja, odbiór i ob
rona praktyk studenckich, której przewodniczył
prodziekan Wydziału Budownictwa dr Andrzej
Mokrosz. Na obrony przybyli przedstawiciele
firm, w których studenci odbywali praktyki.
• Tradycyjna "Wieczornica wigilijna" odby
ła się w CKI 20 grudnia 2004 r. W pięknie
przystrojonej auli zebrali się pracownicy, stu
denci, emeryci, a także przedstawiciele Uni
wersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekono
micznej - uczelni zlokalizowanych na terenie
kampusu. Wśród dostojnych gości na uroczy
stość przybyli m. in.: JM Rektor prof. Wojciech
Zieliński z Małżonką, Prorektor prof. Ryszard
K. Wilk, prof. Bolesław Pochopień i zastępca
prezydenta Miasta Rybnika Jerzy Frelich.
Uczestnicy wieczornicy, dzieląc się opłatkiem,
składali sobie nawzajem najlepsze życzenia
świąteczne i noworoczne. Do późnych godzin
wieczornych, przy blasku zapalonych świec,

uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali kolę
dy. W czasie wieczornicy wystąpił chór "DAR"
pod batutą Pani Joanny Glenc.
J. Katuszonek

GODNE
ODNOTOWANIA
• U c z e ln ia n a B a r b ó r k a o c z a m i
r e p o r te r a " D z ie n n ik a
Z a c h o d n ie g o "
W swoim reportażu ze znamiennym nadtytułem Górnictwo i Geologia najbardziej euro
pejskim wydziałem Politechniki Śląskiej Elż
bieta Adryańska pisze:

"Aż 40 procent studentów Politechniki Śląskiej
pobierających nauki na uczelniach Hiszpanii,
Portugalii i Niemiec rekrutuje się z Wydziału
Górnictwa i Geologii. Wymiana jest obustron
na. Do zgłębiających tajniki górniczego fachu
Wietnamczyków dołączyła ostatnio spora gru
pa Hiszpanów. Do Gliwic zjechała też delega
cja z Uniwersytetu Technicznego w Doniecku
z dziekanem Wydziału Górniczego, prof. Juri
jem Fiodorowiczem Bułgakowem i dyrektorem
ds. współpracy międzynarodowej prof. Olegiem Morozem, by wznowić przerwaną z po
czątkiem lat 90. wymianę. Wystąpienie dzieka
na Bułgakowa w językach ukraińskim i angiel
skim nagrodzono największą owacją i okrzy
kami poparcia dla niepodległej Ukrainy. [...]
Większość Hiszpanów studiuje na czwartym
roku, w grupie anglojęzycznej. Przyjechali
w ramach programu "Sokrates". Wyjątkiem jest
lago Lopez Rodriguez mówiący piękną polsz
czyzną, którą opanował podczas ośmiomie
sięcznego kursu językowego. Hiszpanie bez
problemów zintegrowali się z polskimi studen
tami. Weseli, towarzyscy, mają już grupę przy
jaciół i wianuszek pięknych dziewcząt dookoła.
To właśnie Hiszpan, Alvaro Cardiel Torąuemada, a nie przedstawiciel gliwickiej
uczelni, dziekan Wydziału Automaty
ki, Elektroniki i Informatyki i dzien
nikarz radiowy, prof. Jerzy Rutkow
ski, ani lepsi od Polaka Wietnamczyk
i Ukrainiec, okazał się mistrzem
w konkursie picia piwa podczas tra
dycyjnej Karczmy Górniczej. Na sza
rym końcu znaleźli się, wbrew prze
widywaniom, Czech i Niemiec. Ta
mała niespodzianka nie przeszkodzi
ła we wspólnej, świetnej zabawie.
Międzynarodowe towarzystwo, posił
kując się śpiewnikami, zgodnym chó
rem wykonywało pieśni biesiadne, przerywa
ne kabaretowymi występami i wspólnymi plą
sami. W zaproponowanej przez hiszpańskich
studentów zabawie, zwanej wesołą kolejką, wziął
udział nawet dziekan Probierz. Uczestnicy bie
siady zebrali też sporą sumę z przeznaczeniem
na jeden z gliwickich domów dziecka."
DZ, nr 49, 3.12.2004

• G o s p o d a r o w a n ie
n ie b e z p ie c z n y m i s u b s ta n c ja m i
Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej
stworzyło potrzebę dostosowania wielu dotąd
nieuregulowanych problemów do norm obo
wiązujących w UE. Zmiany prawne objęły
również obszar działania, związany z zarządza
niem bezpieczeństwem pracy i ochroną środo
wiska w aspekcie stosowania substancji, pre
paratów i odpadów niebezpiecznych.
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Juwenaliów 2005 oraz Święta Sportu. Studen
ci rybnickiego kampusu wspólnie zorganizują
imprezy uczelniane, które powinny się zazna
czyć w życiu miasta Rybnika.
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W wyniku podjętych prac z udziałem dra
inż. Jacka Majewskiego - Pełnomocnika Rek
tora ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecz
nych oraz inż. Aliny Senik i inż. Iwony Hry
niewicz - pracownic Inspektoratu BHP, zmie
rzających do zorganizowania uczelnianego sys
temu gospodarowania substancjami i odpada
mi niebezpiecznymi, opracowane zostało Za
rządzenie Nr 53/02/03 Rektora Politechniki
Śląskiej z dnia 16.06.2003 w sprawie obowiąz
ku posiadania wykazu substancji preparatów
niebezpiecznych, przechowywanych i stosowa
nych w jednostkach Politechniki Śląskiej. Po
wstała również strona internetowa z aktualny
mi informacjami, dotyczącymi tej tematyki
(http://www.chemia.polsl.gliwice.pl).
Następnym etapem organizowania służb uczel
nianych było powołanie pełnomocników ds.
substancji, preparatów i odpadów niebezpiecz
nych w jednostkach wewnętrznych Uczelni,
zgodnie z pismem Rektora Politech
niki Śląskiej nr R.05/113/2003/2004
z 2.06.2004r.
Kolejnym krok stanowiło zorganizo
wanie przez Inspektorat BHP w dniu
5.10.2004 specjalistycznego szkole
nia na temat substancji i preparatów
niebezpiecznych. Szkolenie otworzył
z-ca dyrektora administracyjnego ds.
technicznych mgr inż. Janusz Szafert,
zwracając uwagę na wagę problemu.
Zagadnienia związane z treścią szko
lenia wykładali:
- dr inż. Jacek Majewski - główny
specjalista ds. substancji, preparatów i od
padów niebezpiecznych w Politechnice
Śląskiej - "Założenia systemu gospodarowa
nia substancjami, preparatami i odpadami
niebezpiecznymi w Politechnice Śląskiej
wraz z omówieniem obowiązujących zarzą
dzeń i struktury organizacyjnej",
- mgr inż. Anna Popławska - Państwowy Po
wiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu "Omówienie obowiązków wynikających
z norm prawnych w zakresie gospodarowa
nia substancjami i preparatami chemiczny
mi wraz z omówieniem kart charakterystyki
substancji i preparatów niebezpiecznych",
- dr n. med. Ryszard Szozda - specjalista
w zakresie medycyny pracy - "Omówienie
zagrożeń zdrowia i życia w przypadku pra
cy z udziałem substancji i preparatów nie
bezpiecznych wraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy".
Szkolenie zakończył dr R. Szozda stwierdze
niem o wprowadzeniu w stan "bezbronności"

słuchaczy, nieco zmęczonych kilkugodzinnymi,
aczkolwiek bardzo interesującymi wykładami.
Po rozstrzygnięciu spraw organizacyjnych
i włączeniu Działu Gospodarczego do technicz
nego zabezpieczenia systemu gospodarowania
substancjami i odpadami niebezpiecznymi pla
nowane jest wydanie zarządzenia przez
JM Rektora Politechniki Śląskiej całościowo
obejmującego tę tematykę.
A. Senik, I. Hryniewicz

• S E P n a g r a d z a d y p lo m a n t ó w
10 grudnia 2004 r. na Wydziale Elektrycznym
odbyło się seminarium poświęcone rozstrzy
gnięciu XXXVI Konkursu Stowarzyszenia
Elektryków Polskich "Na najlepszą pracę
dyplomową z elektryki" w 2004 roku, orga
nizowanego przez Oddział Gliwicki SEP.
W konkursie brali udział dyplomanci z trzech
wydziałów: Elektrycznego, Automatyki Elek
troniki i Informatyki oraz Górnictwa i Geolo-

Komisja Konkursowa ogłasza werdykt

gii. Fundatorami nagród byli: Oddział Gliwic
ki SEP, Koło SEP przy Politechnice Śląskiej
i Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki
Śląskiej - Oddział Elektryków. W Komisji
Konkursowej brali udział: przewodniczący Prezes Oddziału Tadeusz Lipiński oraz człon
kowie: prof. dr hab. Zbigniew Gacek, prof. dr
hab. Kazimierz Gierlotka, prof. dr hab. Bogu
sław Grzesik, dr inż. Andrzej Cholewa, dr inż.
Jerzy Ihnatowicz, dr inż. Marian Kampik, dr
inż. Jan Kapinos, dr inż. Barbara Kulesz, dr
inż. Roman Miksiewicz.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi pracami,
opiniami recenzentów oraz wygłoszonymi re
feratami, Komisja przyznała następujące na
grody:
I miejsce - mgr inż. Tomasz Molenda (nagro
da 800 zł) za pracę pt. "Łącze radiowe z wid
mem rozproszonym" w ykonaną pod kierun
kiem dr inż. A. Błonarowicza z Wydziału Au
tomatyki Elektroniki i Informatyki;
II miejsce - mgr inż. Bolesław Tync (nagro
da 600 zł) za pracę pt. "Układ do pomiaru tern-

III miejsce (dwie równorzędne nagrody po
500 zł):
- mgr inż. Krzysztof Bodzek, za pracę pt.
"Oprogramowanie systemu programowej
obróbki cieplnej UMSA z nagrzewnicą in-

Oto laureaci - w środku siedzi ZWYCIĘZCA

dukcyjną 1 kW/500 kHz z wykorzystaniem
programu Delphi", wykonaną pod kierun
kiem dr inż. M. Kasprzaka z Wydziału
Elektrycznego;
- mgr inż. Tomasz Jędryczek, za pracę pt.
"Roboty mobilne napędzane przy użyciu
stopów z pamięcią kształtu", wykonaną pod
kierunkiem prof. dr hab. inż. K. Kluszczyń
skiego z Wydziału Elektrycznego.
Wyróżnienia (nagrody po 300 zł) otrzymali:
- inż. Sebastian Gola, za pracę pt. "Infra
struktura inteligentnego osiedla z mini elek
trociepłownią gazową", wykonaną pod kie
runkiem prof. dr hab. inż. J. Popczyka
z Wydziału Elektrycznego;
- mgr inż. Arkadiusz Sikora, za pracę pt.
"Badania 3D wymiarowych pól magnetycz
nych w alternatorze kłowym z wykorzysta
niem metody elementów skończonych", wy
konaną pod kierunkiem dr inż. J. Kudły
z Wydziału Elektrycznego;
- mgr inż. Ireneusz Sobieraj, za pracę pt.
"Model laboratoryjny stanowiska do bada
nia analogowych łączy abonenckich", wy
konaną pod kierunkiem dr inż. K. Miśkiewicza z Wydziału Górnictwa i Geologii;
- mgr inż. Marcin Jarczyk, za pracę pt.
"Przenośny rejestrator przebiegów biome
dycznych", wykonaną pod kierunkiem dr
inż. S. Pietraszka z Wydziału Automatyki,
Elektroniki i Informatyki;
- mgr inż. Artur Met, za pracę pt. "Oprogra
mowanie układu pomiarowego do badania

wzorca grupowego indukcyjności", wyko
naną pod kierunkiem dr inż. J. Żelezika
z Wydziału Automatyki Elektroniki i Infor
matyki.
R. Miksiewicz

