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VI. 

P ř e d n á š k y p r o s l o v e n é p o l s k ý m i ú č a s t n í k y 
p o u k o n č e n í s j e z d u . 

O DRUKARNIACH NAUKOWYCH W POLSCE. 

Prof. dr BRONISLAW KNASTER, Wroclaw. 

Odczyt wygloszony w Pradze w dniu 5. I X . 1949. 

Po wojnie nauka polská znalazla siq bez warsztatów pracy wydawni-
czej. Nawet najstarsza drukarnia naukowa w Polsce (istniej^ca od 1676 r. 
Drukarnia Uniwersytetu Jagielloňskiego w Krakowie), jak równiež 
inne, byla zdewastowana, maszyny wywiezione przez Niemców. straty 
w wyszkolonym personelu — niepowetowane. 

Szczególnie dotkliwie odczuwaía to matematyka polská, poniewaž 
druk wspólczesnych dziel matematycznych w drukarniach nienaukowych 
okázal sie, niemožliwy. Nie tylko z braku odpowiednich czcionek czy 
maszyn, ale przede wszystkim z braku skladaczy specjalistów, dla których 
poprawki autorskie w kprektach bylyby zrozumiale. Autorzy, a niestety 
i wiejkszošc redaktorów, nie znaja, sie, na drukarstwie. Ježeli przy tym 
skladacz nie zna struktury wzorów matematycznych, to korekty sa, nie 
do poprawienia, a sens wzorów w czystodrukach nie do odcyfrowania. 
Druk jest wówczas powolny, dlugi, kosztoivny, wadliwy i naukowo 
bezwartošciowy. W rezultacie wielomilionowe subwencje paňstwowe dla 
wydawnictw naukowych nie mogly byc naležycie wyzyskane, pian 
wydawniczy zalegal niewykonany, a wymiana wydawnictw z zagranica, 
dla zaopatrzenia spustoszonych przez Niemców biblioték w dziela-
i czasopisma, których bezpošrednie nabycie wymagaloby drogich walut, • 
ulegala zahamowaniu. 

Na szczQscie te smutné doéwiadczenia kraj nasz ma juž za soba,. 
Nie radzilbym nikomu ich powtarzaó. Bruki naukowe muszq, byc výhony-
tvane w drukarniach naukowych. Dotyczy to nie tylko matematyki, fizyki, 
astronomii, chemii, biologii oraz umiej^tnošci technicznych i lekar-
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skich, lecz w równym stopniu j^zykoznawstwa, archeologii i innych 
nauk humanistycznych. Jedynie niektóre druki gladkie z dziedziny 
literatury, historii, prawa i filozofii moga, od biedy byó wykonywane 
w zwyklych drukarniach akcydensowych. 

W parze z katastrofálným brakiem drukarň naukowych koniec 
wojny zastal nasze wydawnictwa naukowe w stanie zdziesi^tkowania, 
meskoordynowania planów, rozproszenia wysilków i wspomnianego juž 
braku wiedzy techniczo-wydawniczej u redaktorów, Dezorientowalo to 
resorty paústwowe, powolane do organizowania, popierania i finanso-
wania nauki, komplikowalo ich pracQ, a takže obnizalo poziom samých 
wydawnictw, które — prócz innych usterek — wychodzily w šwiat 
z licznymi defektami oraz budami JQzykowymi i rzeczowymi. 

Trzeba wi$c bylo zaczynac od podstaw. Konkrétna inicjatywa 
robocza wyszla i tu sposród adeptów matematyki polskiej, znanej 
ze swego pionierskiego ducha, oraz z lona mlodego Wroclawskiego 
Towarzystwa Naukowego, które aktywnoscia, swoja, prudko zdobylo sobie 
irniq w swiecie nauki. Opracowano zásady organizacji wydawnictw 
i drukarň naukowych, które dzi^ki pelnemu zrozumieniu i czynnemu 
poparciu Ministerstwa Oáwiaty oraz Prezydium Rady Ministrów 
(Komitét do spraw Odbudowy Nauki) sâ  systematycznie realizowane. 
O ich ostatecznej formie na lata najbližsze zadecyduje Kongres Nauki, 
maja^ey SÍQ odbyc w 1950 r. w Warszawie. 

