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24 stycznia 2005 r. odbyło się XXVII zwyczaj
ne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej.
Porządek dzienny przewidywał (w skrócie):
zaopiniowanie wniosku Politechniki Rzeszow
skiej w sprawie nadania tytułu i godności dok
tora h.c. profesorowi Józefowi Giergielowi,
zaopiniowanie wniosku Uniwersytetu Zielono
górskiego w sprawie nadania tytułu i godno
ści doktora h.c. profesorowi Ryszardowi
Tadeusiewiczowi, powołanie recenzenta do za
opiniowania wniosku Politechniki Łódzkiej
w sprawie nadania tytułu i godności doktora h.c.
profesorowi Peterowi Ofifermannowi z Uniwer
sytetu Technicznego w Dreźnie, powołanie re
cenzenta do zaopiniowania wniosku Politech
niki Koszalińskiej w sprawie nadania tytułu
i godności doktora h.c. profesorowi Henryko
wi Hawrylakowi z Politechniki Wrocławskiej,
powołanie recenzenta do zaopiniowania wnio
sku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w sprawie nadania tytułu i godności doktora
h.c. profesorowi Romanowi Neyowi, zaopinio
wanie wniosku w sprawie przyznania godno
ści Honorowego Profesora Politechniki Śląs
kiej Panom Profesorom: Marianowi Taniewskiemu, Stanisławowi Mierzwińskiemu i Ma
ciejowi Zarzyckiemu, zaopiniowanie wniosku
w sprawie mianowania na stanowisko profeso
ra zwyczajnego prof. Jolanty Bohdziewicz, in
formacja o planowanej liczbie grupogodzin
w roku akademickim 2004/2005, informacja
o realizacji studiów doktoranckich, sprawy bie
żące i wolne wnioski.
■ W sprawie nadania tytułu doktora h.c.
profesorowi Józefowi Giergielowi JM Rek
tor W. ZIELIŃSKI przypomniał, że obowiąz
ki recenzenta powierzono prof. Eugeniuszowi
Świtońskiemu. Prof. E. ŚWITOŃSKI odczytał
swoją opinię, w której czytamy:
"Profesor Józef Giergiel urodził się 3 stycz
nia 1931 roku w Krakowie. Studia wyższe
podjął w 1952 roku na Wydziale MechanicznoElektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, które ukończył w 1957 r. [...]. Tytuł
profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1976
roku, a profesora zwyczajnego w 1981 r. [...]
W zakresie działalności dydaktycznej opraco
wał założenia i był inspiratorem uruchomienia
w Polsce na uczelniach technicznych kierunku
studiów Automatyka i Robotyka. Opracowuje
plany studiów oraz programy nauczania i wdra-
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jdiów na i/ydzialeJM aszyn
ża ten kierunek studiów
Górniczych i Hutniczych AGH. W ramach kie
runku Automatyka i Robotyka opracowuje pla
ny studiów dla specjalności Robotyka i Mecha
tronika. Równolegle z pracą naukową dydak
tyczną i organizacyjną na Uczelni prowadzi
działalność zawodową i organizacyjną w prze
myśle i administracji. [...]
Głównymi obszarami Jego aktywności nauko
wej są badania dotyczące:
- dynamiki układów mechanicznych z tarciem
wewnętrznym, suchym, wiskotycznym i mie
szanym,
- dynamiki układów mechanicznych z tarciem
konstrukcyjnym,
- zagadnień dynamiki maszyn,
- zagadnień identyfikacji układów dynamicz
nych,
- zagadnień automatyki, robotyki i mechatro
niki. [...]
Pod koniec lat osiemdziesiątych, ze względu na
szybki rozwój autom atyzacji i robotyzacji
w przemyśle, profesor Józef Giergiel podejmuje
nowe wyzwanie naukowe związane z dyscy
pliną naukową Automatyka i Robotyka. Bada
nia naukowe, realizowane początkowo z zespo
łem w Akademii Górniczo-Hutniczej, a następ
nie z zespołem Politechniki Rzeszowskiej, do
tyczą wspomagania komputerowego projekto
wania mechatronicznego podzespołów i ukła
dów mechanicznych, elektrycznych i elektro
nicznych, sterowania i nawigacji, a także badań
symulacyjnych. W ramach prowadzonych ba
dań opracowano metodę analizy mobilnych ro
botów kołowych jako układów z więzami nieholonomicznymi. Zagadnienie generowania i re
alizację zadanej trajektorii ruchu robota mobil
nego rozwiązano w ujęciu mechatronicznym,
stosując hierarchiczny, inteligentny układ stero
wania. [...]
Publikowany dorobek profesora Józefa Giergiela liczy ponad 350 opublikowanych prac w cza
sopismach krajowych, zagranicznych i recen
zowanych materiałach konferencyjnych. Wydał
drukiem 39 książek. [...]
Profesor Józef Giergiel bardzo aktywnie współ
pracuje naukowo i organizacyjnie z wieloma li
czącymi się ośrodkami naukowymi w kraju i za
granicą. Należy tutaj wymienić najważniejsze
z nich: na gruncie krajowym to przede wszyst
kim Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Mechaniki
Stosowanej Politechniki Śląskiej, Instytut Pod
stawowych Problemów Techniki PAN w War
szawie, Politechnika Szczecińska, Politechnika
Warszawska. Równie efektywna jest współpra
ca prof. Józefa Giergiela z naukowymi ośrod
kami zagranicznymi. Są to między innymi: Uni
w ersytet Techniczny w Salford, Uniwersytet

w Chińskiej Republice Ludo
Techniczny Fuxin
f
wej, Uniwersytet d'Litoral we Francji, Uniwersy
tet Mons w Belgii, U niwersytet Techniczny
w Bratysławie i Uniwersytet Tizi Uzu w Algierii.
Profesor Józef Giergiel jest członkiem wielu
krajowych i zagranicznych towarzystw nauko
wych. Jest zapraszany do udziału w komitetach
naukowych konferencji krajowych i zagranicz
nych, jest także członkiem komitetów redakcyj
nych wielu krajowych i zagranicznych czaso
pism naukowych [...]. Za swoje dokonania na
polu naukowym, organizacyjnym i dydaktycz
nym profesor Józef Giergiel otrzymał liczne od
znaczenia i honorowe wyróżnienia. [...]
Biorąc pod uwagę zasługi profesora Józefa
Giergiela dla nauki i szkolnictwa wyższego, te
podkreślone w niniejszej opinii i te, które nie
znalazły w niej należytego odbicia, proponuję
Senatowi Politechniki Śląskiej wyrażenie pełne
go poparcia dla przyznania Mu tytułu doktora
honoris causa Politechniki Rzeszowskiej."

W tajnym głosowaniu Senat poparł wniosek
45 głosami przy jednym wstrzymującym się.
■ W sprawie nadania tytułu doktora h.c.
profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi
JM Rektor W. ZIELIŃSKI przypomniał, że
obowiązki recenzenta powierzono prof. Stani
sławowi Kozielskiemu. Prof. S. KOZIELSKI
odczytał swoją opinię, w której czytamy:
"Profesor Ryszard Tadeusiewicz urodził
się w roku 1947 w Środzie Śląskiej. W r. 1971
ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale
Elektrycznym AGH. Studiował również (już po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora w zakre
sie dyscypliny automatyka) na Wydziale Lekar
skim Akademii Medycznej w Krakowie. Odbył
także studia w zakresie metod matematycznych
i informatycznych w ekonomii i uzyskał pełne
prawa profesora Akadem ii Ekonomicznej
w Krakowie. [...]
Obszary, w których Profesor Ryszard Tadeusie
wicz prowadzi badania naukowe, to szeroko
pojęte zagadnienia biocybernetyki, automatyki
oraz informatyki. [...]
Ogromny dorobek naukowy prof. R. Tadeusie
wicza liczy ogółem ponad 570 prac wydanych
w renomowanych czasopismach naukowych
w kraju i za granicą oraz prezentowanych na
ponad dwustu konferencjach m iędzynarodo
wych i krajowych.
Profesor jest autorem ponad 70 monografii,
wielokrotnie wznawianych podręczników i in
nych książek. Ponadto ma również w swoim
dorobku sto kilkadziesiąt artykułów popularno
naukowych. Znany ze swego temperamentu nie
stroni od publicystyki, przede wszystkim doty
czącej istotnych problemów środowisk nauko
wych i szkolnictwa wyższego.

Komisji Badań Stosowanych KBN, którą to
funkcję sprawuje do dziś. [...]
Jako rektor AGH prof. R. Tadeusiewicz został
wybrany w 1999 roku przez rektorów uczelni
polskich członkiem prezydium Konferencji Rek
torów Autonomicznych
Szkół Polskich
(KRASP), przewodniczącym Konferencji Rekto
rów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Rekto
rów Uczelni Krakowskich (KRUK). W kolejnej
kadencji (2002-2005) pełni funkcję wiceprze
wodniczącego KRPUT i wiceprzewodniczące
go KRUK. Jak rektor AGH jest Profesor także
bardzo aktywnym członkiem Konferencji Rek
torów Europy (CRE), przekształconej potem
w Unię Europejskich Uniwersytetów (EUA),
oraz członkiem Polskiego Forum AkademickoGospodarczego.
Pięć uczelni nadało prof. R. Tadeusiewiczowi
godność doktora honoris causa: Międzynarodo
wy Uniwersytet ANSTED (z siedzibą w Wielkiej
Brytanii), Narodowy Uniwersytet Górniczy Ukra
iny (z siedzibą w Dniepropietrowsku), Politech
nika Częstochowska, Politechnika Wrocławska,
Uniwersytet Techniczny w Iwano-Frankiwsku
(Ukraina).
Pisząc opinię o naukowcu o tak bogatym i roz
ległym dorobku naukowym i profesorze, który
wykłada, organizuje zakłady i katedry w więk
szości uczelni Krakowa, o profesorze i rekto
rze, który bardzo aktywnie działa w najważniej
szych instytucjach naukowych naszego kraju,
warto na koniec zwrócić uwagę na niektóre
inne jeszcze talenty prof. R. Tadeusiewicza.
Otóż jest Profesor autorem książki i serii arty
kułów popularyzujących wiedzę dla dzieci. Jako
autor kilkudziesięciu odczytów popularyzują
cych wiedzę w Klubie Międzynarodowej Prasy
i Książki, uczestnik wielu audycji popularnonau
kowych w radio i telewizji, wyróżnia się prof.
R. Tadeusiewicz talentem oratorskim. Dowo
dem tego jest tytuł Mistrza Mowy Polskiej nada
ny Mu w 2002 roku w Teatrze Polskim w War
szawie za uzyskanie pierwszego miejsca
w ogólnopolskim otwartym konkursie. [...]
Biorąc pod uwagę ogromny dorobek naukowy,
dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski
Profesora stwierdzam z przekonaniem, że prof.
dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz zasługuje
w pełni na nadanie Mu godności i tytułu hono
rowego doktora honoris causa Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Uwzględniając powyższe
zwracam się do JM Rektora i Senatu Politech
niki Śląskiej o pozytywne zaopiniowanie wnio
sku przedstawionego przez Uniwersytet Zielo
nogórski o nadanie profesorowi Ryszardowi Ta
deusiewiczowi tego zaszczytnego tytułu."

W tajnym głosowaniu Senat jednomyślnie po
parł wniosek (46 głosami).
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Prof. R. Tadeusiewicz ma niezwykle bogaty do
robek dydaktyczny. Od 33 lat prowadzi nieprze
rwanie zajęcia dydaktyczne w Akademii Górni
czo-Hutniczej. Ponadto prowadził też wykłady
w wielu innych krakowskich uczelniach. [...]
Prof. R. Tadeusiewicz wypromował 48 dokto
rów, był recenzentem 159 rozpraw doktorskich
i 71 rozpraw habilitacyjnych, opiniował 61 wnio
sków profesorskich, opracował 8 wniosków
i opinii dotyczących nadania godności doktora
honoris causa, w tym laudację dla Ojca Świę
tego Jana Pawła II. [...]
Z uwagi na dorobek i autorytet naukowy prof.
R. Tadeusiewicz był powoływany do różnych ciał
opiniodawczych i doradczych, m.in. przez Prezy
denta RP, Premiera Rządu RP i ministrów. [...]
Od blisko 30 lat prof. R. Tadeusiewicz uczest
niczy w pracach dwóch komitetów PAN: Komi
tetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
oraz Komitetu Automatyki i Robotyki. W pierw
szym z tych komitetów jest od wielu lat prze
wodniczącym Sekcji Sieci Neuronowych i człon
kiem Sekcji Dydaktycznej, w drugim natomiast
wieloletnim przewodniczącym Sekcji Sensorów
i Receptorów. Bierze również udział w pracach
wielu Komisji PAN [...]. Działając w Polskiej
Akademii Umiejętności Profesor był współ
twórcą, a następnie wiceprzewodniczącym, po
wstałej w 1998 roku Komisji Geoinformatyki.
Jest również członkiem-korespondentem Wy
działu Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego
i dodatkowo uczestniczy w pracach Komisji Za
grożeń Cywilizacyjnych PAU. [...]
Prof. R. Tadeusiewicz jest stałym recenzentem
kilku czasopsm naukowych o zasięgu między
narodowym (m.in. Computer Vision and
Graphics, Signal Processing, Biological
Cybernetics), a także członkiem kolegiów reak
cyjnych kilku innych czasopism [...].
Prof. R. Tadeusiewicz współpracuje z wieloma
ośrodkami naukowymi, m.in. w USA, Australii
i w większości krajów europejskich. Wyniki tej
współpracy przyniosły Profesorowi członkostwo
(z wyboru) wielu międzynarodowych towarzystw
naukowych. Między innymi (w oparciu o mię
dzynarodowy balotaż i pisemne opinie czte
rech specjalnie powoływanych recenzentów)
otrzymał wysoką godność "Senior Member"
w prestiżowym The Institute o f Electrical and
Electronics Engineers.
Profesor był i jest wybieranym członkiem wielu
Rad Naukowych, działa też bardzo aktywnie
w wielu Ogólnopolskich Towarzystwach Nauko
wych. W dwóch pierwszych kadencjach (od
1990 roku) prof. R. Tadeusiewicz został wybra
ny na członka Komitetu Badań Naukowych. Po
upływie tych kadencji Profesor został przez kie
rownictwo KBN w trybie administracyjnym mia
nowany Przewodniczącym Sekcji Informatyki
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■ JM Rektor W. ZIELIŃSKI poinformował
o piśmie rektora Politechniki Łódzkiej, doty
czącym wszczęcia postępowania w sprawie
nadania tytułu i godności doktora h.c.
profesorowi
Peterowi
O fferm annowi
z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.
W porozumieniu z dziekanem Wydziału Me
chanicznego Technologicznego, prof. L. Do
brzańskim, Rektor zaproponował powołać na
recenzenta wniosku prof. dra hab. inż. Józefa
Wojnarowskiego.
Senat zaakceptow ał propozycję 45 głosami
przy jednym głosie przeciwnym.
■ JM Rektor W. ZIELIŃSKI poinformował
o piśmie rektora Politechniki Koszalińskiej, do
tyczącym wszczęcia postępowania w sprawie
nadania tytułu i godności doktora h.c. pro
fesorowi Henrykowi Hawrylukowi z Poli
techniki W rocławskiej. W porozum ieniu
z dziekanami Rektor zaproponował powołać na
recenzenta wniosku prof. dra hab. inż. Leszka
Dobrzańskiego.
Senat zaakceptow ał propozycję 40 głosami
przy czterech głosach przeciwnych i jednym
wstrzymującym się.
■ JM Rektor W. ZIELIŃSKI poinformował
o piśmie rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, dotyczącym wszczęcia postępo
wania w sprawie nadania tytułu i godności
doktora h.c. profesorowi Rom anowi
Neyowi. W porozumieniu z Dziekanem Wy
działu Górnictwa i Geologii, prof. K. Probie
rzem, Rektor zaproponował powołać na recen
zenta wniosku prof. dra hab. inż. Wiesława
Gabzdyla.
Senat zaakceptował propozycję jednomyślnie
(44 głosami).
■ W niosek Rady W ydziału Chem icznego
w sprawie nadania godności Honorowego
Profesora Politechniki Śląskiej profesorowi
M arianowi Taniewskiemu przedstawił prof.
J. ZAWADIAK.
Prof. dr hab. inż. Marian Taniewski uro
dził się 75 lat temu w Radomiu. Po wybuchu
drugiej wojny światowej rozpoczął wraz z ro
dziną tułaczkę po terenie Związku Radzieckie
go. Po repatriacji w 1946 roku do kraju ukoń
czył szkołę średnią w G liwicach, uzyskując
w 1948 r. świadectwo dojrzałości. Studia wyższe
ukończył w 1954 r. na Wydziale Chemicznym Po
litechniki Śląskiej. Od 1955 r. jest nieprzerwanie
związany z naszą Uczelnią. W 1959 r. obronił

pracę doktorską a następnie w 1962 r. - pracę
habilitacyjną. W 1969 r. Rada Państwa nadała
mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1975 r.
- profesora zwyczajnego.
Dorobek naukowy profesora Taniewskiego
obejmuje zarówno zagadnienia o charakterze
podstawowym, jak i stosowanym. Na szcze
gólną uwagę zasługuje tem atyka związana
z katalitycznymi i termicznymi przemianami wę
glowodorów, opisana w ponad 160 publikacjach
naukowych jak i kilku książkach. O znaczeniu
stosowanej ścieżki badań Profesora świadczy
10 patentów krajowych i 9 zagranicznych oraz
szereg wdrożeń w skali wielkoprzemysłowej.
Profesor Taniewski jest wybitnym, cenionym
i łubianym przez studentów nauczycielem aka
demickim. Dowodem uznania tej działalności
jest uzyskanie wyróżnienia "Złota kreda", przy
znawanego przez studentów Wydziału.
Profesor Taniewski jest znanym i bardzo cenio
nym autorytetem naukowym, o czym świadczy
fakt, iż recenzował blisko 50 prac doktorskich,
ponad 20 rozpraw habilitacyjnych oraz kilkana
ście wniosków o nadanie tytułu naukowego.
Profesor Taniewski brał aktywny udział w orga
nizacji nauki i przemysłu chemicznego w Pols
ce, zajmując szereg stanowisk, zarówno z no
minacji jak i z wyboru. Był członkiem Komitetu
Badań Naukowych, CK ds. Tytułu Naukowego
i Stopni Naukowych oraz Komitetu Nauk Che
micznych PAN. Pełnił funkcję dziekana Wydzia
łu Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz dy
rektora Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej
w Kędzierzynie-Koźlu.
Za działalność naukową i organizacyjną Profe
sor uzyskał m.in. Krzyże: Kawalerski, Oficerski
i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, licz
ne odznaczenia branżowe, nagrody za wybitne
osiągnięcia naukowe i techniczne oraz szereg
innych.