• P o lite c h n ik a a s z k o ły ś r e d n ie
25 osób wzięło udział w odbytym w dniu
16 grudnia 2004 r. w sali Wydziałowego Cen
trum Studiów Podyplomowych na Wydziale In
żynierii Materiałowej i Metalurgii Po
litechniki Śląskiej spotkaniu nauczy
cieli przedmiotów technicznych ze
średnich szkół technicznych z Byto
mia, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy
Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Kato
wic, Lędzin, Mysłowic, Piekar Śląs
kich, Sosnowca, Tychów i Zabrza.
W spotkaniu uczestniczyli: prorektor
prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk, przed
stawiciel Śląskiego Kuratora Oświa
ty dyrektor Wydziału Kształcenia Za
wodowego i Akredytacji mgr Euge
niusz Stebel, prodziekan Wydziału
Transportu Politechniki Śląskiej, sekretarz ge
neralny IGIP Polska prof. dr hab. inż. Sylwe
ster Markusik, członek Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Jo
lanta Arendarska.
Uczestników spotkania powitał autor niniejsze
go komunikatu, a następnie prorektor ds. dydak
tyki scharakteryzował działalność dydaktyczną
Politechniki Śląskiej. Omówił warunki nabo
ru na studia dzienne i wieczorowe w roku aka
demickim 2005/2006. Mgr Eugeniusz Stebel
z Kuratorium Oświaty scharakteryzował aktu
alne problemy szkolnictwa średniego technicz
nego w województwie. Podkreślił rolę, jaką
w nowym systemie kształcenia odgrywają ko
misje egzaminacyjne, w tym obejmująca swym
zasięgiem całe województwo śląskie - Okręgo
wa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.
Kolejnym mówcą był prof. Sylwester Marku
sik, który w swym wystąpieniu skupił się na
omówieniu działalności polskiej sekcji między
narodowej organizacji nauczycieli przedmio
tów technicznych IGIP Polska. IGIP (Interna
tionale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik),
czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Na
uczycieli Techniki, zostało założone w Klagen
furcie w 1972 roku. To jedna z najważniej
szych, światowych organizacji nauczycielskich.
Skupia członków z ponad sześćdziesięciu kra
jów. Wydaje własne czasopismo poświęcone
nauczaniu przedmiotów technicznych, co roku
organizuje międzynarodowe sympozja poświę
cone metodyce nauczania. O działalności tej
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peratury wykorzystujący mostek z termorezystorem równoważony ładunkowo", wykonaną
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. T. Skubisa
z Wydziału Elektrycznego;
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organizacji w Polsce opublikowany został
osobny artykuł w jednym z ubiegłorocznych
numerów biuletynu. Mgr inż. Jolanta Arendar
ska, członek ZG SEP, przedstawiła informację
o działalności stowarzyszenia ukierunkowanej
na młode pokolenie i środowisko nauczyciel
skie. Mówiła o cyklicznie organizowanych spo
tkaniach nauczycieli przedmiotów technicz
nych, a także o konkursach i olimpiadach wie
dzy elektrycznej i elektronicznej organizowa
nych przez SEP dla uczniów szkół podstawo
wych i średnich.
Kulm inacyjnym momentem spotkania było
wręczenie świadectw ukończenia studiów po-

«Quod discis, tibi discis». 7 grudnia 2004 r. od
była się uroczysta sesja Rady Miasta Tychy, na
której wręczono powiadomienia o przyznaniu
stypendiów Samorządu Miasta Tychy wybit
nym studentom.
W tym miejscu składam serdeczne gratulacje
Władzom Uczelni, iż w gronie stypendystów zna
leźli się studenci Politechniki Śląskiej: Pan Adam
Pliszek, Pan Jakub Szczurowski, Pan Marcin
Wilczek oraz studentka Politechniki Śląskiej, fi
lia w Tychach, Pani Katarzyna Benedyk.
Środki finansowe na zabezpieczenie wypłaty
stypendium dla wskazanych przez kapitułę be
neficjentów przekazane zostały, zgodnie
z uchwałami Rady Miasta Tychy, na wskaza
ne konto uczelni, w której studiuje student.
W myśl przepisów uchwał wypłaty stypen
dium dokonuje macierzysta uczelnia studen
ta, stąd uprzejmie proszę o dokonanie wy
płaty stypendium nagrodzonym studentom
w kwocie 1651,67 zł na osobę."
Wyróżnionym studentom życzym y wielu
sukcesów!
Red.
•

Przed chwilą Krzysztof Tułaj, nauczyciel z Zespołu
S zkół im. M ikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej,
otrzym ał
św iadectw o
ukończenia
studiów
podyplom ow ych w edług standardu IG IP z rąk
prorektora prof. Ryszarda Wilka i sekretarza
generalnego IGIP Polska prof. Sylwestra Markusika

dyplomowych według standardu IGIP dla gru
py nauczycieli przedm iotów technicznych.
Świadectwa wręczali: prorektor prof. Ryszard
Wilk i sekretarz generalny IGIP Polska prof.
Sylwester Markusik.
W części seminaryjnej spotkania dr inż. Kazi
mierz Oziemblewski z PSE Południe wygłosił
ciekawy odczyt na temat "Największe awarie
systemowe w roku 2003". Wystąpienie traktują
ce o przyczynach długotrwałego braku energii
elektrycznej w USA i Włoszech ilustrowane było
prezentacją komputerową. Odczyt wzbudził duże
zainteresowanie uczestników spotkania. Artykuł
na ten temat ukaże się w numerze 1/2005 "Ślą
skich Wiadomości Elektrycznych".
J. Barglik
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• " Q u o d d is c is , t ib i d is c is "
Prezydent M iasta Tychy, mgr inż. Andrzej
Dziuba, wystosował do JM Rektora Politech
niki Śląskiej, w którym pisze:
"27 maja i 28 października 2004 r. Rada Mia
sta Tychy podjęła uchwały w sprawie ustano
wienia Stypendium Samorządu Miasta Tychy

S t y p e n d ia d la u c z n ió w
i stu d e n tó w
Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował
wnoski z powiatów i gmin w ramach Działa
nia 2.2. Programu Operacyjnego Rozwoju Re
gionalnego "Wyrównywanie szans edukacyj
nych poprzez programy stypendialne".
W odniesieniu do studentów Zarząd rozdyspo
nował wszystkie środki dostępne na lata 20042006. Pierwotnie zakładano, że do rozdyspono
wania w roku 2004 z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa studentom
przypadnie kwota w wysokości 4.039.492 zł.
Ostatecznie, dzięki uzyskaniu zgody Minister
stwa Gospodarki i Pracy na skumulowanie środ
ków z lat 2004-2006, postanowiono podwyższyć
tę kwotę do 12.119.689 zł. W ten sposób znacz
nie wzrośnie ilość objętych świadczeniami stu
dentów pochodzących z obszarów wiejskich oraz
miejskich szczególnej troski. Stypendia w wyso
kości do 150 zł miesięcznie będą wypłacane
przez okres 10 miesięcy, przy czym dochód w ro
dzinie studenta nie może przekroczyć 316 zł na
osobę. Studentom z rodzin, w których dochód
przekracza tę kwotę, zostanie przyznane wspar
cie w przypadku wygospodarowania środków
pozostałych po przyznaniu stypendiów studen
tom z grupy o najniższych dochodach. Ostatecz
nie w województwie śląskim stypendia otrzyma
około 7900 studentów.
(wg. biuletynu zarządu woj. śląskiego
"Aktualności", nr 44, grudzień 2004 r.)

i wysokich napięć. W każdym było coś cieka
wego, począwszy od generatora napięć udaro
wych 400 kV poprzez wahadło odwrócone, od
modelu helikoptera po inteligentnego robota
oraz drużynę piłkarską złożoną z robotów. Była
również z nami studentka Pomorskiej Akade
mii Pedagogicznej w Słupsku, która widząc
wszystkie te roboty stwierdziła dowcipnie, że
przypominają jej skomplikowane zabawki dla
dużych dzieci.
Na zakończenie części oficjalnej odbyło się
"mikroseminarium", podczas którego dr inż.
Adam Piłat z Katedry Automatyki zaprezento-

'

7

grudzień 2 0 0 4

• K o ło N a u k o w e M e c h a tr o n ik ó w
o d w ie d z a A G H
Ustaloną już tradycją są wycieczki Koła
Mechatroników do innych ośrodków nauko
wych. W kwietniu 2004 roku zwiedzaliśmy
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej,
a w 2003 - Wydział Elektrotechniki, Automaty
ki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.
Ostatnio, 3 grudnia, nasze Koło Naukowe odwie
dziło byłą stolicę Polski i znajdującą się w niej
Akademię Górniczo-Hutniczą, szczególną uwa
gę poświęcając Wydziałowi Elektrotechniki,
Elektroniki, Automatyki i Informatyki.
Jak poprzednim razem tak i teraz cała wy
cieczka nie ograniczyła się do zwiedzania
Uczelni. Zanim udaliśmy się na spotkanie
z Władzami Wydziału, na oficjalne przywi
tanie w Radzie Wydziału, zdążyliśmy zwie
dzić Collegium Maius Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Tam mieliśmy okazję poznać na
rzędzia pracy badawczej używane w cza
sach, kiedy standard PC nie był nawet ma
rzeniem. Cała ekspozycja podzielona jest na
cztery sale: pierwsza z nich jest stylizowa
na na gabinet alchemika, w niej znajduje się
praktycznie wszystko - od spreparowanych
ciał zwierząt i różnego rodzaju probówek po
układ znaków zodiaku, namalowany na ścia
nie. W drugiej sali są zebrane przyrządy zwią
zane z drganiami i falami: urządzenia przedsta
wiające składanie drgań, długa rura powodu
jąca opóźnianie dźwięku, urządzenie pokazu
jące "kształt" głosu, różne sposoby wykorzy
stania siatki dyfrakcyjnej, płaska soczewka.
W kolejnej są przedstawione różne wynalazki
służące ułatwianiu obliczeń - kalkulatory róż
nych epok: od abaka do komputera poprzez
m.in. kostki Napiera, liczydło, czy też mecha
niczne maszyny liczące itd. Ostatnia sala za
wiera ekspozycję, prezentującą różne sposoby
pomiaru czasu. Najpowszechniejsza metoda
mierzenia czasu wykorzystywała ruchy
Słońca, lecz była też znana w dalekiej prze
szłości metoda pomiaru czasu nocą. Najbar
dziej skomplikowanym przyrządem do mie
rzenia czasu jest zegar atomowy.
Po tak wspaniałej wędrówce przez praktycz
nie całą historię nauki i małym odpoczynku
pod Sukiennicami udaliśmy się na AGH.
Tam zostaliśmy bardzo mile przywitani. Po
wysłuchaniu wykładu prodziekana dr inż.
Witolda Machowskiego o historii AGH
i Wydziału zostaliśmy oprowadzeni po naj
ciekawszych laboratoriach wchodzących
w skład różnych katedr Wydziału. Zwiedzi
liśmy m.in. laboratoria: robotyki, automatyki

C§
-sea.
l i k , J fc

Mikroseminarium w sali rady Wydziału

wał referat "O Laboratorium Sterowania Cy
frowego na przykładzie systemów MagLev",
z naszej zaś strony mgr inż. Marcin Szczygieł
przedstawił referat "Stanowiska badawcze
i dydaktyczne w Zakładzie Mechatroniki Poli
techniki Śląskiej". Seminarium zakończyło się
wymianą upominków.
Wyjazd ten pozostanie na długo w pamięci. Nie
tylko z powodu walorów dydaktycznych. Na
zakończenie było coś dla zmysłów i dla ducha,
mianowicie dla gości z Gliwic wystąpił Balet
Form Nowoczesnych, mający swoją siedzibę
w budynku głównym AGH i stanowiący arty

Wspólna fotografia z członkami Baletu Form
Nowoczesnych
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styczną chlubę Akademii. Dziewczyny tańczy
ły wspaniale. Wszyscy byliśmy pod olbrzy
mim wrażeniem. Do domu wróciliśmy bardzo
zmęczeni, ale szczęśliwi i z dużym bagażem
nowych doświadczeń.
Podziękowania i słowa uznania za przygotowa
nie i zorganizowanie wyjazdu należą się prof.
K. Kluszczyńskiemu oraz magistrowi M. Szczy
głowi z Zakładu Mechatroniki Instytutu Elektro
techniki Teoretycznej i Przemysłowej.
Zapraszamy wszystkich chętnych studentów
i doktorantów na kolejne wyjazdy organizowa
ne przez Koło Naukowe M echatroników na
Wydziale Elektrycznym.
Marek Kciuk
student V roku

