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1. Zarz^dzenia. 1 pismo okólne Rektora

-1/34 z. 10.01.1984r. w sprawie kawalłfikowania studentów do odbycia długotermi

nowego przeszkolenia wojskowego

-2/84 z 17.01.1984r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia

napojów alkoholowych, na teren AGH

-3/84 z 25.0Ł,1984r. w sprawie zmian organizacyjnych w wewnętrznej  strukturze

Instytutu Informatyki

-4/84 z 25.01.1984r. w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych 1 egzekwo

wania otbciążeń za niedobory zawinione

-5/84 z 26.01.1984 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy

pracy
-6/64 z 13.02.1984r. w sprawie wprowadzenia opłat  za usługi poligraficzne świad

czone przez Sekretariat Główny Szkoły

-7/84 z  Ł.03.1984r. w sprawie obowiązku odbywania zaj^ć wojskowych w szko

leniu obronnym przez studentów studiów dziennych

R/1/84 z  4.01.1984r. w sprawie egzekwowania należności z tytułu stypendiów

zwrotnych

R/2/84 z  6.01.T984r. w sprawie korespondencji Wychodzącej  z Działu Spraw Oso

bowych

R/3/pf/B4 z 13.01.1984^. - poufne

R/4/S4 z 26.01.1984r. w sprawie zakładowego funduszu nagród dla pracowników

AGH za rok 1983

R/5/84 z  3.02.1984r. w sprawie powołania komisji d/s rozdziału miejsc w hotelach

asystenckich AGH

R/5/64 z  3.02.1984r. w sprawie uzupełnienia składu Głównej  Komisji Inwentary

zacyjnej

R/6/84 ż 3.02.1984r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących działalnoś

ci Uczelni do Ośrodka Badań Historii Techniki wraz z Muzeum Historii

AGH

R/7/84 z 13.02.1984r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu prawa praco-
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wnika do otrzymywania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych

i uciążliwych dla zdowla

R/8/84 z 15.02.1984r. w sprawie powołania doraźnej  Rektorskiej  Komis/i d/s Odzna

czeń

2. Nowe akty prawne

Dziennik Ustaw nr 61 z 22 listopada 1983r.

Ustawa z 21.11.1983r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL

Dziennik Ustaw nr 62 z 24 listopada 1983r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.11.1983r. zmieniające rozporządzenie w spra

wi^ komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy

w tym Dzienniku

Rozporządzenie Rcdy Ministrów z 18.11.1983r. zmieniające rozporządzenie w spra

wie wynagradzania pracowników Instytutów naukowo-badawczych 1 placówek PAN

oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych Jednostkach or-

gani zacyj nych

Dziennik Ustaw tir 66 z 10 grudnia 1983r.

Ustawa z 5.12.198%r. o zmianie ustawy I paszportach

Dziennik Ustaw nr 68 z 21 grudnia 1983r.

Rozporządzenie Ministra Nauki. Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 10.12.1983r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lilcall  w

hotelach dla nauczycieli .aka^emickich i pracowników naukowo-badawczych szkół

wyższych

Dziennik Ustaw nr 70 z 24 grudnia 1983r.

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płacy 1 Spraw Socjalnych z 15.12.1933r. zmie

niające rozporządzenie w sprawie: pracowniczych urlopów wypoczynkowych

Monitor Polski nr 32 z 7 października 1933r.

Uchwała Rady Ministrów nr 115 z 12,09.1983r. w 3prawie niektórych dodatków

do emerytur i rent  z tytułu pracy naukowej
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Monitoe Polski nr 33 z 12 października 1983r.

Zarz^dzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 5.10.1983r. zmie

niające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek /  placó^vek /  uprawnionych do

nadawania stopni naukowych

Monitor Polski nr ^1 z 20 grudnia 1983r,

Uchwała Rady ^inistrów nr 175 z 6.12.1983r, w sprawie udzielania studentom

szkół wyższych pomocy w gromadzeniu środków finansowych na wkłady miesz

kaniowe

Monitor Polski nr ^2 z 27 grudnia 1983r.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 30.11.19S3r. zmieniające

zarządzenie w sprawie wysokości wkładów oszcz^dnościowych osób fizycznych

wolnej  od zajęcia sądowgo 1 administracyjnego

w tym Monitorze

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 3.12.19B3r. zmieniające

zarządzenie w sprawie zasad 1 warunków gromadzenia przez ludność środków

własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych

3. Konferencjet  spotkania, posiedzenia

AGH to jedna z największych polskich uczelni i jeden z największych zakła

dów pracy, 13 stycznia przebywał u nas Prezydent Miasta Krakowa - mgr Ta

deusz Salwa, który spotkał się z naukowcami Uczelni.

