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-^/3I4/83 z 1O.11.1983r. w sprawie zapewnienia prawidłowyoh i pełnych da

nych w sprawozdawczości za rok 198 3

b/35/83 z 11.11.1983r. w sprawie zapoznania z treścią wewnętrznych aktów

normatywnych wszystkich pracowników AGII

'36/83 z 22.11.1983r. w sprawie uchwał i postanowień Senatu AGII z dn.

6 pa^dziernika 1983r.

. '"owe akty prawne

'ziennik Ustaw nr 55 ^ dn.28 września 1983r.

ozT^rządzenie Rady Ministrów z dn.10.09.1983r. zmieniające rozporządze

nie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania funduszu

chrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tymi fun -

duszami

dziennik Ustaw nr 56 z dn.i^ł października 1983r.

oznorządzenie Rady Ministrów z dn.22.09.1983r. zmieniaj^.ee rozporządze

nie w sprawie komisji d/s szkód górniczych

Dziennik Ustaw nr 57 z dn.18 października 1983r.

Rozoorządzenie Rady Ministrów z dn.19.09.1983r. w sprawie warunków zatru

dnienia oraz zasad awansowania bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników

dokumentacji naukowej w szkołach wyższych

i. 'arządzenia i piama okólne Hektora

-~:/8? z 23.11.1983r. w sprawie funkcjonowania Zakładu Graficznego

-23/S? z  3.11.1983r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze In

stytutu Informatyki

-^'4/83 z 15.11;1983r. z mocą od dn.1listopada 1983r. w sprawie zmian

w strukturze organizacyjnej administracji oentralnej

-2=i/83 z 9. 11.1983r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej d/s Mie-

szkani owych

-26/83 z 21.12.1983r. w sprawie wprowadzenia wolnych od pracy sobót w A-

kademii Górniczo-IIutniczeJ w roku



w tym Dzi enniku

Rozporządzenie Ministra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z dn.22.09.1983r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lo

kali położonych w hotelach pracowniczyoh

Dziennik Ustaw nr 58 z dn.27 października 1983r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.1983r. w sprawie zasad i trybu u -

dzielenia pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym oraz

mianowanym pracownikom dydaktycznym urlopów dla celów naukowych, arty -

stycznych lub kształcenia zawodowego

Dziennik Ustaw nr 60 z dn.17 listopada 1983r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.1O.1983r. w sprawie postępowania dys

cyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim

w tym Dzienniku

Rozporządzenie Rady Ministrów z l^.10.1983r. w sprawie zasad i trybu czę

ściowego przekazywania majątku byłych związków zawodowyoh

Rozporządzenie Rady Ministrów z Zk.10.1983r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich

Monitor Polski nr 31 z dn.22 września 1983r.

['chwała Rady Ministrów nr 110 z 29 sierpnia 1983r. w sprawie pomocy uspo

łecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg

Monitor Polski nr 32 z dn.7 października 1983r.

Uchwała Rady Ministrów nr 119 z 12.09.1983r. w sprawie niektórych dodat

ków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowej

w tym Monitorze

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 26.09.1983r. w spra

wie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkaoh szkodliwych

dla zdrowia oraz szczegółowych zasad wypłacania, dodatku za te prace

Monitor Polski nr 35 z 29 pa^dziernika 1983r.

T"chwala Rady Ministrów nr 120 2 7.1O.1983r. w scrawie zased organizacji

służb socjalnych, oraz sposobów wykorzystywania .funduszów socjalnego i ^ic-
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szknniowego dla nauczycieli

3. konferencje, spotkania, posiedzenia

1 ii_19 listopada w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Teohniki Jądrowej

odbył się panel zwołany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w

Wiedniu. Spotkanie to nawiązuje do tradycji sprzed 20 lat, kiedy to Aka

demia zorganizowała pierwszą w świeoie międzynarodową konferenoję z zakre

su geofizyki Jądrowej. V panelu uczestniozyli goście m.in. z Danii, RFN,

Węgier, Japonii, ZSRR, Austrii, Stanów Zje^noczonych, Francji, Norwegii.

Tematem roboczego spotkania było wykorzystanie teohniki jądrowej w bada

niach geologicznych, górnictwie i badaniach różnych materiałów.

