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ĘWi:*"*Zp:nicki - Ins§rtut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii
wRzadkich (I-5).

Na apel Prezydium OgólnopoIskiego
P rżedstawicielstwa' Sa morządów StilOenctiĆtr
samorząd naszej uczelni ogłosił od 9 pazdziernika
br. pogotowie strajkowe, Jest to protest przeciw
pogorszeniu się warunków materialńych studentów,
spowodowanemu-zdaniem studentów--decwiami
rządu i przepisami nowej ustawy o szkolńclwie
wyzszym dotycącymi obciążenia budżetu stypen-
dialnego kosztami remontów i utrzymyńania
akadeŃków oraz podniesieniem oplat zi miejsca w
domach studencki^ch.
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RMY DI*A SZKOLMCTWA
WYZSZB'GO/
- czy,.. i jakie?

(pm)

pracy na kilka lat. Trwałe rozluźnienie wynikaiące z
późniejszego pojawienia się młodych luitzi naiym
rynku winno być zjawiskiem korzyśtnym nadłuńą
metę.

By podjąć się tego zadania, należy zmienić ustrói
szkolnictwa wyzszego w Polsce. W Śposób wyrażny
należy podzieiić szlioły wpsze na:

o uniwer§ytety
O college.

carTAJMY STATUT (1)

KSIĘGA
Należę do ludzi, którzy lubiąwiedzieć ile im prawo

zwlala, a do czego tó samo prawo ich zńusza.
Ilekroć dzielę się tymIlekroć dzielę się tym poglądem z bliskim mi oto-
czeniem zauwaŁm zdziwienie, niezależnie czy moimczenlem zauwźlzlm zoawenle, nlezaleznte czv molm
rozmówę jest student, profesor czy utzędnili. Po co
ci niezdrowa ciekawość ? Naprawdę uwńasz,żeto

Pnz najniźszych w Europie. Nizszy
}
pdarka jest zacofana nie tylko pod
ltury przemysłu, ale również ze
nanie dziś już archaicznych tech-
bi }adrowe. (ilie etatowe) riystępują
Ellstwowej.
Bt zacotanie edukacii na poziomie
hednim,
i_ sytuacji na rynku pracy, przy
pbociu, stają równiez- abńlw-enó
|Ey podjęciu pracyzajmują miejsce
!żcili.
Fiecie plykładu, by inwestycja w
ą od politycznej iildoktryndcji)
Etycją chybioną, choc efekty Ę
laego oszacowania.
mi sprzyjającymi potraktowaniu
Pie wyższym jako strategicznego
F&ego są:
i przeludnione uczelnie wyższe, Ęn.
dmiar kadr o stosunkowowysokich
'czego dowodem jest duŹ ilość
lŁli akademickich żtrudnionych w
t.uczelniach USA, Kanady czy
Fę|.
hi obecnych miast wojewódzkich,
I duze uczelnie z tradycjami, to są
pkoły inzynierskie, ptidigogiczne i

co zapisane w statutach,-ustawach i drimnie
brzmiących przepisach ma dla nas aż takie zna-
czenie, by poświęcać ich studiorpaniu resztki wol-czenie, by poświęcać ich studiorpaniu resztki wol-
nego czasu ?ne8o czasu l

Rzecz;nłiście, ja tak uważam. I umiem czylać w

stanisław Jabłonka

Od redakcji: Dr Stanisław Jabłonka pracuje w Zakladzię
Fototechniki I-4; kandyduje do S€natu RP z listy NSZZ 'Solidar-
naść'.

oczach rozmówćów. widzę w nich sceofvczne
doświadczenia wielu lat, które podpowiłdńą, ie
pisane przepisy rzadko miją dla nńs wńrtość *i'ęibą
nż papier, na którym zostały spisane. UstaŃy s{
nowelźowanę po upłyłie zaledwie miesięcy oti ich
przyjęcia. Wiceminister zachęca rektorów dó zawie-
szenia artykułu ustawv o szkolnictwie wvźszvm (!).
Rada wyózialu, podĆjmuje uchwały sitrzĆenĆi
prawem zapisan5rm w ustawach. Dyrćktot decyduje
zgodnie z interesem (pracownika? swoim?), a niez-
godnie z przepisem. Urzędnik nie wie o istnieniu
p_rzepisolł,, które powinien na codzień wykonywać
Czy można jeszue kogŃ pnekonać,że-ignołantia
iuris nocet, gdy nam częściej szkodzi właśnie
znajomość przepisów? Jakże łatwo narazić się
władzy. każdego,.choćby .najnizszego uczelnianego
szczeDla, }pojn,naJ.ąc slę o przysługujące nam
uprawnienia. Bardziej nż na pńwo,-liLŻymy na
człowieka, szczególnie gdy żye,liwy i posiawiony
oopowIednlo wysoko.

