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1. Zarz^dzenia 1 pisma okólne Rektora

-8/84 z 26.03.1984r. w sprawie zmian organizacyjny^h w strukturze AGH

-9/84 z 13.03.1984r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Instytutów 1 Dy

rektorów planów administracyjnych do podpisywania niektórych do -

kumentów

-10/84/pf/ z 19.03.1984r. poufna

-11/84 z 5.O4.1984r. w sprawie zmian organizac^jnych w wewnętrznej

strukturze Instytutu Automatyki Napędu 1 Urządzeń Przemysłowych

-12/84 z 20,04.1984r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze na

ukowych wydawnictw uczelnianych

R/9/84 z 16.03.1984T. w sprawie kształcenia kadr górniczych dla potrzeb

handlu zagranicznego

Rektorska Komisja d/s Materialnych, Zdrowotnych 1 Kulturalnych po

trzeb pra ownlków została powołana Jako organ opinlodawczy 1 doradczy

Rektora AGH.

Do zadań Komisji należeć będzie :

-przeprowadzanie analizy aktualnych potrzeb materialnych, zdrowotnych

1 kulturalnych pracowników,

-ocena zasad 1 sposobu rozdziału świadczeń oraz wykorzystania środków

finansowych przeznaczonych na potrzeby pracowników,

-przygotowywanie 1 przedstawianie Rektorowi w oparciu o przeprowadzo

ną analizę aktualnej wykładni regulaminów przyznawania świadczeń ,

-opiniowanie odwołań do Rektora AGH od decyzji podejmowanych przez

jednostki administracyjne Uczelni.

W związku z powyższym do obowiązków Komisji będzie należeć po

zostawanie w stałym kontakcie z Działem Socjalnym 1 Innymi osobami oraz
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jednostkami administracyjnymi Uczelni odpowiedzialnymi za działania ma -

Jące na celu zaspakajanie potrzeb materialnych, kulturalnych 1 zdrowot -

nych pracowników.

Po ukonstytuowaniu Komisja działać będzie przez podkomisje tworzo

ne do rozwiązywania aktualnych zadań . Do prac każdej  podkomisji za -

praszany będzie przedstawiciel Związków Zawodowych. Oprócz stałych

członków Komisji w skład podkomisji wejdą ponadto przedstawiciele - łą

cznicy podstawowych Jednostek organizacyjnych Uczelni.

Obrady Komisji 1  podkomisji będą jawne. Ttyb działania Komisji zo

stanie ustalony na jej  pierwszym posiedzeniu i podany do wiadomości pra

cowników w Biuletynie Rektora AGH.

2. Nowe akty prawne

Dziennik Ustaw nr 4 z 31 stycznia 1984r.

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac I Spraw Socjalnych nr 21 i 22 z

23.01.1984r. w sprawie zasiłków rodzinnych 1 pielęgnacyjnych

Dziennik Ustaw nr 9 z 17 lutego 1984r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.01.1984r. w sprawie zasad, trybu

1 organów właściwych do udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym

urlopu dla poratowania zdrowia

Monitor Polski nr 2 z 30 stycznia 1984r.

Uchwała Rady Ministrów z 16.01.1984r. zmieniająca przepisy o rekompen

satach

w tymże Monitorze

Uchwała Rady Ministrów nr 10 z 16.01.1984r. zmieniająca uchwałę w spra

wie diet 1 innych należności za czas podróży służbowych na obszarze

kraju
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w ^ymże Monitorze

Uchwała Rady Ministrów nr 14 z 20.01J.984r. zmieniająca uchwałę w spra

wie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych

1 naukowo-badawczych

Monitor Polski nr 3 z 20 lutego 1984r.

Zarządzenie Ministra Pracy, Płacy 1 Spraw Socjalnych oraz Finansów

z 23.0L.1984r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensa

ty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba 1 przetworów zbożowo-mą-

cznych oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywnościowych

Monitor Polski nr 6 z 15 marca 1984r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z 27.02.1984r. w spra

wie zasad,trybu 1 organów właściwych do wydawania orzeczeń o trwałej

niezdolności do pracy nauczycieli akademickich spowodowanej  chorobą

oraz orzeczeń o czasowej nlezdolno^J do pracy z powodu choroby prze

kraczające] 1 rok

3. Konferencje, spotkania, posiedzenia

29 marca odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni poświęco

ne nadaniu tytułu doktora honoris causa prof.Andrzejowi Bolewsklemu

/szersza informacja w poprzednim "Biuletynie Rektora"/.