Nauka jednak nie može czekac. Glód podrQezników i nowe zadania, 
jakie stanuly przed demokracja, ludowa^, zmuszaly do uruchomienia 
wydawnictw natychmiast, jakimikolwiek ba^dz srodkami. Przyszedl 
nam z pomoca, w pierwszym czasie Szwedzki Komitét Pomocy ffi^dzy-
narodowej, drukuja^c w Sztokholmie i UpsaH okolo 40 podrQczników 
dla studentów szkól wyžszych z róžnych dziedzin nauki. Przyszly z po-
moc^ZSRR i inne kraje, przysylaj^c wlasne ksiazkii czasopisma naukowe. 
Jednota československých matematiků a fysiků dala nam czcionki 
z akcentami obcoJQzycznymi, niezb^dnymi do ukoňczenia druku pier-
wszych tomów. W krajů zas wskrzeszenie wydawnictw naukowych 
i doinwestowanie drukarň naukowych znalazlo oparcie ekonomiczne 
w Paňstwowym Planie Inwestycyjnym i mocna, podstaw^ prawna. 
w dekrecie z dnia 28 paždziernika 1947 r. o organizacji naukiiszkolnictwa 
wyžszego, którego art. 2 brzmi: ,,Twórcza praca pozostaje pod szczególna, 
opieka, Paňstwa". 

Zásady organizacji i wyposaženia drukarň naukowych wzi^te 
zostaly ze wzorów paňstw przoduj^cych pod tym wzgl^dem. Opraco-
wano typ standartowy drukarni naukowej. Jest on najbardziej zblizony 
do typu drukarni „Prométheus" w Pradze. 

Samo poJQcie drukarni naukowej wymaga omówienia, poniewaž 
do dzis jeszcze znajduj^ si$ludzie,nawet na stanowiskach kierowniczych, 
którzy nie rozumiej^ i nie uznaje potrzeby istnienia takich drukarň. 
Tymczasem, jak poucza došwiadczenie wielu krajów z ZSRR na czele, 
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obstuga wydawnictw naukowych wymaga zakladów pracy, które 
róžnié SÍQ musza, od zwyklych drukarň akcydensowych wszystkim 
niemal co najistotniejsze: rodzajem i zakresem swych zadaň, baz^ 
materiálny, šrodkami produkcji, ich doborem i jakošci% odmiennymi 
kwahfikacjami personelu, inna, kalkulacj^, swoist^ organizacj^ pracy 
i osobným kierownictwem. 

Bazq, materialnq, drukarni naukowej nie može byc dochód wlasny. 
Drukarnia naukowa jest przedsi^biorstwem uslugowym jak szkola, 
kHnika lub sâ d. Jest ona nie tylko producentem ksia^žek, ale takže pra-
cowni^ došwiadczalna,, nierozerwalnie zwia^zana. z nauka,, podobnie jak 
laboratoria uniwersyteckie lub politechniczne. Jako žródlo nowych 
metod i ulepszeň stanowi ona czynnik postupu równiež dla innych 
gal^zi przemyslu poligraficznego. Wynika staď, že powinna byó finanso-
wana przez Paňstwo z budžetu nauki. 

Šrodki produkcji drukarni naukowej nie mog^ byc obliczone na 
masowa/produkcj§ niewielu. wydawnictw, lecz przeciwnie, na wielka, 
ich róžnorodnošc przy stosunkowo malých nakladach. Musi ona WÍQC 
miec przynajmniej 2—3 monotypy z co najmniej kilkunastoma tysia^cami 
matryc do najrozmaitszych znaków specjalnych, matematycznych, 
diakrytycznych i innych. Wówczas linotypy i intertypy, jako maszyny 
do skladania tekstów gladkich, sâ  w niej zupelnie zb^dne. Podstaw^ 
drukarni naukowej musi byc przede wszystkim sikrie rozbudowana 
zecernia r^czna, w której nie tylko skládaje si§ prače zbyt skompliko-
wane dla monotypu, lecz przede wszystkim montuje si^formuly i wstawki 
oraz cale teksty odlane na monotypie. W drukarni naukowej zb§dne s^ 
tež róžnorodne kroje czcionek. Wystarczý jej jeden kroj, ale za to czytelny 
i ten sam we wszystkich wielkošciach. Zespól drukarň naukowych 
powinien posiadac, jako nieodzowny dodatek techniczny, przynajmniej 
jedna, chemigrafiQ, fotolitografie. z offsetem (nie mówi^c juž o swiatlo-
druku) oraz urz^dzenie do anastatycznego powielania nakladów. 