1 ~— 1S listopada odbyła się konferencja nt."Oświetlenie i iluminacja miast"

zorganizowana przez Krakowski Oddział SEP i Polski Komitet Oświetleniowy.

Celem konferencji było przedyskutowanie problematyki związanej z projek

towaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oświetlenia i iluminacji

w miastach. W przygotowanych na konferencję referatach zawarto ocenę ak

tualnego stanu oświetlenia i iluminacji oraz ws^azano kierunki ich roz -

woju na tle rozwiązań stosowanych za granicą.

v dn.30.11.—2,12. odbyło się sympozjum krajowe organizowane ra.in. przez

Międzyresortowy Instytut Geofizyki nt. "Problemy metodyczne wykrywania

i badania surowców mineralnych metodami geofizyki wiertniczej" ; zorga

nizowane w roku 80-tych urodzin prof.Henryka Orkisza. Profesor doktoryzo-

wa1 się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu we Lwowie

z zakresu geofizyki i meteorologii. Pracę zawodową rozpoczął w 192i*r. ja

ko asystent przy katedrze Geofizyki i Meteorologii tegoż Uniwersytetu.

Od 1933r. był docentem, a następnie profesorem AGH.

Organizatorzy sympozjum zadedykowali zbiór referatów Profesorowi ak

centując tyra duży Jego wkład w rozwój geofizyki w Polsce. Prof.H.Orkisz

do chwili obecnej prowadzi wykłady z zakresu geofizyki w Uniwersytecie

Wrocławskim.
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Na zakońozenie sympozjum przedstawiono następujące wnioski :

-metodę profilowania upadu warstw winno się stosować w szerszym zakre

sie przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazv ziemne^o,

-metody geofizyki wiertniozej winno się stosować przy eksploatacji złóż

węgla brunatnego, a zwłaszcza na przedpolu frontów eksploataoyjnyoh,

-metodę rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z dyspersją energii win

no się szerzej stosować do oznaczania niektóryoh rud metali w pełnych

rdzeniaoh wiertniczyoh,

-należy rozwijać nowe metody pomiarów i interpretacji materiałów geofi

zyki wiertniozej. /S.P./

12 grudnia odbyło się sympozjum poświęcone 100 rocznicy urodzin prof.

Romana Dawidowskiego - twóroy i długoletniego kierownika Katedry Techno

logii Ciepła ł Paliw w ACH; organizowane przez Instytut Metalurgii.

Prof.R.Dewidowski ukończył Akademię Górniczą w Leoben uzyskując tytuł

inż. górnika 1 inż. hutnika. Pracował w hutach i fabrykach w Trzyńcu,

Neubeoku, kopalniach alpejskich, małopolskich i adriatyokich. W latach

1921 - 27 był Naczelnikiem Państwowej Żupy Solnej w tfieliozce, prorekto

rem AGH w latach 1933-39. Aresztowano Go z innymi naukowoami Krakowa

6 listopada 1939r. Profesor był wybitnym specjalistą w dziedzinie tech

niki cieplnej. Uzyskał patent "na sposób wyrobu pełnowartościowego żeli

wa w żeliwiaku pracująoym na koksie  miękkim11.

Dzień Górnika w Akademii

W ramach dni otwartych /5 - 7 grudnia/ udostępniono mieszkańcom mia

sta Muzeum Historyczne, GeolOgiozne, laboratoria instytutów pionu gór -

niczego, wyświetlanie filmów o tematyce teohniozno-górniczej.

7grudnia odbyła się XXIV Studencka Sesja Naukowa Górników połączona

z giełdą minerałów i wystawą fotografii. Wzięło w niej udział 107 stu

dentów, którzy w 8 sekcjach wygłosili 59 referatów.

8grudnia odbyła się Sesja Naukowa AG'* dla uczczenia 50-lecia nracy

naukowej prof. Józefa Znańskiego.
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Profesor w 192Or. rozpoczął studia w Akademii Górniczej, W 1925r. pra

co i1 kopalni "Artur". Byl kierownikiem technicznym spółki Kamieniołomy

Tatrzeńskie w Zakopanem, z-oą kierownika kopalni "Sllesia", wykładowcą

'-órnicti/a i maszyn górniozych w Państwowej Szkole Górniczej w Katowi -

cach. V 19l5r. objął stanowisko dyrektora kopalni "Janina", a w 19'9r.

starszego asystenta Akademii Górniozej w Krakowie. Pełnił m.in. fun -

keję Dziekana Wydziału Górniczego. Odszedł na eme- -turę w 1971r. V dzia

łalności naukowej Profesora można wyróżnić dwa kierunki : pierwszy to

obserwacja i badania górotworu w strefie zruszania przy eksploatacji

ścianowej z zawałem stropu, drugi, to badania zjawiska tąpań naprężenio

wych. Prof.J.Znański przykładał dużą wagę do śoisłej współpracy z prze-

nyslem.

