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dr Lech Szczegóła, najbardziej „pożądliwym okiem” patrzą
studenci(-tki) na mgr Marcina Florkowskiego, największym autorytetem wśród wykładowców cieszy się dr
hab. Leszek Gołdyka, a najbardziej gestykulującym
belfrem została mianowana dr inż. Krystyna Wasińska.
Całość była połączona z uroczystym zakończeniem
Bachanalii 2003 – klucze do bram miasta miała odebrać
Prezydent Miasta, Bożena Ronowicz. Z powodu wcześniejszego zakończenia imprezy, oddanie klucza miało
nastąpić w dniu następnym. W ten sposób jeszcze jedna
noc w mieście należała do młodych.
Część wieczorna równie atrakcyjna, jak w dniach poprzednich. Gwiazda hip-hopu - Peja, był gościem imprezy w klubie U Ojca. Impreza taneczno-muzyczna
z największymi przebojami lat 60-tych, 70-tych, 80-tych
odbyła się w muzycznym namiocie (Campus A). Klubowe grania miały miejsce w klubach: „ZATEM”, „Karton”i w „Kotłowni”. Życie nocne toczyło się pewnie do
późnych godzin nocnych.
Można przypuszczać, że dla policjantów kilkudniowy
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okres studenckiego panowania nie należał do spokojnych, choć pewnie nie było gorzej niż w latach poprzednich. Miało miejsce kilka interwencji. W sprawozdaniach
radiowych radia INDEX, które dotyczyły przebiegu całej
imprezy, rzecznik policji apelował o umiar w spożywaniu trunków. Dosyć głośno rozniosła się wieść o zatrzymaniu czterech pijanych studentów wracających
z imprez. Dwóch trafiło do izby zatrzymań, mieli przy
sobie duży parasol wyniesiony prawdopodobnie z terenu uniwersytetu. Dwóch innych policjanci odwieźli do
izby wytrzeźwień, stłukli bowiem lusterka i uszkodzili
karoserię w jednym z przypadkowych samochodów.
Organizatorzy Bachanalii mówili o dosyć spokojnym
przebiegu, choć przyznawali, że bywały także głośne
zachowania studentów w mieście i w klubach. Tego
rodzaju zdarzeń raczej trudno uniknąć w czasie trwania
tego rodzaju świąt. Starszych można prosić o wyrozumiałość lub kierować słowa przeprosin i skruchy.
Tegoroczne Bachanalia należy uznać za udane. Program trzydniowego święta był bogaty. Przy bardzo
ograniczonych środkach finansowych - tak przypuszczam - dużą rolę odegrała u organizatorów fantazja
i chęci robienia czegoś ciekawego. Dzięki takim wydarzeniom Zielona Góra nabiera życia, a ulice miasta kolorów. Szkoda, że udział dorosłych w imprezach bachanaliowych był ograniczony. Wspomnieć tutaj należy
o rozstrzygnięciu konkursu Belfer Roku – trochę żal, że
nagród nie odebrali zwycięzcy. Tylko nieliczni z nich
byli na sali. Takie same uwagi można kierować do
przedstawicieli miasta. Na uroczystości kończącej Bachanalia zabrakło przedstawiciela władz miasta, który
odebrałby klucze do bram miasta z rąk studentów...
Elżbieta Krawczyk
fot. Paweł Ławrynowicz, Kazimierz Adamczewski
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IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
we Wrocławiu zaprasza studentów ostatniego roku studiów do składania wniosków o przyznanie Stypendium
Naukowego za wyróżniającą się pracę magisterską z fizyki
lub chemii ciała stałego. Stypendium składa się z dwóch
części: jednorazowo wypłacanej nagrody w wysokości 1.600
zł oraz 12-miesięcznego stypendium w wysokości 1.600 zł,
wypłacanego co miesiąc w przypadku podjęcia przez wyróżnionego badań naukowych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.
Stypendium ustanowiono w 1997 r. w celu upamiętnienia
Profesora Włodzimierza Trzebiatowskiego (1906-1982);
wybitnego fizykochemika, w latach 1938-45 profesora Uniwersytetu Lwowskiego, od 1946 r. profesora Uniwersytetu
i Politechniki Wrocławskiej, założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
PAN (1966-74), organizatora i dyrektora (1968-1982) Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych
i Niskich Temperatur we Wrocławiu, prezesa Polskiej Akademii Nauk (1972-78). Profesor znany był ze swoich badań
w dziedzinie fizyki ciała stałego, zwłaszcza struktury i

własności magnetycznych stopów i związków międzymetalicznych - przede wszystkim związków uranu. Był twórcą
wrocławskiej szkoły fizykochemii ciała stałego.
W bieżącym roku Konkurs odbywa się po raz siódmy. Po
raz pierwszy został objęty patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Zdzisława Latajki oraz Rektora
Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Lutego. W poprzednich latach Stypendia otrzymywali dyplomanci Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na
rok 2003/04 upływa 15 sierpnia 2003 r. Do wniosku, składanego przez kandydata lub opiekuna pracy magisterskiej,
powinny być dołączone: praca magisterska, opinia promotora, odpis (kopia kserograficzna) indeksu. Nie jest wymagane przeprowadzenie obrony pracy magisterskiej przed
złożeniem wniosku o przyznanie Stypendium. Szczegółowe
informacje na temat Stypendium znaleźć można pod adresem http://www.int.pan.wroc.pl w dziale „Studenci”.
Marek Wołcyrz
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