Dobór i jakoéó maszyn jest niezb^dnym warunkiem dobrej do--
kumentacjr naukowej, bez której wartosé wspóíczesnych prac z biologii 
czy astronomii bylaby równa žeru. Subtelna reprodukcja zdj^c i wykre-
sów astronomiczřiych, ultramikroskopowych, starých druków itp. 
wymaga maszyn odpowiedniego typu z naležyta, preeyzja^ regulacji, 
która w innych drukarniach jest zb^dna. 

Kivalifikacje personelu musz^ isé w parze z tymi wymogami. 
Towarzyszy im zwykle wyžsza postawa ideowa i moralna zalogi. Pra-
cownik drukarni" naukowej przewažnie nie opuszcza jej przez cale žycie. 
Stwarza to specyficzny kHmat pracy i wytwarza cia^glošc tradycji, 
niezbe.dn^ dla pracy pianowej i jej rozwoju. Lepsza opieka robotnika 
nad precyzyjna, maszyn^ przedluža trwalošc i zwiejisza oplacalnošc 
gospodarcza, drogich narz^dzi pracy. Etaty takie jak etat korektora 
domowego, niekonieczne w drukarniach innego typu, sa, w drukarniach 
naukowych nieodzowne. 



W systemie pracy na normy i w systemie premiowania glówny naoisk 
přzechodzi z iloáci na jakošó. 

Kalhulacja w drukarni naukowej zwi^zana jest z faktem, že jej 
wydajnoác i koszt wlasny produkcji bardziej zaleža, od jakošci pracy 
(zmniejszenia liczby korekt) niž od pojemnosci maszyn i stopnia ich 
wyzyskania. Drukarnia naukowa jest základem pracy, w którym drogi 
robotnik i droga maszyna najbardziej sie. oplači, natqmiast obliczanie 
druku jedynie na wiersze lub godziny graniczy z abstrakcja,. Wáród 
wszystkich innych czymiików, wplywaj^cych na oplacalnošc drukarni 
nauko wej, naj bardziej decyduj^cy okazuje" si§ ... dobry masžynopis 
oryginalu, opracowany naležycie pod wzgle^dem technicznym, oraz 
przestrzeganie zásady, by jedno i to samo wydawnictwo skládaly w miar§ 
možnošci jedné i te samé r§ce. 

To juž naležy jednak do organizacji pracy, której swoistych form, 
dyktowanych odmiennym celém i potrzeba,, rozpatrywac tu nie b§d§. 
WspomnQ tylko, že ilosc etatów administracyjnych i biurowych može 
byó w drukarniach naukowych mniejsza niž w jakichkolwiek innych. 

Wlasciwe hierownictioo jest dla drukarň naukowych bez porównania 
wažniejsze niž dla innych zakladów drukarskich. Nie može ono spo-
czywac w rokách samých tylko drukarzy, chocby najwybitniejszych, bo 
nie moga, oni znač sie. napotrzebach nauki wspóíczesnej, a tym bardziej 
nauki jutra. Byloby to oddaniem zegarów astronomicznych w r^ce 
zegarmistrzów lub powierzeniem sanatoriow zarz^dowi przemyslu 
hotelarskiego. Glos przedstawicieli nauki jest w druharniach naukowych 
niezbedny i powinien by6 najmiarodajniejszy. Ma to jeszcze inne znacze-
nie. Wiadomo, jak wielka^ wag§ dla postupu w przemyále i rolnictwie 
mája, cze.ste narady operacyjne robotników-racjonalizatorów z profeso-
rami uniwersytetów i politéchnik. Drukarnia naukowa jest czymš wie^cej: 
jest terénem, na którym taká wspólpraca uczonego z robotnikiem može 
i powinna realizowac sie. W pernianencji. W každým niemal krajů znaj-
duje SÍQ kilku ludzi nauki, interesuj^cyeh SÍQ sprawami wydawniczymi 
i ich strona, techniczna,. Oni wlaánie powinni wchodzic w sklad dyrekcji 
czy rady, kieruja,cej zespolem drukarň naukowych ich ojczyzny. 