Senat zaakceptow ał propozycję 45 głosami
przy jednym głosie wstrzymującym się.
■ Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki w sprawie nadania godno
ści Honorowego Profesora Politechniki Śląs
kiej profesorowi Stanisławowi M ierzwiń
skiemu przedstaw ił Dziekan, prof. M. BO DZEK.
Głos w pełni popierający w niosek złożył
JM Rektor W. ZIELIŃSKI.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński
pełnił na Politechnice Śląskiej wiele odpowie
dzialnych funkcji: był kierownikiem Zakładu
Urządzeń Odpylających, dyrektorem Instytutu
Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania,
członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, prze

doktorantów i młodych pracowników naukowodydaktycznych Politechniki Śląskiej.

Senat zaakceptował propozycję 45 głosami
przy jednym głosie wstrzymującym się.
■ Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki w sprawie nadania godno
ści Honorowego Profesora Politechniki Śląs
kiej profesorowi Maciejowi Zarzyckiemu
przedstawił Dziekan, prof. M. BODZEK.
Głos w pełni popierający wniosek złożył Dzie
kan Wydziału Mechanicznego Technologiczne
go, prof. L. DOBRZAŃSKI.
W 2003 roku prof. zw. dr hab. inż. Maciej
Zarzycki obchodził 80. rocznicę urodzin
i 60-lecie pracy naukowej. Jest organizatorem
i twórcą Katedry Maszyn i Urządzeń Hydraulicz
nych, stanowiącej - obecnie jako zakład we
wnętrzny - jednostkę organizacyjną Instytutu
Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Prof. Ma
ciej Zarzycki był wieloletnim dziekanem Wy
działu Mechaniczno-Energetycznego; przez
dwie kadencje pełnił funkcję prorektora Poli
techniki Śląskiej oraz przez wiele lat był dyrek
torem Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycz
nych.
Prof. Maciej Zarzycki jest znanym autorytetem
w kraju i za granicą w dziedzinie maszyn i urzą
dzeń hydraulicznych i nestorem pracowników
naukowych w tej specjalności. Opublikował po
nad 200 prac naukowych, jest twórcą kilkuna
stu patentów krajowych i zagranicznych, wypro
mował 13 doktorów nauk technicznych, opie
kował się kilkoma przewodami habilitacyjnymi.
Na przestrzeni lat zgromadził olbrzymi dorobek
inżynierski, gdyż przez 22 lata łączył pracę za
wodową w przemyśle z pracą w Politechnice
Śląskiej. Brał bezpośredni udział i kierował kon
struowaniem wielu typoszeregów pomp dla po
trzeb górnictwa, energetyki i innych gałęzi prze
mysłu oraz brał udział i kierował projektowa
niem wielu układów pompowych i obiektów hy
draulicznych. Wielokrotnie otrzymał nagrody in
dywidualne i zespołowe Ministrów Nauki, Szkol
nictwa Wyższego i Techniki oraz Górnictwa
i Energetyki za osiągnięcia naukowe. Został od
znaczony wieloma wysokimi odznaczeniami
państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. Posiada również
liczne odznaczenia resortowe i wojewódzkie.
Prof. M. Zarzycki był członkiem i przewodniczą
cym wielu rad naukowych jednostek badawczorozwojowych i instytutów naukowych. Był rów
nież członkiem rad programowych wydawnictw
naukowych i technicznych. Od szeregu lat ak
tywnie działa w Komitecie Budowy Maszyn
i Komitecie Górnictwa PAN, w których sprawo
wał odpowiedzialne funkcje. Będąc uznanym
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wodniczącym Senackiej Komisji Inwestycyjnej.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński był ini
cjatorem i organizatorem budowy Hali Techno
logicznej Wydziału Inżynierii Środowiska i Ener
getyki, siedziby laboratorium Katedry OWiTO,
promotorem i organizatorem laboratorium ba
dawczego i dydaktycznego Katedry. Prof. dr
hab. inż. Stanisław Mierzwiński w znaczącym
stopniu przyczynił się do rozwoju dziedziny
Ogrzewnictwa, wentylacji i techniki odpylania
na Politechnice Śląskiej i w całym kraju. Wniósł
duże zasługi w kształcenie kadr naukowo-badaw
czych, wypromował ośmiu doktorów i dwóch dok
torów habilitowanych.
Główne obszary zainteresowań naukowo-ba
dawczych prof. dr hab. inż. Stanisława Mierz
wińskiego to badania zjawisk przepływowych
w procesach wentylacji i w urządzeniach ochro
ny powietrza oraz gospodarowanie energią
w budownictwie. Jego główne osiągnięcia to
utworzenie szkoły prowadzącej badania w za
kresie aerodynamiki stosowanej, związanej
z poprawą efektywności i zmniejszeniem uciąż
liwości obiektów przemysłowych dla środowi
ska, rozwinięcie metod modelowania i badania
procesów aerodynamicznych wentylacji prze
mysłowej oraz procesów cieplnych w budownic
twie. W dorobku prof. dr hab. inż. Stanisława
Mierzwińskiego znajduje się około 150 publika
cji, w tym ponad 110 prac oryginalnych, 5 książ
kowych i około 35 zagranicznych.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński repre
zentował - i nadal reprezentuje - Politechnikę
Śląską w wielu komisjach i komitetach nauko
wych. Był członkiem CK ds. Tytułu Naukowe
go i Stopni Naukowych przy Prezydium Rady
Ministrów (1994-1997), członkiem Prezydium
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz
przewodniczącym Sekcji Ogrzewnictwa i Wen
tylacji, przewodniczącym Sekcji T07G i T09
KBN (1991-2001), członkiem Komisji Klimaty
zacji Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa
w Paryżu (1991-1995), członkiem Polskiego
Komitetu Światowej Rady Energii (od 1992),
członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Utyli
zacji Odpadów oraz Komisji Energetyki Oddzia
łu PAN w Katowicach (od 1970). Zasiadał w ra
dach naukowych: Instytutu Metali Nieżelaznych
w Gliwicach (1970-1978), IPIŚ-PAN w Zabrzu
(1978-1994), OBR Klimawent Katowice (19701991). Prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński
jest przedstawicielem Polski w Komitecie Wy
konawczym Programu "Energy Conservation in
Buildings and Community Systems" Międzyna
rodowej Agencji Energii w Paryżu (od 1993).
Głęboka wiedza, prawość, rzetelność i sumien
ność, cechujące prof. dra hab. inż. Stanisława
Mierzwińskiego, sprawiły, że jest on osobą po
wszechnie szanowaną i wzorem dla studentów,
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autorytetem i ciesząc się zaufaniem społeczno
ści akademickich w wielu uczelniach prof. Za
rzycki był przez trzy kolejne kadencje członkiem
CK ds. Tytułu i Stopni Naukowych, a ostatnio
został powołany na kolejną, czwartą kadencję.
Prof. M. Zarzycki był członkiem i przewodniczą
cym Sekcji Eksploatacji, Wibroakustyki i Dia
gnostyki Maszyn i System ów w KBN. Jest
członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej
w Polsce.

Senat zaakceptow ał propozycję 42 głosami
przy jednym głosie przeciwnym i dwóch
wstrzymujących się.
■ Wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środo
wiska i Energetyki w sprawie mianowania
prof. dr. hab. inż. Jolanty Bohdziewicz na
stanowisko profesora zwyczajnego w Insty
tucie Inżynierii Wody i Ścieków przedstawił
Dziekan, prof. M. BODZEK.
Pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Ka
dry Naukowej przedstaw ił przew odniczący
Komisji, Prorektor M. DOLIPSKI.
Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz
jest zatrudniona w Uczelni od 1973 roku. Sto
pień doktora uzyskała w 1984 roku w Instytu
cie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Za
brzu, zaś doktora habilitowanego w 1994 roku
w Politechnice Łódzkiej. Tytuł profesora uzyska
ła z początkiem 2002 roku. Reprezentuje inży
nierię środowiska i technologię chem iczną spe
cjalizując się w technologii wody i ścieków. Jej
zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień:
- technik membranowych,
- ciśnieniow ych technik m em branowych
w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków,
- reaktorów i bioreaktorów mem branowych
w biotechnologii środowiskowej,
- osadów ściekowych i ich przeróbki.
Prof. J. B ohdziew icz ma w dorobku 133
(po uzyskaniu tytułu naukowego - 24) publika
cje, w tym: 3 monografie, 5 skryptów, 20 (3) ar
tykułów w czasopismach zagranicznych, 6 (2)
artykułów w obcojęzycznych czasopismach pol
skich, 26 (4) artykułów w ogólnokrajowych cza
sopismach naukowych, 7 (3) artykułów w czaso
pismach lokalnych, 34 (5) referaty na konferen
cjach zagranicznych, 3 (1) referaty na konferen
cjach międzynarodowych w Polsce, 29 (6) refe
ratów na konferencjach krajowych. Uzyskała rów
nież 1 patent krajowy i uczestniczyła w 41 (5) nie
publikowanych opracowaniach naukowych i pro
jektach. Była promotorem 3 (1) przewodów dok
torskich; obecnie prowadzi jeden otwarty prze
wód. Sporządziła 15 (8) recenzji prac doktorskich
i jedną recenzję rozprawy habilitacyjnej.
W Politechnice Śląskiej pełniła lub pełni nastę
pujące funkcje:

- prodziekana ds. studenckich w latach 1996-

2002 ,
- kierownika specjalności "Systemy ochrony
wód i gleby" od 2002 roku,
- kierownika studiów podyplomowych na Wy
dziale w latach 1998-2000,
- redaktora działowego ZN Politechniki Śląs
kiej serii "Inżynieria i ochrona środowiska" od
1994 roku,
- pełnomocnika dziekana ds. reformy studiów
na kierunku Inżynieria i ochrona środowiska
w latach 1999-2002.

Senat zaakceptował wniosek 45 głosami przy
jednym głosie wstrzymującym się.
■ Prezentując przełożone materiały obrazują
ce planowaną liczbę grupogodzin w roku
akademickim 2004/2005 Prorektor R. WILK
zwrócił uwagę na niepokojący wzrost planowa
nych kwot na godziny ponadwymiarowe. Rek
tor W. ZIELIŃSKI zaapelował do dziekanów
0 wnikliw ą analizę przedstawionych danych
1 wyciągnięcie wniosków.
■ Prorektor R. WILK przedstawił i omówił ta
belaryczne dane porównujące stan studiów
doktoranckich w latach 2003 i 2004. Obec
nie na studiach dziennych jest 594 słuchaczy
(nieco mniej niż w 2003 roku), zaś na zaocz
nych 238 (nieco więcej niż w 2003 roku).
Zwrócił uwagę na fakt, że na Wydziale Auto
matyki, Elektroniki i Informatyki aż 40 dokto
rantów zalega z obroną pracy doktorskie. Dzie
kan J. RUTKOWSKI wyjaśnił, że dotyczy to
doktorantów zaocznych, którym trzyletni cykl
studiów (RAu prowadzi większość doktoran
tów w tym właśnie trybie) nie daje dużych
szans terminowej obrony, nie wpływa to jed
nak na obniżenie sprawności w promocjach
doktorskich.
■ W ramach spraw bieżących i wolnych
wniosków poruszone zostały tematy:
- intensywnych starań Uczelni w pozyskiwa
niu środków w ram ach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio
nalnego,
- udziału doktorantów w Kolegium Elekto
rów,
- powołania nowego kierunku studiów "Bez
pieczeństwo i higiena pracy",
- udziału studentów w organach kolegialnych
Uczelni.
Głos zabierali (zwłaszcza w sprawie powoła
nia kierunku "BHP"): Rektor W. ZIELIŃSKI,
prof. L. DOBRZAŃSKI, prof. J. ZAWADIAK

• 5 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI wziął
udział w spotkaniu noworocznym w Rybniku,
zorganizowanym przez Prezydenta Miasta,
z przedstawicielami środowisk gospodarczych.
Spotkanie było połączone z wręczeniem
corocznych nagród Prezydenta firmom,
które osiągnęły najlepsze wyniki gospodarcze
w 2004 roku.
• 7 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI wziął
udział w koncercie noworocznym, zorganizo
wanym w Gliwickim Teatrze Muzycznym
przez Prezydenta Miasta, połączonym z wrę
czeniem Nagrody Prezydenta Gliwic.
• 7 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji na
rzecz Politechniki Śląskiej, które pod przewod
nictwem prezydenta Gliwic, prof. Zygmunta
Frankiewicza, odbyło się w Urzędzie Miejskim.
• 10 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI wziął
udział w spotkaniu zorganizowanym w Katowi
cach przez redakcję "Dziennika Zachodniego",
gdzie wystąpił w roli "Mikołaja", obdarowując
prezentem wylosowanego czytelnika gazety.
• 10 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
przewodniczył posiedzeniu Senackiej Komisji
ds. Kadry Naukowej.
• 13 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI wziął
udział w uroczystości otwarcia nowego labo
ratorium na Wydziale Chemicznym, zbudowa
nego za środki przyznane przez Fundację na
rzecz Nauki Polskiej w ramach programu
MIL AB. Laboratorium będzie służyło potrze
bom Europejskiego Studium Doktoranckiego
"Nowoczesne Materiały Polimerowe" zorgani
zowanego we współpracy Politechniki Śląskiej,
Zakładu Karbochemii PAN oraz placówek Aka
demii Nauk w Pradze i Dreźnie (Więcej o labo
ratorium w rubryce "Godne odnotowania").
• 13 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
przewodniczył posiedzeniu Prezydium Rady