C,odziennej pogardzie dla pisanego prawa iowa-
rzyszą dwa zjawiska, doskonale Ńidoczne w
środowisku Politechniki. Pierwszym - tę§knota za
prawe.m idealnym, króra kaze r,am toczyć boje o
litery i przecinki, kiedy prawo ma zostać uóhwalóne.
Bylo tak i z nowym siaiutem. Drugim - chroniczny
głód rzeczowej informacji. Nie ńiemy co komń
wolno ani iak zalatwiać sDrawy. nie witmv nawet
gdzie szukać informacji. "Wiemiyle, ile pońedziała

ł

dokończenie na sts. 2

tych _drugich jest przede wszystlłim piowadzenie
dydaktyki.

Mówiąc o celu strategicznym mam na myśli m.in.
podjęcie pruez państwocałyćh kosztów ksŻtałcenia,
by umożliwić dostęp do wykształcenia mlodzi€zy ze
wszystkich grup społecznych, niezależnie od'ich
poziomu mateńalnego. Wymaga to w przyszłości
odpowiedniego wzrostu udziału tych kosŻtów w
budŻecie państwa. Wymaga takŻe ziniany ustawy o
szko.1nictwie wyższym, zmiany organiŻacji tĆgo
szlrclnlctwa, stworzenia systemu kredytowego na
pokrycie, przez niezamóżnych, kosŻtów iowa-
rzyszących (bytowych i in.).

Czy jest towżja realna? W bieącej, bardzo trud-
nej i złożonej sytuacji Polski zakraŃa ona na ma-
rzycielstwo. Ąe czy nie powinniśmy tworzyć takich
wŁjiz myślą o przyszłości?

l..

loty z bezrobociem można chociaż
|hić wysyłając absolwentów szkół
}datów na bezrobotnvch - do sal
lozładowałoby to tłók na rynku



CO FIZYKM.OZE?
z doc. drem hab. Lucjanem Jacaklem , dyrektorem lns§fiutu Flzyki

Pan jednym z nąimłodszych dyreklońn, in-
r na ńaszeJ uczelnl_ Cty lłr,nierz.a Pan robić

wym w instytutowej kampanii wyborczej
i pozostaje- nie niszczyć istniejącego do-
Ale nie chcemy tez tracić danego nam (nowej
i) czasu. którv oowinien bvć czasem
ńia. Ctrómy coŚ #oUie, stworŹyć bardziej

;. Trzeba się zv,rocić w stronę technologii,
ii.'nauk bio-....

obecnie, system g|a}t_ów umożliwia
rł Óowolnej dzi-edzinie-każdemu, .kto dos-
eniądze. Chcemy pqo.mowąć te kierunkipieniądze.

na dalszy ronłój.
w których jestaśmy dobrzy i w których są
na dalszy ronłój. Chcemy walczyć o grantyo granty

i Żagraniczne, uczesthiczyć w
ynarodow:ych projektach badawCzych.

szukali nowych rozwiązań nie
ając tym, którzy chcą kontynuować
prowadzone prace.

Jek urygląda syl.uacJa etatowa w I-9?

|fiiezl". Jesteśmy trocl
lóvmie fzyki ogólnej. G
rreniczenia finansowe ńa- uczelni, mielibyśmyEranrczenta

Fizvka ma w dużvm stopniu charakter
świato|oglądowy i kultńrorwórczy. Wykład fŁyki
ocólnei milsi 6yć współczesny, nie może być
oiraniĆzony dó fizylł XlX-wiecznej. Irrżynier
pówinien zhać nowdczesne poglądy na budoulę
inaterii. Należałoby ujednolicić wymagania
stawiane sluchaczom kursu fizyki, ale nie można
pruy tymzamienić kursu fŁyki w taki kurs jak np. na
prawojazdy.- wvlład ilowinien mieć charakter autorski, nie zaś
bvć śorow}dzonv do bezosoboweqo uczenia od-
pÓ*i..fozi na pytinia testowe. Marz-y mi się coś na
i<ształt słvnnvch wvkładów Fevnmana,

W hł&tiiowej'unifikacji riydaktyki fizyki pos-
tawiliśmy już pierwsze kroki - m.in. przeprowa-
dziliśmy-ńtępńe rozmowy z dziekanem Wydziału
chemiczneso.