Projektowany w Polsce zespól drukarň naukowych rozwija SÍQ 
stopniowo i naturalnie, nie bez walk o wiele szczególów, a nawet rzeczy 
zasadniczych. Zespól ten sklada SÍQ Z 4 zakladów jédnego i tego samego 
typu standartowego w 4 glównych ošrodkach uniwersyteckich: w War-
szawie, Wroclawiu, Krakowie i Poznariiu. Jest on wystarczaja.cy, by 
obslužyó w ciâ gu wielu najbližszych lat cala. intěnsywňie "SÍQ rozwijaja^ 
polská, produkcji naukow^. W chwili obecnej odbywa si§ doinwestowy-
wanie tych drukarň. Cžyni si§ tež w nich próby nowých sposobów techni-
cznych (jak np. Vari-typer), które zapewnilyby bardzo szybki i táni 
druk skryptów i podr^czników, stoj^cy na wysokim poziomie. 

W parze z. organizacja, drukarň naukowych idzie praca nad orga-
nizacjq, samých wydawnictw. Mog$ tu krotko poinformowaó dla przy-

344 



kladu o drodze, jaká. obraly wydawnictwa matemabyczne. Jest "ioh 5 
obcoj^zycznych o znaczeniu miQdzynarodowym: Fundamenta Mathe-
maticae (w druku tom 35), Studia Mathematica (w druku tom 10), 
Colloquium Mathematicum (ukázal SÍQ tom I), Monografie Matematyczne 
(w druku torny 15—20), Annales Polskiego Towarzystwa Matematycz-
nego (w druku tom 22), oprócz poszczególnych prac matematycznych 
Warszawskiego i Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, zamierzonego 
wznowienia Acta Arithmetica we wspólpracy z matematykami czecho-
slowackimi (tom 4) i wreszcie drukuja^cego sie. juž czasopisma dla nauczy-
cieli „Matematyka", wychodzaxego w jazyku polskim. Wzgl̂ -d na eko
nomie, pracy i kosztów administracyjnych oraz na szczuplošc sil redaktor-
skich, zdziesi^tkowanych przez wojnQ, a przecia^žonych wíasna, praca, 
naukowa, i dydaktyczn^, narzuca tym wydawnictwom koniecznošó 
centrahzacji i jednoÚtego planu dzialania. Z tego powodu projektuje si$ 
w maj^cym powstac Paňstwowym Instytucie Matematycžnym utwo-
rzenie Wydzialu Wydawnictw, który by przej^l na siebie niektóre czyn-
nosci poszczególnych komitetów redakcyjnych, ulatwil im koordynacj§ 
pracy, obslužyl pod wzgl^dem technicznym (až do poprawnego wykony-
wania dla nich wykresów i ilustracji wla^cznie), wzial na siebie starania 
ó przydzial wlašciwych gatunków i ilosci papieru, prowadzil rachunko-
wosc, kolportaž i wymianQ wydawnictw, ich korespondencj§ administra-
cyjn^, a takže zaspokoil inne potrzeby naukowo-wydawnicze matema-
tyki polskiej. Do potrzeb tych nálezy opracowanie i wydanie jednolitých 
instrukcji dla skladaczy dziel matematycznych oraz dla autorów, wzorem 
šwietnej broszury „Černé umění ve službách vědy" praskiego „Pro-
metheusa", ustalenie jednolitej terminologii matematycznej, ewidencja 
bibliograficzna oraz — ježelí dotychczasowy poziom naszych wydawnictw 
ma byé w przyszloáci utrzymany — szkolenie nowych kádr redaktorskich 
w zakresie wydawnictw matematycznych. 

W pracy tej szczególnego nacisku wymaga przede wszystkim 
najwie^ksza bol^czka naszych czasów: brak naležytego opracowania 
rejkopisów do druku pod wzgl^dem technicznym. Jak wskazuje doswiad-
czenie wszystkich krajów, wi^kszosc znakomitych autorów-mátematy-
ków nigdy nie nauczy si§ pisac do druku tak, aby skladacz mógl ich prače 
zložyé poprawnie. Co gorsza, oddaje SÍQ do druku prače niewykonczone, 
w bludným mniemaniu, že to przyápieszy ich ukazanie SÍQ i že uzupelnie-
nia lub poprawki možná b^dzie wprowadzic w korekcie. Rzeczywistošc 
jest wprost przeciwna. Druk rukopisu niewykoňczonego technicznie 
trwa kilka rázy dlužej i žádna ilošc korekt nie može uratowaé nakladu 
od ble^dów, przeoczeň i innych wad, nie mówi^c juž o marnotrawstwie 
pracy i szalonych kosztach takiego druku. 