Naukowej Śląskiego Centrum Zaawansowanyóch Technologii.
• 15 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI wziął
udział w uroczystości przyznania "Laurów
Umiejętności i Kompetencji 2004", zorganizo
wanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach. W kolejnej, 13. edycji Laurów,
Diamentowy Laur otrzymali: Vaclav Havel prezydent Republiki Czeskiej w latach 19932003 oraz Tadeusz Mazowiecki - pierwszy pre
mier III. RP. Należy również zaznaczyć, że Pla
tynowy Laur otrzymała, między innymi, Akade
mia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Ka
towicach, a Złoty Laur - GIG w Katowicach.
• 17 stycznia br. Prorektor W. CHOLEWA
przewodniczył posiedzeniu Senackiej Komisji
ds. Godności Honorowych.
• 18 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI spo
tkał się z dyrektorem departamentu MENiS,
prof. Tadeuszem Szulcem, celem omówienia
bieżących spraw związanych z funkcjonowa
niem Uczelni.
• 18 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI oraz
Prorektor W. CHOLEWA spotkali się w Gli
wicach z dr. Andrzejem Siemaszko, dyrektorem
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Europejskich oraz z prof. Z. Śmieszkiem, dy
rektorem IMN, celem omówienia współpracy
w ramach Platform Technologicznych.
• 18 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Sterują
cego projektu "Sieć efektywnej komercjaliza
cji technologii - projekt pilotowy w Gliwi
cach", które pod przewodnictwem prof. J. Kaźmierczaka odbyło się w Urzędzie Miasta Gli
wice.
• 18 stycznia br. Prorektor W. CHOLEWA
uczestniczył w podpisaniu kolejnej umowy
o współpracy na 2005 r. pomiędzy Fiat Auto
Poland a Politechniką Śląską.
• 19 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI oraz
Dyrektor ds. Personelu i Organizacji dr Mario
Liberale podpisali kolejną umowę o współpra
cy na 2005 rok pomiędzy Politechniką Śląską
a Fiat Auto Poland.
• 19 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI wraz
z prorektorami spotkał się z nowym Konsulem
generalnym RFN, dr. Helmutem Schópsem,
z którym omawiali możliwości współpracy
z niemieckimi uczelniami i przemysłem.
• 19 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Platform
Technologicznych, które odbyło się w Sali Se
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prof. K. PROBIERZ, prof. M. BODZEK, prof.
J. RUTKOWSKI, student M. PŁONKA, Pro
rektor K. WILK.
Prof. A. BLACH poinformowała o powołaniu
prof. J. Zawadiaka na kolejną kadencję jako
członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Red.
(na podstawie zapisu posiedzenia)
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natu. Gościem spotkania był dyrektor Krajowe
go Punktu Kontaktowego programów badaw
czych UE, dr A. Siemaszko. Treść referatu dra
A. Siemaszko została wysłana pocztą elektro
niczną do wszystkich dziekanów, dyrektorów
instytutów i kierowników katedr przez mgr
D. Obracaj z RPK przy Politechnice Śląskiej.
• 19 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tabli
cy upamiętniającej wybitnego profesora Wy
działu Budownictwa, doktora h.c. Politechni
ki Śląskiej, Stefana Kaufmana oraz w nadzwy
czajnym posiedzeniu Rady Wydziału Budow
nictwa.
• 26 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w spotkaniu noworocznym Od
działu Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towa
rzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso
wanej, które pod przewodnictwem prof. Maria
na Pasko odbyło się w Klubie Pracowników
Politechniki Śląskiej (relacja w rubryce "God
ne odnotowania").
• 27 stycznia br. Rektor W. ZIELIŃSKI oraz
Prorektor W. CHOLEWA wzięli udział
w otwarciu dwóch pracowni komputerowych
na Wydziale Mechanicznym Technologicznym,
przyznanych przez Prezydenta RP w ramach
konkursu "Internet w Szkole".
• 27 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
uczestniczył w konferencji nt. "Jednostki ba
dawczo-rozwojowe na rzecz gospodarki opar
tej na wiedzy", która odbyła się w warszaw
skim Domu Technika.
• 28 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI
przewodniczył szóstemu posiedzeniu Rady Na
ukowej Śląskiego Centrum Zaawansowanych
Technologii (szczegóły - patrz w rubryce "God
ne odnotowania").
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AKTY NORMATYWNE
UCZELNI
W styczniu 2005 roku ukazały się następujące
wewnętrzne akty normatywne Rektora Poli
techniki Śląskiej:
- Zarządzenie nr 10/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 3 stycznia 2005 roku
zm ieniające zarządzenie w sprawie obo
wiązków jednostek organizacyjnych i ko
mórek administracyjnych Politechniki Śląs

kiej w zakresie stosowania ustawy - Prawo
zamówień publicznych
Zarządzenie nr 11/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 3 stycznia 2005 roku
w sprawie zasad planowania zamówień pu
blicznych w Politechnice Śląskiej
Zarządzenie nr 12/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 21 stycznia 2005 roku
w sprawie zbierania i segregowania powsta
jących lub wytwarzanych w Politechnice
Śląskiej odpadów
Zarządzenie nr 13/03/04 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 24 stycznia 2005 roku
w sprawie powołania na rok 2005 Uczelnia
nej Komisji ds. Studenckich Praktyk i Obo
zów Naukowo-Badawczych
Zarządzenie nr 14/03/04 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 25 stycznia 2005 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie składu
Komisji Mieszkaniowej
Zarządzenie nr 15/04/05 Rektora Politech
niki Śląskiej z dnia 26 stycznia 2005 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w struktu
rze organizacyjnej Wydziału Architektury
Pismo Okólne nr 10/04/05 Rektora Poli
techniki Śląskiej z dnia 11 stycznia 2005
roku w sprawie zasad realizacji dostaw
sprzętu komputerowego i oprogramowania
Pismo Okólne nr 11/04/05 Rektora Poli
techniki Śląskiej z dnia 24 stycznia 2005
roku w sprawie zmiany przedstawicieli ZNP
w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki oraz
Senackiej Komisji Statutowej
Pismo Okólne nr 12/04/05 Rektora Poli
techniki Śląskiej z dnia 24 stycznia 2005
roku w sprawie ustanowienia Pełnomocni
ka Rektora ds. Gospodarki Substancjami,
Preparatami i Odpadami Niebezpiecznymi
Pismo Okólne nr 13/04/05 Rektora Poli
techniki Śląskiej z dnia 27 stycznia 2005
roku w sprawie terminów rekrutacji na stu
dia w roku akademickim 2005/2006 w Po
litechnice Śląskiej.
M. Rzepka

STOPNIE NAUKOWE,
TYTUŁY, STANOWISKA
■ Zakończone doktoraty
•

dr inż. Anna MICHALEWICZ
ur. 18.09.1972 r. w Oleszycach, Instytut Fi
zyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Marian
Nowak. Temat pracy: "Niejednorodność
optyczna cienkich warstw In-Se". RMF
12.01.2005 r.

•

dr inż. Adam SZAROWICZ
ur. 19.04.1976 r. w Mikołowie, doktorant
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Infor
matyki. Promotor - prof. dr hab. inż. Stani
sław Kozielski. Temat pracy: "Artificial
Intelligence for Animated Autonomous
Agents". RAu, 18.01.2005 r.
dr inż. Magdalena KOŁODZIEJSADLOK
ur. 10.09.1974 r. w Dąbrowie Górniczej,
doktorantka Wydziału Chemicznego. Pro
motor - prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski. Temat pracy: "Badania procesów
elektrochemicznych na granicy faz elektroda-roztwór metodą AFM in situ". RCh,
19.01.2005 r., z wyróżnieniem

•

dr inż. Mariola PIGULLA
ur. 20.09.1975 r. w Zbrosławicach, dokto
rantka Wydziału Chemicznego. Promotor dr hab. inż. Stanisław Krompiec, prof. nzw.
w Pol. Śląskiej. Temat pracy: "Kompleksy
rodu i rutenu w syntezie enamin i enamidów". RCh, 19.01.2005 r.

•

dr inż. Mirosława ZYDROŃ
ur. 26.08.1075 r. w Knurowie, doktorantka
Wydziału Chemicznego. Promotor - prof. dr
hab. Irena Staneczko-Baranowska. Temat
pracy: "Chromatografia cieczowa w anali
zie amin biogennych, metyloksantyn i ich
metabolitów". RCh, 19.01.2005 r., z wyróż
nieniem

•

dr inż. Anna JASIK
ur. 26.07.1974 r. w Dąbrowie Górniczej,
doktorantka Wydziału Inżynierii Materiało
wej i Metalurgii. Promotor - prof. dr hab.
inż. Jerzy Okrajni. Temat pracy: "Mecha
niczne właściwości implantów ortopedycz
nych jako skutek oddziaływania czynników
materiałowych i procesów adaptacyjnych".
RM, 25.01.2005 r.

•

dr inż. Marzena KUCZYŃSKACHAŁADA
ur. 26.12.1974 r. w Katowicach, doktorant
ka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Me
talurgii. Promotor - prof. dr hab. inż. Remi
giusz Sosnowski. Temat pracy: "Determi
nanty budowy systemu zarządzania środo
wiskowego w przedsiębiorstwie hutni
czym". RM, 25.01.2005 r.

•

dr inż. Jarosław GRZESIEK
ur. 28.08.1958 r. w Gliwicach, Katedra Pod
staw Systemów Technicznych. Promotor dr hab. inż. Teodor Winkler, prof. nzw.

w Pol. Śląskiej. Temat pracy: "Metody pro
jektowania dróg transportu w systemach
technicznych". RMT, 26.01.2005 r.

■ M i a n o w a n i e na s t a n o w is k o
p r o fe s o ra z w y c z a j n e g o
•

prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
i Organizacji Produkcji, od 1.01.2005 r.

•

prof. dr hab. inż. Jolanta MAŚLIŃSKASOLICH
Katedra Fizykochemii i Technologii Poli
merów, od 1.01.2005 r.

• prof. dr hab. inż. Ryszard K. WILK
Instytut Techniki Cieplnej, od 1.01.2005 r.
U. Czapla

Dział Współpracy
z Zagranicą informuje
•

Europa nadal chce finansować
badania
Komisja Europejska rozpoczęła już przygoto
wania do 7.PR, publikując w połowie grudnia
wyniki konkursu, w ramach którego zidentyfi
kowano obszary tematyczne badań w 7PR.
Szczegóły tej akcji dostępne są na stronie
http://europa.eu.int/comm/research/future/
index_en.html .
6. Program Ramowy realizowany w latach
2002-2006 powoli dobiega już końca. Istnieją
jeszcze szanse udziału w ostatnich konkursach
ogłaszanych przez Komisję Europejską.
Dotychczasowy dorobek Politechniki Śląskiej
w 6.PR to:
- 7 podpisanych kontraktów, w ramach któ
rych na 2005 rok zaplanowano otrzymanie
ze środków UE ponad 335.000 Euro,
- 3 kolejne projekty znajdują się obecnie na
etapie negocjacji i planowane jest podpisa
nie w 2005 roku kontraktów i uruchomie
nie tych projektów.
W porównaniu z 5 Programem Ramowym,
gdzie Politechnika Śląska zrealizowała
(lub nadal realizuje) 12 projektów, można za
łożyć, że całkowity wynik naszej Uczelni na
koniec 6.PR będzie porównywalny z 5.PR. Za
praszamy zatem Państwa do zaktywizowania
swojego udziału w projektach europejskich
i wzięcia udziału w konkursach w ramach
6.PR, których lista prezentowana jest na dru
giej stronie:
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Lp.

Tematyka badań

1

Genomika i biotechnologia dla
zdrowia człowieka
Technologie społeczeństwa
informacyjnego
Nanotechnologie i nauka o
materiałach
Aeronautyka i przestrzeń
kosmiczna
Jakość i bezpieczeństwo żywności

2
3

Otwarcie
Konkursu

Zamknięcie
konkursu

2005 rok

Planowany
budżet
konkursu

539 M€

httD://wwwmrdis.lu/fD6/lifesdhealth

1.120 M€

httD^/fD6.corriK.lii/tD6/call details.cf

370 M€

httD://fD6.cordis.lu/nmD/calls.cfm

7 M€

httD://fo6.cordis.lu/fD6/calls acłivitv.

64 M€
160 M€
123 M€

httD7/fb6.cordis.lu/food/calls.cfm

htto://www.cordis.lu/fD6/citizens.htm

.htm

16.11.2004

22.03.2005

m?CALL ID=174

08.12.2004

Czerwiec 2005

17.03.2005
15.09.2005
marzec 2006
czerwiec 2005
07.09.2005
Grudzień 2005
Grudzień 2005

08.12.2004

13.04.2005

116 M€

02.03.2005
04.10.2005

24 M€

11

08.09.2005
18.05.2005
15.02.2006
18.05.2005
17.05.2006
118.01.2006
15.02.2006
05.07.2005

220 M€
92 M€

Maria Curie - stypendia
indywidualne
Badania i Innowacje

maj 2005
grudzień 2004
lipiec 2005
styczeń 2005
styczeń 2006
wrzesień 2004
lipiec 2005
05.04.2005

12
13

Infrastruktury badawcze
Nauka i społeczeństwo

04.11.2004
15.12.2004

03.03.2005
10.05.2005

4
5
6
7
8

9
10

Zrównoważony rozwój, zmiany
globalne i ekosystemy
Obywatele i sprawowanie władzy
w społeczeństwie opartym na wiedzy
Integrating and strengthening the
foundations of the European
Research Area.
Maria Curie - Sieci Naukowe
Maria Curie - ToK
Maria Curie - Konferencje i kursy

Szczegóły

17.12.2002
marzec 2005
24.07.2004

cfm?ID ACTIVITY=213

httoV/www.conJis.lu/fo6/sustdev.htm

h#D^Awvw.cordis.lu/fD6/coordination.
htm

httD^/www.cordis.lu/fD6/mobil'(tv.htm

24,5 M€
219 M€
10,5 M€

httD^/www.cordis.lu/fD6/innovation.
htm

145 M€
1,25 M€

httD://www.cordis.lu/fD6/r infra.htm
httD^/www.c»rdis.lu/fD6/societv.htm

Źródło: Ostatnie wersje W orkprogramme w poszczególnych priorytetach

Szczegóły dotyczące tych konkursów można
znaleźć pod wskazanymi adresami w intemecie, a także w sieci Punktów Kontaktowych, do
której należy m.in. Regionalny Punkt Kontak
towy przy Politechnice Śląskiej.
RPK działa w strukturze Działu Współpracy
z Zagranicą i udziela informacji o potrzebnych
dokumentach, konstrukcji projektu, wymogach
formalnych, kosztach uprawnionych, sposo
bach realizacji projektu, jego rozliczaniu itp.
Zapraszamy
Nasz adres:
RPK Politechnika Śląska,
ul. Akademicka 2a, pokój 44
44-100 Gliwice,
Tel. 32/237 20 92, 32/237 19 98,
fax 32 237 24 50,
e-mail: epicentre@polsl.gliwice.pl
K. Markiewicz-Sliwa
•

Fundusze Strukturalne na projekty
celow e
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Dziale
Współpracy z Zagranicą przypomina o trwają
cym konkursie w ramach Funduszy Struktural
nych na działanie 1.4.1 "Projekty celowe obej
mujące badania stosowane i prace rozwojowe:
wyłącznie w zakresie badań przemysłowych
i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez

przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw
samodzielnie albo we współpracy z instytucja
mi sfery B+R" oraz na działanie 1.4.4 "Projek
ty celowe realizowane przez CZT".
W przypadku działania 1.4.1 wnioski składać
mogą przedsiębiorstwa samodzielnie lub we
współpracy z jednostkami naukowymi, nato
miast działanie 1.4.4 i zasady aplikowania
w ramach Śląskiego Centrum Zaawansowa
nych Technologii opisane zostały w listopado
wym numerze "Z życia Politechniki Śląskiej"
w 2004 r.
Konkurs ten ogłoszony został przez Minister
stwo Nauki i Informatyzacji, a nabór wniosków
odbywa się w trybie ciągłym do 30 czerwca
2006 r. lub do wyczerpania środków finanso
wych. Indykatywne wsparcie na działanie 1.4.1
wynosi 89,1 min Euro, natomiast na działanie
1.4.4 jest to kwota 11,9 min Euro.
Dofinansowanie dla projektów zależy od kil
ku czynników i przedstawia się następująco:
1. Badania przemysłowe - czyli badania ma
jące na celu pozyskanie nowej wiedzy, któ
ra może być przydatna do opracowania no
wych albo znaczącego udoskonalenia istnie
jących produktów, procesów lub usług, sta
nowiące część badań stosowanych:
Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowa
nych plus:

