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Z prac zarządu
Odbyły  się  już  pierwsze  spotkania 

komisji, w których uczestniczyli również 
członkowie Zarządu. Wybrano przewod-
niczących oraz zajęto się podstawowymi 
problemami. Niestety nie dało się zebrać 
jeszcze  komisji  prawno-statutowej,  ale 
wiem że w następny czwartek (9 grudnia) 
ma się zebrać. Po części poznaliśmy już 
jakie  sprawy  na  nas  czekają  i  co  jest 
bardzo  pilne.  Uch  gdyby  nie  komisje 
(mam nadzieję, że skutecznie pomogą) to 
byłoby  ciężko  poradzić  sobie  z  tym 
wszystkim. Ale jak to zawsze powtarzam 
powoli spokojnie bez nagłego pośpiechu 
wszystko  się  zrobi.  Dlatego  podczas 
jednego z posiedzeń Zarządu przyjęliśmy 
program działania  na  ten  rok (semestr). 
Podam wam tylko najważniejsze punkty, 
żeby  was  nie  zanudzać  (szczegóły  w 
siedzibie Samorządu).

1.  Uporządkowanie  spraw  związa-
nych z klubami w akademikach.

2.  Wyjaśnienie  i  uporządkowanie 
sprawy sieci komputerowej (plan wydat-
ków, plany rozwoju).

3.  Dofinansowanie  obiadów dla  stu-
dentów (komisja pomocy materialnej).

4.  Rozwiązać  kwestie  zaliczeń 
przedmiotów  (semestrów)  odbytych  na 
stypendiach zagranicznych.

Do końca roku akademickiego zamie-
rzamy również:

1. Przygotować i wprowadzić w życie 
nowy regulamin Samorządu Studentów.

2.  Ustalić  zasady  przyznawania 
miejsc  w  domach  studenckich  (komisja 
domów studenckich).

3. Ujednolicenie zasad wyboru i pracy 
Wydziałowych  Komisji  socjalno-
bytowych (komisja prawno-statutowa).

4. Przygotowanie Wittigaliów 2000.

Byliśmy również obecni na spotkaniu 
pana  prorektora  Ludwika  Komorow-
skiego  z  Radami  Mieszkańców.  Na 
początku  dominowała  sprawa  sieci 
komputerowej  i  klubów,  ale  później 
posypały się problemy i problemiki, które 
naprawdę nurtują studentów. Jak remon-

tować  moduły,  kto  ma  to  robić  i  kto 
kontrolować  co  trzeba  zmienić  przy 
wyborze  firm  remontowych.  Poruszano 
również  kwestie  formy  opłat  za 
akademiki,  proponowano system przele-
wów  bankowych  lub  wpłat  w  kasie 
uczelni.  Pozwoliło  by  to  na  zaoszczę-
dzenie pieniędzy płaconych kasjerkom i 
księgowym z każdego akademika. Mam 
nadzieję, że komisja komputerowa opra-
cuje  jakiś  sprytny  system lub  wariant  i 
skutecznie przedstawi go władzom uczel-
ni (oczywiście przy naszym poparciu).

Już po spotkaniu dostałem propozycję 
aby w każdym akademiku Rada Miesz-
kańców  przygotowała  skrzynki  z  zapy-
taniem np. Co byś zmieniła w module? I 
studenci  mieli  by  prawo  wypowiedzieć 
się na poruszane tematy. Mam nadzieje, 
że  komisja  ds.  akademików  weźmie  to 
pod uwagę.

Jeżeli  macie  jakieś  uwagi,  pomysły 
lub  sugestie  chętnie  Was  wysłuchamy. 
Przychodźcie  do  nas  do  budynku  D-6 
pokoje 15, 16, 16a. Generalnie jesteśmy 
zawsze, ale na pewno we wtorki, środy i 
piątki od 11 do 13.

Od  pierwszego  zebrania  minął 
miesiąc więc warto abyście wiedzieli co 
w  tym  czasie  udało  się  zrobić.  Przede 

wszystkim  podzieliliśmy  między  siebie 
zadania  i  obowiązki.  Może  was  to  nie 
interesuje,  ale  podam  kto  za  co 
odpowiada  i  z  kim  się  najlepiej 
kontaktować z konkretnymi sprawami.

Przemek Wojsznis  "Amor" -  prze-
wodniczący:  wszystko  i  nic,  a  tak 
naprawdę koordynuje działania i pracuje 
w  komisji  prawnej,  kontaktuje  się  z 
władzami  uczelni  oraz  innymi  urzę-
dnikami, niedostępny dla studentów.

Krzyś Kucza "Łysy" -  sprawy kul-
turalne i kontakty z organizacjami.

Marcin  Makowski  "Maku" - 
sprawy akademików i kontakty z Radami 
Mieszkańców.

Rafał Jakubowicz - wie wszystko o 
wszystkim(ch)  zajmuje  się  koordynacją 
szkoleń  i  kontaktami  z  Parlamentem 
Studentów RP.

Marcin Gwóźdź "Misiek" - sprawy 
socjalne,  nasze  stypendia  i  komisja  po-
mocy materialnej.

Piotr Krzysztofik - Sport i rekreacja 
(stary żeglarz), sprawy techniczne.

Krzysztof Maj "Majki" - wiceprzew.

Majki

Zapraszamy
Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą gazetą zapraszamy na spotkanie redakcyjne – każdy wtorek o godz. 17.00 w budynku D6, pokój 21.
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NZS  
Politechnika  
Wrocławska
jak działamy i co nam wyszło...