Nieodzownym warunkiem wyjscia naukowej publikacji w tenninie 
jest przedwstejme techniczne opracowanie i naležyta korekta rukopisu, 
a nie druku, przepisanie go na specjalnej maszynie przez fachowca, 
a nie po amatorsku, oraz zaopatrzenie we wlašeiwe znaki dla skladaczy. 
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Nowy .zawód, zawód technika wydawniczego w poszczególnych galt.* 
ziach nauki, jest potrzebc^ naszej epoki. 

Domaga SÍQ go wzrost roli nauki w spoleczeňstwie krocz^cyni 
ku socjalizmowi. W wydawnictwach Instytutu Matematycznego 
Akademii Nauk w ZSRR každá praca, nawet nadeslana w maszynopisie, 
jest przepisywana i powtórnie korygowana przed oddaniem do druku. 
Me tylko to nie opóžnia, lecz przyšpiesza jej wyjscie w šwiat. Czas 
najwyžszy, žeby stalo SÍQ to powszechnie wiadome. Dzis jeszcze, niestety, 
rzadkoscia, jest uczony, który zdaje sobie sprawQ z tego, jak trudná, 
dluga i uei^žliwa jest droga od napisania wspólczesnej pracy naukowej, 
np. matematycznej, do nálezy tego jej wydrukowania. 

Wreszcie, do zamierzeň projektowanego wydzialu naležec powinno 
wspomniane juž wyzyskanie drukarň naukowych jako warsztatu dos-
wiadczalnego i racjonalizatorskiego. Postulát ten, jak i niektóre po-
przednie, nálezy u nas w tej chwili jeszcze do przyszlošci. Ona tež okáže, 
czy zamierzenia nasze byly trafne. 

Na zakoňczenie jeszcze jedno. Wiemy od dawna — a nasz wspólny 
kongres to potwierdzil — že uzupelniamy si§ nawzajem. Wydaje mi 
SÍQ, že rozci^gni^cie wspólpracy polsko-czechoslowackiej na dziedzinQ 
nauko wo-wydawnicza, byíoby z wielka, korzyšcia, dla stron obu. W zrozu-
mieniu tego Ministerstwo Ošwiaty Rzeczypospolitej Polskiej zaprosito 
profesora F. Vyčichlo, redaktora wydawnictw Jednoty československých 
matematiků a fysiků, oraz p. Karola Wicka, dyrektora drukarni nau-
kowej „Prométheus" w Pradze, by zechcieli przyjechac do nas i podzielié 
si§ z kolegami polskimi swoja, cenná, wiedz^ i doswiadczeniem. 

ORGANIZACJA MATEMATYKl W POLSCE. 

Prof. dr KAZIMIEBZ KURATOWSKI, Warszawa. 

Streszczenie odczytu wygloszonego dn. 5. I X . 1949 w Pradze na zaproszenie 
Instytutu Matematycznego Czeskiej Akademii Umiejetoošci. 

Matematyka w Polsce opiera SÍQ na czterech zasadniczych elemen-
tach. S^ to 

1. Studium matematyki w wyzszych uczelniach. 
2. Panstwowy Instytut Matematyczny. 
3. Polskie Towarzystwo Matematyczne,. 
4. Wydawnictwa matematyczne. 

Zreformowane obecnic studium matematyki na uniwersytecie 
przewiduje trzyletni kurs obowi^zkowy ze scisle ustalonym programem 
wykladów i egzaminów, daja^cy uprawnienia do nauczania w szkolnictwie 
srednim. Ukonczenie trzyletniego studium daje možnošc kontynuowania 
studiów i ubiegania si§ o stopieň magistra i ewentualnie w dalszej kolej-

346 



nosci — doktora. Przewiduje si§ dwa kierunki specjalizacji: teorefeyczny 
i stosowany. 