Szczegółowe informacje w sprawie przygoto
wania, składania i rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 SPOWKP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw) oraz wzo
ry wniosków i lista wymaganych załączników
znajdują się na stronie internetowej MNil
(www.mnii.gov.pl) w zakładce poświęconej
Działaniu 1.4 http://www.mnii.gov.pl/mnii/
index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=378
& news_id=1159&layout=2&page=text) oraz

na stronie internetowej Ministerstwa Gospo
darki i Pracy www.konkurencyjnosc.gov.pl.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Re
gionalnym Punkcie Kontaktowym przy Dziale
Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej.
A. Ober
• W yjazdy, przyjazdy...
W styczniu br. zanotowano 87 wyjazdów zagra
nicznych do 17 krajów: Chiny (1), Czechy (10),
Dania (41), Finlandia (3), Francja (2), Holan
dia (2), Indie (1), Irlandia (2), Kolumbia (1),
Korea Południowa (1), Niemcy (5), Rosja (1),
Szwecja (8), Ukraina (1), USA (1), Wielka
Brytania (3), Włochy (4).
Głównym celem wyjazdów były staże, kursy
i studia - 64.
W tym samym okresie Uczelnię odwiedziły
3 osoby z Ukrainy (2) i Włoch (1).
H. Papkala

Z ŻYCIA CKI
• 5 stycznia br. w Kamieniu k/Rybnika odby
ło się tradycyjne spotkanie noworoczne, któ
rego gospodarzem był prezydent Miasta Ryb
nika - Adam Fudali. W spotkaniu uczestniczy
li m.in. JM Rektor - prof. Wojciech Zieliński,
prof. Joachim Kozioł - dyrektor CKI i doc.
Szczepan Wyra - pełnomocnik rektora ds. Ze
społu Szkół Wyższych.
• 13 stycznia br. w Laboratorium Nowocze
snych Technologii Przemysłowych odbyło się
spotkanie dotyczące projektu "Odziedzicz pra
cę" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
"EQUAL", którego celem jest ułatwianie wy
chodzenia i powrotu do pracy osobom bezro
botnym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawi
ciele: Wydziału Organizacji i Zarządzania
z dziekanem Wydziału prof. Andrzejem Karbownikiem i prodziekanem prof. Janem Misz
talem, Centrum Kształcenia Inżynierów oraz
Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej.
• 21 stycznia br. w rybnickim muzeum odby
ło się noworoczne spotkanie członków i przy
jaciół Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnic
kiego Okręgu Przemysłowego. W czasie spo
tkania Piramidami Wiedzy, Fachowości i Przy
jaźni uhonorowano m.in. Tomasza Tumasa
i Wiesława Chmielewskiego - architektów,
którzy zaprojektowali rybnicki Zespół Szkół
Wyższych.
J. Katuszonek
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- jeśli projekt zgodny z celami 6.PR to do
datkowo +15% kosztów kwalifikowanych;
- jeśli projekt nie jest zgodny z 6.PR, ale jest
realizowany w konsorcjum przedsiębior
stwa + jednostki naukowe lub wyniki badań
są upowszechniane i publikowane to dodat
kowo 10% kosztów kwalifikowanych;
- jeśli badania prowadzone są przez MSP sa
modzielnie lub we współpracy z jednostka
mi naukowymi to dodatkowo 10% kosztów
kwalifikowanych.
Po zsumowaniu wszystkich punktów dofinan
sowanie dla tego etapu nie może przekroczyć
75% kosztów kwalifikowanych.
2. Badania przedkonkurencyjne - czyli doty
czące przekształcenia wyników badań prze
mysłowych na plany, założenia lub projek
ty nowych, zmodyfikowanych lub udosko
nalonych produktów, włączając w to wyko
nanie prototypu nieprzydatnego komercyj
nie, stanowiące część prac rozwojowych;
badania te nie obejmują rutynowych lub
okresowych zmian dokonywanych w pro
duktach, liniach produkcyjnych, procesach
produkcyjnych, istniejących usługach i in
nych prowadzonych działaniach, nawet je 
śli te zmiany stanowią ulepszenie:
Dofinansowanie 25% kosztów kwalifikowa
nych plus:
- jeśli projekt zgodny z celami 6.PR to do
datkowo +15% kosztów kwalifikowanych;
- jeśli projekt nie jest zgodny z 6.PR, ale jest
realizowany w konsorcjum przedsiębior
stwa + jednostki naukowe lub wyniki badań
są upowszechniane i publikowane to dodat
kowo 10% kosztów kwalifikowanych;
- jeśli badania prowadzone są przez MSP sa
modzielnie lub we współpracy z jednostka
mi naukowymi to dodatkowo 10% kosztów
kwalifikowanych.
Po zsumowaniu wszystkich punktów dofinan
sowanie dla tego etapu nie może przekroczyć
50% kosztów kwalifikowanych.
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GORĄCY
LODOWY BAL |
Z nadejściem Nowego Roku każdy rozsądny
student po cichutku (żeby się nie przerazić) za
czyna liczyć dni do zbliżającej się wielkimi
krokami sesji. Jak grzyby po deszczu mnożą się
zaliczenia, zbliżają się terminy oddania projek
tów, a gdzie tu jeszcze odrobić zaległe labora
toria? Stres i nieprzespane noce potęgują kosz
mar nadchodzących dni, czyli sesji.
Z taką perspektyw ą trudno jest się bawić
i świętować dopiero co ujrzany Nowy Rok.
Któż z absolwentów wyższej uczelni nie zna
tego uczucia?
Pragnę jednak donieść, że są jeszcze takie
miejsca na naszej Szanownej Uczelni, gdzie
obowiązek nauki i koniec semestru niekoniecz
nie musi wiązać się studentom z przykrymi
przeżyciami.
Zajęcia "wuefu" na lodowisku "Tafla", bo
o tym miejscu i o takich ćwiczeniach będzie
dalej mowa, w sesji egzaminacyjnej kończą się
u nas nie egzaminem, ale - uwaga! - Balem
P rzebierańców . To już taka tradycja, która
trwa od początku prowadzenia przez Ośrodek
Sportu zajęć nauki jazdy na łyżwach dla stu
dentów, podtrzymywana pieczołowicie przez
nauczycieli. Ostatnie zajęcia, które kończą cały
semestr trudnej i wyczerpującej fizycznie na
uki jazdy na łyżwach, studenci spędzają w at
m osferze iście odmiennej od tej, jaka po
wszechnie panuje na uczelni w czasie sesji.
Obowiązkiem wszystkich uczestników tej wspól
nej zabawy, jest przyjście na lodowisko w pomy
słowym przebraniu i - oczywiście - dobrym na
stroju. Biorąc udział w zabawie studenci dosko
nalą poznane elementy jazdy na łyżwach, takie
jak: jazda przodem i tyłem, przeplatanka przo
dem i oczywiście tyłem oraz zatrzymanie płu
giem, półpługiem, równoległe itd. A to wszyst
ko przy dobrej karnawałowej muzyce.
W tym roku tradycji również stało się zadość,
bale się odbyły 11 i 13 stycznia. Obszerny fo
toreportaż z tych wspaniałych zabaw można
podziwiać na drugiej stronie okładki tego nu
meru, jak również na stronie internetowej
Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej. I tak oto
mieliśmy w tym roku takich przebierańców,
jak: księżniczki, rycerze, duchy i potwory. Do
pisały też różnego rodzaju zwierzątka: kotki,
biedronki, króliczki itp. stwory. Wyjątkowa
moda w tym sezonie panowała na księży i pa
storów - na wszystkich grupach doliczyliśmy
się ich aż sześciu. Nie sposób jest wymienić
tutaj wszystkich przebierańców, bo była ich

ogromna ilość. Na naszą uwagę zasłużyły po
stacie czarownic, pod przebraniem których kry
li się, o dziwo, panowie. Natomiast dreszcze
zimna budziły osoby przebrane za pływaków
(niektórzy przyszli tylko w czepku, slipach
i koszulkach z krótkim rękawkiem!).
Wszystkie bale rozpoczynały się wspólną za
bawą w korowodach. Prowadzący zabawę na
uczyciel (również w przebraniu) tak kierował
wszystkimi, aby poruszali się w określonym
układzie i umownym kierunku. Ten taniec trosz
kę przypominał poloneza, tak często tańczonego
na studniówkach. Były tam więc: jazda w parach,
czwórkach, a nawet szesnastkach, szpalery i prze
jazdy slalomem, słowem - wyśmienita zabawa i
doskonały sprawdzian umiejętności.
Potem przychodził czas na krótka przerwę,
a następnie jazdę dowolną przy muzyce. Ko
lejnym ważnym punktem Lodowego Balu był
konkurs na najbardziej oryginalne przebranie.
Osoby, które przystąpiły do tej rywalizacji mu
siały zaprezentować swój strój, przejeżdżając
w efektownym stylu przed wszystkimi, rów
nież przed Komisją Konkursową. Rywaliza
cja była bardzo zacięta, a sędziowie wiele razy
mieli nie lada problem z wyłonieniem zwycięz
cy. Ogółem, we wszystkich balach, nagrodzo
no aż czterdziestu studentów przebierańców.
Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody
w postaci wolnego wstępu na lodowisko, na
zajęcia rekreacyjno-sportowe w nadchodzącym
semestrze letnim 2004/2005.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom!
Przy tej okazji należało by wymienić studentów
z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
którzy wyróżniali się na tle innych grup studenc
kich pomysłowością, zaangażowaniem i humo
rem podczas całej zabawy. Jak żadna inna grupa
studencka prawie w całości pojawili się na zaję
ciach w oryginalnych przebraniach.
Z niecierpliwością czekamy na następną edycję
Lodowego Balu, o czym z pewnością doniesie
my na łamach biuletynu "Z Życia Politechniki".
J. Moskwiak

NAJDŁU ŻSZY TUNEL
X X I W IE K U
Prof. Krystian Probierz
Jesienią ubiegłego roku, dzięki uprzejmości
prof. Franka Otto z Technische Fachhochschule
w Bochum, wspólnie z grupą tam tejszych
profesorów i praktyków zajmujących się geotechniką, miałem okazję zwiedzić niecodzien
ne miejsce, jakim jest plac budowy tunelu,
a w rzeczy samej kopalnię. Kilkudniowa wy
prawa, podczas której przejechaliśmy samo

tu - prześlicznie położonej w alpejskiej doli
nie miejscowości Sedrun (+1435 m npm we
dług wskazań mojego GPS-u). W dolinie
Sedrun (fot. 1, 2, 3) {fotografie od 1 do 7 są
zamieszczone na czwartej stronie okładki),
słynnej także z dobrych warunków do uprawia
nia sportów zimowych, znajdują się źródła
Renu (Vorderrhein), zaś sam rejon zlokalizo
wany jest w kantonie Graubiinden (Gryzonia).
W kantonie tym, gdzie używany jest bardzo
egzotycznie brzmiący język retoromański,
przywitano nas serdecznie tradycyjnym zwro
tem "cordial beinvegni". Dogodny dojazd do
miejscowości Sedrun, jak i samego miejsca
budowy tunelu czyli kopalni, możliwy jest za
sadniczo albo od wschodu od stolicy Gryzonii
- Chur, względnie od zachodu, czyli od znanej
stacji klimatycznej i narciarskiej Andermatt
położonej na podobnej jak Sedrun wysokości.
W tym drugim przypadku należy jednakże po
konać koleją lub samochodem, podwyższają
ce wyraźnie poziom adrenaliny, serpentyny
prowadzące do przełęczy OberalppaB (+2044 m).
Dojazd do Andermatt możliwy jest natomiast
od północy, autostradą A-2 z kierunku Bazylea, Zurych, Lucerna lub koleją do miejscowo
ści Góschenen (fot. 4), a następnie koleją lub
samochodem przez niesamowity granitowy
"diabelski wąwóz" Schóllenenschlucht, który
kiedyś wyznaczał granicę cesarstwa, a do póź
nego średniowiecza był nieprzejezdny. Droga
do Andermatt od południa (Lugano i Medio
lanu) wiedzie od miejscowości Airolo przez
przełęcz św. Gottharda (+2108 m). Jeśli ktoś
jest spragniony większych emocji może doje
chać do Andermatt także od zachodu, lecz wte
dy musi pokonać serpentyny przełęczy Furka
(+243 lm). Gwoli przypomnienia - większość
przełęczy alpejskich tego rejonu (i nie tylko)
jest zazwyczaj zamknięta dla ruchu samocho
dów od listopada do kwietnia. Nasz dojazd do
Sedrun
poprzez
"diabelski
wąwóz"
i przełęcz OberalppaB odbył się nie bez prze
szkód, chociaż byliśmy wyposażeni w zimowe
ogumienie i łańcuchy. Kopalnia w Sedrun jest
nietypowa jak na nasze warunki, bowiem po
zbawiona jest wież szybowych (fot. 5, 6, 7).
Nietypowy jest również urobek, którym jest
granitowe kruszywo. Część tego urobku jest
wykorzystywana do wytwarzania betonu na
miejscu, a reszta kierowana jest na inne szwaj
carskie budowy. Rygory ochrony środowiska
i krajobrazu nie zezwalają na tworzenie hałd
(podobnie jest w naszym górnictwie, jednak
że nie wszyscy chcą zauważyć, że wiele hałd,
zresztą zagospodarowywanych, jest skutkiem
technologii z ubiegłych dziesiątków, a nawet
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chodem ponad 3,5 tys. km, dostarczyła niezwy
kle intensywnych wrażeń. Zapewne większość
z Czytelników doskonale się orientuje, że pod
przełęczą św. Gottharda znajduje się już tunel,
który wydatnie ułatwia podróż na trasie Medio
lan - Zurych. Gwoli historycznej prawdy nale
ży dodać, że tunel ten, liczący niespełna 16 km,
wydrążono w granitowym masywie w latach
1872-1882. W początkowych latach budowy
tunelu do kruszenia skal używano czarnego
prochu, bowiem dynamit jeszcze nie był do
stępny. Warto także dodać, że przy jego budo
wie zatrudniano przeciętnie prawie 5,5 tys. lu
dzi, zaś w roku 1875 z powodu dramatycznie
trudnych warunków pracy (m.in. słaba wenty
lacja, wysoka temperatura w wyrobisku) wy
buchł strajk, w którym poległo czterech górni
ków. Tunel drążono równocześnie z dwóch
stron (z Goeschenen i Airolo) ze średnim po
stępem w wyrobiskach 800 m/rok zaś najwy
żej położony punkt tunelu osiąga wysokość
+1150 m npm. Czy można zatem jeszcze coś
nowego napisać o tunelu pod przełęczą św.
Gottharda? Otóż tak, a w moim przekonaniu
będą to informacje które zainteresują nie tyl
ko miłośników nauk o ziemi i górnictwa oraz
turystów i podróżników. Drążony aktualnie
w masywie granitowym tunel (w istocie są drą
żone dwa równoległe wyrobiska) jest najdłuż
szy na świecie i będzie miał 57 km długo
ści. Po jego ukończeniu długość wyraźnie prze
wyższy rozmiarami tunel pod kanałem La
Manche. Jedyne podobieństwa nowego tunelu
do dotychczas istniejącego to nazwa oraz miej
sca wlotu i wylotu, reszta to "świat z innej baj
ki", inne technologie i współczesna technika
górnicza, którą kanał TV Discovery przedsta
wił w cyklu "Inżynieria ekstremalna". Budowę
tunelu pod przełęczą św. Gottharda, umożliwia
jącego ruch pociągów z prędkością ponad
200 km/h i drążonego równocześnie z pięciu
miejscowości: Erstfeld (na północy), Amsteg,
Sedrun (w środkowej części), Faido oraz
Bodio (na południu), rozpoczęto w kwietniu
1996 roku. Najwyższa rzędna spągu tunelu
osiągnie poziom +550 m npm. Zakończenie
prac górniczych, które rozpoczęto od drążenia
sztolni i szybów, a w dalszej kolejności same
go tunelu, przewiduje się zgodnie z rygory
stycznie przestrzeganym harmonogramem prac
pod koniec 2007 r. Oddanie tunelu do użytku
powinno nastąpić w pierwszej połowie 2011 r.,
a więc prawie cztery lata trwać będą prace
związane z tworzeniem niezbędnej infrastruk
tury, w tym kolejowej oczywiście też. Moja
znajomość problematyki budowy tunelu ogra
nicza się do poznania jego centralnego punk
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setek lat). Zjazd do kopalni odbywa się rów
nież w sposób inny od nam powszechnie zna
nego na Śląsku: najpierw kolejką linowo-szynową, a dalej kolejką szynową na powierzch
ni i w sztolni dojazdowej o długości niespełna
1 km do szybu. Sztolnia ta spełnia również
funkcje wentylacyjne. Nadszybie usytuowane
jest w sztolni wydrążonej w masywie skalnym
i to jest przyczyną, że nie ma wież wyciągo
wych. Przewidziane jest wydrążenie dwóch
szybów o głębokości po 800 m zaś same pod
szybia usytuowane są na głębokości +547 m
npm. Średnice drążonych tunelów wynoszą
około 15 m, więc imponująco musi również

Głowica do pełno średnicowego drążenia tuneli
(z prospektu Alptransit)

Łukowa obudowa metalowa

prezentować się łukowa obudowa metalowa
(fot. 8). Technika wykonywania tunelu jest
dwojaka - albo za pomocą materiałów wybu
chowych w otworach wywierconych przy uży
ciu dwugłowicowego urządzenia samojezdne-

le prace są prawnie zakazane). Drążone w tu
nelu skały to głównie krystaliczne gnejsy i intruzje granitowe, a także nieco mniej zwięzłe
fyllity i dolomity. Stanowią one części składo
we najważniejszych masywów centralnych Alp
- Aaru i Gottharda. Przed rozpoczęciem budo
wy dokonano oczywiście rozpoznania geolo
gicznego za pomocą otworów wywierconych
z powierzchni. Na bieżąco prowadzone jest
rozpoznanie skał występujących w przodku za
pomocą pełno rdzeniowej wiertnicy poziomej
umożliwiającej wiercenie nawet 500-metrowych otworów (fot. 11). Temperatura skał
w tunelu dochodzi nawet do ponad 45°C, co
uzależnione jest od grubości nadkładu docho
dzącego w niektórych miejscach nawet do po
nad 2300 m i wymaga intensywnej wentylacji
i klimatyzacji. Sztolnia i szyby w Sedrun, prze
widziane głównie jako element ułatwiający
działanie w warunkach awaryjnych, mogą zo
stać również wykorzystane jako stacja prze
siadkowa (Porta Alpina) pomiędzy liniami ko
lejowymi Zurych - M ediolan (w tunelu), a
ważną dla turystyki regionu i Szwajcarii linią
kolejową Zermatt - St. Moritz.