NOTATKI
PRZEWODNICZĄCEGO
RGSZW
N ota tk a nr 19 - listo p a d 2004 r.
Posiedzenia Prezydium i plenarne Rady Głów
nej odbyły się w dniach 17 i 18 listopada. Za
opiniowany został poselski projekt ustawy
o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wiel
kiego w Bydgoszczy. Uniwersytet miałby po
wstać na bazie Akademii Bydgoskiej imienia
Kazimierza Wielkiego. Uczelnia ta, chociaż
rozwija się dynamicznie, nie spełnia wymogów
formalnych powołania nowej uczelni typu uni
wersyteckiego, określonych na posiedzeniu
plenarnym w dniu 16 czerwca 1992 roku - po
twierdzonych w uchwale 73/2004 Rady Głów
nej - i nie kształci na kierunkach - takich jak
filozofia, prawo, socjologia, chemia czy eko
nomia - typowych dla uczelni uniwersyteckich.
Wobec powyższych faktów Rada podjęła
uchwałę (129/2004), w której stwierdza, że nie
może w chwili obecnej poprzeć przedłożone
go projektu ustawy. W uchwale wyrażona zo
stała opinia, że integracja bydgoskiego środo
wiska akadem ickiego stwarzałaby znacznie
lepsze warunki dla rozwoju przyszłego uniwer
sytetu. Podejmując uchwałę Rada wnikliwie
rozważyła opinie jakie wyraziły senaty Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika i Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz inne, jakie napłynęły ze strony środowi
ska akademickiego i sfer politycznych. W na

szej uchwale wyraziliśmy przekonanie, że two
rzenie uniwersytetu - uczelni, która powinna
stanowić fundament edukacji i pełnić wiodącą
rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym
kraju - winno mieć miejsce przy pełnej apro
bacie całego środowiska akademickiego. Ze
spraw innych, podjęta została uchwała w spra
wie trybu i zasad powoływania Komisji Dys
cyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 20062008 - najwyższej instytucji działającej na
rzecz eliminowania nieprawidłowości w pań
stwowym szkolnictwie wyższym. W stanowi
sku nr 52/2004 dotyczącym budżetu państwa
na rok 2005 w zakresie szkolnictwa wyższego
wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie z powo
du drastycznego obniżenia planowanych nakła
dów na inwestycje, przyjm ując założenia
w zakresie pozostałych wydatków. Zaopinio
wane zostały wnioski uczelni o przyznanie
uprawnień do nadawania stopni naukowych,
projekty regulaminów przyznawania stypen
diów naukowych, projekty zmian w ustawie
0 szkolnictwie wyższym oraz projekty rozpo
rządzeń MENiS w sprawie wzoru oraz trybu
wystawiania legitymacji służbowej nauczycie
lom akademickim i w sprawie określania kwa
lifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać
osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku
kustosza bibliotecznego, starszego biblioteka
rza i starszego dokumentalisty. Rada przedsta
wiła też uwagi do stanowiska rządu w sprawie
pięciu projektów rozporządzeń dotyczących
funduszy strukturalnych.
W dniach 4-7 listopada odbyła się w Warsza
wie międzynarodowa konferencja zorganizo
wana przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy
1 UNESCO-CEPES pod hasłem "Nowa gene
racja dokumentów politycznych i aktów praw
nych dla obszaru szkolnictwa wyższego - ich
rola wspomagająca proces boloński", w której
z zainteresowaniem uczestniczyłem. Przedsta
wiciele wielu krajów europejskich prezentowa
li obowiązujące bądź przygotowywane regula
cje prawne dla szkolnictwa wyższego, które
można było porównać z projektem rozpatrywa
nej w Parlamencie RP ustawy "Prawo o szkol
nictwie wyższym". To pouczające spotkanie
pozwoliło zorientować się jakie zasady, zwy
czaje i tendencje rysują się w europejskim
szkolnictwie wyższym. Na tym tle projekt na
szej ustawy nie jest rewolucyjny, ale ewolucyj
ny, uwzględnia natom iast wszystkie istotne
procesy i przemiany jakie dokonują się w eu
ropejskiej przestrzeni edukacyjnej.

wspólna uchwała o utworzeniu sieci współpra
cy uczelni Europy Środkowo-Wschodniej. To
dobry znak dla przyszłości edukacji na naszym
kontynencie. W dniach 25-26 listopada uczest
niczyłem w międzynarodowym spotkaniu pod
hasłem "Co to jest tytuł bakałarza" - z cyklu
seminariów bolońskich - które odbyło się
w Sankt Petersburgu. Dwudniowa dyskusja
uwydatniła, że tak naprawdę ani u nas ani
w krajach europejskich nie ma wykrystalizo
wanych poglądów czym powinno być kształ
cenie w ramach I i II stopnia. Istnieje więc pil
na potrzeba, aby się tą sprawą zająć - jeszcze
przed podjęciem prac nad nowymi standarda
mi kształcenia. Większość wypowiedzi wska
zywała, że studia I stopnia winny zapewniać
podstawową wiedzę z danego kierunku, umoż
liwiać uzyskanie kompetencji zawodowych,
uczyć radzenia sobie we współczesnym świę
cie i przygotowywać do dalszej edukacji.
Zbliża się okres świąteczny - czas podsumowań
dokonań mijającego roku i snucia planów na
przyszłość. Z tej szczególnej okazji życzę Czy
telnikom, Redakcji "Forum Akademickiego"
oraz Koleżankom i Kolegom z Uczelni pogod
nych chwil przy stole wigilijnym, duchowych
doznań w czasie Świąt Bożego Narodzenia,
wesołej atmosfery w noc sylwestrową oraz
zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku.

N otatka nr 20 - grudzień 2004 r.
Posiedzenia Prezydium i plenarne Rady Głów
nej odbyły się 15 i 16 grudnia. Zdominowała
je dyskusja nad zdefiniowaniem poszczegól
nych stopni kształcenia - a więc określeniem,
czym kształcenie powinno się charakteryzo
wać, jaką wiedzą i umiejętnościami winien
dysponować absolwent oraz jak winno ono być
zorganizowane, aby każdy stopień był za
mkniętym etapem edukacji przygotowującej do
pracy i radzenia sobie w życiu. Materiał do
dyskusji przygotowany przez profesorów Ta
deusza Sławka i Barbarę Tuchańską - w opar
ciu o dyskusję i analizę nadesłanych propozy
cji - został przedstawiony najpierw na Prezy
dium, a następnie na posiedzeniu plenarnym.
Intencją Rady było sformułowanie tekstu z za
miarem rozesłania go do uczelni oraz instytu
cji naukowych, badawczych, społecznych i rzą
dowych celem uzyskania opinii i propozycji
rozwiązań umożliwiających dalsze jego dosko
nalenie. Liczne głosy i opinie wypowiedziane
zarówno przez gości, jak i członków Rady
uwydatniły, że materiał winien być uzupełnio
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15 listopada spotkały się Prezydia Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego. Wynikiem
wspólnego posiedzenia jest oświadczenie do
tyczące utrzymania habilitacji i tytułu profeso
ra, konieczności funkcjonowania instytucji za
pewniających odpowiedni poziom kształcenia
i awansów naukowych oraz potrzeby zatrudnia
nia na stanowiskach profesorskich w drodze
konkursu, które zostało skierowane między in
nymi do Ministra Edukacji Narodowej i Spor
tu oraz przewodniczących Sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Senackiej
Komisji Edukacji, Nauki i Sportu.
Oświadczenie to zostało wydane w związku
z przeprowadzoną w dniach 24 i 25 listopada
dyskusją zorganizowaną przez Podkomisję
nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw
"Prawo o szkolnictwie wyższym" - na temat
modelu kariery akademickiej i naukowej, ha
bilitacji oraz zatrudniania nauczycieli akade
mickich. Jakkolwiek możliwe jest stworzenie
ścieżki awansu - bez habilitacji - na stanowi
ska profesorskie w pionie dydaktycznym
(szczególnie w przypadku kształcenia w ra
mach I stopnia), to nie powinno to obejmować
pionu naukowo-dydaktycznego czy naukowe
go. Odstąpienie od habilitacji mogłoby nastą
pić dopiero po wypracowania kryteriów awan
su i zatrudniania osób ze stopniem doktora
w ostatnim pionie i dogłębnym przeanalizowa
niu następstw (akiej zmiany. Istnieje natomiast
potrzeba wykorzystania specjalistów posiada
jących wiedzę i umiejętności praktyczne do
kształcenia na studiach I stopnia i tu osoby ze
stopniem doktora mogłyby być znacznie sze
rzej niż obecnie wykorzystywane.
W dniu 18 listopada odbyła się uroczystość
wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów za
wyróżnione rozprawy doktorskie, habilitacyj
ne oraz działalność naukową i naukowo-tech
niczną, w której miałem zaszczyt uczestniczyć.
Uczestniczyłem w posiedzeniach Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (War
szawa, 19-20 listopada) oraz Konferencji Rek
torów Uniwersytetów Polskich (Szczecin, 2527 listopada), gdzie przedstawiłem kwestie
znaczenia standardów kształcenia w polskim
systemie szkolnictwa wyższego. Dyskusja do
tyczyła uchwały 120/2004 Rady Głównej oraz
spraw związanych z przygotowaniem nowych
standardów kształcenia. W spotkaniu KRASP
uczestniczyli rektorzy uczelni z Federacji Ro
syjskiej, Ukrainy i Białorusi. Podjęta została
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ny. Zostanie on więc ponownie przeanalizowa
ny na styczniowych posiedzeniach Rady i do
piero wówczas przesłany do środowiska aka
demickiego i innych instytucji. M ateriał do
dyskusji będzie ponadto umieszczony na stronie
internetowej Rady Głównej (www.rgsw.edu.pl)
z prośbą o nadsyłanie uwag i opinii. Aby za
sygnalizować istotne elementy opracowania
przytoczę wybrane wyróżniki studiów I, II i III
stopnia. I tak, studia I stopnia (licencjackie
bądź inżynierskie) winny dostarczać podstawo
wej wiedzy odpowiadającej kierunkowi stu
diów, uczyć umiejętności samodzielnego po
głębiania wiedzy i stosowania jej w praktyce,
a także przygotowywać do wykonywania za
wodu i kontynuowania kształcenia na II stop
niu (niekoniecznie na tym samym kierunku).
Studia II stopnia winny przygotowywać do sa
modzielnego wykonywania pracy, w tym do
pomnażania wiedzy, stawiania i rozwiązywa
nia problemów poznawczych, uczestniczenia
w badaniach, a także kreatywnego wykonywania
zawodu. Wreszcie, studia III stopnia winny an
gażować doktoranta w badania lub działalność
twórczą oraz przygotowywać do samodzielne
go ich prowadzenia, a także winny rozwijać
umiejętności zgłębiania wiedzy i przekazywa
nia jej innym, kierowania zespołami badawczy
mi oraz kontaktowania się z otoczeniem spo
łecznym i w miejscu pracy. W toku dyskusji
pojawiły się głosy wskazujące, że oprócz po
trzeby scharakteryzow ania poszczególnych
stopni studiów są inne kwestie wymagające
rozważenia. Rada wystąpi do uczelni z propo
zycją sformułowania katalogu spraw, którymi
powinniśmy zająć się w przyszłości. Reforma
szkolnictwa wyższego warunkowana włącze
niem się w Proces Boloński, przynależnością
do Unii Europejskiej oraz koniecznością pod
jęcia działań dostosowujących kształcenie na
poziom ie wyższym do potrzeb i wyzwań
współczesności będzie wymagała w najbliż
szych latach dynamicznych przeobrażeń. Aby
dokonać ich racjonalnie musimy wypracować
koncepcje przyszłościowego modelu kształce
nia na poziomie wyższym. Kształcenie jest pro
cesem długotrwałym, wymagającym systema
tycznych i konkretnych działań. Wszelkie ekspe
rymenty w tym obszarze winny być dobrze prze
myślane, aby nie doprowadziły do wypaczeń
i utraty dobrej pozycji, jaką utrzymuje nasze
szkolnictwo wyższe w kraju i poza granicami.
Od 7 listopada w gronie Rady Głównej z ra
mienia Parlamentu Studentów Rzeczypospoli