W trakcie półtorarocznej działalności NZS 
PWr powiększyło grono swoich członków do 
około  pięćdziesięciu  osób.  W  tym  czasie 
uformowało  się  w  strukturach  organizacji 
kilka  sekcji,  które  rozwijają  działalność  w 
wybranych dziedzinach.  Sekcja Turystyczna 
skupia  uwagę  wokół  spraw  związanych  z 
organizacją  cyklicznych  wyjazdów  studen-
ckich..  Jak  dotąd  znaczącymi  sukcesami 
sekcji były:
■ Studenckie  Wakacje  w  Bieszczadach  - 
sierpień 1998.
■ Andrzejki  a.d.  1998  w  Karkonoszach 
(schronisko "Odrodzenie").
■ Sylwester  1998/1999  na  Pogórzu  Wał-
brzyskim (Jedlina-Zdrój).
■ Studencka Majówka "Lewin Kłodzki '99" - 
maj b.r.
■ I  Międzynarodowy  Obóz  Ekologiczny 
"Szrenica '99" - lipiec b.r.
■ Andrzejki a.d. 1999 w Sudetach (schronisko 
"Samotnia").

Wakacyjny  obóz  ekologiczny  zrealizow-
ano  przy  współpracy  z  Komisją  Uczelnianą 
NZS, Wydziałem Inżynierii Środowiska PWr 
oraz  Sekcją  Ekologiczną,  której  działalność 
jest  rozwijana nie tylko w aspekcie edukacji 
ekologicznej studentów, ale również polega na 
nawiązywaniu  kontaktów  z  organizacjami 
ekologicznymi poza Uczelnią. Istotnym osią-
gnięciem ekologów działających w zrzeszeniu 
jest  trwająca nieustannie  od ośmiu miesięcy 
Akcja  "Puszka",  którą  zorganizowano  w 
porozumieniu z Fundacją "ALU".

Działalność  Sekcji  Kom-
puterowej jest  najbardziej 
widoczna w Internecie - zrze-
szenie ma tam swoją oficjalną 
stronę  (www.nzs.wroc.pl). 
Ponadto  informatycy  w  NZS 
organizują  kursy  obsługi 
najważniejszych  narzędzi  in-
formatycznych oraz współpra-
cują  z  pozostałymi  sekcjami, 
w  tym  z  Sekcją  Promocji 
NZS,  która jest najmłodszym 
dzieckiem  w  strukturze 
zrzeszenia. Sekcja ta w poro-
zumieniu  z  Sekcją  Prasową 
oraz Komisją Uczelnianą NZS 
rozwija  kontakty  z  mediami 
oraz troszczy się o wizerunek 
zrzeszenia zarówno na Uczel-
ni, jak i poza nią.

Niezwykle ważnymi prze-
dsięwzięciami  zrzeszenia  w 
ciągu  jego  dotychczasowej 
działalności  w  interesie  stu-
dentów naszej Uczelni okaza-
ły się być:
■ kampania  informacyjna 
"Kredyt Studencki - co i jak".
■ seria  spotkań  przedwybor-
czych  poprzedzająca  wybory 
Rektora.
■ współorganizacja  Witti współorganizacja  Witti współorganizacja  Witti-
galiów '99.
■ uczestnictwo w Dniach Aktywności Studen-
ckiej w roku ubiegłym i bieżącym.
■ seria  szkoleń tematycznych dla studentów 
Uczelni  (głównie  sympatyków  i  członków 
NZS) na terenie całego kraju.
■ skuteczne zabiegi  mające  na  celu  prawne 
przywrócenie  do  życia  Samorządu  Studen-
ckiego.
■ współredagowanie biuletynu studenckiego, 
który masz przed sobą, drogi Studencie.

MARIET

Jeżeli  masz  jakikolwiek  problem,  masz 
pomysł  lub pragniesz  się wyżyć przez akty-
wną działalność w różnych dziedzinach życia 
studenckiego na Politechnice - przyjdź do nas, 
a nie będziesz żałować.

Serdecznie zapraszamy!

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW

POLITECHNIKI WROCŁĄWSKIEJ

W Elektrociepłowni Turów

ATOMIC - ŚWIAT ROZRYWKI

22 listopada  br.  we  wrocławskim  centrum  handlowym 
KORONA,  grupa  kapitałowa  United  Entertaiment  Co.  oficjalnie 
otworzyła  pierwsze  w  Polsce  nowoczesne  centrum  rozrywkowe 
ATOMIC - ŚWIAT ROZRYWKI.

W tym  centrum  znajduje  się  szereg  atrakcji,  wśród  których 
każdy  znajdzie  dla  siebie  coś,  co  go  zafascynuje.  ATOMIC  - 
ŚWIAT  ROZRYWKI  to  bilard,  nowoczesne  gry  video  Power 
Station, tarcze do gry w lotki, stoły do gry w piłkarzyki, plac dla 
dzieci  -  "Dżungla  Atomików".  Jednak  na  szczególną  uwagę 
zasługuje kręgielnia.

ATOMIC - ŚWIAT ROZRYWKI to zupełnie nowa propozycja 
spędzenia  wolnego  czasu  w  gronie  przyjaciół.  To  miejsce,  w 
którym można się zabawić, porozmawiać, potańczyć, a także coś 
zjeść (restauracja Star City Diner, kawiarnia Java Kawa).

Sercem całego centrum jest kręgielnia. Znajdują się w niej 22 
zautomatyzowane  tory  do  gry.  BOWLING  to  odmiana  gry  w 
kręgle. W skrócie to 10 kręgli i kule do ich zbijania. Bowling to 
także COSMIC BOWLING i BUMPER BOWLING.

Zachęcam do odwiedzania centrum ATOMIC. Byłam już tam i 
polecam.

ELEWINA
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Andrzejki
Niezależnego
Zrzeszenia
Studentów

W dniach  27-28  listopada  br.  odbyły  się  kolejne  NZS-
owskie  Andrzejki.  Miejscem  była  "Samotnia",  natomiast 
liczba  uczestników wynosiła  50  osobników.  Impreza  była 
przednia i od początku ruszyła pełną parą. Mianowicie już w 
pociągu do Jeleniej Góry wznieśliśmy toast szampanem za 
pomyślne udanie imprezy.
W  Karpaczu  zwiedziliśmy  kościółek  Wang,  który  jest 
przepiękną drewnianą budowlą i... ruszyliśmy szlakiem do 
schroniska "Samotnia".  Droga do schroniska była męczar-
nią.