Matematyka stosowana, na która, zapotrzebowanie ze strony innych 
nauk i ze strony gospodarki paástwowej stale wzrasta, stánowi szczególna, 
trosky Panstwowego Instytutu Matematycznego, powolanego do žycia 
przed niespelna rokiem. Grupy wydzialu zastosowan Instytutu Matema
tycznego mája, za zadanie obslug§ wszystkich dzialów gospodarki paá
stwowej korzystaja.cych z metod matematycznych (statystyka matema-
tyczna, metody kontroli produkcji masowej, matematyka finansowa 
i ubezpieczeniowa, nowoczesne maszyny matematyczne). 

W wydziale matematyki teoretycznej Instytutu prowadzona jest 
w poszczególnych grupách praca zespolowa, oparta o pian naukowy, 
zakrojony na skalQ odpowiadaja,c^ pozycji matematyki polskiej w šwiecie 
naukowym. Instytut zapewni možnošc pracy naukowej každému, kto 
posiada po ternu odpowiednie kwalifikacje, i w ten sposób Instytut 
przyczyni siê  w wielkiej mierze do rozwi^zania pal^cego dzis problematu 
kádr naukowych. 

Organizacja i koordynacja wspólpracy naukowej z przoduja^cymi 
szkolami matematycznymi innych narodów, przede wszystkim ze 
wspaniala, szkolg, matematyczna, Zwi^zku Radzieckiego, stanowi jedno 
z zadaň Instytutu i Towarzystwa Matematycznego. W tej dziedzinie naj-
dalej zaawansowana zostala organizacja wspólpracy z Czechoslowacja,. 
Juž dziš stwierdzió možná pelny sukces pierwszego wspólnego Zjazdu 
matematycznego polsko-czechoslowackiego (28. V I I I — 3 . IX. 1949) 
i przewidywac možná wielka^ korzyšc, jak^ matematycy polscy odniosa^ 
ze wspólpracy z ich kolegami czeskimi. zwlaszcza na terenie matematyki 
stosowanej, znacznie bardziej rozwini^tej w Czechoslowacji niž w Polsce. 
Zorganizowana zostala stala wymiana naukowców, przewidywane 
s^ wspólne konferencje robocze w róžnych šcisle okrešlonych dziedzjnach 
oraz wspólne, odbywane co par§ lat, zjazdy polsko-czechoslowackie. 

Pod opieka, Instytutu i Towarzystwa Matematycznego znaj duj ̂  si§ 
wydawnictwa matematyczne. Nastupujíce czasopisma matematyczne 
wydawane sa, obecnie w Polsce: 1. Fundamenta Mathematicae, glówny or
gan warszawskiej szkoly matematycznej, pošwiQcony teorii mnogosci, to
pologii i dzialom pokrewnym, 2. Studia Maťhematica, czasopismo poswi§-
cone analizie funkcjonalnej, 3. Rocznik Polshiego Towarzystwa Matema
tycznego (w przewažnej mierze analiza klasyczna, pozatym bibliografia, 
kronika itp.)} 4. PračeMatematyczno-Fizyczne (organ Towarzyswa Nauko-
wego Warszawskiego), 5. Golloquium Mathematicum (krótkiekomunikaty, 
problematy, sprawozdania ošrodka wroclawskiego). Ponadto przewidy
wane jest wznowienie we wspólpracy z Instytutem Czeskim czasopisma 
Acta Arithmetica, wreszcie projektuje SÍQ nowe wydawnictwo poswie^cone 
matematyce stosowanej, jako organ wydzialu zastosowan Instytutu. 