tej Polskiej zasiadają: Arkadiusz Doczyk, nowy
przewodniczący Parlamentu, Paweł Matlakiewicz i Michał Sobczak. Arkadiusz Doczyk zo
stał wybrany do Prezydium Rady na grudnio
wym posiedzeniu.
Ze spraw innych. Rada nie wniosła uwag do
zaproponowanych przez Ministerstwo Eduka
cji Narodowej i Sportu zasad podziału dotacji
na badania własne w 2005 roku. Ministerstwo
zaproponowało zasady identyczne do obowią
zujących w bieżącym roku i kilku latach po
przednich. Wobec otrzymania z Kancelarii Sej
mu RP poselskiego projektu ustawy o utworze
niu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Rada powołała trzyosobową ko
misję w składzie Bolesław Ginter, Jan Madey
i Wojciech Mitkowski (przewodniczący), któ
ra przeanalizuje wszystkie dokumenty i infor
macje oraz przedstawi projekt opinii w tej spra
wie. Rada zwróciła się do Kancelarii Sejmu
RP, MENiS, Centralnej Kom isji do Spraw
Stopni i Tytułów oraz Państwowej Komisji
Akredytacyjnej o dane dotyczące uczelni, na
bazie której ma powstać uniwersytet, kadry
akademickiej, uprawnień do nadawania stopni
naukowych oraz przebiegu akredytacji. Dalszy
bieg sprawy będzie uzależniony od otrzyma
nych informacji. Rada zaopiniowała wnioski
jednostek organizacyjnych szkół wyższych
o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni
naukowych, regulaminy stypendialne, a także
projekt rozporządzenia MENiS w sprawie wzo
ru oraz trybu wystawiania legitymacji służbo
wej nauczycielom akademickim. Rada uznała
za konieczne zaopiniowanie wniosków o usta
nowienie nowych kierunków studiów wobec
określenia wymogów dotyczących tej kwestii
w uchwale 120/2004.
15 grudnia odbyło się podsumowujące posie
dzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpa
trzenia projektów ustaw "Prawo o szkolnictwie
wyższym". Prezydencki projekt ustawy, zmo
dyfikow any w oparciu o liczne propozycje
zgłoszone przez członków Podkomisji i osoby
reprezentujące środowisko akademickie, trafił
do Rady Głównej i będzie opiniowany w po
czątku stycznia.
W dniach 3-5 grudnia odbyła się konferencja
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Pols
kiej pod hasłem "Prawa studenta a rzeczywi
stość". W wystąpieniu na temat "prawo do rze
telnego kształcenia - podstawowym prawem
studenta" przedstawiłem uwarunkowania praw
ne kształcenia na poziomie wyższym, zwyczaje

akademickie w tym zakresie, rolę studentów
w wypracowywaniu modelu i reguł kształce
nia oraz rolę kadry nauczającej w edukacji aka
demickiej. Byłem pod wrażeniem rzeczowej
dyskusji oraz troski o wdrożenie nowoczesne
go modelu i reguł kształcenia. Oczekiwania
studentów są klarowne - chcieliby uzyskać na
studiach rzetelną wiedzę i umiejętności nie
zbędne do funkcjonowania we współczesnym
świecie. Liczne wypowiedzi uświadomiły mi,
że mniej oficjalne a bardziej partnerskie rela
cje nauczyciele akademiccy - studenci przyczy
niłyby się znacznie do unowocześnienia nasze
go szkolnictwa wyższego. Studenci pragnęliby,
aby w dobie powszechnej edukacji - niekiedy
związanej z angażowaniem znacznych wła
snych środków finansowych - byli traktowani
w uczelniach jako osoby oczekiwane, uczest
niczące w życiu akademickim, formułowaniu
programów studiów i zasad funkcjonowania
uczelni. Udział studentów w pracach Rady Głów
nej jest znaczący, a ich działalność wzbogaca
współdziałanie ze środowiskiem akademickim.
Mija drugi rok działalności Rady VIII kaden
cji. Zamiast podsumowań, których trafniej bę
dzie dokonać na koniec kadencji, wspomnę
o planach na rok 2005. Otóż, za główny obszar
naszej działalności uznałbym nowelizację stan
dardów nauczania i dostosowanie ich do no
wych reguł. Jest to niezbędne, aby wdrożyć
nowoczesne mechanizmy kształcenia i przeko
nać środowisko akademickie o potrzebie istnie
nia standardów. Jestem przekonany, że Rada
podejmie wszelkie możliwe działania, aby
z tych zamierzeń się wywiązać.
Jerzy Blażejowski

O IRAKU TROCHĘ INACZEJ
Od redakcji: Media zazwyczaj przynoszą nam z Ira
ku wieści o trudnych, smutnych, a niekiedy tragicz
nych sprawach i wydarzeniach. Ale oprócz tego
Polacy, którym wypadło tam służyć, prowadzą tam
codzienne życie w niecodziennych warunkach. Od
pryskami tego życia dzieli się w swojej korespon
dencji mjr Krzysztof Plażuk z kolegami w kraju uczelnianymi PR-owcami (na różnych stanowi
skach), a za pośrednictwem naszego biuletynu - tak
że z pracownikami Politechniki Śląskiej. Taka kon
frontacja doniesień daje szanse na lepsze zrozumie
nie sytuacji naszych sił w Iraku.
Red.

• I m p r e s je o fic e r a p r a s o w e g o
.. .Wyobraźcie sobie, że jestem w tym kraju już
od ponad 4 miesięcy - od pewnego czasu do
syć skrupulatnie podchodzę do upływającego
czasu, bo po prostu zaczyna mi zdecydowanie
brakować wszystkiego co polskie! Uwierzcie,
proszę, że nawet można zatęsknić za korkami
na ulicach miast. Jeśli mi nie wierzycie, to sami
spróbujcie jak to jest i zgłoście się do Centrali
Wojskowe Misje Pokojowe - na pewno pra
cownicy cywilni będą potrzebni. To oczywiście
było "na spocznij". Mam nadzieję, że się nie
obrazicie, ok?
Pewnie zastanawiacie się jak naprawdę jest
nam, żołnierzom, te 3000 km od domu. Ano,
służy się i tutaj, takie czasy. Mam naprawdę
wielu znajomych i często rozmawiamy na róż
ne tematy. Trzeba przyznać, że chłopaki się
dzielnie trzymają, choć służba w tym kraju do
lekkich nie należy. Osobiście potraktowałem
ten wyjazd jako formę wyzwania i sprawdze
nia się w zupełnie innych, niż polskie, warun
kach żołnierskiej pracy. Przez kilka ładnych lat
pracowałem w szkole oficerskiej we Wrocła
wiu i w końcu postanowiłem COŚ zmienić.
Pewnie dosyć radykalnie, ale nie żałuję tego.
Wczoraj zresztą rozmawiałem ze swoim szefem-kolegąArturem Domańskim (pracuję jako
oficer prasowy w biurze prasowym Wielona
rodowej Dywizji Centralno-Południowej wraz
z trzema chłopakami z US Army, Słowakiem,
trzema irackimi tłumaczami plus jeszcze To
mek - chorąży pełniący funkcje administracyj
ne, no i wspomniany Artur, rzecznik dowódcy
dywizji) i doszliśmy do wniosku, że nie prze
widywaliśmy jak złożone może być życie i pra
ca tutaj. W zasadzie chyba nikt do końca tego
nie zrozumie do momentu, jeśli nie zawita do
Iraku. Taka jest prawda. Media, moim zda
niem, nieco "pompują" temat niebezpieczeństw
i zagrożeń, które tu czyhają - wiem coś o tym,
bo na co dzień z nimi współpracujemy. Wia
domo nie od dziś, że dla mediów szczególnie
liczą się bad news; ciężko jest, z założenia,
przepchnąć jakąś pozytywną informację, że
np. nasi ludzie z CIMIC (współpracy cywilnowojskowej) wyremontowali szkołę, wybudo
wali wodociąg, czy zrealizowali inny kosztow
ny projekt. Oczywiście są odstępstwa i od tej
reguły - na szczęście. Praca z mediami w Ira
ku jest niesamowicie ciekawa i inspirująca za
razem... Mnóstwo wrażeń. Przez 4 miesiące zo
baczyłem naprawdę wiele i sądzę, że sporo się
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nauczyłem. A propos pozostały 2 miesiące,
w czasie których wszystko się może zdarzyć,
taki jest Irak.
Moje podstawowe obowiązki w biurze to,
przede wszystkim, akredytacja mediów, kon
takt z instytucjami wojskowymi w kraju, któ
re wspierają naszą działalność w zakresie pro
mocji Wojska Polskiego, wspomagam też przy
gotowywanie komunikatów prasowych, w y
jeżdżam z dziennikarzami poza bazę (jeśli oko
liczności na to pozwalają), koordynuję dogry
wanie wywiadów na miejscu (póki co Camp
Babilon, ale już za kilka dni przenoszę się do
Camp Echo - nowa baza, gdzie będzie zlokali
zowane dowództwo), jestem webmasterem na
szej www (szkoda tylko, ze problemy technicz
ne nie pozwalają na prawdziwie ojcowskie po
dejście do tej sprawy, ale to od nas niezależ
ne...). Tak z grubsza wygląda moja praca w szczegóły, których trochę jest, nie wgłębiam
się, żeby nie przynudzać.
Muszę się przyznać, że pierwsze dwa miesią
ce pobytu w Iraku były naprawdę ciężkie. Pra
cowaliśmy przez 7 dni w tygodniu (to zresztą
norma, taki jest rytm służby) przez ok. 12-14
godzin na dobę, czasami nawet więcej. Nie
ukrywam, że było ciężko. Ogólnie był to trud
ny okres dla wszystkich, ponieważ nasze bazy
i konwoje były często ostrzeliwane i atakowa
ne. W obecnej chwili jest dużo lepiej, choć jak
wspomniałem powyżej, tu wszystko się może
zdarzyć i zachowujemy czujność - to wojsko
w końcu, prawda? Przez kilka kolejnych dni
będę zajmował się organizowaniem biura w no
wym obozie (Echo) i dlatego kontakt będzie
utrudniony. Piszę to na wypadek gdyby KTOŚ
z Was zechciał dać znać, że mail mój doszedł...
Każda wiadomość z kraju jest miła, wierzcie mi.
K. Plażuk

• C I M I C - n o w a p r o w in c ja ,
n o w e w y z w a n ia
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30 listopada br. W ielonarodowa Dywizja
Centralno-Południowa (MND CS) przejęła od
11. Oddziału Ekspedycjnego Marines odpowie
dzialność za prowincję Al Qadisiyah, a kilka
dni później do bazy Echo przeniesiono do
wództwo dywizji. Przemieszczenie pododdzia
łów MND CS z baz w prowincjach Karbala
i Babil poprzedzone było przyjazdem grupy
przygotowawczej, wśród której znaleźli się żoł
nierze oraz pracownicy cywilni Polskiej Gru
py CIMIC (Współpraca Cywilno-Wojskowa).