28 marca odbyła się O Uczelniana Konferencja Sprawo zda we zo-Wy-

borcza Rady Uczelnianej  ZSP AGH. Organizacja uczelniana liczy 680

członków. Na najbliższy okres działalności planuje się powołanie Akade-

micjclej Rady Kół Naukowych koordynującej działalność naukową w śro

dowisku w celu wymiany poglądów i doświadczeń a także podejmowania

wspólnych zamierzeń. Obecnie za najważniejsze Rada uważa dhisze sta

rania o poprawę warunków studiowania, większy wpływ na okreśenie za

sad pomocy materialnej, udział w tworzeniu nowych programów studiów.
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ZSP pragnie współpracować na zasadzie współpartnerstwa z Samo -

rządem Uczelnianym, a poprzez Uczelniany Oddział Alma-Art-u /biuro

wydawnictw/  piel^gnować tradycje górnicze, rozwijać działalność klu

bową, wzbogacać Imprezy masowe, łącznie z pozośrodowlskowytni /fe

stiwale, kiermasze, kluby dyskusyjne Itp./.

W ramach akcji lato, oprócz przedsięwzięć rekreacyjno-wypoczynko-

wych, ważne miejsce w działalności organizacji uczelnianej zajmują obozy

szkoleniowo-adaptacyjne dla studentów roku zerowego, a także organizo

wanie klubów Językowych, koitzonych egzaminem pa^stwowym.

17 kwietnia odbyło się spotkanie pracowników Akademii z prof. Je

rzym Wiatrem zorganizowane przez Komitet Uczelniany PZPR, ProfJ. Wiatr

omawiał  marksistowską teorię bazy 1 nadbudowy, szczegółowo analizując

znaczenie i rozwój tych- pojęć.

4 kwietnia rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Samorządów Domów

Studenckich. T^zecle miejsce 1 tytuł "Wyróżniający się samorząd" zdobyła

Rada Mieszkańców Osiedla Studenckiego XX-lecla PRL.

W 13 domach studenckich Miasteczka zamieszkuje 7.600 mieszkańców,

w tym z Akademii 5 tys. studentów. Korzystają oni tylko z jednego skl -

pu, urzędu pocztowego, oś-odka zdrowia, księgarni, kiosku ruchu. Półsa-

natorium akademickie dysponuje 160 miejscami, a żłobek 70.

W działalności samorządu najwyżej  oceniono działalność kulturalną

/zaliczono Ją do wiodącej w Polsce/ - Imprezy plenerowe /z racji obcho

dów Dni Miasteczka/, imprezy w ramach "Zaścianek mieszkańcom Krako

wa", turnieje bloków, działalność grup twórczych. Uznanie jury konkurso

wego zdobyły też turystyka masowa i sport organizowany przez studentów

/zlmo^viska, rajdy, spartakiady sportowe, cykliczne turnieje - brydża , te

nisa, różnego rodzaju gry w piłkę. Studenci mieszkający w Miasteczku
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opiekuj^ się aż pięcioma domami dziecka.

Obecnie na Osiedlu Studenckim trwają Intensywne przygotowania do

Jubileuszu 25-lecia Miasteczka. 14 kwietnia rozpoczęła się X Spartakiada

Sportowa. Tł-wać będzie do końca maja, a mieszkańcy startować będą aż

w 12 konkurencjach. 500 mieszkańców przez 5 dni, w ramach czynów

społecznych, porządkowało tereny wokół akadmmików, sadziło kwiaty 1

drzewa.

16 kwietnia Minister Spraw Zagranicznych Stefan Olszowskl wręczył,

na ręce kierownika "Zespołu Pieśni I Tańca AGH KRAKUS" Stanisława

Ruslnka, Dyplom Uznania za wybitne zasługi w propagowaniu kultury pol

skiej  za granicą.