Zabawa rozpoczęła się wczesnym wieczorem i rozkręciła 
się  od  razu  na  maksa.  Na  początek  na  stoły  wjechał 
pyszniutki  grzaniec.  Zaraz  po  nim  szampan.  Ups,  jeden 
korek  rozbił  klosz  od  żyrandola,  ale  nikt  się  na  nas  nie 
pogniewał,  gdyż  pani  kierowniczka  została  porwana  do 
tańca. Tańcom, harcom i śpiewom nie było końca. Odbyły 
się też konkursiki. Pierwszy z nich polegał na rozgnieceniu 
pupą  jak  największej  liczby  balonów.  Drugi  był  bardzo 
pieprzny, otóż dziewczyna miała rozpoznać swego partnera 
wśród innych panów po pośladkach (okazało się to rzeczą 
bardzo  trudną).  Natomiast  trzeci  był  taneczny,  para  miała 
wirować w sposób jak najbardziej interesujący przez około 
20 minut wolnych kawałków. Nie wszyscy z nas doczekali 
końca.  Niektórych  sen  zmógł  bardzo  wcześnie.  Oficjalnie 
impreza zakończyła się o czwartej nad ranem.

Na drugi dzień około godziny dziewiątej była pobudka (w 
planie  była  to  godzina  szósta  trzydzieści).  Otrzeźwieni 
lodowatym  prysznicem  ruszyliśmy  w  góry.  Jedna  grupa 
poszła  na  grzane  piwko  do  schroniska  "Strzecha 
akademica".  W  drodze  powrotnej  członkowie  tej  grupy 
stoczyli  bitwę  śnieżną.  Druga  grupa  udała  się  na  skały 
zwane  "Pielgrzymami".  Wszyscy  spotkaliśmy  się  w  Kar-
paczu.  Stamtąd  wróciliśmy  do  Wrocławia  w  świetnych 
humorach.

Na majówkę jedziemy oczywiście... z NZS-em.

ELEWINA
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Dzisiaj udamy się do spagetterii Ciao Italia. 
Jest  to  uroczy  lokal,  gdzie  można  roz-
koszować  się  wraz  z  przyjaciółmi  lub  z  tą 
jedyną...  czym? Oczywiście kuchnią włoską. 
Gdzie  mieści  się  ta  restauracja?  Adres:  ul. 
Bogusławskiego 61. Dla tych, którzy jeszcze 
nie  wiedzą  gdzie  to  jest  mała  podpowiedź. 
Wyobraźmy sobie,  że  jesteśmy na rogu ulic 
Świdnickiej  i  Piłsudskiego,  po  stronie  gdzie 
znajduje się sklep sportowy. Przechodzimy na 
drugą stronę ulicy Piłsudskiego i  idziemy w 
stronę  wiaduktu,  po  którym  poruszają  się 
pociągi. Dochodzimy do tegoż wiaduktu i po 
lewej stronie widzimy kolorowy napis:  Ciao 
Italia. Jesteśmy na miejscu.

Restauracja  proponuje  nam 
pyszniutkie dania z różnych regionów 
Italii,  przygotowywane  przez  kucha-
rza  prosto  z  Włoch.  Potrawy  przy-
rządzane  wg  włoskich  receptur, 
wyłącznie  z  włoskich  produktów 
przeniosą nas na pewno w magiczny i 
słoneczny świat makaronowych sma-
kołyków.  Dania  mięsne,  jak  i  dla 
jaroszów,  pikantne  i  łagodne,  na 
ciepło i na zimno cóż chcieć więcej, 
po prostu każdy znajdzie coś, czemu 
nie  będzie  się  w  stanie  oprzeć.  Już 
same  nazwy  brzmią  obiecująco 
np.Pasta  al  fronto  (makaron  zapie-
kany),  Cinghiale  al  gril  (dziczyzna z 

grila),  Filetto 
al  pepe  verde 
(polędwica  w 
sosie  z  zielo-
nego pieprzu). Popijać 
te znakomitości może-
my  winem (duży  wy-
bór),  piwem,  herbatą 
czy  kawą  (te  ostatnie 
dla  zziębniętych).  Co 
można jeszcze napisać 
o  tym  lokalu,  aby 
przekonać  was  do 
odwiedzenia  go.  Ciao 
Italia to  spageteria 
mała,  acz  przytulna. 
Obsługa  jest  bardzo 
miła.  Goście  to  prze-
ważnie  obcokrajowcy 
(to  jeszcze  jeden 
dowód  na  to,  że 
jedzenie  jest  super). 
Muzyczka  różna,  z 
przewagą disco.  Moż-
na tam wpaść codzien-
nie od 10 do 22. Ceny 
przystępne  np.  dobre 
piwo 0,5 I to wydatek 
4,5  zł,  a  danie 
makaronowe  to  około 
12 zł.

ELEWINA

Konkurs
Jeśli chcesz wygrać zaproszenie do Ciao Italia na kolację dla dwóch osób (2 dania plus dwa napoje) to odpowiedz na 
pytanie:
Gdzie mieści się Ciao Italia?
Do wygrania 5 zaproszeń do Ciao Italia. Odpowiedzi prosimy przynosić na portiernię do budynku D-6. Wyniki będą 
wisiały  w  czwartek  10.12.1999  r.  na  drzwiach  NZS-u.  Zaproszenia  można  odbierać  w  piątek  11.12.1999r.  w 
godzinach 13-15

Idziemy do...