Kraków oczekuje od Akaden^ll konkretnej  pomocy ruin. w rozwiązywaniu pro

blemów zaopatrzenia miasta w wodę np. poprzez Inwentaryzację sieci wodnej

oraz rozpoznanie 1 opracowanie sposobu eksploatacji wód podziemnych, w roz

budowie stref ochronnych wokół ^akładów pracy, także przy poprawie organiza

cji pracy zmierzającej  do podniesienia wydejnoścl i uszlachetniania produkcji

krakowskiego przemysłu. Miasto czeka także na pomoc AGH w rewaloryzacji

krakowskich zabytkó^.

Od władz malsta Uczelnia oczekuje pomocy w rozwiązywaniu wielu proble

mów socjalnych np. przy budowie stołówki, rozbudowie terenów rekreacyjnych



5
obok miasteczka studenckiego, budowie prs^ilSMU- dla" uniwersyteckiego reaktora

atomowego oraz mieszkań dla pracowników. Podcza3 dyskusji  z przodsawieio-

iami władz Uczelni Prezydent  obiecał  wszechstronną pomoc, zaś Ja': wynika z

wystąpienia Rektora prof„<Yntonlego 'o.Kleczkowskiego naukowcy są w stanie nie

tylko pomóc miastu w rozwikłaniu wskazanych tematów, ale i zaproponować no

we. Proponowano m.in. powołanie w Krakowie specjalistycznego przedsiębior -

stwa montażowego urządzeń ochrony środowiska oraz opracowanie komplekso

wego programu utylizacji  odpadów komunalnych I prze^ysłowych. Je.k stwierdzo

no w realizacji tych przedsięwzięć nie ma barier technologicznych /  istnieją

stosowne opracowania powstałe właśnie w AGH /,  pokonać trzeba natomiast prze

szkody organizacyjne i inwestycyjne. /Z.K./

21 stycznia odbyło się spotkanie zorganizowane przez KU PZPR poświę

cone problemom nauki polskiej  i  polskiej  inteligencji. \v'  spotkaniu uczestniczył

m.ln. członek Biura Polltyc znego KC PZPR prof.Hieronim Kubiak i Rekter prof.

Antoni S.Kleczkowskl.

Pro.H.Kubiak przedstawił m.in. aktualne, najważniejsze dLa naszego kraju

zagadnienia związano ze zwiększeniem społecznej wydajności pracy, niwelowa

niem podziału na społeczeństwo 1 władzę, czy konieczności zapewnienia poko

ju.
Po II wojnie światowej studia wyższe ukończyło 1.300 tys. osób, z tego

60 e/a inżynierów. Ten ogromny potencjał fachowców nadal riie jest w pełni wy

korzystywany. Na każdym kroku możemy mnożyć przykłady niegospodarności —

— np. ze zmarnowanego szkła w budownictwie można oszklić ok. 30 tys. mie

szkań. Koniecznym Jest  zreformowanie, a właściwie stworzenie odpowiedniego

systemu motywacyjnego, pozwalającego na uaktywnienie najbardziej  zdolnych

i twórczych pracowników ; systemu jednocześnie zachęcającego zdolną mło -

dzież ze środowisk robotniczych i chłopskich do podejmo^rania kszlałcenia się

w szkołach wyższych.

Kopalnia "Brzeszcze", w ubiegłym roku obchodząca jubileusz 00-lecIa,
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pierwsza i jedyna przedwojenna państwowa kopalnia węgla kamiennego w Poi -

sce gościła naukowców Akademii Górnlczo-Hutnlczej,  członków Rady Nadzór -

czej i Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Mysłowicach. W czasie spotka

nia - 14 lutego — podpisano porozumienie o współpracy, będące kontynuacją

wieloletnich kontaktów z byłym Jaworznicko-Mikoławskira  Zjednoczeniem Przemy

słu Węglowego. Porozumienie podpisali dyrektor Zrzeszenia dr inż-Jan Dąbrów -

ski 1 Rektor Jłrot. Antoni S.Kleczkowski.