Wiercenie otworów na ładunki materiałów
wybuchowych

go (fot. 9) lub za pomocą pełno średnicowe
go drążenia (fot. 10) urządzeniem "wiertarką
tunelowe,j" o długości niemal 400 m, które wy
konuje także kotwienie, obudowę wstępną (na
tryskową), tubingową oraz ostateczną obudo
wę betonową o grubości do 25 cm. Osiągane
postępy robót górniczych przy drążeniu,
łącznie z wykonaniem ostatecznej obudowy,
dochodzą nawet do 70 m tygodniowo, a prze
ciętnie nieco ponad 60 m (w soboty i niedzie-

Wiertnica rdzeniowa do rozpoznawania występują
cych w przodku tunelu skał

miona" geoturystyki - specjalności nauczania,
której pierwsi absolwenci uzyskają dyplom już
w tym roku akademickim.

NOWOŚCI W MUZEUM
GEOLOGII ZŁÓŻ
Prof. Krystian Probierz

Z końcem listopada ub. roku w holu Wydziału
Górnictwa i Geologii otwarto kolejną już wy
stawę minerałów i skamieniałości. Dzięki życz
liwości sponsorów Wydział uzyskał dwie pięk
nie przeszklone gabloty wystawiennicze (fot.
1), w tych zaś z kolei wyeksponowa
no nowe nabytki i dary dla muzeum
pozyskane w ciągu ostatnich dwu lat.
W ekspozycji można wyróżnić dwie
części: w pierwszej pomieszczono na
bytki, czyli kamienie szlachetne i de
koracyjne, a także meteoryty, zaś
w pozostałej znajdują się głównie minerały lubińskiego zagłębia miedziowego oraz skamieniałości pozyskane
jako dary. Wydaje się, że pozyskane
okazy minerałów w istotny sposób
uzupełniają posiadaną kolekcję muze
alną. Do szczególnie cennych zaliczyć
można: akwamaryny z okolic NerPrzebieg trasy łączącej aglomeracje północnego i południowego
czyńska na Syberii oraz z Syczuanu
przedpola Alp, której częścią składową jest omawiany tunel
w Chinach (fot. 2) {fotografie od 2 do
lub nawet tylko na szerszą skalę. Polskie gór
7 zamieszczono na trzeciej stronie okładki),
nictwo, dla którego byłaby to szansa na rozwój
agaty z Brazylii, aurypigment z płn. Kaukazu,
(i zatrudnienie ludzi, co ma znaczenie przy na
azuryty znad Bajkału oraz z Maroka, piękny
szym nieprzyzwoicie wysokim bezrobociu),
okaz bałtyckiego bursztynu, celestyn
dysponuje odpowiednią technologią i techniką.
z Madagaskaru (fot. 3), erytryn, czyli kwiat ko
Mamy podobnie wykształconą i wysoko kwa
baltowy z Maroka, fuchsyt, czyli mika chromo
lifikowaną kadrę, mamy też tą samą patronkę
wa z Brazylii, różne odmiany kwarcu m.in.
św. Barbarę i nie musimy mieć absolutnie żad
ametyst z inkluzjami oraz tzw. kwarc fantomo
nych kompleksów, co osobiście potwierdzam.
wy z Minas Gerais w Brazylii (fot. 4), mala
Jakże inaczej wyglądałby dzisiejszy ruch samo
chit z Konga, labrador z Madagaskaru, lapis
chodowy w Gliwicach, gdyby bodajże w 1994
lazuli z Pakistanu, piromorfit z Chin, rozelit
roku ówczesne władze miasta przyjęły propo
z Maroka, rubiny z Chin, RPA i Tanzanii oraz
zycję jednej z katedr naszego Wydziału. Pro
szmaragdy z Yunnan w Chinach (fot. 5).
ponowano wtedy budowę tunelu pod Gliwica
Akwamaryn (zazwyczaj niebieskozielony od
mi jako alternatywy dla obwodnicy. Można są
barwy morskiej wody) podobnie jak szmaragd
dzić, że gdyby nie panujące wtedy "uczulenie
(zielony) to cenione kamienie szlachetne, od
na górnictwo" tunel mógłby być już gotowy,
miany minerału berylu, czyli krzemianu bery
a koszty jego budowy nie byłyby wcale rażąco
lu i glinu. Kryształy berylu dochodzą nieraz do
wyższe od cytowanych przez prasę aktualnych
bardzo dużych rozmiarów, największe spośród
kosztów niektórych odcinków autostrad.
nich osiągnęły nawet 6 m i masę 19 t (w sta
Może w przyszłości "pogoda dla górnictwa" z po
nie Maine, USA). Szmaragd swoją intensyw
żytkiem dla całego społeczeństwa będzie lepsza?
nie zieloną barwę zawdzięcza domieszkom
Jeszcze na zakończenie - otóż wspomniałem
chromu. Wzmianki o nim znane są już z Biblii,
w tym tekście o turystyce, górnictwie, nieco
wspomina o nich Teofrast (372-287 p.n.Chr.)
o geologii a więc "wyczerpałem klasyczne zna
i Pliniusz Starszy (23-70 r.). Na zachowanym
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Koszty budowy tunelu przekroczą kwotę 7 mld
franków szwajcarskich, z czego jedynie 15%
to kredyty bankowe, reszta środków pochodzi
z podatku VAT i akcyzy na paliwa, a aż 55%
z opłat za ruch i tranzyt samochodów ciężaro
wych. Pozwoli to skrócić czas przejazdu na tra
sie Zurych - Mediolan z obecnych 3 h 40 min
(ekspres Cisalpino) do 2 h 40 min w 2014 roku,
jednakże największą aczkolwiek niewymierną
wartością tego projektu jest dogodne połącze
nie aglomeracji miejskich północnego i połu
dniowego przedpola Alp (fot. 12). Oszczędni
Szwajcarzy planują budowę dalszych tuneli,
bowiem taka jest przyszłość i konieczność dla
rozwoju transportu. Szkoda, że w naszym kra
ju nie przewiduje się budowy tuneli w ogóle
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W ystawa została przygotowana wspólnie
z Panią Martą Ligenzą, oprawę plastyczną wy
konał mgr Czesław Żydaczewski, zaś fotogra
fie dr inż. Marek Marcisz.

G O D N E
O D N O T O W A N IA
•
Gabloty w holu Wydziału Górnictwa i Geologii

papirusie egipskim jest wzmianka, że w XVI w.
p.n.Chr. znane były kopalnie szmaragdów
w Górnym Egipcie na wschód od Assuanu.
Rzymianie wydobywali szmaragdy w Alpach
Salzburskich w Habachtal (wg K. Maślankiewicz, 1982; K. Probierz, 2001).
Celestyn jest siarczanem strontu i nieraz two
rzy piękne szczotki krystaliczne. Występuje
w skałach osadowych, bierze udział w budo
wie szkieletów organizmów. W Polsce wystę
puje w pogipsowych skałach węglanowych to
warzyszących siarce rodzimej w okolicy Tar
nobrzega, a także w rejonie Pszowa i Kokoszyc
na Śląsku (A. Bolewski, A. Manecki, 1993).
Prezentowane meteoryty to metaliczne, z Ar
gentyny (fot. 6) oraz z Australii Zachodniej,
a także tektyty z północnej części Wietnamu.
Okaz meteorytu z Campo del Cielo w Argen
tynie o masie 148,2 g i zawierającym 6,6% ni
klu jest meteorytem żelaznym. Znajdowany
jest od 1576 roku na polu kraterów o tej na
zwie i w okolicy. Największe okazy osiągały
masę kilkunastu ton. Przypuszcza się, że są to
resztki rozbitej planetoidy.
Druga część wystawy obejmuje dary przeka
zane na rzecz Muzeum przez naszych wystaw
ców na giełdach minerałów i sympatyków,
m.in. Henryka Rutyny z Lubina, laureata XX
Jubileuszowej Giełdy - zdobywcy I nagrody
ufundowanej przez Prezydenta Miasta Gliwi
ce, a także Panów Tadeusza Sochy i Dawida
Maczuby z Wałbrzycha, Stanisława Jantury
z Chęcin i mgr inż. geologa górniczego Woj
ciecha Retmana. Kolekcja H. Rutyny stanowi
niemal kompletny zbiór minerałów występują
cych w naszym zagłębiu miedziowym, a więc
zarówno minerały kruszcowe pierwotne i wtór
ne (chalkozyn, chalkopiryt, bornit, kowelin,
pirotyn,), jak i współwystępujące (markasyt,
galena). Ponadto różnie wykształcone krysz
tały halitu (soli kamiennej) i druzy gipsu
(fot. 7). Do tych okazów dołączono skamienia
łości: łodzikowate z Maroka oraz amonit i ząb
rekina.

D ziałalności C entrum E dukacji
w M ech atronice

R a p o r t za r o k 2 0 0 4
1. Zrealizowane przedsięwzięcia
• Współorganizacja V European International
Workshop on Research and Education
Mechatronics REM 2004, Cedzyna 30.092.10.2004, pod patronatem Komitetu Elek
trotechniki PAN
• Organizacja konferencji przyznana przez
m iędzynarodową
sieć
N etwork
of
Mechatronics University REM
• Udział 80 naukowców z 15 krajów
• Temat przewodni: "New Trends and Issues
in Mechatronics: From Education, through
Research, to Industrial Application"
• M ateriały konferencyjne - 60 referatów,
368 str., ISBN 83-88906-95-x
• Udział dwóch rektorów uczelni niemieckich
oraz przew odniczącego Scandinavian
Association of Mechatronics
• Relacja w "Z życia Politechniki Śląskiej",
październik 2004
• W spółorganizacja VI Międzynarodowych
Warsztatów Doktoranckich OWD 2004 pod
patronatem dziekanów W ydziałów Elek
trycznych, Elektroniki, Automatyki i Infor
matyki w Polsce oraz IEE w Londynie
- udział ponad 100 doktorantów ze
wszystkich uczelni technicznych w Pol
sce oraz z Czech, Słowacji, Słowenii,
Litwy, Ukrainy i Białorusi
- udział 17 wybitnych profesorów-ekspertów
- 6 zaproszonych wykładów (w tym pro
fesorów z University o f Southampton
(Wielka Brytania) i Institute of Medical
Biomathematics (Israel)
- materiały konferencyjne - 6 woluminów,
480 str., ISBN 83-915991-8-3
- poszerzająca się liczba referatów z za
kresu mechatroniki
- relacja i fotoreportaż "Z życia Politech
niki Śląskiej", listopad 2004
2. Współpraca zagraniczna z innymi centrami
i sieciami
• Czynny udział w seminarium nt. działalnoś
ci i współpracy subcentrów UICEE w Niem

•

•

•

3.
•

•

4.

Plany

na

rok

2005

1. Współorganizacja VII Międzynarodowych
Warsztatów Doktoranckich, Wisła, 2005
2. Czynny udział w konferencji VII Internatio
nal Workshop on Research and Education
in Mechatronics REM 2005, Francja
3. W spółpraca z subcentrami Centre of
Maritime Engineering Education (CMEE)
przy Akademii Morskiej w Gdyni oraz
Centre for Engineering Management and
Agrobusiness (CEMAE) przy Politechnice
Częstochowskiej
4. Współopieka nad Kołem Naukowym Mechatroników na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Śląskiej
K. Kluszczyński
• W ielka O rkiestra Świątecznej
Pom ocy
Jak co roku, Wielka Orkiestra Świątecznej Po
mocy grała 9 stycznia 2005 r. dla potrzebują
cych - tym razem na zakup sprzętu dla nowo
rodków. Wsparcie ze strony Uczelni zostało

«
jr k

U
nn— t j —m - ____ 1w#P*rciu 1pomocy udało nam si«
‘ 1 000 *ł wGliwicach na »prz«t

odnotowane reprodukowanym powyżej dyplo
mem.
Red.
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•

czech i Polsce, 9.09.2004, University of
Wismar, Niemcy - referat
Uczestnictwo w otwarciu European
Headquarter of the UICEE w Wismarze
Uczestnictwo w otwarciu UICEE subcentre
w Politechnice Częstochowskiej (prof.
B. Pochopień, prof. K. Kluszczyński, mgr
G. Kłapyta)
Utrzymywanie łączności i współpracy
z UICEE Headquarter w Melbourne (Au
stralia)
Utrzymywanie stałej łączności i współpra
cy z International Network of Mechatronics
Universities (REM)
Działalność publikacyjna
Artykuł w jubileuszowym wydaniu Global
Journal of Engineering Education, vol. 8,
nr 1, K. Kluszczyński: "Centre for Educa
tion in Mechatronics CEM at Silesian University of Technology"
Referat - K. Kluszczyński, B. Pochopień,
W. Zieliński, Z. Pudłowski na temat rozwo
ju mechatroniki i CEM na Politechnice
Śląskiej, VII UICEE Annual Conference on
Engineering Education, Indie, 9-13.02.2004
Współopieka nad Kołem Naukowym Mechatroników na Wydziale Elektrycznym Po
litechniki Śląskiej
- wycieczka naukowa - Politechnika War
szawska
- wycieczka naukowa - AGH Kraków
- inspirowanie studenckich prac badaw
czych z zakresu mechatroniki

• CARITAS dziękuje
Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej, ks. Ru
dolf Badura, pisze w liście do JM Rektora:
"Niniejszym w imieniu Caritas Diecezji Gli
wickiej składam serdeczne podziękowanie za
dar pieniężny w kwocie 671,60 zł, który został
zebrany podczas koncertu opłatkowego. Po
wyższa kwota zostanie przeznaczona na doży
wianie młodzieży.".
Nagłówek listu ozdabia piękna sentencja
M. Seemanna:
"Braniem napełniasz ręce,
dawaniem serce."
Red.
• VI Posiedzenie Rady Naukowej
Śląskiego Centrum
Z aaw ansowanych Technologii
28 stycznia br. Prorektor M. DOLIPSKI prze
wodniczył szóstemu posiedzeniu Rady Nauko
wej Śląskiego Centrum Zaawansowanyóch
Technologii z następującym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dra
inż. Manfreda Jaschika z Instytutu Inżynierii
Chemicznej PAN do rady naukowej ŚCZT
w miejsce dra inż. Antoniego Dubisa
w związku z jego przejściem na emeryturę.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji
prof. dra hab. Jana Zawadiaka z pełnienia
funkcji koordynatora WPB.2 w ŚCZT i po
wołanie w jego miejsce prof. dra hab. inż.
Stefana Baja.
3. Przedstawienie założeń projektu "Tworze
nie sieci współpracy Śląskiego Centrum
Zaawansowanych Technologii na poziomie
regionalnym" realizowanego w ramach
Działania 2.6 ZPORR od 1.01.2006 do
31.12.2006.
- Prezydium Rady Naukowej organizuje
Biuro Zarządu
- Koordynatorzy WPB organizują swoje
sekretariaty.
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4. Powołanie zespołu ds. opracowania statutu
ŚCZT oraz wzoru umowy między ŚCZT
a przedsiębiorstwami na przygotowanie i re
alizację projektów celowych w ramach poddziałania 1.4.4 SPO WKP.
5. Podjęcie uchwały w sprawie procedury po
wołania kierownika projektu celowego:
- kandydat organizuje przedsiębiorstwo
(lub grupę przedsiębiorstw) wdrażające
oraz ZZB z udziałem minimum 3 uczest
ników ŚCZT;
- powyższe kandydat zgłasza koordynato
rowi WPB;
- koordynator WPB wnioskuje do Rady
Naukowej poprzez jej przewodniczące
go o powołanie kierownika projektu ce
lowego;
- kierownika projektu celowego powołu
je Rada Naukowa mocą uchwały.
Red.
•