Zespół w tym roku obchodzi Jubileusz 35-lecla. Założył go doc. .Wie

sław Blałowąs. W ciągu tych lat "Krakus" w trakcie 50 wyjazdów zagra

nicznych /po Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie/ dał ok. 1 500

koncertów, drugie tyle w kraju, prezentując nwin. suity s  krakowską, ślą-

ską, rzeszowską, sądecką, lubelską, kielecką, łowicką, żywiecką. Liczy on

160 osób - w tym balet, chór I kapela; jest podzielony na dwa równorzę

dne zespoły. Dla dzieci pracowników Akademii prowadzony jest zespół

dziecięcy -/liczy obecnie 100 uczestników/.

Na jubileusz "Krakus" przewiduje spotkanie wychowanków, a prze

winęło się przez te lata przez zespół ok. 4 tys. osób, zaś na 19 paździer

nika w Hali "Wisty" przygotowuje Koncert Galowy z premierą suity beski

dzkiej /folklor Beskidu Żywieckiego/.

Na najbliższy okres Zespół ma zaplanowane zagraniczne podróże

m.ln. do RFN, Włoch, Austrii, Belgii, Holandii, na festiwal w Indiach.

25 kwietnia rozpoczęło się trzydniowe Sympozjum Naukowe na temat
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formacji węglonośnych Polski" poświęcono formacji karborBkiej.

W VII już sympozjum uczestniczyli mjn. naukowcy z Japonii, Hiszpanii, Cze

chosłowacji.

W referatach przedstawiono badania genezy złóż węgla kamienne go

prowadzone w oparciu analizy rośln 1 Innych organizmów żywych, rodzaj

skał otaczających pokłe^^, Ich składniki mineralne.

Celem tego naukowego spotkania było jeszcze głębsze poznanie bu

dowy zagłębi węglowych i skał towarzyszących pokładom węgla. Prowa -

dzone szeroko badania winny służyć lepszemu poznaniu zasobów czarnego

złota, a także doprowadzić do opracowania metod i sposobów prowadzę -

nla kontrolowanej 1 najbardziej bezpiecznej  eksploatacji.

4. Nowości naukowe

Współpraca naukowo-badawcza Instytutu Metalurgii Metali Nleżelaz -

nych z przemysłem

Instytut współpracuje z różnymi Instytucjami w zakresie rozwiązy

wania problemów z dziedziny metalurgii miedzi, cynku 1 ołowiu oraz alumi

nium. Współpraca z przemysłem miedziowym w ostatnich latach sprowadza

ła się do wykonania prac badawczych w ramach programu rządowego PR-

-2 oraz opierała się na bezpośrednich zleceniach hut miedzi. Prace badaw

cze nad modelem utleniania koncentratów miedzi w stanie zawiesiny pozwo

liły na wskazanie kierunków optymalizacji  procesu bezpośredniego topienia

koncentratów w piecu zawiesinowym. Na zlecenie huty miedzi "Głogów"

zbudowano model laboratoryjny pieca zawiesinowego. Obecnie rozpoczy

nają się próby topienia koncentratów miedzi.

W zakresie metalurgii cynku i ołowiu Instytut podjął tematykę zwią

zaną z procesem spiekania surowców Zn - Pb przeznaczonych do dal -

szej przeróbki w piecu szybowym. Ponieważ bazę surowcową w przemyś-
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le stanowią krajowe rudy cynkowo-ołowiane, zatem wyniknęła potrzeba o-

pracowanla metody spieku posiadającego odpowiednie własnoś^i fizyko-che-

miczne, które wymagane są przez proces szybowy ISP. Szczególną wagę

przywiązano do redukcji związków Zn 1 Pb oraz odpowiednich proporcji

Cao do SIO. i PeO do S1O„ gwarantujących otrzymanie.odpowiedniego

żużla. Do badań użyto krajowych koncentratów blendowych pochodzących

z różnych kopalń. Równolegle przeprowadzono obserwacje przebiegu rea

kcji między siarczkiem a siarczanem w warunkach adekwatnych do proce

su spiekania.