Odcinek 2: Ciao Italia

R E K L A M A
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Repertuar teatrów

OBJAŚNIENIA:
Teatr Polski
SK –  Scena  Kameralna,  ul.  Świdnicka  28  tel.  344-62-01,  (kasa  biletowa 
czynna pn.-sob. 11.00-14.00 i 15.00-19.00) (dyżur kasowy na 2 godziny przed 
spektaklem)
SŚ – Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20C, tel. 341-29-54
(dyżur kasowy na 2 godziny przed spektaklem),
SD – Scena Duża,  ul.  Sapolskiej  3,  tel.  343-86-53 w.  262 (kasa biletowa 
czynna pn.-sob. 11.00-14.00 i 15.00-19.00) (dyżur kasowy na 2 godziny przed 
spektaklem)

Wrocławski Teatr Współczesny
ul. Rzeźnicza 12
Kasa biletowa czynna pn.-pt. W godz. 10-13 i 14-19, w niedziele i święta – w 
godz. 17-19, telefon do kasy – 344-32-76 wew. 125.
Wszystkie sceny (DS – Duża Scena, MS – Mała Scena, MSS – Mała Scena 
na Strychu) znajdują się w jednym budynku

Dance Attack –
aktualności muzyki tanecznej 
Notowanie 1r 2/XII/99 Listy Przebojów 
lndependent Student Dance Charts.

1. WaitingForTonight JenniferLopez     !
2. So bist Du Oli P     !
3. BIue(DaBaDee) Eiffel 65 ▼(1)
4. Bailamos EnriqueIglesias ▼(2)
5. (You Drive Me) Crazy Bntney Spears ▲(8)
6. SummerSon Taas ▼(4)
7. Heartbreaker Mariah Carey  ■
8. DearJessie Rollergirl ▼(5)
9. The Bad Touch Bloodhound Gang     !
10. She'sAlI l Ever Had Ricky Martin ▼(9)

Propozycje do notowania nr 3/I/2000:
1. If I Could Turn... R. Kelly
2. Mamma Mia A Teens
3. Every Day I love You Boyzone
4. I Knew I loved You Savage Garden
5. Back In My Life Alice Deejay

Zasady głosowania:
1. Głosowanie:
Wybierz  3  utwory  z  ostatniego  zestawienia  Listy  Przebojów  IS  Dance 
Charts  lub  z  zestawu  propozycji  do  listy  (zamieszczonych  w  naszym 
biuletynie  oraz w witrynie  internetowej  www.nzs.wroc.pl)  i  oddaj  głos na 
kartce w naszej siedzibie (budynek i1,6; pokój 21).
2. Propozycje do "IS Dance Charts":
Przedstaw maksymalnie 3 propozycje na kartce, na której głosujesz i wrzuć 
ją do urny znajdującej się, w naszej redakcji.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Najpopularniejsza dziesiątka przebojów w 
Niemczech:
1. Maschen-Draht-Zaun Stefan Raab
2. So bist Du Oli P
3. If I Could Turn... R. Kelly
4. Irgendwie, Irgendwo... Jan Delay
5. Immerwieder Laura
6. Satisfy You PuffDaddy
7. The Bad Touch BloodhoundGang
8. Vater unser ENomine
9. Ihr seid so leise Aquagen
10. Mamma Mia" - A Teens

Najpopularniejsza dziesiątka przebojów w 
Wielkiej Brytanii:
1. The Millennium Prayer Cliff Richard
2. King Of My Castle Wamdue Project
3. Every Day I Love You Boyzone
4. Northern Star Melanie C
5. Back In My Life Alice Deejay
6. Talking InYour Sleep M. McCutcheon
7. She's The One Robbie Williams
8. lf l Could Turn... R Kelly
9. I Try Macy Gray
10. Big Boys Don't Cry LalLy

Najpopularniejsza dziesiątka przebojów w 
Stanach Zjednoczonych:
1. Smooth Santana
2. Back At One Brian McKnight
3. I Need To Know Marc Anthony
4. Mambo No.5 Lou Bega
5. l Wanna Love You... Jessica Simpson
6. My Love Is Your Love Whitney Houston
7. I Knew I Loved You Savage Garden
8. Waiting ForTonight Jennifer Lopez
9 .U Know What's Up Donnell Jones
10. Unpretty TLC

MARIET
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Program Dyskusyjnego  
Klubu Filmowego  
„Politechnika”

GRUDZIEŃ 1999 R.
PROJEKCJE FILMÓW W ŚRODY O GODZ. 18.00
W SALI 329 BUD.  A-1 POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 
WYBRZEŻE WYSPIAŃSKIEGO 27

I ZNOWU KONIEC ŚWIATA

1.12. Pułkownik  Redl  reż.  Istvan  Szabó, 
Węgry-RFN-Austria 1984 r., 150 min.

8.12. Pustynia  Tatarów,  reż.  Valerio  Zurlini, 
Włochy-Francja-RFN, 1976 r., 140 min.

15.12. Fabryka  nieśmiertelnych,  reż  Joseph 
Losey, Wielka Brytania 1961 r., 88 min.

Wesolych Swiat  i  znakomitych fimow 
w  nadchodzacym  Nowym  Roku, 
konczacym  drugie  tysiaclecie  -  zyczy 
wszystkim kinoman.

DKF

O sensie 
studiowania... 
Stara,  jak  świat  prawda  mówi:  "Im więcej 
człowiek studiuje, tym bardziej jest świadom 
swojej głupoty..." (Arystoteles: "Wiem, że nic 
nie wiem" itd.). Prawdę tę można uzupełnić o 
drugą  mądrość:  "Im  jesteś  mądrzejszy,  tym 
bardziej  zastanawiasz  się,  po  jaką  cholerę 
studiujesz!"
Oto dowód:

Wychodzimy  z  trzech  oczywistych 
założeń:

(1) wiedza jest mocą: K = P
(2) czas to pieniądz: T = M
(3) moc równa się praca przez czas: P = 

W/T (swoją drogą dobrze, że chociaż tyle w 
główce pozostało po kursie fizyki).
Teraz  nieco  arytmetyki...  (ukłon  w  stronę 
Instytutu Matematyki PWr.)