Odznaczono Profesora m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski, nadano Mu Honorowy Tytuł Zasłużonego Kauozyciela PRL.

6 grudnia odbyła się w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Au

tomatyki sesja naukowa nt. "Rozwój maszyn i urządzeń górniczych" dla

•uczczenia pracowników, którzy przepracowali w Akademii 25 i 30 lat. Przy

gotowane referaty obejmowały zagadnienia : nowych konstrukcji maszyn

:ortniczych, nowych konstrukcji obudów górniczych produkowanych w Gli-

niku, nowych rozwiązań w zakresie materiałów dla produkcji taśm przeno

śnikowych dla górnictwa, a także badania związane z obniżeniem hałasu,

nodwyższeniem sprawności wentylatorów kopalnianych i wzbogacania szla

mów przedpiecowych.

^ grudnia odbyła się uroczysta akademia z wręczeniem odznaczeń pań -

stwowych, resortowyoh i regionalnych. W uroczystościach uczestniczyli

n.ir. Posekretarz Stanu w Ministerstwie Gómiotwa i Energetyki Jerzy

Malaru, Prezes Wyższego Urzędu Gó^niczego Władysław 1,'aglik, Prezydent

n. Krakowa Tadeusz Salwa, Sekretarz KK PZPP. Kazimierz Augustynek. Spot

kanie zakończył tradycyjny "skok przez skórę"

W dn.30.11. - 3.12. w Krościenku odbyło się V Ogólnopolskie Sympozjum
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"Zastosowania teorii systemów" zorganizowane przez Instytut Maszyn Hut

niczych i Automatyki.

15 grudnia odbyło się posiedzenie władz Instytutu Mechaniki i Wibroa

kustyki z okazji jubileuszu 25-looia praoy naukowej prof.Józefa Giergie-

la Dziekana Wydziału, autora ponad 80 prac dotyoząoych ró^nych próbie -

mów mechaniki stosowanej - głównie dynamiki i wibroakustyki maszyn ;

i Jubileuszu 30-lecia pracy naukowej prof.Zbyszko Stójka i prof.Mieczy

sława Zabawy. Prof.Z.Stójek Jest autorem ponad 60 prac z dynamiki budo

wli. Stworzył on -własny kierunek badawczy polegający na sformułowaniu

i analizie kompleksowych modeli teoretycznych wysokich budynków oraz we*

ryfikacji doświadczalnej w skali laboratoryjnej.

Prof.M.Zabawa w ponad 60 pracach przedstawił in.in. problemy dynami -

ki maszyn i zastosowania teorii procesów stochastycznych w dynamice ma

szyn.

15 grudnia odbyło si^ posiedzenie naukowe poświęcone 100 rboznicy u-

rodzin- prof.Juliana Tokarskiego. Profesor urodził się w Stanisławowie.

w 19O5r. doktoryzował się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwow

skiego. Zdał egzamin nauczycielski i rozpoczął pracę dydaktyczną w Ka

tedrze Mineralogii Uniwersytetui Równocześnie pracował w szkolnictwie

średnim. W 1928r. był Rektorem Politechniki Lwowskiej. Po II wojnie o-

sladł w Krakowie, pracował w UJ. Później przeszedł do pracy w ówczes *

nej Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie i równocześnie do Zakładu Pe -

trografii AGH. W obu uczelniach prowadził zajęcia do 196Or.

Prof.J.Tokarski jest autorem ok.150 prac z zakresu mineralogii, pe

trografii, gleboznawstwa. W 1928r. wydał akademicki podręcznik petro -

grafi i. Przez wiele lat był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Przy

rodników im-.M.Kopernika. Zmarł w 1.96ir.

16 grudnia odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu XXV-lo-

cia Zakładu Doświadczalnego Aparatury Naukowej ACH. W dniu 13 grudnia

otwarto w holu budynku A-0 wystawę aparatury naukowej i urządzeń prze -

- 01
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myąłowych produkowanyoh w ZDAN-ie.