W 1963r. Akademia rozwiązała 22 tematy naukowo-badawcze, z tego 16

prac zostało ukończonych 1 przekazanych do zastosowania, a 6 będzie prowa

dzanych dalej  w bieżącym roku. Tematyko prac obejmowała m.In, Zagadnienia

wentylacji i  klimatyzacji, profilairtyki przeciwpożarowej, izolacji  Starych zrobów

i wyrobisk, ochrony powierzchni przy eksploatacji,  przeróbki mechanicznej wę

gla.
Na rok bieżący zaplanowano nuln. dla największej  na świecie podziemnej

kopalni węgla kamiennego "Zlemowif / ok. 26 .tys.- ton wydobycia w ciągu doby/

opracowanie na temat : "Rozwiązanie efektywnych sposobów udostępniania złoża

umożliwiających obniżenie kosztów w obszarze górniczym MV/l< ZI3MOWIT

dla kopalni "Silesia" : "Wykorzystanie popiołów lotnych do wykonywania korków

izolacyjnych 1 poprawy odzysku metanu ze starych zrobów" ; dla "Komuny Pary-

sldej"  :  "Opracowanie warunków i technologii umożliwiających wyeksploatowanie

zasobów węgla / min. 50 %/ uwięzionych w filarach ochronnych El. Jaworzno

II 1 ID, co pozwoliłoby na przedłużenie żywotności kopalni. Współpraca obejmuje

również działania z zakresu kształcenia kadr  nuln. angażowanie jtpsisDwników

Zrzeszenia do prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych w Uczelni, prowa

dzenia zajęć dydaktycznych dla studentów w kopalniach, organizowanie dla pra

cowników Zrzeszenia studiów podyplomowych I doktoranckich.

Uczelnia gościła w dniach 25 i 26 lutego Ministra Szkolnictwa Słowacji

J.Busc, z wykształcenia metalurga. Gościowi towarzyszył Minister NSsWiT 3e-

non Miśklewicz, który zapoznał się z aktualnymi problemami Uczelni i odbył

rozmowy z Jej władzami. Minister J.Buśa zapoznał się z pracami i laboratoria

mi Zakładu Metaloznawstawa 1 Obróbki Cieplnej kierowanego przez Prorektora

prof.3.Gorczyćę.
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W wyniku ro^mów postanowiono rozsz^r^yć współpracę AGH z wyższy:, i szko

łami technicznymi Słowacji w Koszycach i Bratysławie.

16 marca odbyła się uroczysta inauguracja zajęć Międzywydziałowego Stu

dium Kształcenia Kadr Górniczych dla potrzeb Handlu Zagranicznego. Kierowni

kiem Studium jest  prohAnna Jankowska-Kłapkowska^ Zajęcia rozpoczęły trzy sekcje:

z językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Studium zorganizowano na życzenie Ministerstwa Górnictwa i .T.nergetyki,

w celu przygotowania specjalistów - górników / władających -znakomicie- językio:

obcym / do prc^dzenla zagranicznych budów i zawierania kontraktów zagranicz

nych.

Na 1984r. zaplanowano wyeksportować 42 min ton w^gla. Ma najbliższe ia-

ta przewiduje."Się".yjtrzyrnanie eksportu w granicach 40 min. ton. Gwarancją na -

szego handlu są kontrakty zagraniczne podpisane do 2 004 roku i przewidują

wywóz czarnego złota m.in. do Finlandii, Austrii.

Pierwsi absolweci opuszczą mury Akademii już We wrześniu 19C5r.

4. Nowości naukowe 1 dydaktyczne

W 1974r. zrodził się pomysł przygotowania książki -"Ochrona wód podzie

mnych". Problem opracowali pró^ Wslewołod Szestakow. z Uniwersytetu im. Łomo

nosowa vrl"os!*ic, docJan Szłlar z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Ilans-

Petor Jordan z Akademii Górniczej -we Frelbergu oraz pro^Antoni S.Kleczkow -

ski, dr hab. Stanisław WitCzak z AGH.