Podstawiając (3) do (1) otrzymujemy:
(4) K = W/T.
Dalej  korzystając  z  (2),  w równaniu  (4) 

zastępujemy T:
(5) K = W/M (mówiąc inaczej -  wiedza 

równa się praca przez pieniądz).
Interpretując  wyrażenie  (5),  dochodzimy 

do zaskakujących spostrzeżeń:
■ im  więcej  wiesz,  tym  bardziej  pracujesz 
(lub na odwrót)
■ im więcej wiesz, tym mniej masz pieniędzy 
(lub na odwrót).

Przekształcając równanie (5) ze względu 
na pieniądz otrzymujemy:

(6)  M  =  W/K  (co  jest  równoznaczne  ze 
stwierdzeniem:  pieniądz  równa  się  praca 
przez wiedzę).
Zauważmy  ze  z  równania  (6)  wynika,  że 
pieniądz  zmierza  do  nieskończoności,  jeżeli 
wiedza zmierza do zera niezależnie od ilości 
wykonanej pracy (!).
Przyjmując  ze  M  =  const,  sformułujmy 
kolejne spostrieżenie:
■ im  bardziej  harujesz,  tym  stajesz  się 
głupszy  (!).  Przekształcimy równanie  (6)  ze 
względu na pracę: 
(7)W=M x K.

Nietrudno spostrzec, iż praca zmierza do 
zera, gdy wiedza zmierza do zera. Stąd łatwo 
wywnioskować, że:

Chcesz mieć pieniądze i nie pracować za 
dużo to nie studiuj zanadto!. 

Kawały chodzą piątkami...
Przedstawiamy  wam  najlepsze  dowcipy 
spośród wszystkich, które dotąd 
trafiły  do  redakcji.  Każdy  z  czytelników 
gazety może przedstawić w 
siedzibie  redakcji  swoje  propozycje  do  tej 
rubryki. Serdecznie 
zapraszamy:  Wybrzeże  Wyspiańskiego  27, 
budynek D6, pokój 21

■ Rozmawiają dwie studenki Politechniki:
-  Nie  rozumiem,  co  kobiety  widziały  w 
mężczyznach dawniej?
- Kiedy to - dawniej?
- No, zanim wymyślono pieniądze.

■ Pięcioletni Karolek pyta mamy:
- Mamusi, czy diabeł jest mężczyzną?

- Nie, jest o wiele gorszy od mężczyzn.
- A więc jest kobietą...

■ Przysłowiowy  Kowalski  wraca  wcześniej 
do domu i spostrzega żonę, jak 
ją  Pan  Bóg  stworzył  lezacą  w  łóżku.  Pyta 
więc zdziwiony:
- Czemu leżysz naga w łózku?
Na co ona odpowiada:
- Bo widzisz, nie mam się w co ubrać... (???)
-  Jak  to  nie  masz?  -  oburza  się  mąż, 
otwierając szafę - A w szafie? 
Jedna bluzka, dwie bluzki, pięć bluzek, cześć 
Józek...

■ Przeprowadzka  studentów  w  jednym  z 
akademików na Wittiga:
-  Coś ciężka ta szafa! Gdzie Jurek, przecież 
miał nam pomagać wniosić 
meble?
- Jurek jest w szafie. Liczy wieszaki.

MARIET

Mikołaju, Mikołaju
Co ty robisz w naszym kraju
Robię piłki i skakanki
A dla CIEBIE piękne lalki

Mikołaju, Mikołaju
Weź dziewczynki do raju
A chłopców do piekła
Niech zażyją ciepła

Mikołaju, Mikołaju
Narobiłeś dzieci w kraju
Dzieci płaczą, lamentują
I na ciebie pomstują

SPAWACZ

Internet
- gdzie warto 
wetknąć nos?
W bieżącym numerze biuletynu przedstawiam 
Wam  zestaw  adresów  witryn  internetowych, 
dzięki  którym  póprawicie  sobie  humor  w 
mroźne, zimowe popołudnia i długie wieczory (o 
ile  nie  ma w pobliżu grzanego piwa z sokiem 
malinowym  -  rzecz  jasna,  bezalkoholowego). 
Przypominam, że na łamach biuletynu możecie 
podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami 
w surfowaniu "in WWW world". Zapraszam do 
naszej redakcji w każdy wtorek od godz. 17.00. 

A oto moje propozycje:
-  www.rozrywka.onet.pl/mleczko -  tu  obej-
rzycie  zestaw  sarkastycznych  obnażających 
polskie  przywary  narodowe  obrazków  znanego 
polskiego  rysownika  -  Andrzeja  Mleczki. 
Możliwy jest wybór kategorii  tematycznej oraz 
przeglądania obrazków w trybie "slide-show".
- www.pythonline.com - oficjalna strona brytyj-
skiej  grupy  satyrycznej  Monty  Python. 
Znajdziecie  tu  komplet  informacji  o  członkach 
grupy,  filmach,  skeczach  i  dyskografiach. 
Jednym  słowem,  strona  ta  jest  encyklopedią 
"pythonowca",  umożliwiając  dodatkowo  ściąg-
nięcie kilku interesujących gadżetów.
- www.rejs.art.pl - czy znajdzie się choć jeden 
student  Politechniki,  który  "w  tak  pięknych 
okolicznościach  przyrody  (...)  i  niepow-
tarzalnych" nie obejrzał kultowego filmu Marka 
Piwowskiego  pt.:  "Rejs"?  Na  tej  witrynie 
znajdziecie  wylistowane  dialogi  z  filmu,  kilka 

ruchomych obrazków oraz bogaty zestaw kwestii 
z filmu w zapisie "wav". Gorąco polecam!
-  www.deformator.top.pl -  strona  internetowa 
idealna  dla  wszystkich  studentów,  którzy  są 
delikatnie  mówiąc  "niepocieszeni"  z  powodu 
bezradności  polityków,  których  wybierali  na 
swoich  przedstawicieli  do  organów władzy.  Ta 
witryna  umożliwia  im  wyładowanie  złości  w 
sposób...zobaczcie sami. Ałe jazda!
 www.free.polbox.pl/k/kjakub/Blond/blond.htm 
Ach,  te  blondynki!  Są  bezradne...  Tyle 
dowcipów,  a  każdy  następny  lepszy  od 
poprzedniego. Ta strona internetowa jest  odpo-
wiednia  dla  wszystkich  facetów,  którym 
potrzebny  jest  repertuar  dowcipów  o  blondyn-
kach na męskie spotkania  z  dala  od ryczących 
dzieciaków  i  ględzącej  żony.  A  i  student 
chwilowo  wyswobodzony  z  objęć  bliskiej 
koleżanki może się nieźle uśmiać...