Prače publikowane w wymienionych czasopismach stanowi^ 
naj bardziej istotny wklad matematyków, polskich do nauki. Niemniejsz^ 
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j&drxak rol§ niž cxasopisma odgrywa wydawnictwo Monografie Matema
tyczne. Wydawnictwo to publikuje dwa rodzaje dziel. Pierwszy — to na 
najwyžszym poziomie naukowym postawione monografie stánowia^ce 
syntezQ dzialów matematyki kultywowanych szczególnie w Polsce. Pakt, 
že wydane na par§ lat przed wojna, monografie doczekaly SÍQ juž kilku 
wydan i že uznané zostaly za dziela standartowe przez šwiat naukowy, 
najlepiej šwiadczy o donioslošci tego wydawnictwa w skali šwiatowej. 
Dia nauki polskiej, a przede wszystkim dla ksztalcenia mlodziezy akade-
mickiej, jest szczególnej donioslošci drugi rodzaj dziel wydawanych 
przez Monografie Matematyczne: sa. to podre.czniki akademickie. Juž 
dziá w wielu podstawowych dzialach matematyki zaspokajaja, one glód 
podre.cznikowy, a z chwila., gdy b^da,ce w druku lub w opracowaniu 
podrQczniki SÍQ ukaža,, to jest w ciâ gu dwóch lat najbližszych, wszystkie 
wažniejsze dzialy matematyki posiadac b§d^ podře,czniki akademickie 
w jazyku polskim. Stan rzeczy w tej dziedzinie b^dzie nierównie lepszy 
niž byl przed wojna,. Dodac naležy, že wiQkszošc podrQczników jest 
pióra autorów polskich; pozostale — to przekíady doskonalych podr§czni-
ków radzieckich z dziedzin slabiej reprezentowanych w Polsce. 

Wreszcie — w dziedzinie wydawnictw — przewidziane jest wydawa-
nie Rozpraw Panstwowego Instytutu Matematycznego. Rozprawy obje.-
toscia, šwa, stáno wic b§da, wydawnictwo pošrednie pomi^dzy czasopisma-
mi, druku ja^cymi z reguly prače krótkie (10—30 str.), a Monografiami 
o obj^tošci 300—500 str.; zapelnia, one WÍQC luk§, dajâ ca. SÍQ juž obecnie 
dosé dotkliwie odczuwac. W ten sposób: Monografie, Rozpravy i wymie-
nione poprzednio czasopisma stanowic b§da, l^cznie struktury wydaw-
nicza, calkowicie odpowiadaja^ potrzebom matematyki polskiej 
w dobie obecňej. 

Dodajmy, že pod wzgl^dem technicznym i organizacyjno-wy-
dawniczym obslugQ wydawnictw koncentruje SÍQ W jednym z wydzialów 
Instytutu. Pozwoli to na lepszy, taňsza. i bardziej planowa, gospodarke, 
w dziedzinie druku i kolportažu wydawnictw matematycznych. 

Do licznych zadán organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Mate
matycznego przybywaj^ obecnie nowe. Podniesienie poziomu mate
matyki w szkolnictwie ogólnoksztalc^cym jest problematem, od którego 
w wysokimstopniu zaležy przyszlošc matematyki polskiej. Towarzystwo 
Matematyczne przywia^zuje do problematu tego szezególna, wag§: 
Komisja dydaktyczna Towarzystwa bierze udzial przez swych przed-
stawicieli w opracowaniu programów matematyki dla szkól árednich. 
z inicjatywy Towarzystwa i we wspólpracy z Ministerstwem Oswiaty 
wychodzi Matematyka, czasopismo przeznaczone w pierwszym rzedzie 
dla nauczycieli; powstaje Bibliotéka popularna, która dostarczy osobom 
interesuja^cym SÍQ matematyki, nauczycielom i bardziej zaawanso-
wanym uczniom lekture. matematyczna. w dostejpnej formie; ponadto 
Towarzystwo Matematyczne przystejmje do zorganizowania w naj-
bližszym czasie na wzór zawodów „olimpijskich" w Zwia^zku Radzieckim, 
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turniejów matematycznych, zasi^giem swoim obejmuja^cych caly kraj, 
a maj^cych na celu wydobycie juž na szczeblu szkoly šredniej naj-
zdolniejszyeh do matematyki jednostek, otoczenie ich naležyta; opieka, 
i wyksztalcenie w ten sposób nowych kádr naukowych. 

Rekapitulujqc: dwa ssj, naczelne zadania, wobec których stoi matema-
tyka polská: praca naukowo-twóreza i matematyka w službie Panstwa. 
Dzis, gdy znajdujemy SÍQ W obliczu problematów w skali nieznanej 
w dawniejszej strukturze Panstwa i gdy równoczešnie Panstwo stwarza 
optymalne warunki dla rozwoju nauki, pragniemy matematyce polskiej 
nadac tego rodzaju rámy organizacyjne, aby wszystkie wysilki, cala 
wiedza i energia naszych matematyków mogly byc poswÍQcone naczelnym 
zadaniom doby obecnej w sposób najbardziej aktywny i najbardziej 
celowy. 