W książce przedstawiono mi,ru zagrożenia i sposoby ochrony wód podziem

nych, metody 1 sposoby badania zanleczysczeń, jak również sposoby zabezpie

czania wód podziemnych,

Hedaktorom książki, która ukaże się druidem w najbliższych miesiącach /c-

statnia korekta w toku/ jest prof. A.S.Kieczkowskl, rysunki wykonała doc. F,

Szym.akowsko. Wydaje ją 7/ydawnictwp Geologiczne w Warszawie / w języku pol

skim/,  a na zasadzie licencji na wydać Wydawnictwo "Miodra" w Moskwie
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1 "GrundstofMferlag" w Berlinie.

Senacka Komisja d/s Kształcenia i Studentów, które], przewodniczy prof^t-

tur Bęben, zaakceptowała do realizacji PROGRAM WYCHOWANIA AKADEMICKIE

GO w AGH opraco^vany przez Dział Spraw Studenckich i Wychowawczy^h.

Program przygotowany w oparciu o wytyczne. Ministerstwa zawiera m-in. ce

le - zadynla wychowania akademickiego, podstawowe formy Ich realizacji w na

szej Uczelni, charakterystykę szczegółowych programów działalności samorządów,

organizacji,  stowarzyszeń, kół i  zespołów stud^nckich realizujących zadania wy

chowania - samowychowania w Akademii, a także harmonogramy prac organiza

cyjnie zabezpieczających realizację założonych zadań.

Projekt programu był szeroko dyskutowany zarówno wśród pracowników na

ukowych. Jak i studentów.

Już w 19SOr. na zlecenie MPWlK zespół w składzie pro^Antonl o.Kleczkow-

ski, doc-Andrzej Szczepański, dr- Jan Myszka, mrg Janusz Pyrich przygotowywać

zacz^ł "Analizę możliwości uzupełniającego wykorzystania wód podziemnych pod

kątem zaopatrzenia miasta Krakowa w wodę pitną. Pierwszy etap prac dotyczył

możliwości wykorzystania dodatkowo wód w pobliżu Istniejących ujęć.

Efektem tych prac było opracowanie ustalające możliwość poboru wody w

pobliżu ujęcia na Pudawls /ok.5 tys.m /dobę

w Bieżanowie /ok.3 tys.m /dobę

w Mistrzejowicach /ok.6 tys.m /dobę

w Batowicach /ok.1,5 tys.m /dobę,

Członkowfe zespołu zaproponowali także odwodnienie stopnia wodnego w Dąbiu

i przeznaczenie tej  wody dla beczkowozów KPK /utrzymujących czystość ulic/.

Zasoby uzupełniające oceniono na ok.30 tys.m /dobę 1 trzeba podlcreślić, że

w 1981r. niedobór wody pitnej  w Krakowie wynosił 17 tys.m /dobę.

V.' lS83r. ten sani zespół pracowników przystąpił do opracowywania, na zle

cenie Urzędu Miasta Krakowa, możliwości wykorzystania wód podziemnych dla

uzupełniającego zaopatrzenia Krakowa w wodę pitną. ".7 pierwszym etapie zaję

to się możliwościami zasobowymi Rudawy, w jej  dolnym odcinku, natomiast w dru-



5. Co b<jdzle ? :

29 marca odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu U^zelni poświęcone

nadaniu tytułu doktora, honoris causa AGH prof. dr hah.inż. Andrzejowi Ęolewskie-

mu.
Peof.A.Dolewskl urodził się w 1906r.  Po odbyciu praktyki w ko'paini soli

w Wieliczce 1 zdaniu egzaminu konkursowego rozpoczął w lP24r. studia na Wydzia

le Górniczym Akademii Górniczej. Już w 1923r. został młodszym asystentem w Za

kładzie Mineralogii 1 Petrografii AG. "•/   1930 kończy studia, wydaje również pier

wszą pubUi<ację naukową, która jednocześnie Jest pierjvszą^w Polsce pracą nauko

wą z dziedziny flotacji. Następnie odbywa podróż naukową do Hiszpanii, studia

uzupełniające z zakresu mineralogii na Sorbonie i petrografii węgla w Llege 1 Łi"e,

z zakresu gospodarki surowcami \r Antwerpii, ^oktoryzował  się w 1335r„ a habi

litował w cztery lata później.