MARIET
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Ogłoszenia drobne
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Politechnika  Wrocławska  posiada  ogromne 
tradycje  lotnicze.  Był  tu  kiedyś  oddzielny 
wydział  kształcący  inżynierów  lotnictwa, 
konstruktorów.  Skupiał  wokół  siebie  wielu 
pasjonatów i naukowców - ludzi lotnictwa.

Aktualnie  w  Polsce  kształceniem  na 
potrzeby  lotnictwa  zajmują  się:  Politechnika 
Warszawska  i  Rzeszowska.  Jednak 
na  naszej  uczelni  tradycje  lotnicze 
nie zaginęły. Zainteresowanie lotnic-
twem,  techniką  jest  ciągle  żywe. 
Poza rym chyba każdy z nas myślał 
kiedyś  o  wzbiciu  się  w  powietrze. 
Od  dwóch  lat  ludzi  zainteresowa-
nych  tą  tematyką  zrzesza  Akade-
micki Klub Lotniczy przy PWr. Klub 
powstał  jako  kontynuacja  tradycji 
Wydziale  Lotniczego,  na  którym 
takie  stowarzyszenie  istniało  w 
latach  46-50.  Zrzesza  studentów, 
pracowników PWr,  a  także  ludzi  z 
poza uczelni  -  jedynym warunkiem 
jest nieobojętny stosunek do szeroko 
pojętego  lotnictwa.  Klub  liczy 
aktualnie  ok.  100  członków,  z  któ-
rych  wielu  lata  czynnie  w  Aero-
klubach.  Klub  ma  charakter  koła 
naukowego. Skupia się wokół takich 
dziedzin jak: szybownictwo, paralot-
niarstwo.  spadochroniarstwo,  kons-
trukcje  amatorskie,  historia  i  teoria 
lotnictwa, itp.

W  ciągu  dwóch  lat  AKL podjął  szereg 
inicjatyw,  rozwijających  zainteresowania 
lotnicze naszych studentów:
■ Pomagamy  studentom  odbyć  szkolenia 
lotnicze, doradzamy jak najskuteczniej spełnić 
marzenia  o  lataniu,  współpracujemy  z  aero-
klubami;
■ Pomagamy  uzyskać  pomoc  finansową 
częściowo pokrywającą koszty szkolenia;
■ Wspieramy  trening  i  rozwój  zaawan-
sowanych  pilotów  (czterech  uzyskało 
uprawnienia instruktorów);
■ Posiadamy zespół pilotów reprezentujących 
Politechnikę na zawodach lotniczych;

■ AKL wspiera  naukowe  prace  studenckie: 
członek AKL opracowuje rejestrator paramet-
rów lotu w ramach swojej pracy dyplomowej 
wykorzystując sprzęt klubu;
■ Zorganizowano  wycieczki  do  muzeum 
techniki i na targi lotnicze w Berlinie, Pradze, 
i Krakowie;
■ Uczestniczyliśmy  w  Festiwalu  Nauki 

Wrocławskiej  organizując  pokaz  balonu  i 
szybowca;
■ Podpisano  wstępne  porozumienie  z 
Aeroklubem Wrocławskim w sprawie remon-
tu  motoszybowca  "Ogar"  i  późniejszej  jego 
eksploatacji;
■ AKL był  współorganizatorem spotkania  z 
historykami lotnictwa z Polski i Rosji w dn. 
28.05.99 r.

Przez dwa lata wyszkolono za pośrednic-
twem AKL kilkunastu szybowników, czterech 
pilotów  uzyskało  uprawnienia  instruktorów. 
W  1999  r.  nasi  piloci  reprezentowali 
Politechnikę  na  zawodach  m.in.  w  Zielonej 

Górze, Lesznie, Ostrowie Wlkp. Zdobyli wie-
le odznak szybowcowych (za przeloty 500 i 
300  km).  AKL  pomaga  przy  organizacji 
kursów paralotniowych na uczelni i poza nią.

Wraz  z  Wydziałem  Mechaniczno-
Energetycznym dążymy  do  rozwinięcia  kie-
runku  lotniczego  na  naszej  uczelni.  Powstał 
projekt  studium podyplomowego "Inżynieria 
Lotnictwa"  (info:  tel.  320  37  47).  W  nie-
długim  czasie  mają  pojawić  się  w  katalogu 
kursów  wybieralnych  przedmioty  lotnicze. 
Już niedługo rusza także nowy kurs szybow-

cowy, na który można zapisać się w AKL.
Najbliższe  spotkanie  AKL odbędzie  się 

8.12.  (w  A-1)  pod  hasłem  "Myśliwiec  dla 
Polski".  Wyklad  wygłosi  p.  Tomasz  Szulc  - 
znawca techniki lotniczej i wojskowej. Wstęp 
wolny!

Informacje o AKL:
-  w  Internacie:  www.akl.w.pl,  e-mail: 

akl@w.pl - prezes Bogdan Ginter, tel. 320-21-
39

- gablota AKL (A-1 kolo kas).
Zapraszamy do współpracy wszystkich chęt-
nych, zainteresowanych lotnictwem.