16 grudnie odbyła się II konferencja naukowa nt."Modelowania oyber-

netycznego systemów biologioznych". Modelowanie oybornetyczne stanowi

swoistego rodzaju zwornik różnych dziedzin badań z zakresu biologii i

techniki. Metodologię modelowania można nazwań esperantem naukowym po

zwalającym na porozumienie się specjalistów różnych dziedzin nauki ,

w tym wypadku biologów, techników, ekonomistów. Dzisiaj inżynierowie

rozważają możliwości, jakimi dysponuje teehnika, a potrzebami wynika

jącymi z postępu teohnioznego. Dlatego też Jedną z możliwości Jest. się

ganie do informacji, jakimi dysponuje biologia, sięganie do sprawdźo -

nych mechanizmów biologicznych w celu znalezienia optymalnych rozwią -

zań w badaniach technicznych. Lekarze i-biolodzy korzystają natomiast

z wypróbowanej przez inżynierów metodologii przedstawiającej problemy

bardziej zwaroie i przejrzyście.

Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o modelowaniu cybernetycz

nym osobowości, wzorcaoh procesu adaptacji v  jęciu cybernetycznym, mo

delach systemu sterowania treningiem i walką sportową, o modelu matema

tycznym choroby infekcyjnej.

10 stycznia 198^r. Akademia podpisała umowę z Kombinatem Metalurgi

cznym "Huta Katowice". "Dla naszej gospodarki nieodzowny jest proces

modernizacji hutnictwa - powiedział Rektor prof.A.S.Kleczkowski. Jed

nak wszystkie usprawnienia muszą podlegać ciągłym udoskonaleniom!1 17 -

czelnia przygotowała dla huty opracowania dotyczące zarówno samego pro

cesu metalurgicznego, jak i modernizacji urządzeń, automatyzacji proce

sów, ochrony środowiska i. bezpieczeństwa pracy, organizacji i ekonomi

ki Produkcji.

uta Katowice na rok 198^1 zaplanowała wyprodukownnie *ł.917 tys. ton

stali. Prowadzi rozwinięty eksport dc krajów I i Tl obszaru Płatnicze

go. Podobne umowy zawarła z innymi placówkami naukowo-badawczymi. Huta

st poli,Tonom dla naukoweóWi a 2 kole^ dla hutników ważny iest kontakt
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z naukowcami, chociażby w celu podnoszenia własnej wiedzy. Jednak całej

współpracy przyświecać musi motto : "wynikiem porozumienia musi być e-

fekt ekonomiczny zgromadzony na koncie bankowym." - powiedział Dyrektor

Naczelny Kombinatu - dr inż.Stanisław Strama.

k. Nowości naukowe

"Jak węgiel wróoił tam, skąd przyszedł"

V roku 1980 naukowcy Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeń -

stwa Pracy przy współpracy Zakładów Energetycznych Okręgu Południowe -

go w Katowicaoh /ZEOPd/ rozpoczęli badania nad wykorzystaniem metod

składowania popiołów lotnych /produkt spalenia węgla/ w formie zawie

siny wodnej dla potrzeb górnictwa podziemnego. Opracowany przez zespół

doc.Stanisława Ropskiego sposób wypełniania pustek•podziemnych, chro -

niony patentem, umożliwia zastosowanie zawiesiny /emulgatu/ również do

uszc^elniania i izolacji wyrobisk górniczyoh oraz gaszenia pożarów pod

ziemnych.

Uwieńczeniem tych prac było pierwsze przemysłowe zastosowanie "emul

gatu" w podziemiach kopalni "Generał Zawadzki". Realizacji przedsięwzię

cia dokonał Zespół Uczelniano-Przemysłowy /AGH, KWK "General Zawadzki",

Zrzeszenie Kopalń Węgla w Sosnowcu/,••wykorzystując zawiesinę popiołowo-

wodhą sporządzoną w Elektrowni "Lagisza".

Zawiesiną tą, zamiast drogim piaskiem podsadzkowym, wypełniono prze

znaczone do likwidacji wyrobisko podziemne, do którego dostarczono 620

m  substancji, specjalnie do tego celu zbudowanym rurociągiem łączącym

Elektrownię z instalacją podsadzkową kopalni.