Stypendium Fulbrighta dla
m gr inż. arch. M ichała Stangla
Pan Prodziekan Wydziału Architektury, prof.
J. Radziewicz-W innicki, przekazał redakcji
miłe (i dla Uczelni i dla Zainteresowanego) pi
smo z dyrekcji Polsko-Amerykańskiej Komi
sji Fulbrighta, skierowane do mgra inż. Micha
ła Stangla, następującej treści:
"Z prawdziwą przyjemnością informuję, że de
cyzją Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta otrzymał Pan stypendium Fulbrighta
w kategorii Junior na okres 5 miesięcy w roku
akademickim 2005-2006. Stypendium zapew
nia pokrycie kosztów utrzymania i ubezpiecze
nia. Koszt podróży do USA opłaci Minister
stwo Edukacji Narodowej wspólnie z Komisją
Fulbrighta.
Uprzejmie informuję, że w tegorocznym kon
kursie stypendia Junior przyznano szesnastu
osobom, pięć umieszczono na liście rezerwo
wej. W najbliższym czasie dokumenty osób
nominowanych zostaną przesłane do zatwier
dzenia przez J. William Fulbright Scholarship
Board w Waszyngtonie.
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz życze
nia owocnego pobytu na stypendium w USA."
Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze na
W ydziale i czwarte na Uczelni stypendium
Fulbrighta.
Redakcja dołącza się do gratulacji i życzeń.
Red.
• Spotkan ie now oroczne PT E T iS
W dniu 26 stycznia br. w klubie pracowników
Politechniki Śląskiej odbyło się tradycyjne spo
tkanie noworoczne członków Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa

Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
W spotkaniu wzięli udział członkowie - profe
sorowie i doktorzy z Politechnik Śląskiej
i Opolskiej oraz z przemysłu, pracujący w ob
szarze szeroko rozumianej elektrotechniki.
Część oficjalną spotkania prowadził przewod
niczący Oddziału, prof. dr hab. inż. Marian Pasko, który serdecznie przyw itał wszystkich
przybyłych gości. Wśród znakomitych gości,
których wszystkich trudno byłoby wymienić,
byli JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr
hab. inż. Piotr Wach, prorektor tejże uczelni prof.
dr hab. inż. Jerzy Skubis, prorektor Politechniki
Śląskiej prof. dr hab. inż. Marian Dolipski. Po
krótkim powitaniu zgromadzeni uczcili minutą
ciszy pamięć członków Oddziału, którzy odeszli
od nas na wieczny spoczynek.
W trakcie spotkania zostały wręczone nomina
cje czterem nowym członkom PTETiS z tere
nu Oddziału. Tradycyjnie też została wręczo
na nagroda za najciekawsze artykuły opubliko
wane w Zeszytach Naukowych Politechniki
Śląskiej serii "Elektryka", "Automatyka"
i "Elektronika" oraz w Zeszytach Naukowych
Politechniki Opolskiej serii "Elektryka".
W tym roku Jury uznało za najciekawszy cykl
artykułów dotyczących badania zjawisk wystę
pujących wokół uzwojeń transformatorów,
opublikowany w Zeszycie Naukowym Poli
techniki Opolskiej "Elektryka" nr 54, 2004,
autorstwa mgra inż. Macieja Zdanowskiego.
Tradycyjna nagroda to okolicznościowy dy
plom oraz akwarela gliwickiego artysty zwią

Wręczenie mgr. inż. M aciejowi Zdanowskiemu
nagrody za najciekawszy artykuł 2004 roku

zanego z Politechniką Śląską, dra M ariana
Bietkowskiego. Dr Marian Bietkowski przygo
tował niespodziankę w postaci siedmiu małych
akwareli, które zostały rozlosow ane wśród
zgromadzonych gości.

• A PSP - działalność polskich
funduszy ekologicznych
12 stycznia br. odbyły się kolejne zajęcia Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych.
Tematem przewodnim była polityka ekologicz
na Polski po przystąpieniu naszego kraju do
Unii Europejskiej. Na wstępie krótki referat
wygłosiła Joanna Kwapisz - główny specjali
sta w Departamencie Polityki Ekologicznej Mi
nisterstwa Środowiska. Mgr Joanna Kwapisz
scharakteryzowała najważniejsze działania po
dejmowane przez Ministerstwo w ostatnim

Zdaniem Prezesa w województwie śląskim fi
nansowanie inwestycji proekologicznych jest
sprawą kluczową dla dalszej poprawy stanu
środowiska. W woj. śląskim rocznie przezna
cza się ponad 1,2 mld zł na inwestycje ekolo
giczne. Spora część tej kwoty to środki przy
znane przez WFOŚiGW.
Z kolei głos zabrał prezes Narodowego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej Jan Hawrylewicz. Mówił o systemie finan
sowania polityki ekologicznej realizowanym
przez kierowany przez niego Fundusz. Sporo
uwagi poświęcił wsparciu samorządów i przed
siębiorstw w inwestycjach dostosowujących
nasz kraj do standardów Unii Europejskiej.
Jednym z punktów jego wystąpienia, który
wzbudził ożywioną dyskusję uczestników były
przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych
źródeł energii. Wspomniał, że przedsiębiorcy
realizujący projekty z zakresu energetyki od
nawialnej (alternatywnych źródeł energii)
mogą uzyskać pożyczki o preferencyjnym
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Spotkanie zostało uświetnione koncertem forte
pianowym, wykonanym przez studenta IV roku
Akademii Muzycznej w Katowicach Piotra Sałajczyka. Znakomite wykonanie utworów Fry
deryka Chopina dostarczyło uczestnikom spo
tkania niezapomnianych przeżyć artystycznych.
Następnie w miłej i serdecznej atmosferze od
było się spotkanie towarzyskie, w czasie któ
rego w licznych podgrupach dyskutowano nie
tylko o PTETiSie i jego przyszłości.
M. Pasko

Odsłonięcie tablicy NFOŚiGW

Prezes WFOŚiGW Wiesław Siwczak podczas
prezentacji

okresie. Zwróciła uwagę na realizację dyrek
tyw unijnych, w tym na kwestię handlu emisją.
Kolejnym mówcą był Wiesław Siwczak - pre
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wystąpienie prezesa NFOŚiGW Jana Hawrylewicza

oprocentowaniu - 0,3 stopy redyskontowej we
ksli ogłaszanej przez NBP w skali roku.
W przerwie wykładu nastąpiła uroczystość od
słonięcia tablic upamiętniających wsparcie pol
skich funduszy ekologicznych dla Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych. Tabli
cę upamiętniającą zasługi Narodowego Fundu
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
odsłonili prezes NFOŚiGW Jan Hawryle! wicz oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Ma
teriałowej i Metalurgii prof. Leszek Blacha.
W latach 1994-1996 NFOŚiGW przyznał
uczelni wysoką dotację na cele edukacji eko
logicznej, realizowanej przez AmerykańskoPolskie Studium Podyplomowe.
Z kolei dokonano odsłonięcia tablicy upa
miętniającej zasługi Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Katowicach. Aktu odsłonięcia doko
nali prezes WFOŚiGW Wiesław Siwczak
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Otwarcie laboratoriów połączone było ze spo
tkaniem dyskusyjnym, zorganizowanym przez
polskich profesorów Studium pod hasłem:
"Polska Akademia Nauk i uczelnie - współpraca,
czy konkurencja". W spotkaniu, poza JM Rek
torem prof. Wojciechem Zielińskim i Dziekanem
Wydziału Chemicznego prof. Jerzym Suwińskim,
wzięło udział wielu przedstawicieli kierownictwa
Polskiej Akademii Nauk oraz jej instytutów, jak
również liczne grono wybitnych przedstawicieli
polskiej nauki związanych z uczelniami oraz
Kolejna tablica odsłonięta
pracownicy i doktoranci Wydziału Chemiczne
oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej
go. Wśród uczestników byli m.in. wiceprezes
PAN - prof. J. Lipkowski, dyrektor Instytutu
i Metalurgii prof. Leszek Blacha.
Chemii Organicznej PAN prof. M. Chmielew
Tablice znajdują się na ścianie frontowej Wy
działowego Centrum Studiów Podyplomowych
ski, prezes Śląskiego Oddziału PAN w Kato
obok odsłoniętej w dniu 16 listopada ubiegłe
wicach prof. Z. Bojarski oraz dyrektorzy
go roku podczas uroczystego seminarium
dwóch śląskich placówek PAN. W spotkaniu
wzięli udział również m.in. rektor Uni
wersytetu Opolskiego prof. J. Musielok,
dyrektor Instytutu Chemii w tym uniwer
sytecie prof. Krystyna Czaja i dziekan
Wydziału Chemii Politechniki Rzeszow
skiej prof. H. Galina.
W trakcie spotkania okazało się, że kontro
wersyjny na pierwszy rzut oka temat był
skuteczną zachętą do ożywionej dyskusji.
Wielokrotnie podkreślano dobre efekty bli
skiej współpracy Zakładu Karbochemii
PAN w Gliwicach z Wydziałem Chemicz
Uczestnicy wykładu w holu Wydziałowego Centrum
nym,
czego rezultatem jest m.in. udział
Studiów Podyplomowych
obydwu placówek w Europejskim Stu
z okazji 10-lecia Amerykańsko-Polskich Stu
dium Doktoranckim, wspólne wykorzystywadiów Podyplomowych tablicy upamiętniającej
wkład Elektrowni Łaziska. Po przerwie, pod
czas której wykonano wspólne zdjęcie uczest
ników studiów z prezesem funduszu i dzieka
nem wydziału, dyrektor Departamentu Fundu
szy Strukturalnych Ministerstwa Środowiska
Wojciech Stawiany omówił rolę instytucji we
współfinansowaniu projektów ekologicznych.
Na zakończenie wywiązała się ożywiona dys
kusja. Zebrani podkreślili znaczącą rolę, jaką
polskie fundusze ekologiczne odgrywają we
współfinansowaniu inwestycji.
J. Barglik
•
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O twarcie zm odernizow anych
laboratoriów Europejskiego Studium
Doktoranckiego "Nowoczesne
M ateriały Polim erowe"
13 stycznia br. odbyło się na Wydziale Chemicz
nym oficjalne otwarcie laboratoriów Europejskie
go Studium Doktoranckiego, zmodernizowanych
dzięki dotacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Laboratoria zlokalizowane są w Katedrze Fizy
kochemii i Technologii Polimerów.

nie aparatury naukowej, skuteczne działania
w zakresie pozyskiwania środków finansowych
oraz wspólne organizowanie Gliwickich Semi
nariów Polimerowych.
Niektórzy z dyskutantów podkreślając potrze
bę współpracy uczelni i PAN zwracali jednak
uwagę, że pewna konkurencja może być ko
rzystna dla utrzymania wysokiego poziomu na
ukowego prowadzonej działalności badawczej.
M. Śmiga-Matuszowicz

W iadomości z Chóru Akademickiego
• Miło nam poinformować, że
16 grudnia 2004 roku w Pałacu
Prezydenckim Prezydent Rzeczy
pospolitej Polskiej Aleksander
Kwaśniewski wręczył nominację profesorską

w dziedzinie sztuk muzycznych naszemu dy
rygentowi Czesławowi Freundowi.
• W dniu 22 marca br. o godz. 19.00 w Kate
drze p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach
odbędzie się tradycyjny koncert pasyjny z zapro
szenia JM Rektora i JE Biskupa. Tym razem za-

16 grudniu 2004 roku
w Pałacu Prezydenckim
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaśniewski w ręczył nominację profesorską
W d ziedzinie sztuk muzycznych
Naszemu D rogiemu Punu D yrygentowi
C zesław ow i Freundowi.
Cały chór składa najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia
dalszych sukcesów zawodowych.
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
20 grudnia 2004, G liw ice

praszamy na prawykonanie (z organami) miste
rium Romualda Twardowskiego "JEZU, UFAM
TOBIE. Pieśń do Miłosierdzia Bożego", do słów
św. Faustyny oraz Jana Pawła II.
Wykonawcy:
- Akademicki Chór Politechniki Śląskiej pod
dyrekcją Czesława Freunda
- Soliści Teatru "A"
- Magdalena Spytek - mezzosopran
- Magdalena Kocur - recytacja
- Mariusz Kozubek - recytacja
- Tomasz Giedwiłło - organy.
Prawykonanie z towarzyszeniem orkiestry
(również z naszym udziałem) będzie miało
miejsce w Kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Częstochowie 2 maja o godz.
18.00 w ramach Międzynarodowego Festiwa
lu "Gaudę Mater".
• Rok akademicki 2004/2005 jest jubileuszo
wym rokiem 60-lecia pracy artystycznej i wy
chowawczej naszego chóru, a jednocześnie
100-lecia powstania Towarzystwa "Lwowski

Chór Technicki", do którego tradycji nawiązu
jemy (lwowiacy rozpoczęli nasz śpiew w paź
dzierniku 1945 roku).
Finał obchodów 60-lecia planujemy na
04.06.2005 r. Zaplanowaliśmy zjazd chórzy
stów, orkiestrantów i tancerzy, okolicznościo
wy koncert, wystawę i tradycyjny bal (do koń
ca miesiąca czekamy jeszcze na zgłoszenia).
Również w tym roku organizujemy jubile
uszową 25 edycję festiwalu chóralnego Gliwic
kie Spotkania Chóralne. Koncerty jak zwykle
bardzo dobrych zaproszonych przez nas zespo
łów będą w dniach 22-24 kwietnia 2005 r.
O szczegółach napiszemy w następnym
numerze.
K. Chlipalski
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• W yjazdowe obrady O środka Sportu
W dniach od 31 stycznia do 2 lutego br. Dom
Pracy Twórczej w Szczyrku był miejscem ro
boczego spotkania-konferencji wszystkich na
uczycieli pracujących w Ośrodku Sportu Poli
techniki Śląskiej w Gliwicach, jak również
z oddziałów zamiejscowych - Katowic i Ryb
nika. Zasadniczym celem tego wyjazdu było
omówienie bieżących spraw sportowych oraz
przygotowanie ramowego programu dydaktyczno-sportowego przed zbliżającym się let
nim semestrem.
Najważniejszymi tematami konferencji, która
odbyła się już pierwszego dnia pobytu, były
kwestie dotyczące:
- organizacji Dnia Sportu, określenie ramo
wego planu i przydziału obowiązków,
- przygotowanie imprez sportowych związa
nych z obchodami jubileuszu 60-lecia po
wstania Politechniki Śląskiej,
- sprawy dydaktyczne, m.in. zmiany w spo
sobie archiwizacji danych,
- dyskusja nad nowym regulaminem przyzna
wania stypendiów sportowych dla studen
tów.
Doskonałe warunki pobytu w ośrodku sprzy
jały owocnej pracy. Uzupełnieniem spotkania
było szkolenie narciarsko-snowboardowe dla
nauczycieli. Jednym słowem - poza pożytecz
nym, także wiele przyjemności sportowych.
Podnoszenie umiejętności narciarskich miało
bardzo pomyślny przebieg, głównie za sprawą
wyśmienitych warunków narciarskich, jakie
panowały w Szczyrku. Obfitość śniegu oraz
niewielka ilość osób na stokach (termin poby
tu nie zbiegał się z feriami szkolnymi) sprzy
jały doskonaleniu formy. Intencją przeprowa
dzenia takiego szkolenia było rozpoznanie
możliwości poszerzenia oferty zajęć z wycho
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wania fizycznego dla studentów i organizowa
nia ich w formie już nie jednego, tak jak do
tychczas, ale co najmniej kilku obozów narciar
skich.
Z nieukrywanym zadowoleniem donoszę, że
wszyscy nauczyciele pomyślnie przeszli trudy
narciarskich zmagań i są gotowi do podjęcia
nowych wyzwań w nadchodzącym semestrze
letnim.
W. Moskwiak

W ALNE ZEBRANIE
ZN P
15 grudnia 2004 roku w sali Rady Wydziału
Elektrycznego odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo-W yborcze Związku Na
uczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląs
kiej. Gościem zebrania był JM Rektor prof. dr
hab. inż. Wojciech ZIELIŃSKI. Obowiązki
Przewodniczącego Walnego Zebrania powie
rzono dr. inż. Jackowi SPAŁKOWI.
Po zatwierdzeniu ordynacji wyborczej prze
wodnicząca Rady ZNP dr Bożena PALUCHIEWICZ złożyła sprawozdanie z działalności
Rady za okres od 12 grudnia 2001 r. do 15
grudnia 2004 r. W sprawozdaniu przedstawio
ne zostały główne kierunki działania Związku,
zm ierzające przede wszystkim do poprawy
warunków płacowych oraz zapewnienia pra
cownikom właściwych świadczeń socjalnych.
Po odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej
przez jej przewodniczącą mgr Krystynę ZA
KRZEWSKĄ, Walne Zebranie udzieliło abso
lutorium ustępującej Przewodniczącej i Radzie
Związku.

