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1. Zarządzania i plama okólna Haktora

-13/W/83 z dn. 7.O5.1983r. - poufna

-i^^/83    z.dn. 3.05.1983r. v sprawia powołania UozalnianeJ Komi

sji Rekrutaoyjnej. V skład Komisji wcbodzą :
Przewodnioaący      - prof.Artur Bęben

Z-ea przewodniczącego  - doc.Jan Wróbel

"        •- dr Kazimiera Sujeoki
Sekretai-z- dr Stanisław Stryczek

•- dr Wacław Chrząsaoa
Członkowie- doc.Antoni Natysik

-dr Józef Łowicki

-dr Andrzej Podstawskl

-mgr Mirosław Acyozniak
-dr Jarzy Kuónierz

/przadsawioiel KD PZPR/

-Katarzyna Szozur
/przadstawioial ZSP/

-Aleksander Stopa
/przadstawioial ZSP/

-/przedstawioiel KOiW/

-15/83  z dn.13.05.1983r. w sprawia przestrzegania postanowień

ustawy o wyohowaniu wtrzeńwoóei i przeciwdziałaniu al

koholizmowi na taranie Uozelni

R/17/83 z dn. 3.05.1983r. w sprawie ewidencji organizacji i stowa

rzyszeń studenokieh i praeowniozyoh działających na terenie

AGH

R/18/83 z dn. 5.03.1983r. w sprawie za^wiadczeń o czasowej niezdol-

noóei do pracy pracowników AGH

R/19/83 z dn.10.05.1983r. w sprawie sprawozdań z wykonania planu

zatrudnienia nauozycieli akademiokioh za rok akademicki

1982/83

2. Boirm akty prawne

Monitor Polski nr 13 z 9.0<t.1983r.

Zarządzenie Ministra Pracy, Płao i Spraw Socjalnych z 22.03.



w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatkó^

za prace wykonywane w warunkaoh azkodliwych dla zdrowia lub ucią

żliwych oras wykazu tyoh prac.

Monitor Polski nr 12 z 31.03.1983r.

Uchwala nr 29 Rjdy Ministrów z 7.03.19B3r.

zmieniająca uchwalę w sprawie zasad wynagradzania pracowników e-

konomioznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkól

Dziennik Ustaw nr 13 z 29.03.1983r.

Roz^orządzenie Ministra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z 15.

marca 1983r.

w sprawia wysokoóoi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysłu

gujących niektórym grupom ubezpieczonych

V tym Dzienniku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Społecznej z 24.O3.83r.

w sprawia chorób, z powodu których zasiłek ohorobowy nie ulega obni

żeniu

3. Konferencje, spotkania, posiedzenia

Vdn.2 - 3 maja br. w Oórodku Kombinatu Metalurgicznego Huty

im.Lenina w BartkoweJ odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-

-Teohnlozna nt. "Systemy komputerowe 1 baza indeksowa w gospodarce

materiałowej w hutnictwie". V konferencji ze strony AGH udział wcię

li pracownicy Instytutu Metalurgii oras Instytutu Organizacji i Za

rządzania Prtssiysłsm. Funkcję sekretarza naukowego Konferencji po

wierzono prof.Antoniemu Kolano.

Vtrekeie spotkania przedyskutowano problemy związane z kom

puteryzacją działów gospodarki materiałowej w hutnictwie. Szczegól

nej analizie poddano stan zaawansowania prac w zakresie wdrażania kodów

towarowo-matarlsłowych w hutnictwie, wskazując na liczne trudno^ci

w tym zakresie.
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V dn.^ł - 5 maja br. odbyła się XX Ogólnopolska Sesja Kól ^au

kowych Geodetów, Studenci, naukowcy i przedstawiciele przemysłu o-

bradowali w trzech sekcjach :

a/ ETO /elektorniczna technika obliczeniowa/ i fotogrametrii,

b/ geodezji i geodezyjnych urządzeń technicznych i rolnych,

c/ astronomii i kartogafii.

Do konkursu zgłoszono 18 referatów. I miejsce uzyskał referat

pt. "Wpływ warunków atmosferycznych na pomiar kątów zenitalnych.

Sesji towarzyszyła wystawa prac związanyoh z działalno^cią Ko

ła Naukowego Geodetów ACH.

5 maja br. z okazji Dnia Zwyci^stwa odbyło się spotkanie

członków 'Klubu Oficerów Rezerwy. Referat pt. "26 dni zmagań i walk

oddziałów I Frontu Ukraińskiego na przyozółku 5andomiersko-Baranow-

skira" wygłosił prof.Stanisław Pytko.