W prze my de aluminiowym istnieje pilna koniec znoś5    budowy nowo -

czesnych elektrollzerów gwarantujących wysoką wydajnoś^  bez skażenia

środowiska związkami fluoru. Wobec trudno^i zakupu licencji, buduje się

w kraju własny prototyp i w tym przedsięwzięciu Instytut współpracuje z

przemysłem. Opracowano model matematyczny takiego elektron zera, który

pozwala na właściwy dobór szczegółów konstrukcyjnych ze szczególnym

uwzględnieniem zjawisk cieplnych 1 energetycznych. Inna wersja modelu

pozwala na okredenle rozkładu potencjałów temperatury dla różnych warun

ków pracy istniejących elektrołizerów oraz wpływu zmian tych warunków

na wskaźniki energetyczne. Prowadzone są również prace podstawowe z

zakresu reakcji katodowych 1 anodowych przebiegających w czasie proce

su elektrolitycznego otrzymywania aluminium w stopionym kriolicie. Prace

te pozwalają na poznanie przyczyn 1 warunków powstawania strat prądo

wych, a tym samym na otrzymanie danych praktycznych dla obniżenia zu

życia energii. /J.O./

5. Co będzie ?

17 maja odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii pośvię-

itcone nadaniu tytułu doktora honoris causa prof.Kurtowi Ifli cke z U ni wersy-
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tetu ^echnicznego w Akwizgranie.

Prof.Kurt lAcke po zdaniu matury w 1939r. rozpoczął studia w kie

runku matematyczno-przyrodnlczym w Uniwersytecie w Getyndze, ale po

czterech miesiącach powołano Go do służby wojskowej. Jesienią 1945r.

podjął studia fizyki w Getyndze. W 1947r. uzyskał dyplom ukończenia stu

diów, w dwa lata później  doktoryzował się, a w 1953r. habilitował w Poli

technice Berlińskiej. Prowadził prace z zakresu plastyczności 1 krystall -

zacjl metali. Wyjechał do USA i tam w 1954r. uzyskał tytuł profesora nad

zwyczajnego, a w 1956r. zwyczajnego w specjalności fizyki i inżynierii.

Po powrocie do Niemiec objął dyrekcję Instytutu Metaloznawstwa i Fizyki

Motali w Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie, na stanowisku tym

pozostał do dzisiaj.

Prof.K.Ld cke opublikował ponad 150 prac naukowych, przede wszy

stkim traktujących o zagadnieniach teorii dyslokacji, plastyczno^i, rekry

stalizacji, tarcia wewnętrznego, absorbcjl ultradźwięków, defektów promie

niowania w metalach.

W 1960r. Profesor przejął obowiązki dyrektora naukowego Zakładu

Badań Jądrowych w jdllch. Przez wiele lat był prezesem Niemieckiego

Towarzystwa Metaloznawczego ; zasiada w Komisji Stypendialnej  Funda

cji Im. A.v. Humboldta.

Prof.Kurt Lflcke w 1963r. nawiązał ścisłe kontakty naukowe z prof.

J.Wehrem z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warsza

wie w dziedzinie tarcia wewnętrznego i tłumienia fal dźwiękowych w me

talach. Następnie rozwinęła się współpraca w zakresie badań tekstur w

metalach między Instytutem prof.K.LBtckego w Akwizgranie i kierowanym

przez prof. T-uszkowskiego Instytutem Podstaw Metalurgii PAN w Krako

wie. Współpracę z AGH Profesor  rozpoczął w 1963r. swoimi wykładami

z zakresu rekrystalizacji i tarcia wewnętrznego w metalach. Współprace
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la udokumentowana jest licznymi publikacjami. Ponadto Profesor osoblA-

cle opiekował się licznymi stypendystami naszej Uczelni, którzy przez o-

statnie osiem lat odbywali sta^e w Instytutach Uniwersytetu w Akwizgra

nie, Instytutach Towarzystwa Maxa Plancka.

21 maja odbędzie się uroczyste posiedzenie S^natu Akademii, na

którym tytuł doktora honorowego AGH otrzyma były Rektor Akademii pro

fesor Zygmunt Kowalczyk.

Profesor urodził się w 1908r- W 1935r. ukofczył studia na Wydzia

le Górnic^ym AG, gdy od roku był już asystentem w Katedrze Geode -

zji i Miernictwa Górniczego. Następnie podjął pracę w kopalni węgla ,

a później rudy żelaza 1 w tym czasie uzupełniał studia geodezyjne w Po

litechnice Warszawskiej. W czasie okupacji nauczał w Szkole Górniczo-

Hutnlczo-Mlemlczej  kierowanej przez prof. W.Goetla. W 194Sr. obronił

pracę doktorską w AG, w I948r. został mianowany profesorem nadzwy -

czajnym, a w 1956r. zwyczajnym.