Od 23 października 22 żołnierzy oraz 4 specja
listów CIMIC rozpoczęło działalność w bazie
Echo. Zespół kierowany przez płk. Mariusza
Saletrę, który na co dzień jest dowódcą Cen
tralnej Grupy W sparcia CIMIC w Kielcach,
nawiązał szeroko zakrojoną współpracę z miej
scowymi władzami. Niemal każdego dnia żoł
nierze z kompanii wsparcia taktycznego dowo
dzeni przez kpt. Adama Kruka lub kpt. Jerze
go Cecotkę przemierzają trasę z bazy Echo do
Ad Diwaniyah - stolicy prowincji, konwojując
pracowników cywilnych CIMIC, którzy wraz
z płk. Saletrą oraz mjr. Michałem Mazurkiewi
czem w spółpracują z lokalnymi władzami.
"Mamy bardzo dobre kontakty z gubernatorem
prowincji A l Qadisiyah, dyrektorami departa
mentów w urzędzie gubernatora oraz organi
zacjami pozarządowymi takimi jak: Organiza
cja Praw Kobiet i Dzieci, Stowarzyszenie
Biznesm enów Irackich, Zw iązek Artystów
m. Diwaniyah, Związek Mniejszości Kurdyj
skiej czy Związek Kółek Rolniczych” - wylicza
płk Mariusz Saletra. "Nasi specjaliści spoty
kają się zarówno z przedstawicielami instytu
cji, związków, organizacji ja k i z pojedynczy
mi osobami, które przychodzą do ratusza miej
skiego, prowadzą również konsultacje z przed
stawicielami poszczególnych departamentów
w urzędzie gubernatora. Znam y potrzeby
mieszkańców tej prowincji i jesteśm y otwarci
na współpracę. Stawiamy na bezpośredni kon
takt i niemal codziennie wyjeżdżamy z bazy" dodaje dowódca Polskiej Grupy CIMIC.
28 listopada w ratuszu miejskim w Ad Diwa
niyah za pośrednictwem lokalnych mediów
ogłoszono listę 53 projektów finansowanych
z funduszu dowódcy MND CS tzw. CERP
(z ang. Comm ander's Em ergency Response
Programme). Projekty zaproponowane przez
władze prowincji zostały zatwierdzone przez
gen. dyw. Andrzeja Ekierta. Sklasyfikowano je
pod postacią haseł, takich jak: więcej pracy dla
Irakijczyków, skuteczniejsze sądownictwo, lep
sza przyszłość dzięki systemowi edukacji, lep
sza opieka medyczna - lepsze zdrowie, budo
wa systemów dystrybucji wody czy też ochro
na dziedzictwa kulturowego Iraku. Lista pro
jektów powstała w odpowiedzi na potrzeby
kierowane do CIMIC z poszczególnych depar
tamentów urzędu gubernatora i - zdaniem pol
skich fachowców - stanowi odpowiedź na naj
pilniejsze potrzeby m ieszkańców prowincji
Al Quadisiyah. Po wyłonieniu przez komisję

przetargową wykonawców poszczególnych
projektów, kontraktorzy przystąpią do prac
i tym samym dla CIMIC rozpocznie się kolej
ny etap działalności, polegający na nadzorowa
niu i koordynacji prowadzonych robót, wdra
żaniu projektów. Prace związane z realizacją
projektów wykonają firmy irackie zatrudniają
ce lokalnych mieszkańców, co jest niezwykle
istotne w kontekście bardzo wysokiego bezro
bocia panującego w prowincji. Ogółem kwo
ta pieniędzy przeznaczona na realizację wspo
mnianych zamierzeń wynosi 5 min 300 tys. do
larów.
Jednym z elementów działalności CIMIC są
tzw. "białe niedziele", które organizowane są
zarówno przez polskich żołnierzy, jak również
we współpracy z arm ią Stanów Zjednoczo
nych. Podczas takich akcji rozdawana jest:
żywność, ubrania, zabawki, przybory szkolne
- w stukturze Polskiej Grupy CIMIC znajduje
się HACC (z ang. Humanitarian Assistance
Coordination Center) z siedzibą w Al Hillah,
który pozyskuje pomoc humanitarną współpra
cując m.in. z HOC (z ang. Humanitarian Operation Center) zlokalizowanym w Kuwejcie.
W trakcie "białych niedziel" udzielana jest po
moc medyczna, za którą odpowiada w grupie
p. Małgorzata Kaczorowska - specjalista ds.
medycznych. "Oczekujemy decyzji z Minister
stwa Obrony Narodowej RP, dotyczącej prze
kazania części zapasów wojskowych dla
Irakijczyków"- mówi płk Saletra. W ramach
MND CS polscy żołnierze z grupy CIMIC
współpracują m.in. z 711. Batalionem Łączno
ści US Army, stacjonującym właśnie w bazie
Echo. Wspólnie z amerykańskimi żołnierzami,
którzy otrzymują dary od środowisk wojsko
wych i instytucji humanitarnych ze Stanów
Zjednoczonych, nasi specjaliści od współpra
cy cywilno-wojskowej organizują dystrybu
cję pomocy humanitarnej w prowincji Al
Qadisiyah. "Aktualnie procentują kontakty, któ
re nawiązaliśmy z amerykańskimi żołnierzami
z Civil Affairs stacjonującymi jeszcze parę ty
godni temu w bazie Echo" - podkreśla płk Sa
letra. Dzięki współpracy, jaką nawiązał CIMIC
po przyjeździe do nowej bazy, możliwe jest
szybkie dotarcie do osób najbardziej potrzebu
jących pomocy. Polacy przejęli bowiem obo
wiązki od swoich odpowiedników z US Army
- wspomniani powyżej Civil Affairs - którzy po
opuszczeniu prowincji przez wojska hiszpań
skie (w maju 2004 r.) zajmowali się współ

pracą cywilno-wojskową na tym obszarze.
W zakresie obowiązków CIMIC leży również
monitorowanie pracy irackich inżynierów, któ
rzy realizują w prowincji projekty zatwierdzo
ne przez organy wspierające gospodarczy roz
wój Iraku - Project Contracting Office (PCO)
- dawniej Coalition Provisional Authority
(CPA).
Poza typową działalnością mającą na celu nie
sienie pomocy humanitarnej, Polska Grupa
CIMIC uczestniczy w spotkaniach poszczegól
nych biur wyborczych, koordynując tym sa
mym przygotowania do zaplanowanych na ko
niec stycznia 2005 roku wyborów. W ramach
tej działalności znajduje się również tak istot
na kwestia, jak zapewnienie odpowiedniej
ochrony punktów wyborczych oraz samych
wyborców.
Niezwykle ważną rolę w bieżącej działalności
CIMIC odgrywają żołnierze z kompanii wspar
cia taktycznego, którzy zabezpieczają przejaz
dy, spotkania i pobyt osób z grupy poza bazą.
Ich służba zasługuje na szczególne uznanie.
W obecnej chwili są pododdziałem, który wy
konuje niezwykle złożone zadania od konwo
jowania poprzez patrolowanie i ochronę osób.
Opuszczając bazę mają świadomość, że w ich
rękach spoczywa bezpieczeństwo osób, które
ochraniają. Wielu z nich może powiedzieć, że
naprawdę znają Irak, znają jego mieszkańców
i ich potrzeby, a podczas misji przemierzyli ty
siące kilometrów, niosąc pomoc tym, którzy jej
najbardziej potrzebują - mieszkańcom wsi
i miasteczek w prowincjach Babil, Karbala,
Al Kut i Al Qadisiyah.
W składzie Polskiej Grupy CIMIC znajdują się
żołnierze stacjonujący obecnie w: Al-Kut
w prowincji Wasit, w Karbali (do końca grud
nia 2004 mają przekazać obowiązki dla 11. Od
działu Ekspedycyjnego Marines, który przej
mie odpowiedzialność za prowincję Karbala),
w bazie Babilon (m.in. troje archeologów
wspierających pracę irackich naukowców
w dziedzinie ochrony zabytków - w ostatnim
czasie przygotowano obszerny raport, włącznie
z dokumentacją fotograficzną o stanie zabyt
ków starożytnego Babilonu) oraz w bazie Charlie w Al-Hillah.
Ogółem jest to ponad 50 żołnierzy i 12 pracow
ników cywilnych wojska, w tym 3 tłumaczy.
K. Plaiuk
Fotoreportaż z działalności CIMIC je st za
mieszczony na 4 stronie okładki.
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ChFPN
ZAPRASZA
C h r ze ś c ija ń sk ie F o r u m P r a c o w n ik ó w Nauks
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji

N A U K A -E TY K A -W IA R A
29 KWIETNIA - 3 MAJA 2005, WlSŁA

B N A U K ll
K om itet program ow y

TEMATYKA KONFERENCJI
Szereg problemów nurtujących dzisiaj środowisko akademickie ma podłoże natury etycznej.
Jakie stanowisko mogą zajmować wobec nich naukowcy, kierujący się światopoglądem
chrześcijańskim? Czy wiara może i powinna wpływać na pracę naukową?
Celem konferencji jest stworzenie sposobności do wymiany myśli na temat roli i miejsca etyki
chrześcijańskiej w świecie nauki - w pracy badawczej, dydaktycznej oraz w organizacyjnych
rozwiązaniach funkcjonowania uczelni wyższych.

Danusz Badura
(WSTI Katowice)
AdamOolnicki
(AR Kraków)
Zygmunt Kareł
(6ST Wrocław)
Julian Ławrynowicz
(Uniw. Łódzki)
Joseph Meilichamp<Univ of Alabama)
Botestaw Pochopień (Polit. Śląska)
Stanisław Walus
(PoM Śląska)
Zenon Waszczyszyn
(PoliŁ Krak.)
Michał Wojciechowski (UWM Olsztyni

Proponowane zagadnienia

Komitet organizacyjny
•
•
•
•
•
•
•

Poszukiwanie prawdy w nauce
Granice swobody badań naukowych
Szczególne problemy etyczne różnych dziedzin naukowych
(biologii, medycyny, informatyki i innych)
Kodeks etyczny pracownika uczelni
Miejsce etyki chrześcijańskiej w świecie akademickim
Etyka chrześcijańska a inne systemy etyczne
Życie rodzinne a praca naukowa
i inne

Andrze) Hlawiczka
• przewodniczący
Jerzy Grzybowski
- sekretarz
Robert Czerwiński
Janusz Keller
Zbigniew Węgrzyn

(P d*. Śląska)
iRNZ)
(Polit Śląska)
(SGGW W-wa)
(AGH)

Krzysztof Wojciechowski
Andrzej Zabototny

(AGH)
(RNŻ)

Miejsce konferencji:
Hotel Millennium

Wista Malinka ul. Malinka 35
www.hotei-millennium.pl
Zgłoszenia uczestnictwa:

Zgłoszenia udziału prosimy
dokonywać do dnia:
20 marca 2005
Orientacyjny koszt
uczestnictwa: nie więcej niż
350 zł
Sekretariat:

Jerzy Grzybowski
e-mail: kontakt@chfpn.pl
teł (061)86-82-393

Strona internetowa:

www.chfpn.pl
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Sponsorzy:

Patronat medialny:

Współorganizatorzy konferencji:

Bibliine Seminarium Teologiczne, Wrocław

Radio CCM Sp. z o o
Stowarzyszenie DEORecordlngs

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
Ruch Nowego Żyda

Polski Komitet IAESTE,
powołany w roku 1958
i zwany dalej PK IAESTE,
jest członkiem między
narodowego stowarzy
szenia The International
Association fo r the
Exchange o f Students fo r
Technical Experience. PK IAESTE jest orga
nizacją apolityczną, non-profit, realizującą cele
IAESTE ze szczególnym uwzględnieniem in
teresów polskich studentów, środowisk akade
mickich oraz polskiego przemysłu. Głównym
celem IAESTE jest realizacja międzynarodo
wego programu wymiany studentów na prak
tyki zagraniczne. Począwszy od roku 1958 PK
IAESTE zrealizował wymianę ponad 11.000
studentów, a w roku 2004 realizowana jest wy
miana ponad 300 studentów z 51 krajów,
co stawia nas na pierwszym miejscu pod
względem wymiany studentów spośród orga
nizacji działających w Polsce oraz na czwar
tym miejscu na świecie.
Adresatami programu LAESTE są wszyscy stu
denci polskich uczelni wyższych. Komitety Lo
kalne LAESTE działają przy jedenastu polskich
uczelniach, tj. Politechnika Warszawska, Poli
technika Śląska, Politechnika Wrocławska, Po
litechnika Łódzka, Politechnika Częstochow
ska, Politechnika Gdańska, Politechnika Szcze
cińska, Politechnika Rzeszowska, Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia
Rolnicza we Wrocławiu oraz Uniwersytet
Łódzki. Nie bez znaczenia jest fakt, iż osoba
mi wyjeżdżającymi są głównie bardzo dobrzy,
ambitni studenci, o bardzo dobrych wynikach
w nauce, znajomości języków oraz szerokich
zainteresowaniach.
Ponieważ IAESTE jest programem typu "1 za
1", każdego roku do Polski na parę miesięcy
przyjeżdża podobna liczba studentów uczelni
zagranicznych, do liczby studentów wysłanych.
Oprócz ofert praktyk z wymiany, PK IAESTE
umożliwia realizacje tzw. ofert rezerwowa
nych. Są to oferty, które studenci uczelni pol
skich, organizują poza granicami kraju na
własną rękę. PK IAESTE oferuje wtedy nie
zbędną pomoc organizacyjną oraz dokumen
tacyjną do takiego wyjazdu. Także umożliwia
pomoc IAESTE w kraju docelowym, jak za
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kwaterowanie, program socjalny, pomoc
w uzyskaniu wizy, pozwolenia na pracę, itd.
Program IAESTE umożliwia studentom pols
kich uczelni odbycia praktyk zawodowych
poza granicami kraju w jednym z 83 krajów,
gdzie działa IAESTE, jednak większość wy
miany dokonywana jest z krajami członkow
skimi Unii Europejskiej. Praktyki zawsze zwią
zane są z programem studiów i zawsze zwią
zane są z przyznanie stypendium. Minimalny
okres oferowanych praktyk to sześć tygodni,
a maksymalny 36 miesięcy.
Więcej informacji na temat programu IAESTE
zawartych jest na stronach internetowych
IAESTE: w ww .iaeste.org,www.iaeste.pl,
www.iaeste.gliwice.pl. Jednak z przyjem
nością osobiście odpowiem na wszystkie
pytania.
A. Chojecka