W swoim wystąpieniu JM Rektor
prof. dr hab. inż. Wojciech ZIELIŃ
SKI przedstawił m.in. aktualny stan
prac Władz Uczelni w pozyskiwaniu
środków finansowych potrzebnych do
bieżącej działalności Uczelni. W dal
szej części swego wystąpienia w pod
sumowaniu JM Rektor podkreślił, że
ZNP jako jeden z dwóch działających
w Uczelni związków zawodowych
aktywnie uczestniczy z W ładzami
Uczelni w rozwiązywaniu wspólnych
problemów, mając swój udział w wy
pracowywaniu konstruktywnych de
cyzji i tworzeniu pozytywnej atmos
fery pracy. Ponadto JM Rektor podziękował
obydwu związkom zawodowym działającym
w Uczelni, w tym ZNP, za bieżący nadzór nad
Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjal
nych.
Następnie przeprowadzono wybory nowych
władz Związku. Przewodniczącą Rady została
wybrana jednogłośnie ponownie dr Bożena
PALUCHIEWICZ. Dokonano również wybo
ru członków Rady Związku oraz Komisji Re
wizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Ogółem Rada
Związku liczy 51 osób, w tym 30 członków
wybranych przez Walne Zebranie. Pozostali
członkowie, to przewodniczący Rad Oddziało
wych, wybrani na zebraniach sprawozdawczowyborczych, które odbyły się wcześniej w po
szczególnych jednostkach organizacyjnych
Uczelni.
Z grona członków Rady Związku wyłonione
zostało Prezydium, którego skład jest następu
jący:
dr Bożena PALUCHIEWICZ - przewodnicząca
dr Stanisław ŁOŚ - wiceprzewodniczący
dr inż. Jacek MAJEWSKI- w ic e p rz e w o d n i
czący
dr inż. Aleksander SMOLIŃSKI - wiceprzewod
niczący
dr inż. Janusz GUZIK - sekretarz
Bogdan GRAJEK
mgr inż. Ryszard HEBDZYŃSKI
Inż. Janusz KLOMFAS
Barbara KOCHOWSKA
Stanisław KONDEL
Wanda KONOPKA
dr inż. Danuta MATYSEK-MAJEWSKA
Urszula MORAWIEC
Gabriela MROZEK
dr inż. Andrzej NARÓG
Dr inż. Wiesława SPECJAŁ
J. Guzik

Ewa Łobos, Beata Sikora
Jan Izydorczyk, Janusz Salwiński,
Wincenty Turek, Zbigniew Uziel
TERMODYNAMIKA, STATYKA
CHEMICZNA I RÓWNOWAGI
FAZOWE W PRZYKŁADACH
I ZADANIACH
Wyd. I, 2004, 32 zł, s. 262
Podręcznik opracowano
zgodnie z aktualnie reali
zowanymi programami
nauczania przedmiotu
"chemia
fizyczna"
w większości wydziałów
politechnik i uniwersyte
tów w Polsce.
Każdy z rozdziałów
został podzielony na
dwie części. Jedna z nich zawiera podstawy
teoretyczne i przykłady rozwiązywania zadań,
a druga zadania do rozwiązywania. Powinno to
umożliwić studentom lepsze zrozumienie
przedstawionych problemów oraz służyć do
skonaleniu umiejętności samodzielnego roz
wiązywania zadań. Przy doborze zadań kiero
wano się wieloletnim doświadczeniem dydak
tycznym w prowadzeniu ćwiczeń rachunko
wych z chemii fizycznej oraz wykorzystano
własne pomysły i wypróbowane opracowania.
Podręcznik może służyć studentom kierunków
technicznych, uniwersyteckich i doktorantom
w nauczaniu chemii fizycznej oraz może być
pomocny nauczycielom akademickim.
Marek Janik
SOCJOKULTUROWE ASPEKTY
MIEJSC ZAMIESZKANIA
Wyd. I, 2004, 21 zł, s. 148
Praca stanowi próbę
dokonania syntezy is
totnych,
związanych
z kształtowaniem miejsc
zamieszkania, zagadnień
w kontekście kulturo
wym. Temat rozważań
zawężony jest do urbani
styki osad mieszkalnych,

CALCULUS AND DIFFERENTIAL
EQUATIONS IN EXERCISES
Wyd. 1, 2004, 18 zł, s. 152
Skrypt jest zbiorem za
dań napisanych w języku
angielskim i obejmuje
program
przedmiotu
Calculus and Differential
Eąuations. Zadania są
w większości autorskie,
uporządkowane według
rosnącego stopnia trud
ności. Zamieszczone od
powiedzi do zadań mają ułatwić studentom we
ryfikację poprawności własnych rozwiązań.
Kolejność rozdziałów jest zgodna z kolejnością
tematów realizowanych na wykładzie.
Jako skrypt anglojęzyczny, zbiór zadań wycho
dzi naprzeciw zapotrzebowaniom studentów
i jest próbą wypełnienia luki na polskim ryn
ku wydawniczym.
Jerzy Skorwider, Zbigniew Czapla, Wiesław
Pamuła
LABORATORIUM ELEKTRONIKI
I CYFROWYCH SYSTEMÓW
STEROWANIA
Wyd. II, 2004, 20 zł, s. 196
Książka zawiera opis
i program ćwiczeń labo
ratoryjnych z przedmio
tów: elementy elektro
niczne, podstawowe ukła
dy elektroniczne i cyfro
we systemy sterowania.
Przygotowane instrukcje
zawierają krótkie wpro
wadzenia do zagadnień
będących przedmiotem badań podczas ćwicze
nia, pytania sprawdzające przygotowanie do
ćwiczeń i zestawy zadań do opracowania
w sprawozdaniu. Rozdział "Dodatki" stanowi
podręczne kompendium informacji o wykorzy
stywanych elementach i narzędziach.
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WYDAWNICTWO
POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ
PREZENTUJE

gdzie badaniu poddane będą - traktowane jako
decydujące - ich związki z kulturą i naturalny
mi predyspozycjami człowieka. Poszukiwania
zatem wiodą w dziedziny wiedzy o człowieku,
kulturze, zbiorowiskach ludzkich, ale istotne
tropy pojawiają się także w refleksji filozoficz
nej zdającej sprawę z wzajemnych relacji na
tury i kultury.
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Brunon Szadkowski (red.)
LABORATORIUM METROLOGII
ELEKTRYCZNEJ
I ELEKTRONICZNEJ
Część I. Pomiary wybranych wielkości
fizycznych
Wyd. IXpoprawione i uzupełnione, 2004, 23 zł,
s. 208
Skrypt obejmuje ćwicze
nia, których celem jest
poznanie podstawowych
LABORATORIUM
m etod pom iaru w ybra
METROLOGII
ELEKTRYCZNEJ
nych wielkości - zarów
I ELEKTRONICZNEJ
no elektrycznych jak
i nieelektrycznych. Szcze
gólną uwagę zwrócono na
^
zagadnienia wyboru właściwej m etody i odpo
wiednich przyrządów pomiarowych w zależno
ści od rodzaju różnych cech mierzonej wielko
ści, różnych warunków fizycznych pomiaru
oraz wymaganego zakresu i wymaganej do
kładności pomiaru. Zwrócono również uwagę
na przedstawienie zasad poprawnego przepro
wadzenia pomiarów, poprawnej interpretacji
wyników i ich odpowiedniego opracowania.
W każdym ćwiczeniu dotyczącym pomiaru wy
branej wielkości przedstawione są różne me
tody, co pozwala ćwiczącym na dokonanie po
równań i właściwego wyboru. Przedstawiono
zarówno analogowe jak i cyfrowe techniki po
miarowe.
Brunon Szadkowski (red.)
LABORATORIUM METROLOGII
ELEKTRYCZNEJ
I ELEKTRONICZNEJ
Część II. Badania właściwości obiektów
i sygnałów
Wyd. IXpoprawione i uzupełnione, 2004, 21 zł,
s. 232
Książka ta, podobnie jak
I część, przeznaczona jest
również dla studentów IILABORATORIUM
III roku Wydziału Elek
METROLOGII
ELEKTRYCZNEJ
trycznego
oraz innych
I ELEKTRONICZNEJ
wydziałów o profilu
związanym z elektrotechniką. Zakłada się, że te
matyka I części skryptu
jest ćwiczącemu znana.
W II części przedstawiono ćwiczenia, w któ
rych przedmiotem zainteresowań są metody
pal r a
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uzyskiwania informacji o właściwościach róż
nych obiektów oraz sygnałów. Wymaga to rów
nież czynności mierzenia, które jednak są tyl
ko środkiem do uzyskania innych celów. Tema
tykę ćwiczeń w większości dobrano tak, aby
poszerzona została wiedza o typowych narzę
dziach pomiarowych, traktowanych jako obiekt
badań.
Andrzej Szlęk
MODELOWANIE MATEMATYCZNE
KINETYKI CHEMICZNEJ SPALANIA
GAZÓW
Wyd. I, 2004, 8 zł, s. 76
Książka dotyczy kinetyki
chemicznej reakcji spala
nia w ujęciu numerycz
nym. Pomyślana jest jako
kompleksowe wprowa
dzenie Czytelnika od głę
bokich podstaw teore
tycznych po przykładowe
podprogramy komputero
we służące obliczeniom
numerycznym. Według Autora jest to jedyna
pozycja w literaturze polskiej pozwalająca na
poznanie zagadnienia kinetyki chemicznej bez
odwoływania się do innych pozycji.
Lesław Topór-Kamiński, Marian Pasko
ELEKTROTECHNIKA OGÓLNA
Część II. Elementy i układy elektroniczne
Wyd. III, 2004, 30 zł, s. 210
Książka stanowi drugą
część trzyczęściowego
opracow ania poświęco
nego zagadnieniom teore
tycznym i praktycznym
związanym z dyscyplina
mi elektrotechniki i elek
troniki.
Opracowanie
przeznaczone jest przede
wszystkim dla studentów
kierunków technicznych nieelektrycznych. Sta
nowić może także pomoc jako podręcznik uzu
pełniający dla studentów wydziałów elektrycz
nych, studiujących w systemie wieczorowym
i zaocznym.
Praca powstała jako wynik naszych wielolet
nich doświadczeń zdobytych podczas prowa
dzenia zajęć wykładowych, ćwiczeniowych
i laboratoryjnych na Wydziale Elektrycznym
i na innych wydziałach Politechniki Śląskiej.
M. Gabzdyl

N o ta tk a n r 21 - s ty c z e ń 2 0 0 5
W dniach 6 i 7 stycznia odbyło się posiedze
nie nadzwyczajne Rady Głównej poświęcone
dyskusji na projektem ustawy "Prawo o szkol
nictwem wyższym". Projekt, jako efekt pracy
Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, nad
szedł do Biura Rady Głównej 23 grudnia ubie
głego roku. W posiedzeniu uczestniczyli człon
kowie Rady, Jctórzy byli w stanie w tym nie
planowanym terminie być obecni. Po burzliwej
dyskusji zgłoszone zostały do Sejmowej Ko
misji Edukacji, Nauki i Młodzieży uwagi ogól
ne, szczegółowe i propozycje zmian lub uzu
pełnień konkretnych fragmentów ustawy (do
stępne na stronie internetowej pod adresem
www.rgsw.edu.pl). Uwagi zostały przesłane
do Sejmu RP i na posiedzeniu wyżej wspo
mnianej Komisji w dniu 19 stycznia były udo
stępnione parlamentarzystom i osobom zainte
resowanym. Uczestnicząc w tym posiedzeniu
mogłem przekonać się, że napłynęło wiele
uwag od senatów uczelni oraz organizacji i
osób związanych ze szkolnictwem wyższym.
Liczne głosy wypowiedziane przez parlamen
tarzystów i zaproszonych gości przyczyniły się
zapewne do odłożenia dyskusji i umożliwienia
zapoznania się członkom Komisji z nadesłaną
korespondencją. Przesuwa to dalszą pracę nad
projektem, ale stwarza szansę na uwzględnie
nie racjonalnych propozycji płynących ze stro
ny środowiska akademickiego, jak i usunięcie
oczywistych przeoczeń czy błędów. W dysku
sji, która wciąż toczy się nie tylko w środowi
sku akademickim, padają argumenty, że projekt
nie dotyka i nie rozwiązuje wielu kwestii istot
nych dla szkolnictwa wyższego w kontekście
zmian jakie dokonały się i dokonują w naszym
kraju. Jest niezaprzeczalną prawdą, że projekt
ustawy jest efektem kompromisu uwzględnia
jącego oczekiwania różnych sektorów szkol
nictwa wyższego i jako taki nie może spełniać
oczekiwań wszystkich. Po prawie ośmioletniej
dyskusji powstał dokument, który przebrnął
przez pierwszy etap prac w Parlamencie. Ist
nieje więc realna szansa na uchwalenie usta
wy w nieodległej przyszłości. Propozycje da
leko idących zmian - szczególnie takich, do
których szkoły wyższe nie są zupełnie przygo
towane - mogą skutecznie spowolnić prace nad
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NOTATKI
PRZEWODNICZĄCEGO RGSZW