CAŁKA

UWAGA!
Jeśli masz w ręku aluminiową puszkę po napoju 
orzeźwiającym [typu piwo bezalkoholowe]

nie wyrzucaj jej byle gdzie !!!
Rozglądnij się wokół siebie, a dojrzysz pojemnik 
fundacji ALU z zielonymi zamknięciami i 
emblematem NZS

Wrzuć tę puszkę tam !!!
Czystość naszej planety zależy również od Ciebie...

Akademicki Klub Lotniczy

Członkowie AKL na kursie instruktorów szybowcowych (11.98)
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Wyniki Biegu Ulicznego z okazji Święta  
Politechniki Wrocławskiej 1999r.

 
Klasyfikacja A - generalna open:

Nazwisko i Imię                      Klub/Szkoła 
Glinka Waldemar                      Błękitni Oso 
Bałdyga Krzysztof   
Pyczak Ireneusz           AE 
Sudol Edward               WSP Bydgoszcz 
Smuda Norbert   

Klasyfikacja B - generalna kobiet:

Nazwisko i Imię                      Klub/Szkoła 
Włodarczyk                    Patrycja AWF 
Twardochleb Barbara          AE 
Budniak Julia        AWF 
Gołofit Agnieszka        AWF
Styza Marta        AWF

Wyścig rowerowy z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej 1999r.:

Nazwisko i Imię                      Klub/Szkoła 
Płocieniak Andrzej        PWr
Łukawski Mirosław        PWr
Rusiecki Oskar        PWr
Korfini Ireneusz                Cadbury Wedel
Worniec Grzegorz        PWrTrójka najlepszych dziewcząt - bieg.

09.11.1999r.
Spis drużyn:
1. NZS Y2K
2. UGRA KARMA 
3. BYSTRE OWCE 
4. DYKTA
5. SPAAWNI INACZEJ
6. TACY ŚMIESZNI KOLESIE 
7. BAWOLE JAJA
8. ON FIRE
9. BEZKRĘGOWCE 
10. MŁODZIAKI 
11. MLECZARZE 
12. TKM
13. TRAMPKARZE
14. BLACK JACK POWER WAFEL

Wyniki pierwszej kolejki
1. TKM-TRAMPKARZE           18-11
2. DYKTA - SPRAWNI INACZEJ           21-13
3. TACY ŚMIESZNI KOLESIE-BAWOLE JAJA           15-10
4. MLECZARZE-TKM           17-19
5. ON FIRE-BEZKRĘGOWCE             18-8
6. UGRA KARMA-BYSTRE OWCE           15-12
7. NZS Y2K-TRAMPKARZE             9-10
8. SPRAWNI INACZEJ-TACY ŚMIESZNI KOLESIE

                 18-19 (OT 18-18)

9. BEZKRĘGOWCE-MŁODZIAKI         14-21

10. BAWOE JAJA-ON FIRE              3-17
11. MŁODZIAKI-MLECZARZE            21-18
12 BYSTRE OWCE-DYKTA            19-22
13. NZS Y2K-UGRA KARMA              5-12

BLACK JACKP POWER WAFEL     (NIE GRALI)

MIĘDZYWYDZIAŁOWA  LIGA 
KOSZYKÓWKI

II LIGA – HALOWEJ PIŁKI 
NOŻNEJ
TERMINARZ ROZGRYWEK

II KOLEJKA
Godz.
23.00 Ponurzy Kosiarze - La Pino
23.15 K3 Górnicy - Kosiarze
23.30 Zbujcerze - Szymon Lutuj
23.45 Natural Born Winners - CCCP
0.00 Indepediente - No Name

III KOLEJKA
Godz.
23.00 Wo Team - No Name
23.15 Natural Born Winners - La Pino
23.30 Independiente - Szymon Lutuj
23.45 Zbójcerze - K3 Górnicy
0.00 Ponurzy Kosiarze - Kosiarze
0.15 Nankatsu - CCCP

IV KOLEJKA
Godz.
23.00 Natural Born Winners - Kosiarze
23.15 Nankatsu - La Pino
23.30 No Name - CCCP
23.45 Wo Team - Szymon Lutuj
0.00 Zbójcerze - Independiente
0.15 Ponurzy Kosuarze - K3 Górnicy

V KOLEJKA
Godz.
23.00 Zbójcerze - Ponurzy Kosuarze
23.15 No Name - la Pino
23.30 Nankatsu Kosiarze
23.45 CCCP - Szymon Lutuj
0.00 Independiente - Wo Team
0.15 Natural Born Winners - K3 Górnicy

VI KOLEJKA
Godz.
23.00 Zbjójcerze - Wo Team
23.15 CCCP - Independiente
23.30 No Name - Kosiarze
23.45 Nankatsu - k3 Górnicy
0.00 Natural Born Winners - Ponurzy 
Kosiarze
0.15 La Pino - Szymon Lutuj

VII KOLEJKA
Godz.
23.00 Nankatsu - Ponurzy Kosiarze
23.15 Zbójcerze - Natural Born Winners

23.30 CCCP - Wo Team
23.45 Kosiarze - Szymon Lutuj
0.00 No Name - K3 Górnicy
0.15 La Pino - Independiente

VIII KOLEJKA
Godz.
23.00 Szymon Lutuj - K3 Górnicy
23.15 Nankatsu - Natural Born Winners
23.30 No Name - Ponurzy Kosiarze
23.45 Independiente - Kosiarze
0.00 Wo Team - la Pino
0.15 Zbójcerze - CCCP

IX KOLEJKA
Godz.
23.00 Szymon Lutuj - Ponurzy Kosiarze
23.15 K3 Górnicy - Independiente
23.30 La Pino - CCCP
23.45 No Name - Natural Born Winners
0.00 Nbójcerze - nankatsu
0.15 Kosiarze - Wo Team

X KOLEJKA
Godz.
23.00 Zbójcerze - La Pino
23.15 Independiente - Ponurzu 
Kosiarze
23.30 No Name - Nankatsu
23.45 Szymon Lutuj - Natural Born 
Winners
0.00 Wo Team - K3 Górnicy
0.15 CCCP - Kosiarze