0 Oferta
IAESTE jest międzynarodową organizacją
działającą w Polsce od 1959 roku. Od począt
ku celem stowarzyszenia było, obok propago
wania tolerancji wśród studentów różnych na
rodowości, umożliwienie im odbycia praktyki
w kraju innym niż ojczystym. Z praktyk IAESTE skorzystało już około 250 000 studen
tów z całego świata. Każda złożona przez Pań
stwa oferta przyjęcia jednego praktykanta,
umożliwia naszemu jednemu studentowi po
dobną szansę.
Nasza oferta jest o tyle korzystna dla firm, iż
kryteria doboru studenta ustala przyjmujący
(firma). Powoduje to, że przyjmujecie Państwo
osobę ze ściśle określonym wykształceniem
1 kwalifikacjami. Ponadto, jeśli kandydat nie
spełni warunków ustalonych wcześniej, istnieje
możliwość odmowy przyjęcia takiej osoby.
Korzyści płynące z przystąpienia do nasze
go programu wymiany praktyk studenckich
to przede wszystkim:
• Kontakt z ludźmi z innych krajów i kultur
• Możliwość doskonalenia umiejętności języ
kowych pracowników przez tzw. "żywy"
kontakt z językiem obcym 40 godzin tygo
dniowo
• Możliwość wymiany poglądów, zapoznania
się z metodami produkcji i rozwiązywania
problemów w innych krajach świata
• Formalności związane z przyjazdem prak
tykanta załatwia IAESTE
• Możliwość wyboru osoby z ponad 80 kra
jów świata
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•

•
•

Jedyny koszt, jaki ponosi firma to refunda
cja stypendium, które Politechnika Śląska
wypłaci studentowi (jego wysokość określa
firma)
Praktykant jest "tanim" pracownikiem po
siadającym określoną wiedzę techniczną
Organizując praktykę dla studenta z zagra
nicy firma umożliwia studentowi Politech
niki Śląskiej podobną praktykę za granicą.

Jedyne, czego oczekujemy od Państwa to:
• Przygotowania praktyki dla studenta z za
granicy na okres minimum 6 tygodni, a naj
lepiej 8 tygodni
• Przygotowanie programu praktyki
• Zapewnienie fachowej opieki sprawowanej
przez opiekuna znającego język obcy
• Refundacja stypendium wypłacanego przez
Politechnikę Śląską w wysokości min.
850 zł za miesiąc.
Komitet Lokalny IAESTE w Gliwicach ze
swojej strony zapewnia:
• Recepcję studenta (odbiór z dworca, lotni
ska, etc.)
• Zakwaterowanie
• Organizację czasu wolnego
• Opiekuna studenta pozostającego w stałym
kontakcie z Państwem.
Formularz potrzebny do sporządzeni oferty
praktyki dla studenta z zagranicy i szczegóło
we informacje można pobrać z naszych stron:
lokalnej: www.iaeste.gliwice.pl oraz IAESTE
International: www.iaeste.org

0 Śmiało na zagraniczną praktykę
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W dzisiejszych czasach, aby ubiegać się o cie
kawą pracę, same piątki w indeksie nie wy
starczą. Od przyszłych pracowników wymaga
na jest kreatywność, komunikatywność, umie
jętności sprzedania siebie, nie bez znaczenia
jest również doświadczenie zawodowe i zna
jomość języka obcego. Odbyte praktyki czy
staże na rynku pracy są więc jak najbardziej
w cenie.
Na pewno wielu z was zastanaw ia się jak
możliwe jest zdobycie takiego doświadczenia.
Otóż przy uczelniach działają liczne
organizacje studenckie, które organizują
różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, kursy czy
dają możliwość wyjazdu za granicę. Tę ostatnią
możliwość stwarza IAESTE. Wyjazdy takie
odbyw ają się zazwyczaj w okresie letnim
1 trwają najczęściej od 8 do 12 tygodni, choć
zdarzają się praktyki półroczne czy nawet
roczne.
Komitet Lokalny (KL) w Gliwicach powstał
w roku 1971, niestety lata dziewięćdziesiąte to

okres przestoju. Jednak od roku 2001 KL
Gliwice sukcesywnie się rozwija, a co za tym
idzie coraz większa liczba studentów
Politechniki Śląskiej ma możliwość zdobycia
cennego doświadczenie w jednym z ponad 80
krajów świata. Podczas lata 2004 aż 38
studentów naszej uczelni w ykorzystało tą
możliwość.
Zastanawiasz się, czy i Ty masz szanse na taki
wyjazd? W ymagania, jakie należy spełniać
wcale nie są wygórowane jak mogłoby się wy
dawać. Oto warunki, jaki spełnić trzeba:
- Mieć 19-30 lat
- Być studentem pełnych studiów dziennych
inżynierskich, magisterskich lub doktoranc
kich
- Posługiwać się językiem obcym w stopniu
umożliwiającym komunikację.
Jeśli spełniasz te warunki, to teraz wystarczy
zgłosić się do Komitetu Lokalnego przy uczel
ni w celu zapoznania się ze szczegółami pro
cedury kwalifikacyjnej. Proste, prawda?
Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany do progra
mu praktyk IAESTE ( w co szczerze wątpię),
oto krótkie podsumowanie, co daje taki wy
jazd:
- Zdobycie doświadczenie zawodowego, za
poznanie się ze sposobem pracy w innym
niż dotychczas środowisku. Możliwość wy
korzystania wiedzy teoretycznej nabytej
podczas studiów w praktyce
- Doznanie nowych kultur, zwiedzanie cieka
wych zakątków świata
- Doskonalenie zdolności językowych - za
równo poprzez pracę, a także przebywanie
razem z innymi studentami z całego świata
- Zdobycie nie tylko cennego doświadczenia
życiowego, ale również nawiązanie licz
nych przyjaźni
-

Praktyki są wynagradzane finansowo - po
krywane są więc koszty utrzymania, itp.;
niejednokrotnie zwracają się koszty podró
ży i wychodzi się na zero

-

Opieka KL LAESTE w Polsce - pomoc przy
procedurze administracyjnej, w wypełnia
niu potrzebnych dokum entów, dostaniu
ewentualnej wizy itp.

-

Opieka KL IAESTE w danym kraju, co za
tym idzie zorganizowanie zakwaterowania,
czasu wolnego itp.

-

Jest to doskonała szansa do nawiązania cen
nych kontaktów z pracodawcą, co pozwala
na ponowny wyjazd do danej firmy na ko
lejną praktykę czy dłuższy staż po studiach,

Wszystkich zainteresowanych wyjaz
dem na praktykę, a także działalnością
w naszej organizacji zapraszamy do
biura KL IAESTE Gliwice, które mie
ści się przy ulicy M. Strzody 10/1
w Gliwicach. Zapraszamy również do
odwiedzenia naszej strony internetowej
www.iaeste.gliwice.pl

0 Wystawa
Aby zachęcić studentów do działalności w KI,
IAESTE Gliwice została zorganizowana na
naszej uczelni już po raz drugi z rzędu wysta
wa zdjęć z letnich praktyk 2004. Zdjęcia moż
na było oglądać w grudniu na trzech wydzia
łach: Górnictwa i Geologii, Automatyki Elek
troniki i Informatyki oraz Chemicznym. Pod
czas trwania wystawy można było obejrzeć
fotografie z egzotycznej Brazylii, odległych
Chin, słonecznego Cypru i Turcji, zielonej Ir
landii czy Stanów Zjednoczonych.
Podczas wystawy odbyła się również Mikołaj
kowa Akcja zbiórki maskotek, zabawek, ksią
żek dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Gliwi
cach. Zainteresowanie akcją przerosło nasze
oczekiwania, za co serdecznie dziękujemy
wszystkim tym, którzy okazali zainteresowania
1wzięli aktywny w niej udział.
A. Chojecka

STOWARZYSZENIE
WYCHOWANKÓW
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W DZIAŁANIU
• Koło Wydziału Budownictwa nagradza
studentów I roku
W dniu 15 grudnia 2004 r. na Wydziale Bu
downictwa najlepsi studenci I roku studiujący
w Gliwicach i w Centrum Kształcenia Inżynie
rów w Rybniku spotkali się z Dziekanem prof.
dr hab. inż. Stanisławem Majewskim i Zarzą
dem Stowarzyszenia. Okazją do tego spotka
nia było wręczenie dorocznych nagród Stowa
rzyszenia dla wybijających się w nauce studen
tów I roku.
W piątej już odsłonie tego konkursu Prezes
Zarządu doc. dr inż. Stefan Mercik wręczył

dyplomy oraz nagrody pieniężne i książkowe
następującym studentom:
• z Wydziału Budownictwa w Gliwicach
I nagrodę w wysokości 1.000,-zł - Leszek CADER (średnia 4,51)
II nagrodę w wysokości 600,-zł - Renata TOMASZKO (średnia 4,50)
III nagrodę w wysokości 400,-zł - Rafał WARESIAK (średnia 4,31)
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a nawet pracę w polskim przedsta
wicielstwie firmy.

• z Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
I nagrodę w wysokości 1.000,- zł - Małgorza
ta KRZEMPEK (średnia 4,73)
II nagrodę w wysokości 600,-zł - Michalina
SZYMURA (średnia 4,60)
III nagrodę w wysokości 400,-zł - Joanna
CHRÓSZCZ (średnia 4,58).
Nagrody książkowe w postaci bonów o nomi
nale 100 zł otrzymali:
Kinga KIEŚ
Łukasz KLEPEK
Sylwester KLIMOWICZ
Katarzyna KOŁODZIEJ
Adam KOSTRZEWSKI
Marcin NOWAK
Joanna PIERCHAŁA
Damian STANISZEWSKI
Monika SZOSTECKA
Część oficjalną tego spotkania zakończyło wy
stąpienie Dziekana Wydziału, który życzył lau
reatom konkursu (bardzo przejętym, co widać
na fotografii...) dalszych sukcesów w nauce,
podkreślając, że wybrali studia na przodującym
w rankingach ogólnopolskich Wydziale Bu
downictwa, dysponującym szerokimi kontakta
mi naukowymi z uczelniami europejskimi, co
stwarza duże możliwości odbywania praktyk
i staży zagranicznych.
W części nieoficjalnej spotkania, przy lampce
wina, toczyła się interesująca rozmowa na te
mat problemów dydaktycznych i organizacyj
nych Wydziału. Zakończeniu spotkania towa
rzyszyły składane wzajemnie życzenia z oka
zji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzące
go Nowego Roku 2005.
Zarząd Stowarzyszenia
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MUZEUM GLIWICKIE
ZA PR A SZA
• R a d io s t a c j a - M u z e u m
Muzeum w Gliwicach informuje, że 2 grudnia
2004 roku Rada Miejska powołała do życia
Oddział Muzeum w Gliwicach - Muzeum Hi
storii Radia i Sztuki Mediów Radiostacja Gli
wicka. Uruchomienie oddziału nastąpi 2 stycz
nia 2005 roku.