projektem, a w efekcie uniemożliwić uchwa
lenie ustawy. Będzie wówczas obowiązywała
ustawa uchwalona piętnaście lat temu, niedos
tosowana w wielu miejscach do oczekiwań
współczesności. Złudne są też, w moim odczu
ciu, nadzieje na powszechną akceptację pro
pozycji rewolucyjnych rozwiązań w szkolnic
twie wyższym i oczekiwania, że uda się wy
pracować projekt doskonały.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Pol
skiej Akademii Nauk w dniu 12 stycznia. Pre
zes PAN wręczył - w uroczystej części - dy
plomy nowo wybranym krajowym członkom
rzeczywistym i korespondentom Akademii.
Długa dyskusja towarzyszyła określeniu stra
tegicznych kierunków badań naukowych - nad
którymi zastanawiały się też uczelnie, po ape
lu Ministra Nauki i Informatyzacji.
Posiedzenie Prezydium Rady Głównej odbyło
się 19 stycznia, a dnia następnego - posiedze
nie plenarne. Przyjęty został przez Radę doku
ment zatytułowany "Charakterystyka trzech
stopni kształcenia (z uwzględnieniem szczegó
łowych rekomendacji wypływających z Dekla
racji Bolońskiej)". Składa się on z czterech roz
działów: ogólnych ustaleń wstępnych, charak
terystyki kształcenia na stopniu licencjackim
i inżynierskim, charakterystyki kształcenia na
stopniu magisterskim oraz charakterystyki
kształcenia na stopniu doktoranckim. Doku
ment zamyka lista pytań do dyskusji, które do
tykają między innymi modelu kształcenia aka
demickiego oraz kariery akademickiej. Wraz
z listem przewodnim dokument został skiero
wany do środowiska akademickiego i nauko
wego, sfer gospodarczych oraz instytucji pań
stwowych i społecznych (jest dostępny na stro
nie internetowej Rady Głównej). Oczekujemy
opinii, propozycji rozwiązań i głosów w dys
kusji. Po ich przeanalizowaniu prześlemy do
konsultacji kolejne wersje dokumentu, tak aby
mógł stać się on podstawą do zmian legislacyj
nych i przekształceń w szkolnictwie wyższym.
Powołana została Centralna Komisja Wyborcza
Rady Głównej. Wylosowane też zostały uczel
nie, z których wybrani zostaną przedstawicie
le do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie
Głównej. Rada zaopiniowała wnioski jednostek
organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie
uprawnień do nadawania stopni naukowych
oraz zasady podziału - w roku bieżącym - do
tacji dydaktycznej dla szkół wyższych podle
głych MENiS. Zaopiniowane zostały również
wnioski uczelni niepublicznych o udzielenie
promesy w formie listu intencyjnego, przyzna
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nie dotacji na inwestycje budowlane oraz do
tacji na działalność dydaktyczną i kształcenie
kadr. Ustalona została lista priorytetów na naj
bliższe miesiące. Przedmiotem szczególnej tro
ski Rady będą standardy nauczania - jesteśmy
zdecydowani, aby jeszcze w tym roku powstały
standardy harmonizujące z Procesem Bolońskim i dostosowane dla aktualnych oczekiwań
i potrzeb. Rada zajmie się projektem Narodo
wego Planu Rozwoju oraz założeniami zwią
zanej z nim strategii rozwoju szkolnictwa wy
ższego i nauki. Elementem tej strategii jest
wypracowanie: dokumentu dotyczącego kształ
cenia w ramach trzech stopni, modelu kariery
akademickiej, relacji między dziedzinami, dys
cyplinami a kierunkami studiów, metod sku
tecznej kontroli jakości kształcenia, zasad fi
nansowania instytucji naukowych i edukacyj
nych oraz odbudowy i rozbudowy relacji mię
dzy środowiskami akademickimi i naukowymi
a sferą gospodarki.
Uroczystą oprawę miała konferencja w Zam
ku Królewskim w Warszawie inicjująca kon
sultacje "Narodowego Planu Rozwoju 20072013", w której - na zaproszenie Prezydenta RP
i Prezesa Rady Ministrów - uczestniczyłem
w dniu 20 stycznia. Po prezentacji projektu,
przez Wicepremiera Jerzego Hausnera, wystą
pił Prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz
Danuta Hubner - Komisarz UE do spraw Poli
tyki Regionalnej. Dyskusję zainicjował Pre
mier Marek Belka, podkreślając wagę doku
mentu dla rozwoju kraju oraz naszego uczest
nictwa w Unii. Liczne wypowiedzi dotyczyły
różnych spraw. M oją uwagę zwróciły głosy
dotyczące um iejscowienia edukacji, nauki
i kultury w Narodowym Planie Rozwoju. Lek
tura tekstu pozwala dostrzec, że sprawom tym
poświęca się zbyt mało uwagi. Rada zajmie się
dokumentem i prześle do jego twórców opinię
w końcu marca.
14 stycznia spotkałem się z Prezesem Narodo
wego Banku Polskiego, profesorem Leszkiem
Balcerowiczem. Rozmowa dotyczyła nowocze
snego kształcenia na kierunkach ekonomicz
nych. Przy okazji wyłonił się problem finan
sowania i funkcjonowania szkolnictwa wyższe
go w warunkach gospodarki rynkowej. Prezes
NBP wyraził chęć uczestniczenia w dyskusji na
te tematy - również organizowania tematycz
nych seminariów, finanse szkolnictwa wyższe
go to wciąż oczekujące na nowoczesne rozwią
zania kwestie. Aby szkolnictwo wyższe mogło
pełnić swoją misję - inicjatora innowacyjności
i postępu, a także sprostać oczekiwaniom spo

łecznym, musi być ono przez państwo wspie
rane i nowocześnie zarządzane. Istniejące
w chwili obecnej rozwiązania w tym zakresie
są dalekie od doskonałości.
Jerzy Błatejowski

KONKURS DLA
PROGRAMISTÓW
Wydział M atematyki, Infor
matyki i Mechaniki Uniwer
sytetu W arszawskiego oraz
firma Advanced Digital Broadcast Polska sp. z o.o
z Zielonej Góry organizują
ogólnopolski konkurs pro
gram istyczny "Potyczki Algorytmiczne".
Konkurs składa się z sześciu rund
i będzie trwał od 1 do 19 marca 2005 r. Uczest
nictwo w konkursie jest nieodpłatne, formuła
otwarta.
Celem konkursu jest propagowanie idei progra
mowania w Polsce poprzez umożliwienie mi
łośnikom algorytmów, bez względu na wiek
i wykształcenie, sprawdzenia swoich umiejęt
ności w programowaniu w językach: C, C++
lub Pascal. W 5 wirtualnych turach, poprzez
witrynę www.konkurs.adb.pl, będą się oni
"potyczkować" po to, aby w finale 20 nalepszych zmierzyło się "oko w oko" w walce
o cenne nagrody i tytuł Algorytmistrza 2005
roku.
Charakter konkursu
1. form uła otwarta: każdy, bez względu na
wiek, wykształcenie czy rodzaj wykonywa
nego zawodu może wziąć w nim udział.
2. Dopuszczone są następujące języki progra
mowania, w których można nadsyłać roz
wiązania zadań konkursowych: C/Pascal/
C++
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
Nagrody
1. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzy
mają wysokiej klasy laptopy oraz statuetki
konkursu. Dodatkowo tytuł Algorytmistrza
Roku zostanie przyznany zwycięzcy kon
kursu.
2. finaliści konkursu (20 osób) otrzymają no
śniki pamięci 512 MB oraz pamiątkowe ko
szulki.
3. Zdobywcy pierwszych 256 miejsc otrzy
mają koszulki z logo "Potyczek".

Przebieg konkursu
1. Zawody rozpoczynają się 01.03.05 i kończą
19.03.05.
2. Zawody dzielą się na tury, przy czym 5
z nich jest przeprowadzonych zdalnie, po
przez witrynę konkursu: www.konkurs.adb.pl,
a ostatnia tura - finał 19 marca - odbędzie
się w siedzibie ADB Polska, w Zielonej
Górze.
3. Rozkład czasowy tur zdalnych:
tu ra

P u b lik a cja za d ań

1

Zakończenie
Przew idyw ana
przyjm ow ania zgłoszeń liczba zadań
01.03.05 godz. 9:00 02.03.05 godz. 12:00
1

2
3
4
5

02.03.05
03.03.05
04.03.05
07.03.05

godz.
godz.
godz.
godz.

9:00
9:00
9:00
9:00

03.03.05
04.03.05
07.03.05
08.03.05

godz.
godz.
godz.
godz.

12:00
12:00
12:00
12:00

2
2
4

3

4. 20 pierwszych uczestników po 5 rundach
zdalnych zostanie zakwalifikowanych do
udziału w finale.
5. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowa
nie się, poprzez witrynę konkursu. Rejestra
cja rozpocznie się 25 lutego 2005 r. od
12:00 i będzie możliwa do momentu zakoń
czenia zawodów.
Patroni medialni
TVP 3, Gazeta Wyborcza
Organizatorzy
♦ Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu W arszaw
skiego
Jeden z najlepszych ośrodków naukowo-dy
daktycznych w Polsce w zakresie informatyki
i matematyki. Co roku studia na Wydziale
MIM podejmuje około 250 studentów, w tym
blisko 120 w zakresie informatyki. Wśród stu
dentów podejmujących naukę informatyki oko
ło 35% to finaliści olimpiad informatycznej,
matematycznej i fizycznej. Studenci informa
tyki Wydziału MIM od lat należą do najlep
szych młodych informatyków kraju, czego
dowodem są ich liczne sukcesy na arenie kra
jowej i międzynarodowej. Do głównych orga
nizatorów konkursu należy dr hab. Krzysztof
Diks, profesor UW, wykładowca przedmiotu
Algorytmy i Struktury Danych, przewodni
czący Komitetu Głównego Olimpiady In
formatycznej. W 2003 roku, pod jego m.in.
kierownictwem, trzech programistów, studen
tów UW, wygrało coroczny konkurs IBM
w programowaniu zespołowym - "ACM Inter
national Collegiate Programming Contest".
w w w .m im .uw .ed u.pl

♦ ADB Polska
Advanced Digital Broadcast Polska, sp. z o.o.,
to główne centrum projektowe grupy ADB
Global - światowego lidera na rynku interak
tywnej telewizji cyfrowej. W zielonogórskim
biurze badań i rozwoju pracuje około 250 wy
soko wykwalifikowanych programistów i elek
troników. Spółka ADB Polska w ciągu ostat
nich 3 lat zarejestrowała w sumie 130 zgłoszeń
patentowych w Polsce i na świecie. Ponad
4 miliony produktów trafiło na rynki 16 kra
jów świata, takich jak: Włochy, Finlandia,
Szwajcaria, Hiszpania, Australia, RPA, Izrael,
czy USA. Wielu operatorów telewizji cyfrowej,
np. UBC, Auna, YES, RAI, czy Mediaset uży
wa odbiorników, których prototypy narodziły
się w ADB Polska. W 2003 i 2004 r. ADB, jako
jedyna firma dwa razy z rzędu, otrzymała
pierwszą nagrodę i tytuł Produkt Roku 2003
oraz Produkt Roku 2004 na targach Mediacast
w Londynie, www.adbglobal.com
Kontakt
Magdalena Dylewicz
ADB Polska Sp. z o. o.
teł. +48 68 45 15 123
fax. +48 68 45 15 154
kom. 600223227
M.Dylewicz@adbglobal.com
Daniel Seleszczuk
ADB Polska Sp. z o. o.
te l.+48 68 45 15 156
fax. +48 68 45 15 154
D.Seleszczuk@adbglobal.com

M. Dylewicz

|K U L T U R A
■ W y s ta w a m a la r s t w a
M a r ia n a B ie t k o w s k ie g o
6 stycznia br. w Galerii Klubu Pracowników
Politechniki Śląskiej odbył się wernisaż malar
stwa Mariana Bietkowskiego. Wystawa zatytu
łowana "Różne klimaty" obejmuje tematycznie
pejzaże, kwiaty i architekturę starych budow
li. W swoich obrazach Autor stara się przeka
zać odbiorcy klimat, który dostrzega w czasie
malowania: światło, porę dnia czy nastrój.
W większości są to prace plenerowe wykona
ne w technice akwareli, akrylu czy pasteli. Ob
razy charakteryzuje wyważona gama tonalna kie
rująca uwagę na piękno drobnych elementów
otoczenia. Prace "Szkice lwowskie" - ukazują
sentyment twórcy do jego rodzinnych stron.
Marian Bietkowski urodził się we Lwowie
w 1927 roku. Jest emerytowanym pracowni
kiem naukowym Politechniki Śląskiej. Do
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4. Na zakończenie każdej wirtualnej tury bę
dzie rozlosowana koszulka z pamiątkowym
logo oraz nagrodą niespodzianką.
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1992 roku kierował Laboratorium Światła, Bar
wy i Perspektywy w Katedrze Geometrii Wykreślnej. Jest członkiem Związku Polskich Ar
tystów Plastyków.
Wernisaż, który odbył się w prawdziwie kar
nawałowym nastroju, gdyż towarzyszył mu
koncert zespołu Andrzeja Terleckiego, zgroma
dził prawdziwe tłumy miłośników malarstwa
Mariana Bietkowskiego.
W jednym z najbliższych numerów postaramy
się przedstawić zaprezentować Czytelnikom
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(nie po raz pierwszy zresztą) niektóre prace
w kolorze, bo warto zatrzymać oczy na pięk
nie uchwyconym przez Artystę.
Red.

SPORT
■ D o b i e g l i do R a d i o s t a c j i
5 stycznia 2005 r. o godz. 16.00 wystartował
XX - jubileuszowy! - bieg do Radiostacji Gli
wickiej. 16 studentów (w tym jedna dziewczy
na) okazało gotowość pokonania dystansu,
mrozu, zmęczenia - byle tylko zaliczyć WF
mieć podstawę do snucia przyszłych opowieści
- w ulubionym gronie i ulubionym pubie - o
twardzielach, którym nie straszna walka i wysi
łek...
Po kilometrze pozostali już sami mężczyźni.
W miarę dystansu grupa trochę topniała, a tych
co wytrzymali bolały zęby od zaciskania. Wresz
cie Wieża! pięknie oświetlona - teraz już z gór
ki. Stara hala OSiR jakoś ładniejsza niż zwykle...
A oto ci, co nie pękli:
Kamil Kustal, I r. AEI
Jacek Pałygiewicz, II r. Ch
Grzegorz Lizak, II r. MF
Daniel Białas, I r. Ch

Tomek Pajączek, IV r. AEI
Paweł Holiksa, III r. AEI
Łukasz Ząbik, III r. AEI
Rafał Górniak, II r. IŚiE
Radek Wojciechowski, III r. MT
Andrzej Pyrek, II r. GiG
Gratulujemy tym co wytrzymali i zapraszamy
wiosną na XXI bieg!
H. Braś

■ AMŚ1. w b a d m i n t o n i e
13 stycznia 2005 r. na obiektach Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowi
cach został rozegrany pierwszy turniej
badmintona w ramach Akademickich
M istrzostw Śląska. W zawodach
wzięły udział następujące uczelnie:
Uniwersytet Śląski Katowice
Górnośląska Wyższa Szkoła Peda
gogiczna Mysłowice
Politechnika Śląska Gliwice
Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy
Górniczej
Akademia Wychowania Fizyczne
go Katowice (organizator zawo
dów).
Ogółem wzięło udział w zawodach 25 zawod
ników, w tym 12 studentek.
Naszą Uczelnie reprezentowała dość skromna
grupa sportowców, tylko 3 osoby; to wynik nie
stety małego zainteresowania studentów tą dys
cypliną.
A oto nasi reprezentanci:
Marek Salamak (asystent, Wydz. Budownic
twa), Leszek Wojnarski (Wydz. Matematycz
no-Fizyczny), Szymon Michna (Wydz. Auto
matyki, Elektroniki i Informatyki).
Pomimo dzielnej postawy największy sukces
jaki osiągnęli nasi reprezentanci to zajęcie II
miejsca w grze podwójnej mężczyzn.Ostatecznie Politechnika Śląska uplasowała się na III
miejscu za Uniwersytetem Śląskim w Katowi
cach (II miejsce) i oczywiście Akademią Wy
chowania Fizycznego (I miejsce).
W ykorzystując sw ą obecność na łamach
"Z życia Politechniki Śląskiej" Ośrodek Spor
tu ponawia apel skierowany do studentów jak
również do pracowników Naszej Uczelni, za
interesowanych tą dyscypliną, proponując
odbywanie wspólnych treningów w sekcji bad
mintona. Prosimy o osobisty kontakt z dyrek
torem ds. sportu w godzinach dyżurów
w Ośrodku Sportu.
W. Moskwiak

in
U

O pracow anie redakcyjne: m gr inż. B ogusław Szew c, Instytut E lek tro en erg ety k i i S terow ania U kładów Pol. SI.,
G liw ice, ul. B. K rzyw oustego 2, p. 618, tel. 237 16 93, 237 14 81, e-m ail: B oguslaw .Szew c@ polsl.pl
F o to g ra fie w n a d esła n y ch m ate ria ła c h s ą z am ie sz c z a n e na o d p o w ie d z ia ln o ść a u to ra k o re sp o n d e n c ji.

30

E d y cja siecio w a: U R L :h ttp ://b iu lety n /p o lsl.p l
Łam anie kom puterowe i dmk: Z akład Graficzny Politechniki Śląskiej, G liw ice ul. K ujaw ska 1, tel. 237 21 97

&

zam . 61/05

600 egz.

N o w e n a b y tk i i d a ry w M u z e u m G e o lo g ii Z łó z

2 - Akwam aryn, Syczuan Chiny; 3 - Celestyn, Madagaskar; 4 - Kwarc „fa n to m o w y” oraz am etyst (fioletowy) z inkluzjam i, Minas Gerais,
Brazylia; 5 - Szmaragd, Yunnan Chiny; 6 - Meteoryt, Campo del C/e/o, Argentyna; 7 - Druza gipsu, Lubin Polska

1 - Sedrun, widok na północ i szczyt Oberalpstock (+3328 m);
2 - Dolina Sedrun, widok na zachód;
3 -

Widok na przełęcz Oberalppafl, na pierwszym planie

zabudowania adm inistracyjne pow ierzchni kopalni;
4 - Dworzec kolejow y w Góschenen, rejon wlotu do tunelu pod
przełęczą św. Gottharda;
5 - Gości i pracow ników kopalni wita tablica informacyjna;
6 - Powierzchnia kopalni w alpejskiej dolinie Sedrun;

7 -

Dojazd kolejką linowo-szynową

do położonego na

pierwszym planie zadaszonego dworca kolejowego, w prawym
górnym rogu fotografii znajduje się w lot do sztolni
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