Dzień Hutnika- w AGH

Od 9 do 11 maja metalurgowie udostępnili zwiedzającym labora

toria analityczne, mikroskopii elektronowej, mikroanalizy rentge -

nowskiej, przeróbki plastycznej i techniki cieplnej. Zwiedzanie po

łączone było z prelekcjami na temat dydaktyki i prac badawczych

prowadzonyoh w tych laboratoriaoh.

12 maja odbyło się uroczyste posiedzenie Rad Vydzialu Metalur-

giczenego i Wydziału Metali Nieżelaznych z udziałem Rektora prof.

Antoniego S.Kleczkowskiego, Sekretarza KK PZPR Kazimierza Augustyn-

ka oraz Konsula Generalnego ZSRR Gieorgija Rudowa. W czasie spotka

nia wręczono 13 dyplomów doktorskich i 23 z okazji 30-lecia pracy

w Akademii Górniczo-Hutniczej.

V Akademii na 5 wydziałach kształci się specjalistów dla pol

skiego hutnictwa, rocznie mury Uczelni opuszcza ok.500 inżynierów

metalurgów.

Ponad 100 prao naukowo-badawczych dla przemysłu realizują
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zespoły naukowe metalur^ów m.in. z zakresu :

-nowych technik otrzymywania miedzi 1 odzysku srebra,

-doboru środków smarnych 1 emulsji do walcowania miedzi i jej sto

pów w oparciu o surowce krajowe,

-procesu przeróbki rud cynkowo-olowiowych,

-automatyzacji i sterowania procesami walcowniczymi.

Vczasie posiedzenia Rad Wydziałów referat nt.  "Przebudowa

strukturalna światowego hutnictwa Żelaza - konsekwencje dla per

spektyw hutnictwa polskiego" wygłosił prof.Kazimierz Mamro.

9 maja w Klubie Pracowników AGH otawrto wystawę "Osiągnięcia

nauki i techniki radzieckiej". Fotogranietry obrazowały osiągnięcia

nauki, techniki i architektury, rolnictwa i ochrony przyrody  oraz

lecznictwa. Wystawę zorganizowało Koło Uczelniane TPPR. V otwarciu

uczestniczył ra.in. Konsul ZSRR Enn Limets. Otwierając wystawę Rek

tor prof.Antoni S.Kleczkowski powiedział : "myśl nasza kieruje się

w stronę narodu, który poniósł największe ofiary w czasie ostatniej

^ojny i przyniósł nam pokój, a wystawa ta służyó będzie pogłębieniu

wzajemnego zrozumienia i utrwaleniu więzów przyjaźni".

17 maja otwarto nowy Zakład Graficzny ^GH przy ul.Kawiory. Jest

to pierwsza tego typu drukarnia akademicka w Polsce. Projekt  teJZe

inwestycji przygotowała firma VED Polygraph z Lipska. Zakład wypo

sażony Jest w najnowocześniejsze maszyny drukarskie i introligat^r

skie produkcji NRD. Druk odbywać się będzie w 90 % techniką offse

tową. Zakładana zdolność produkcyjna wyniesie w ciągu roku 2,5 tys.

arkuszy wydawniczych.

Vczasie uroczystości długoletni pracownicy Zakładu Graficz -

nego AGH otrzymali Odznaki "Zasłużony Drukarz",

Vdn.17 - 18 maja odbywało się XI Sympozjum Naukowe nt. "Zasto

sowania 9>etod ślatematycznych i informatyki w geologii". Piorwszy



Zarsądu Głównego Stowarzyszania wybrano doc.

dr hab.imZ.Kazlmlmrsa Csarnsokisgo / Warszawa/.

Jednym z organizatorów I Krajowej Konferencji nt. *Stereołogli

w badani ech ^tariałomnawozyob" był Instytut Metalurgii AGH.Ha trzy-

dniowej kanTemnęjl spotkali się naukowcy i użytkownicy automatycz

nej aparatury doświadczalnej badająeoj strukturę i stopy metali.