• G o d z in y o tw a r c ia
Willa Caro, Zamek Piastowski:
wtorek, środa, piątek
9.00 czwartek
11.00 sobota, niedziela
10.00 -

14.30
18.00
15.00

• W y s t a w y sta łe w W illi C a r o
• Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne
willi górnośląskich przemysłowców
Na parterze i I piętrze willi pokazano modelo
we wnętrza miejskiej rezydencji górnośląskie
go przemysłowca z końca XIX w. Zwiedzają
cy mogą zobaczyć wystrój i wyposażenie: ho
lów, jadalni, salonów: "dużego", "kobiecego",
"rodzinnego" oraz gabinetu, muzeum pana
domu, a także sypialni i buduaru. Willa Oska
ra Caro jest przykładem unikatowej rezyden
cji miejskiej z uwagi na doskonale zachowa
ny oryginalny wystrój wnętrz.
Komisarz wystawy: Anna Kwiecień
• Kultura ludowa regionu gliwickiego
XIX/XX w.
Na drugim piętrze Willi Caro urządzono wy
stawę etnograficzną. Ekspozycja wprowadza
w świat XIX - wiecznej wsi podgliwickiej. Na
wystawie zobaczyć można, m.in. wnętrza
mieszkalne: chaty chłopskiej z końca XIX w.,
typowe dla naszego regionu wnętrza robotni
cze z początku XX wieku na przykładzie kuch
ni i "izby" oraz wyposażenie warsztatów rze
mieślniczych: kuźni, stolami, warsztatu szew
skiego.
Komisarz wystawy: Grażyna Przybył, Bożena
Kubit

• W y s ta w y sta le w Z a m k u
P ia s t o w s k im
• Pradzieje ziemi gliwickiej
Ekspozycja przedstawia w najogólniejszym
zarysie rozwój osadnictwa w pradziejach na
terenie ziemi gliwickiej od schyłku epoki ka
miennej do czasów nowożytnych. Prezentowa

ne na wystawie zabytki pochodzą z wykopa
lisk własnych Muzeum w Gliwicach.
Komisarz wystawy: Halina Wojciechowska
• Z dziejów Gliwic
Ekspozycja ukazuje zarys dziejów Gliwic od
czasów powstania miasta, tj. od XIII w. do
k. XVII w. Na wystawie zobaczyć można
m.in. makietę rekonstruującą wygląd miasta
w XVII w., pamiątki cechowe z XVIII w., broń
palną od XVII do XIX w.
Komisarz wystawy: Ewa Piotrowska-Andruszków
• Przemysł w Gliwicach XIX/XX w.
Na ekspozycję złożyły się unikatowe fotogra
fie z końca XIX i 1 poł. XX w. obiektów prze
mysłowych Gliwic i okolic. Powiększone dzię
ki obróbce komputerowej do wielkich forma
tów dają niezw ykły obraz naszego regionu
z doby rozkwitu przemysłu.
Komisarz wystawy: Damian Recław
• Ikonografia miasta
Na wystawie zobaczyć można obrazy olejne,
pastele oraz akwarele przedstawiające najcie
kawsze zakątki Gliwic, malowane przez wielu
artystów od końca XIX do lat 90. ubiegłego
wieku.
Komisarz wystawy: Ewa Piotrowska-Andruszków

• S p o t k a n ie z p o e z j ą
To będzie już szóste Spotkanie, a tematem jego
będzie współczesna poezja czeskiego Śląska
reprezentowana przez Petra Hruśkę. Spotkanie
odbędzie się 30 stycznia 2005 r. o godz. 12.00
w Willi Caro , a poprowadzi je Renata Putzlacher.
Petr Hruśka
Urodzony w 1964 roku w Ostrawie, absolwent
W ydziału Bohem istyki na Uniw ersytecie
Ostrawskim. Jest pracow nikiem naukowym
Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk
w Brnie i w ykładow cą literatury czeskiej
na Uniw erytecie M asaryka (Brno). Pisze
wiersze, eseje i prace naukowe. Wydał zbiory
poezji: "Gościnne niepokoje" (1995), "Mie
siące" (1998) i "Te drzwi zawsze się zamyka
ły" (2002).
Renata Putzlacher
Kierownik literacki Sceny Polskiej Teśinskeho
Divadla w Czeskim Cieszynie w latach 19892001. Poetka, tłumaczka, publicystka, autorka
tekstów piosenek, adaptacji teatralnych
i scenariuszy. Wydała zbiory wierszy: Próba

■ T e n is s t o ł o w y - M M L M
W dniach 19-21 listopada 2004 r. na obiektach
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się Mis

trzostwa Mistrzów Lig Międzyuczelnianych
w tenisie stołowym. Zaproszono 8 reprezenta
cji męskich; po rezygnacji dwóch drużyn osta
tecznie wystartowały reprezentacje sześciu naj
lepszych uczelni.
Reprezentacja Politechniki Śląskiej wystąpiła
w składzie:
Karol Szotek, V rok AEI
Bartosz Kwodawski, V rok AEI,
Tomasz Pisarczyk, IV rok GiG.
Mecze rozgrywano systemem "każdy z każ
dym", więc każda reprezentacja rozegrała
5 meczów. Nasza drużyna wygrała wszystkie
mecze i zajęła I miejsce z imponującym
stosunkiem setów 20:5 przed Uniwersyte
tem Łódzkim i Uniwersytetem Wrocław
skim.
P. Żemła

■ T en is S t o ł o w y - A M Ś 1
Rozpoczęła się kolejna edycja Akademickich
Mistrzostw Śląska w tenisie stołowym. Roz
grywki będą prowadzone w formie czterech
oddzielnych zawodów w grach pojedynczych
i podwójnych kobiet i mężczyzn. Suma punk
tów zdobytych we wszystkich turniejach wy
łoni zwycięzców w klasyfikacjach indywidu
alnych i drużynowych.
Pierwszy turniej, w którym wystartowało 36
studentów i 26 studentek z jedenastu uczelni
śląskich, odbył się 20 listopada w Katowicach,
w sali Uniwersytetu Śląskiego. Nasze reprezen
tacje wystartowały udanie, bowiem drużyna
męska zajęła pierwsze miejsce, zaś kobieca
drugie. W łącznej punktacji prowadzi Politech
nika Śląska.
P. Żemła

■ Srebrny m edal M agdy
W dniach 10-12 grudnia 2004 r. Olkusz gościł
szachistów z całej Polski na dwóch imprezach.
W pierwszym dniu rozegrano VII Mistrzo
stwa Polski Juniorów w szachach błyskawicz
nych, a w kolejnych dniach XIII Ogólnopol

ski "Gwiazdkowy" Turniej Szachowy Dzie
ci i Młodzieży.
W Mistrzostwach startowało 371 zawodników/
zawodniczek, którzy rywalizowali w pięciu
grupach wiekowych: 10-12-14-16-18 lat. Par
tie były rozgrywane tempem 5 minut na za
wodnika, a każdy z nich miał do rozegrania
11 partii.
Kolejny sukces odniosła zawodniczka AZS-u
Politechniki Śląskiej Magdalena Krasnodębska, która zdobyła srebrny medal. Magda ry
walizowała w 35-osobowej grupie dziewcząt
do lat 14. Jej trenerem jest Roman Kaula.
W sobotę i niedzielę odbył się Turniej Gwiazd
kowy, który zgromadził rekordową liczbę 565
uczestników. Dziewczęta i chłopcy rywalizo
wali w 10 grupach wiekowych, a każdy z za
wodników miał do rozegrania 9 partii granych
tempem 30 minut na zawodnika.
Magda znowu zagrała wspaniale, zajmując
drugie miejsce, a rywalizowała w 30-osobowej
grupie z czołówką krajowych zawodniczek
z roczników 1991 i 1992.
Bardzo dobrze spisał się Jakub Dudys, któ
ry w tej samej kategorii wiekowej zajął dru
gie miejsce wśród 65 zawodników.
Na uwagę zasługuje także wynik Piotra Woj
ciechowskiego i Karola Goli, którzy w grupie
roczników 1988-1990 zajęli odpowiednio 16
i 20 miejsce wśród 70 zawodników z ścisłej
czołówki krajowej.
J. Kocela
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identyfikacji (1990), Kompleks Ewy (1992),
Oczekiwanie (1992), Ziemia albo-albo (1993),
Małgorzata poszukuje Mistrza (1996), Po
między (2001), Mezi radky (Brno 2003).
Laureatka wyróżnienia przyznanego w ramach
Literackiej Nagrody Kościelskich (2002).
P. Ciepliński

■ P iłk a r ę c z n a Puchar M M L M
W dniach 10-12 grudnia 2004 r. na obiektach
AWF Katowice zostały rozegrane Mistrzostwa
Mistrzów Lig Międzyuczelnianych w piłce
ręcznej mężczyzn. W turnieju wzięło udział
8 najlepszych drużyn akademickich z całej Pol
ski, wśród nich również reprezentacja Politech
niki Śląskiej.
Faworytem imprezy była niewątpliwie druży
na AZS AWF Warszawa, która na co dzień bie
rze udział w rozgrywkach ekstraklasy piłki
ręcznej mężczyzn. Mecz z tą właśnie drużyną
zadecydował w fazie eliminacyjnej o pozycji
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wyjściowej z grupy; tym razem nasza reprezen
tacja nie znalazła się w ścisłej czołówce. Zaj
mując ostatecznie VI miejsce przerwaliśmy
dotychczasowy korzystny dorobek (II miejsca
w latach 2002 i 2003) naszego udziału
w MMLM.
Ostatecznie, tak jak przewidywano, zespół AZS
AWF Warszawa wywalczył tytuł mistrzowski,
pokonując w meczu finałowym gospodarza
imprezy AZS AWF Katowice.
W Moskwiak

■ A M P w b ry d żu sp o rto w y m
Przełom listopada i grudnia to tradycyjnie już
okres zmagań studentów i pracowników nauko
wych w ramach Akademickich Mistrzostw
Polski w Brydżu Sportowym. W dniach 2628 listopada 2004 r. w obiektach Po
litechniki Wrocławskiej stawiło się
ponad 100 zawodniczek i zawodni
ków z całej Polski. Trzydniowa im
preza składała się z turnieju par na
zapis maksymalny (70 rozdań) oraz
turnieju teamów (66 rozdań). Poziom
był jak zwykle wysoki. Po wakacyj
nych sukcesach naszych juniorów ro
iło się od świeżo upieczonych m i
strzów świata i Europy Reprezentacja
Politechniki Śląskiej mimo silnej opo
zycji nie zamierzała składać broni.
W turnieju par startowały 52 pary,
a naszą Uczelnię reprezentowali:
Artur Guła - Mikołaj Taczewski,
9 miejsce,
Paweł Miemiczek - Sebastian Gumula
(AE Kraków), 10 miejsce,
Krzysztof Stanik - Michał Franczak
(AE Katowice), 28 miejsce,
Jarosław Ostrowski - Edyta Jurkiewicz
(Uniwersytet Warszawski), 30 miejsce.
Turniej teamów pokazał, że na tych zawodach
forma naszych zawodników nie była
najwyższa. Na 21 zgłoszonych drużyn
Guła/Taczewski, Miemiczek/Gumula
zajęli dopiero 10 miejsce, a honor Po
litechniki Śląskiej uratował Jarosław
Ostrowski, zdobywając z przyjaciół
mi z Uniw ersytetu W arszawskiego
brązowy medal - serdecznie gratulu
jemy!
Ostatecznie Politechnika Śląska zajęła
5 miejsce wśród 26 uczelni. Przyzwy
czajeni do sukcesów z lat ubiegłych
czujemy lekki niedosyt, ale niepowta

rzalna atmosfera, w której co roku odbywają
się te zawody we Wrocławiu każdorazowo po
zwala uznać wyjazd za udany. Głodni sukcesu
odliczamy już czas do AMP 2005. Do zobacze
nia za rok we Wrocławiu!
M. Taczewski