XI KOLEJKA
Godz.
23.00 Kosiarze - La Pino
23.15 CCCP - K3 Górnicy
23.30 Wo Team - Ponurzy Kosiarze
23.45 No Name - Zbójcerze
0.00 Independiente - Natural Born 
Winners
0.15 Szymon Lutuj - Nankatsu
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Czy wiesz, że...
...student Politechniki może być dumny W 
ostatnim  rankingu  polskich  wyższych 
uczelni  przeprowadzonym  przez  tygodnik 
"Wprost" Politechnika Wrocławska zajęła 3 
miejsce,  ustępując  jedynie  Politechnice 
Warszawskiej,oraz krakowskiej AGH. Poli-
technika Wrocławska jest  również jedną z 
największych w kraju pod względem liczby 
studentów, ponieważ w roku akademickim 
1999/2000  jest  nas  łącznie  prawie  28 
tysięcy.

***

...seks  jest  dobry  na  grypę.  Biolodzy  z 
Wilkes  University  (Pennsylvania,  USA) 
dowiedli, że uprawianie seksu dwa razy w 
tygodniu (ani więcej,  ani mniej)  poprawia 
odporność  na  infekcje  i  zaziębienia. 
Antyciała  IgA  obecne  w  ludzkim  orga-
nizmie  i  odpowiedzialne  w  największym 
stopniu  za  jego  odporność  osiągają 
wówczas optymalny poziom, przez co czło-
wiek jest "stosunkowo" bardziej odporny na 
grypę i Inne podobne dolegliwości.

***

...czas pożegnać się z Maluchem. Dyrekcja 
"Fiat  Auto Poland" podjęła decyzję, że do 
połowy  przyszłego  roku  zostanie  zaprzes-
tana  produkcja  najpopularniejszego  w 
ostatnim  dwudziestoleciu  w naszym kraju 
pojazdu  czterokołowego,  tzw.  "Malucha', 
czyli Fiata 126. Aż się łezka w oku kręci...

***

...jestem największy.  Tak  zapewne  powie-
działby  o  sobie  wieloryb  błękitny,  gdyby 
tylko  umiał  mówić.  Jest  on  bowiem 
największym z żyjących na naszej planecie 
zwierząt.  Jest  większy  nawet  od  najpo-
tężniejszych  dinozaurów żyjących  niegdyś 
na świecie, ponieważ jego waga to łączny 
ciężar  24  słoni,  czyli  około  80  ton,  zaś 
"wzrost"  dochodzi  przeciętnie  do  30 
metrów.

***

...piękna Julia dostała kosza. Panna Roberts 
pozostanie nadal panną, a to za sprawą jej 
partnera Benjamina Pratta, który na chwilę 
przed  ślubem  powiedział  "Good  bye,  my 
love!".  Gwiazda  "Uciekajpcej  panny 
młodej"  kupiła  już  trzy  piękne  suknie 
ślubne i dom za 8 milionów dolarów, a tu 
proszę, ślubu nie będzie.
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ABC studenta I roku
Wyniki pierwszej części rankingu wykładowców kursów matematycznych na Politechnice Wrocławskiej:

Drugą część rankingu przedstawimy Wam w kolejnych numerach biuletynu. Zestawienie wykła-
dowców  dla  pozostałych  wydziałów  nie  jest  jeszcze  zamknięte,  toteż  gorąco  zachęcamy  Was  do 
głosowania. Przynoście wypełniony poniższy ranking do naszej redakcji  (budynek D-6, pokój 21). 
Jeżeli brakuje w nim nazwiska wykładowcy, które powinno się tam znaleźć, wpiszcie je koniecznie.

Kryteria, wedle których należy oceniać wykładowców:
1. wymagania wykładowcy
2.  sposób  przekazywania  wiedzy  (sposób  prowadzenia  zajęć,  kontaktowość,  zdolności  do  zain-

teresowania przedmiotem)
3. stopień przyswajalności wiedzy na zajęciach
4. kryteria oceniania
5. sposób sprawdzania wiedzy (poziom trudności egzaminów i kolokwiów, niekonwencjonalne me-

tody zaliczania)
6. ogólne podejście wykładowcy do studenta.
Zasady są proste - przy każdym nazwisku umieszczone są trzy pola. Ocena wykładowcy polega na 

zakreśleniu pól w następujący sposób:
a. zakreślenie czterech pól - O.K.
b. zakreślenie trzech pól - do przyjęcia 
c. zakreślenie dwóch pól - odradzam 
d. zakreślenie jednego pola - ???.
Pamiętajcie!
Przyczyniacie się do poprawy merytorycznych warunków nauczania oraz zachęcacie wykładowców 

do większego zaangażowania w Waszą edukację.
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Ranking wykładowców kursów matematycznych na Politechnice
Wrocławskiej (część druga):

ELEKTRONIKA
1. B. Merdas
2. M. Wilhelm
3. W. Seredyński 
4. K. Morawiecki
5. J. Majsnerowski
6. H. Jasiulewicz
7. J. Serafin
8. Z. Skoczylas
9. H. Byczkowska
10. W. Klonecki

MECHANICZNY
1. K. Orłowski
2. Z. Olszak
3. J. Anusiak
4. M. Zakrzewska
5. J. Majsnerowska
6. P. Frej
7. J. Goncarzewicz
8. H. Mielczarek
9. A. Stós
10. H. Byczkowska

BUDOWNICTWO
1. B. Merdas
2. K. Wilczyńska
3. Z. Olszak
4. R. Niechajewicz
5. A. Jurlewicz
6. J. Wierzejewska
7. W. Dudek
8. R. Kapełko
9. M. Gewert
10. M. Zakrzewski

ARCHITEKTURA 
1. W. Kordecki
2. J. Długosz
3. W. Wawrzyniak-Koś
4. M. Hotloś
5. J. Michalski