Drugi kiórunek naszej dzialalności dydaktycznej
to ksŻtałcenie fizyków w ramach Wydziału
podstawowych problómów Techniki. Na teńwłaśnie
wydziat sceóowalśmy prawa habilitacji z fizyki, choć
sam nasz instytut mialby takie prawa. Chcielibyśmy
stworzvć nowb. interdvscwlinarne kierunki studiów
kcrzysiając ze specyńti ńiszej uczrlni. Może jakaś
"fizyka-dla oĆhrbny środowiskan, albo coś
nłiuznego z biologi ą, bionzyą molekularną ...? W
takiĆh kńrunkach widzę szansę dla I-9 oraz dla
całego WPPT - ten mógłby stać się pewnego ro-
dzaiu nłorem ponadwydzialovlym, gdzie słuchacze
róż-nych kieruńkórł mógliby pogłębiać i poszerzać
wiedŻę podstawową. Wybieralny system studiów
snłarzb szansę dla takich przekształceń,

A rnożc "tizyks kompulerowa'?

pruesapiliśmv okazię. ubiesli nas fizvcv z uniwer-

dołońcżtrrba§ł. 1

KslĘGA

baba babien, mawia dyrektor instytutu pytany na
Radzie. t nikt się nie dziwi. Uchwalenie statutu tej
svtuacii nie zmienia. pierrłsze dni roku akademic-
klego ujawniły, że nawet uczelniana wladza nie
uzniła siatutu ńńążacepnwo, a poszukującyń w
nim informacji zniec*ręcilo symboliczne yydg-
zenie. Statut przlznawal in§tytutom pozycJę. mrę-
dzywydziałową (wygodną) automatycznie po
sńłnieniu szerćsu,&arunkół. Naiwne instytuty,
kióre poczuły si{międzywydzialowyuli z dniem ?,0

czerwca I Przezorniejsze, usilowaly umocnić
samopoczucie uchwała Rady. Na próżno. Jeśli §tatut
nie oópowiada czlorviókowi, należy go zmienić. Co
Senat pośpiesznie przegłosował. Wyjątek ? Pomyl
ka ? Obawiam się, że regula.

Po co więc czytać staiut ? Proponuję lekturę bez
zludzeń. Nie sŻukam w nim prawa, nie śledzę
drobiazsowvch informacii. w Daragrafach §tatutu
dostrueiam'obraz zbiorówej dilszy| odbicie stanu
umvslo-weso środowiska politechniki. statut to
emńnacja-naszych marzeń i frustracji. Choć
uchwalało go niespelna 70 senatorow, wszyscy
mamy udział w tej księdze. Wańo zatrzymać się w
biesu i spoirzeć ńa swoie odbicie: 44 st_rony, 106
Dar-asra'fófo. 2 103 wierszy, 1.4 10' zn-aków
iruka"rskich. i§edy widzę urzęóówą okładkę ze§zyt|
"Frzeoisv WeŃnetrzne nr 110 (Statut)",
przypómińam sobiĆ jak przez mgłę ćzasy, gdy
wydanie lż-tego ze§zytu z tej §enl (fiedy ał,aneJ
"Żau4dzenia i Wytyczne ) lsritowano ironicznym
porównaniem do'isiąe Pata Tadeusza, jakowyniór
bezgranicznie rozpętanej twórczości. biuro-
kratycznej. WÓwczas ądzono jeszcze, że ruepr§ana
tradycja akademicka, wsparta rozumną roal,agą I

autorytetem rządących, wystarcza za Prawo w
muraĆh uczelni. Dziś mamy statut. Więc czytĄjny
go!

(|jk}

rcwolucję w funkcJonowanlu Inslyiuiu

,|0ch, nie - wręcz przeciwnie! Hasłem pro-

systeń nawiązyrania współpracy z
ą, otworzyĆ się na nou,e kierunki badań.
realnie mfrleć o pieniądzach - na badania
lwe nie ma ich ńele, ani w kraju, ani na

trochę przeciążeni dydaktyką,
ej. Gdyby nie blokada etatów i

wet pewne możliwości, jeśli idzie o dopłył świezej
idrv.- Pociesza mnie zdanie Drorektora prof. T,rciesza mnie zdanie prorektora prof. T,

że fizykę powinni wykładać ludzie nie
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