■ A M Ś I w p ły w a n iu
25 listopada 2004 r. na basenie Filii U ni
wersytetu Śląskiego w Cieszynie, a 13 grudnia
2004 r. na basenie AE w Katowicach odbyły
się dwa etapy Akademickich Mistrzostw Śląska
w Pływaniu. Zawody rozgrywano w 14
konkurencjach indywidualnych i sztafetowych.
W zawodach w Cieszynie reprezentanci
Politechniki Śląskiej w Gliwicach plasowali się
na przyzw oitych m iejscach, a w sztafetach

Trener zagrzewa do walki

nawet na medalowych (mężczyźni - brąz na
4x50 m stylem dowolnym, kobiety - brąz na
4x50 m stylem dowolnym i 4x50 m stylem
zmiennym). Pozwoliło to na zajęcie II miejsca
wśród kobiet i IV wśród mężczyzn, co w łącz
nej punktacji dało gliwickiej uczelni II miejsce.
W Katowicach było równie dobrze. Duże bra
wa należą się dziewczętom, które po ostrej ry

A teraz walka

II. Politechnika Śląska Gliwice
III. Ś1AM
IV. AE Katowice.
J. Malanowicz-Celeban
Fot. A. Filipowicz

■ A M Ś1 w d a r t a
23 listopada 2004 r. w klubie "Piekiełko"
w Bytomiu odbyły się Akademickie Mistrzo
stwa Śląska w Darta. To już czwarty akade
micki turniej tej rangi organizowany przez Wy
ższą Szkolę Ekonomii i Administracji w Byto
miu. Frekwencja dopisała, w zawodach wzię
ło udział 26 zawodników z 8 uczelni.
Do Bytomia przyjechały nie tylko osoby gra
jące profesjonalnie, ale także amatorzy tego
sportu. Pojedynki były bardzo emocjonujące,
wielka wola walki amatorów i duże umiejęt
ności profesjonalistów sprawiły, że cały turniej
stał na wysokim poziomie.
W finale spotkali się Arian Ajvazi, reprezen
tujący AWF Katowice, oraz broniący tytułu
Krzysztof Kciuk, reprezentujący Politechnikę
Śląską w Gliwicach. Po zaciętej walce turniej
wygrał Krzysztof i po raz kolejny został aka
demickim mistrzem Śląska w darta.
W klasyfikacji drużynowej Politechnika Śląska
w Gliwicach uplasowała się na trzecim miej
scu. Spowodowała to mała frekwencja naszych
zawodników - w zawodach udział wzięło tyl
ko trzech, ale wszyscy znaleźli się w pierwszej
szóstce: 1. Krzysztof Kciuk, 5. Karol Mikoła
jewski, 6. Arkadiusz Żmuda.
Na słowa uznania zasłużył sędzia zawodów,
Sebastian Demczuk, który czuwał nad prawi
dłowym przebiegiem turnieju i sprawnie roz
wiązywał wszelkie konflikty i niejasności.
Podziękowania należą się również organizato
rom zawodów za miłą atmosferę i atrakcyjne
nagrody. A byli nimi:
- Organizacja Środowiskowa AZS Katowice,
- WSEiA Bytom,
- Wojciech Urbanek.
Podział czołowych miejsc był następujący:
W klasyfikacji drużynowej:
1. AWF 87 pkt.
2. WSEiA 79 pkt.

3. PŚ1. Gliwice 71 pkt.

W klasyfikacji indywidualnej:

1. Krzysztof Kciuk, Politechnika Śląska
Gliwice
2. Arian Ajvazi, AWF Katowice
3. Jerzy Polok, Politechnika Opolska
Studenci darterzy mają nadzieję, że w przy
szłym roku po raz kolejny odbędą się Akade
mickie Mistrzostwa Śląska w Darta i czekają
na pierwsze Akademickie Mistrzostwa Polski
w Darta.
W. Moskwiak

■ AM Ś1 w k o la r stw ie g ó r sk im
Zakończyła się jesienna edycja Akademickich
Mistrzostw Śląska w kolarstwie górskim.
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walizacji zajęły III miejsce w sztafecie 4x50 m
stylem dowolnym i II w sztafecie 4x50 m
stylem zmiennym. Mężczyźni w obu sztafetach
zajęli IV miejsce.
Po dwóch zawodach klasyfikacja przedstawia
się następująco:
I. AWF Katowice

Zawody tradycyjnie odbyły się w Wiśle Stoż
ku. Startujący mieli do pokonania dystans
dwóch kilometrów ostrego podjazdu do górnej
stacji wyciągu narciarskiego. Uczestnicy star
towali w odstępach jednom inutow ych, a o
zwycięstwie decydował czas jazdy. Na starcie
stanęła czołówka zawodników ośmiu śląskich
uczelni. Drużynowo zwyciężyła Politechnika
Śląska (104 pkt.) przed AE Katowice (93 pkt.)
i AWF Katowice (78 pkt.). Indywidualnie zwy
ciężył reprezentant Politechniki Śląskiej Gliwi
ce Wojciech Halejak przed Wojciechem Stawa
rzem (AE Katowice) i Pawłem Więdlochą (PŚ1.
Gliwice).
R. M adaj

■ X J u b ile u s z o w y B ie g
Z im o w o -N o c n y
4 grudnia 2004 roku odbył się kolejny gru

dniowy bieg przełajowy dla studentów z cy
klu Grand Prix Politechniki Śląskiej w bie
gach przełajowych. Walka rozegrała się na tra
sie złożonej z alejek Parku Chrobrego i ście
żek wokół jeziorka "Cegielnia". Żeby wygrać
trzeba było pokonać nie tylko konkurentów, ale
i niespodziankę w postaci wielkiej pryzmy
trzciny, której nie dało się ominąć. Zawodni
kom przyświecali koledzy-kibice, trzymając
pochodnie i latarki.
Po wszystkim, po trudach walki, dyrektor
Ośrodka Sportu dr Krzysztof Czapla zaprosił
miłośników biegania na wyborną grochówkę
z kotła. Fama głosi, że za rok będzie zupa żół
wiowa i deszcz, a nawet ulewa nagród.
Pamiątkowe koszulki i dyplomy zdobyli:
wśród Panów. 1. T. Miśkowiec, 2. M. Czapla,
3.
M. Drzyzga
a wśród Pań: 1. B. Żakowiecka, 2. M. Mier
nik, 3. K. Kania.
H. Braś
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WSPOMNIENIE
O PROFESORZE
ROMANIE JANICZKU!
W dniu 21 września
2004 r. zmarł Profesor
Rom an Janiczek, do
kładnie w 65 rocznicę
swoich urodzin.
Przez większość swo
jego życia zawodowe
go, bo od roku 1965
do 1994, Profesor był
bezpośrednio związa
ny z Politechniką Śląską, a ściślej z jej Wydzia
łem Elektrycznym.
Roman Janiczek rozpoczął pracę zawodową
w roku 1962 w Elektrowni Zabrze, gdzie
osiągnął stanowisko dyżurnego inżyniera ru
chu. Następnie, z inicjatywy prof. Lucjana
Nehrebeckiego, podjął pracę w Katedrze Elek
trowni (i równolegle przez ok. półtora roku
w ZBPE Energopomiar), potem w Instytucie
Energetyki stworzonym przez prof. Nehrebec
kiego, i wreszcie, po powstaniu Instytutu Elek
troenergetyki i Sterowania, w tymże Instytucie.
W IEiSU Profesor pełnił różne funkcje: począt
kowo kierownika Zespołu Elektrowni i Gospo
darki Elektroenergetycznej, a w latach 19911994 - dyrektora Instytutu.
Ponadto w latach 1973-1975 był prodziekanem
ds. nauki Wydziału Elektrycznego. Od roku
1994 pracował w Polskich Sieciach Elektro
energetycznych, następnie w EPC S.A. na wie
lu odpowiedzialnych stanowiskach.
W roku 1965, w wieku zaledwie 26 lat, uzy
skał stopień doktora za pracę "Ekonomiczne
aspekty pracy szczytowej konwencjonalnych
elektrowni parowych", a w roku 1979 stopień
doktora habilitowanego za rozprawę "Zasady
planowania i projektowania elektrowni paro
wych w ujęciu systemowym". W roku 1985
uzyskał tytuł naukowy profesora.
Profesor Janiczek kontynuował i twórczo roz
wijał dzieło profesora Nehrebeckiego, które
można śmiało nazwać "śląską szkolą elektrow

ni" polegającą głównie na bardzo szerokim
i wieloaspektowym traktowaniu roli elektrow
ni nie tylko jako istotnego segmentu systemu
elektroenergetycznego, ale także jako części
gospodarki narodowej i światowej. Zawsze
były bardzo istotne dla Niego zagadnienia go
spodarcze oraz ekologiczne, głównie minima
lizacja szkodliwego oddziaływania elektrowni
na środowisko naturalne.
Zainteresowania wytwarzaniem energii elek
trycznej Profesor przejawiał zawsze, niezależ
nie od wielu innych obowiązków. Ostatnio zaj
mował się głównie źródłami odnawialnymi
oraz tzw. energetyką rozproszoną.
Wielki wkład dydaktyczny Profesora w dzie
dzinie wytwarzania energii elektrycznej najle
piej widać w elektrowniach, gdzie pracuje Jego
wielu byłych studentów posługujących się do
tej pory Jego podręcznikami i skryptami.
Dla nas, Jego wychowanków i współpracow
ników, pozostanie na zawsze wzorem człowie
ka wybitnie kompetentnego, rzetelnego, życz
liwego i skrajnie uczciwego, a równocześnie
wymagającego (głównie od siebie). Profesor
nigdy nie działał w sposób spektakularny, na
pokaz, nigdy nie uprawiał tzw. nauki pozoro
wanej; Jego działania, niezależnie czy dotyczy
ły badań naukowych, dydaktyki, czy spraw or
ganizacyjnych zawsze cechowała ta sama, wy
soka rzetelność i kompetencja.
Profesor miał jeszcze jedną bardzo ważną, nie
tak często spotykaną cechę, otóż nigdy nie sto
sował tzw. "spychotechniki", swoją część pra
cy zawsze wykonywał własnoręcznie, najczę
ściej z wielkim naddatkiem, czym mobilizował
swoich współpracowników o wiele skuteczniej
niż wykorzystując bardziej konwencjonalne
sposoby dyscyplinowania.
Ta Jego szeroko znana i doceniana w środowi
sku pracowitość przejawiała się również na
zupełnie innych polach działalności, np. pod
czas budowy domu, kiedy to często zakasywał
rękawy i samodzielnie wykonywał czasami
trudne i skomplikowane prace murarskie.
Wydawało się nam, że Jego siły są niespoży
te...
Mówi się często, że nie ma ludzi niezastąpionych.
W przypadku Profesora Romana Janiczka to
powiedzenie wydaje się tracić sens.
Przyjaciele z Instytutu

Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Bogusław Szewc, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Pol. SI.,
Gliwice, ul. B. Krzywoustego 2, p. 618, tel. 237 16 93, 237 14 81, e-mail: Boguslaw.Szewc@polsl.pl
Fotografie w nadesłanych m ateriałach są zam ieszczane na odpow iedzialność autora korespondencji.
E dycja sieciow a: U R L:http://biuletyn/polsl.pl
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Łamanie komputerowe i druk: Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Kujawska 1, tel. 237 21 97
zam. 7/05
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działalność pokojowa w wojennych warunkach

; mjr M azurkiew icz z przedstaw icielam i m ediów w ratuszu m iejskim w A d Diw aniyah; 2 - Przed ra tu s z e ^
'onwój CIM IC w drodze do bazy Echo; 4 - Uczennice szkoły żeńskiej; 5 - W . Stańko, specjalista CIMIC^
p dzieciom dary podczas „białej n iedzieli”; 6 - M. Kaczorowska, specjalista CIM IC ds. pomocy
m edycznej, u-..
s kiejpodczas „ białej n iedzieli”
Fot. M. Mazurkiewicz (fot. 1-4), P. Żuk (fot. 5.6)