\.'  1939 r. aresztowano Profesora w czasie tzw. oondoraktion i.rs'.;ai: ; prze

bywał w obozach koncentracyjnych w Saclisenhausan i Dachau. Od 1941r. prowa

dzi zajęcia w Technicznej  Szkole Gómiczo-Hutniczo-Mierriiczej, a ponadto w 'von.'

racyjnej Akademii Górnic^ej.  Prof.A.Bolev.'3ki był Pełnomocnikiem I^zadu. d/z orga

nizacji administracji ńa Dolnym ^ląsku i doradcą delegacji  polskiej  na 1'onfer- n-

g

glm możliwościami zasobowymi zagłębia choleżyńsldego w dolinie Sanki.  ioiowa-

risntowe rozwiązania przygotowano przy zastosowaniu modelowania matematyczne

go. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że przy założeniu najbardziej

niekorzystnych warunków /np. obecna trzyletnia prawie już. posucha/ dodatkowy

pobór z Ętudawy może osiągać ok.5,5 tys.m /dobę, a w dolinie Sanki o!;, fl   tys.tr.3/

dobę i to w sposób ciągły.  Natomiast  krótkotrwały pobór /np. przez 3 miesiące

letnie/ nawet do 25 tys, ni /dobę.wody pitnej, Niedobór tej  koniecznej  do życia cie

czy osiągnął już prawie te  20 - 25 tys.m /dobę.

Konkretne i obiecujące są te wyniki przeprowadzonych prac i oby jut:  najszyb

ciej  znalazły się fundusze na to niezbędne dodatkowe ujęcia wodne.
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cję Wielk^e, Trójld w Poczdamie. Dwukrotnie pełnił funkcj^ prorektora d/^ nauki,

byt Prezesem Centralnego Urzędu Geologicznego. Jest członkiem rzeczywistym

PAN,
Profesor Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych z dziedziny mineralo

gii i petrografii oraz gospodarki surowcami mineralnymi, współautorem pięciu pa

tentów, autorem ldlkudzlesięclu skryptów dla studentów, podręczników akademic

kich. Prof. A.Bolewskl Jest redaktorem serii  "Prace Geologiczne", "Prace Mine

ralne", "Surowce Mineralne Świata",

Prof^sor , pcmimo że od 1976r. jest na emeryturze nadal prowadzi ożywio

ną działalność naukową 1 społeczną ; aktualnie w druku są trzy Jego, podręczni

ki, jedna książka, skrypt dla studentów i trzy artykuły naukowe.

Profesora odznaczono m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Odrodzenia

Polski II klasy /z gwiazdą/, in klasy /Komandoria/ i IV klasy j   Odznaką Grunwal

dzką, Sztandarem Pracy I Klasy.

-Biuro Wydawnictw ZSP AGH "Clex" i Uczelniane Centrum Kultury AGH "Kar-

lik-Perspektywy" organizuje w dn. 29 marca w godz. 11.oo - 15.oo

1  30 marca w godz.. 15.oo - 18 .oo Kiermasz Wy

dawnictw Studenckich przygotowywanych 1 wydawanych w środowiskach akademi

ckich. K!ermasz odbędzie się w klubie "Perspektywy" przy ul.Reymonta 17.

-1O mdja AGH obchodzić będzie uroczyście Dzień Hutnika. Tradycyjnie studen

ci przygotowują sesję naukową. Akademia i spotkanie braci hutniczej  będą central-

21nym punktem uroczystości zaplanowanych.  Obchody Dnia Hutnika włączone będą

w uroczystości : 40-lecia PIH/  1  40-lecla powojennego AGH.

-W kwietniu tjttuł doktora honorowego Akademii otrzyma prof.  Z.Kowalczyk

/geodeta/

-W październiku odbędzie się i^rajowa konferencja naukowa nt.  "Zastosowania

m Jkroprocesorów w nauce 1 technice" organizowana przez instytut Elektroniki





Zom. 233/84Ark. druk. 1,75Oddano do produkcji 25 III 1984
Nakład 300 egz.   Pap. druk. kl. V, B1, 70 g.     Druk ukończono w marcu 1984

Wykonano w Zakładzie Graficznym AGH, Kraków, ul. Kawiory 40

Rzecznik Prasowy AGH

Sprostowania:

W Biuletynie Rektora - styczeń, luty - na str. 7 mylnie podano datą urodzin

prof. Juliana Tokarskiego. Oczywiście Profesor urodził się 29 marca 1683 r.

Przepraszam