W 1945r. Profesor wyjednał dla Akademii resztówkę majątku Go -

szyce o powierzchni 30 ha wraz z zabudowaniami 1 Inwentarzem, gdzie

zorganizowano oś*odek szkolenlowo-wypoczynkowy dla ćwiczeń polowych

z geodezji i miernictwa. Na utworzonym w 1946r. Wydziale Geologiczno

Mierniczym zorganizował od podstaw Zakład Geodezji 1 Miernictwa Gór

niczego, a w latach 1948 - 51 był Dziekanem Wydziału Mierniczego.

W 1951r. w wieku 43 lat /na okres 6 lat/ został Rektorem Akademii.

W 1951r. Profesor powołał Komitet Rozbudowy Akademii. Do 1955r.

plan realizowano bez zakłóceń 1 każdego roku oddawano Jeden pawilon

wykoifczony, a jeden w stanie surowym. Po wstrzymaniu funduszy  przez

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Rektor Kowalczyk podpisał z Mini -

straml Górnictwa 1 Hutnictwa umowy o pomocy na kontynuowanie w In -

tach 1956 - 60 rozbudowy 1 wyposażenia nowopowstałych pawilonów U -
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czelni. W celu rozszerzenia bazy szkolenlowo-wypoczynkowej  podpisał

również długoletni^ umow^ dzierżawną willi "Granit* w Krościenku, Z Je

go inicjatywy zawarto umowy o współpracy naszej Uczelni z uczelniami

t^chnicznymi w Dreźnie i Miskolcu, Akademiami Górniczymi we Preibergu

1 Ihstytutem Górniczym w Leningradzie.

Prcf.Z.Kowalczyk opracował m.in. kompleksową metodykę badań

współczesnych ruchów tektonicznych /  na terenie Górnego Śląska /,  o -

ryginainą teorię prognozowania skutków eksploatacji  górniczej  na powierz

chnię terenu. Jest ona jedną z trzech metod stosowanych w PoLsce przy

eksploatacji pod wrażliwymi obiektami na powierzchni. Jest autorem metod

orientacji wyrobisk górniczych przez jeden szyb oraz kilka szybów rów

noczes^e, oryginalnego przyrządu - orientownlk ; autorem koncepcji modę-*-

lu sieci geodezyjnej  powierzchni owo-podziemnej  niezbędnej  przy realiza

cji projektów górniczych 1 wielu innycłw

Profesor jest twórcą polskiej szkoły geodezji górniczej, autorem

trzy-tomowego, pierwszego w kraju, podręcznika akademickiego z zakre

su geodezji górniczej. Był opiekunem 300 prac magisterskich, promował

20 doktorów. Recenzował wszystkie rozprawy habilitacyjne z geodezji gór

niczej wykonane w Polsce.

Profesor jest Przewodniczącym Komitetu Geodezji PAN i Przewo -

dniczącym Zespołu Koordynacyjnego d/s Sztucznych Satelitów Ziemi PAN.

Prof.Z.Kowelczyk od 1971r. je3t członkiem korespondentem PAN. Wydał

195 publikacji, w 13 krajach europejskich i pozaeropejsklch. Otrzymał

m.ln. Order Sztandaru Pracy II Klasy, Krzyż Kawalerski OOP.

Po rocznej przerwie Tfelekomunikacja wróciła na AGH

Akademia j"?st jedyną uczelnią w makroregionie Polski południowo-

wschodniej  kształcącą studentów na kierunku ^Telekomunikacja" i jedyna
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uczelni^ w Polsce przygotowującą absolwentów w zakresie szeroko rozu

mianej telekomunikacji dla potrzeb górnictwa, hutnictwa oraz energetyki,

nie pomijając także potrzeb resortu łącznośi.

W Akademii prowadzi się prace naukowo-badawc ze z dziedziny np.

lrżegracji sieci telekomunikacyjnych, które służyłyby jednoczeóue telefonii,

telegrafii, transmisji danych, fototelegrafil, czy telewizji.