Trak+yczne wykorzystanie zawiesiny popiolowo-wodnej przez kopalnie

podziemne zlokalizowane w sąsiedztwie elektrowni może umożliwić pod -

ziemne składowanie wielu milionów ton popiołów liotnch. Wiadomo,  że

większe zespoły elektrowni "produkują" średnio 2,5-3 tys.ton na do

bę samych tylko popiołów lotnych, cc wymaga poważnych nekładów finanso-
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wyoh na zagospodarowanie terenu pod składowanie odpadów. /Z.K,/

Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej przy współdzia

łaniu Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii przygotował "pro

gram fizyki dla studentów AGH". Program przygotowano z myślą o kształ -

cepiu inżyniera roku 2 000. Nowe opracowanie służyć ma głębszemu zrozu

mieniu zjawisk i praw fizyki, na których opiera się dyscyplina techni -

czna szkoły, a także poznaniu odkryć fizyki, które radykalnie zmieniają

naszą wiedzę o przyrodzie i zrewolucjonizowały cywilizaoję.

Nowy program obejmuje 3 semestry zajęć i wprowadzono go już w paź -

dzierniku 1983r. dla studentów I roku. Polskie Towarzystwo Fizyczne czy

ni obecnie starania o upowszechnienie tegoż programu.

"Dla ehc^oego, nie ma nic trudnego"

Już w ubiegłym roku Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech

niki zaproponowało uczelniom wyższym przeprowadzenie dwutygodniowego bez

płatnego kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych młodzież ze śro -

dowisk^zani edbanych kulturowo1.'

Kursy odbyły się, ale opinia przygotowujących i prowadząoych je była

negatywna. Młodzież, typowana przez Rady Pedagogiczne mało interesowała

się nauką.

W tym roku resorty, którym podlegają uczelnie wyższe, zaproponowały

dwustopniowe bazpłatne douozanie. Na lutowy tydzień AGH zakwalifikowa

ła '^!*3 osoby. 299 młodym ludziom należało zapewnić zakwaterowanie w wy

najętych specjalnie na ten cel internatach, innym w pokojach domów aka

demickich. 99 dojeżdżało. Wszystkim trzeba było zapewnić całodzienne wy

żywienie. 0 spanie i Jedzenie dla oozostałych ^5 maturzystów z Krakowa

czy ich także zaliczamy do pochodząc^ch ze środowiska"zar:iedbanc^o kul-

iurowo"?/ nie musiano się troszczyć. V ciągu tego ^ygodnia odbywały sio

konsul tac j9, r.lodzież .-'5 5,3 ' nochodzenia robotniczego, 10,6  chłop -
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skiego, 3^,0 % inteligenckiego 1/ dostała wykazy literatury i inne po

moce.

Ci sami korepetytowani obecnie młodzi ludzfe, po pozytywn^m zdaniu

egzaminów maturalnych, uczestniczyć będą w trzytygodniowym kursie w

czerwcu. Akademia, podobnie Jak inne uczelnie, znowu stanie przed pro-

blełnem zakwaterowania, wyżywienia, douczania - bezpłatnego - tych ^00

osób. 0 efektach, a raczej o ilości pozytywnie zdanych egzaminów, mó

wić będzie moZna dopiero z końce lipca.

Od lat trwają dyskusje o niewielkiej liczbie studentów pochodzenia

robotniczego i chłopskiego, ale dopiero teraz wyłaniają się uwagi  na

temat poszerzenia bazy internatowej przy liceach ogólnokształcących ,

uwagi o zmianie systemu stypendialnego, nowym ustawieniu współpracy ze

środowiskiem rodzinnym uczniów szkół średnich.

Czy ^becnie moZemy mówić o młodzieży ze środowisk zaniedbanych kul

turowo ? Czytelnie i biblioteki mamy raozej wszędzie dobrze zaopatrzo

ne. Z bieZącą prasą większych kłopotów też nie ma. I tylko w zależnoś

ci od kwalifikacji i postaw nauczyciela zaleZy zakres i formy pogłębiał,

nia wiedzy i umiejętności uczniów. Do chyba trudno uwaZać, Ze decydują

cym czynnikiem wpływającym na ilość kandydatów ze środowisk robotni --

czych i chłopskich do wyższych uczelni pozostaje obycie wielkomiejskie.

/Z.K./
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