Stsrmologia to —•* | która pozwala na podstawia pomiarów dwu-

wyaiarcwyob płaskicfa opisać przestrzenną strukturę dał /ustali

X latach 70 aprowadzono pokaźną iloóć aparatury do ilościowej

moaay mikrostruktury tworzyw konstrukoyjnyob, Jednak osoby upoważ

nione do obsługi -nio suwano zorientowano są w możliwościach badaw-

6
dzień sympozja poświęoono przód*tawioniu- i przedy^kutowaniu proble

mów teoretycznych i metodologicznych od nieekooplikowanych a istot

nych pr6b uściślenia wiarygodno^ci przekrojów geologicznych, po bar

dzo zaawansowane modele przebiegu zjawisk fizycznych w górotworze ,

rozpatrywanych w przestrzeni rienannowakiej. V programie drugiego

dnia zgrupowano referaty związane w rótnym stopniu z geologią kopal

nianą.

I Zjazd Związku Mierniczych Rzeczypospolitej odbył się w 19^5r.

w Warszawie. Sa XI Zjeździe w Krakowie w 19^7r. zmieniono nazwę Zwią

zku na Stowarzyszanie Geodetów Polskioh. Do 1970r. Zjazdy odbywały

aię eo roku, a ntisnnia co trzy lata. V dn.13 - ik eaja w Akademii od

był się UViii Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich pod

hasłem 'Bądź pe*yteczny narodowi*.

Uczestnicy Zjazdu spotkali się w ozasie obrad plenan^^h i w ze

społach problaaoaryeh dyskutując nad : aktuałnyal problsnami  pracy

stowarzyszeniowej, ochroną pracy i zawodu geodety, geodezją w goepo-



czych tej aparatury, v podstawach stereologicznych i w opraco^^

niu wyników pomiarów i obserwacji. Dlate^o toż wzrastające potrze

by ilościowej oceny struktury materiałów i wyposażenia krajowych

laboratoriów w analizatory pracujące na zasadach stereologicznych

były powodem zwołania Konferenoji.

Przedstawione referaty dotyczyły : storeologii teoretycznej,

zastosowania stereologii w metaloznawstwie i przyrządów do ilościo

wej oceny struktury;

Na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Górniczego w dn.2? ma

ja prof.Witoldowi Żabickiemu nadano tytuł "Zasłużony Nauczyciel PRL",

Uroczystość odbyła się z okazji jubileuszu 80-locia urodzin Profe -

sora.

Prof.W.Żabicki rozpoczął studia w Akademii Górniczej w I922r.

W okresie studiów wykładał matematykę i fizykę w Gimnazjum im. M.

Reja. Pracował w przemyśle naftowym, w Wydziale Budowlanym Zarządu

Miasta Krakowa, był nauczycielem w Państwowej Szkole Przemysłowej,

a także górnikiem w kopalniach śląskich. W 1938r. rozpoczął pracę

w AG, którą przerwała wojna. W 19<8r. powrócił do Akademii i pra

cował w katedrze kierowanej przez prof.W.Budryka. W latach 1958 -62

był Prodziekanem Wydz.Górniczego. W latach 1950 - 59 pracował w Ko

mitecie Współpracy Naukowców z Robotnikami i Racjonalizatorami w A-

kademii. W latach 50-ych rozpoczął wykłady z historii Górnictwa /c-

pracował materiały oraz program tego przedmiotu/. Z pasją i energią

poświęca się utrwalaniu i propagowaniu tradycji górniczych y Uczel

ni i przemyśle górniczym.

W uznaniu zasług otrzymał Honorową Szpadę Górniczą /sam Jest

projektantem tej Szpady/.
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li. ^omunikaty

V związku z przeprowadzaną w bibliotekach instytutowych inwen

taryzacją zbiorów, Pracownicy Uczelni proszeni są o zwrot wypożyczo

nych materiałów bibliotecznych zarówno z biblioteki macierzystego In

stytutu, Jak i z innych bibliotek instytutowych. Biblioteki instytu

towe umożliwią powtórne wypożyczenie materiałów po zakończeniu in -

wentaryzacji.

5. Co będzie :

6-10 czerwca Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH organizuje

wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej spotka

nie nt. analitycznych metod radiometrycznych dla potrzeb

górnictwa i przeróbki surowców mineralnych.

7    czerwce  odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu poświę

cone nadaniu tytułu doktora honoris causa prof.Adamowi Bie-

lańskiemu.

9Czerwca   -  IU Sympozjum nt."Ochrona środowiska naturalnego"

dla uczczenia pamięci prof.Y.Ooetla, organizowane przez U-

czelniane Kole Stronnictwa Demokratycznego

10czerwca  - Jubileusz 30-lecia Wydziału EA1E