O PEWNYCH ZAGADN1ENIACH Z ZAKRESU 
MATEMATYKÍ STOSOWANEJ. 

Prof. dr H U G O STEINHAUS, Wroclaw. 

Odczyt wygloszony w Bernle Morawskim w dniu 6 wrzeánia 1949, na zapro-
szenie Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Beraenskiego i Ber-
neňskiego Oddzialu Czechoslowackiego Towarzystwa Matematycznego. 

I. O dendrometr i i . 

W dendrometrii užywa SÍQ tablic do obliczania kubatury drewna. 
Sa, one zwykle opařte na wzorach. NajczQSciej užywa SÍQ starego wzoru 
HUBERTA-KÁSTNERA V = \hd2 -TI; tu V oznacza obj^tosc, h wysokošc, 
zaá d šredniej w polowie wysokošci. Užywanie takiego wzoru wymaga 
tylko pomiaru díugošci pnia i jednej šrednicy. Možná jednak zapytac, 
czy wspólczynnik \n jest najlepszy. Dia odpowiedzi trzeba pomierzyc 
dokladnie, t. j . sekcyjnie, zbiór reprezentacyjny zložony z n pni i obliezyc 
wspólczynnik k z postulátu 

(Vi — k • ht • d^)2 = minimum. 

Tu V i sa, prawdziwymi obJQtoéciami, ht dlugošciami, di árednicami 
w polowie wysokošci. Niema jednak istotnego powodu do opierania si^ 
o wzór v = khd2. Možná utworzyc tablice empiryczne na podstawie 
podzialu kolektywu reprezentacyjnego na klasy wedlug dlugosci i gru-
bošci w šrodku; každej klasie nálezy przypisac jako obj^tosc pnia árednia, 
prawdziwych obj^tošci pni nalež^cych do tej klasy a pomierzonych 
sekcyjnie—jest to pomysl p. J . PEKKAIA. Možná jednak posunaé SÍQ dalej 
i zapytac, czy najlepszym miejscem do pomiaru grubošci jest polowa 
wysokošci. Ježeli d(x) oznacza šrednicy w wysokošci hx, to možná utworzyc 
tablice empirycznek ubatury dla kilku x (xl9 x2, .... x10) sposobem juž 
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pokazanym na przykiadzie x = \, a nast^pnie obliczyó dla každej z tych 
tablic SUHIQ kwadratów b^dów^ tablica y-ta daj.%ca najmniejsz^ sumQ 
wskazuje, že xó jest najlepszq, z 10 wartošci. Praktycznemierzenieárednicy 
w wysokosci r • h nie jest trudné, gdy užyje si§ tašmy (Perkal sen.), 
która ma z jednej strony podzialkQ o jednostce „r . centymetr"; gdy 
robotnik mierz^cy dlugoác zawola „a metrów, b centymetrów", drugi 
odczyta na tasmie miejsce tak oznaczone: tam przyložy klupQ i zmierzy 
árednicQ. Ten sposób opiera si§ na przyje,ciu jednego r dla wszystkich 
klas; ježeli wyznaczymy inne r dla každej klasy díugosciowej, otrzymamy 
tasme., która po jednej stronie ma podzialke. zwykl^ a po drugiej skále, 
niejednostajn^. Tym sposobem uzyskamy najlepsze tablice empiryczne 
do pomiaru jednosrednicowego; trudno byloby wyobrazic sobie dalszy 
postej) na tej drodze. P. PERKAL zaproponowal tablice opařte na pomia-
rze stalej árednicy: klupQ sztywn^ wsuwaloby SÍQ na pieň i mierzylo 
wysokosc miejsca zatrzymania klupy (prócz calej wysokosci). Tumožnaby 
tež empirycznie wyznaczyc najlepszgj, stalej šrednicQ. Rezultatem tych 
rozwažaň jest, že postulát najlepszych tabhc w sensie statystyeznym 
nie ma nic wspólnego z klasycznym zagadnieniem wzorów na kubatury; 
nie mógg, one dostarezyé najlepszych tablic a takže nie s^ prostsze 
w užyciu. Tylko sporz^dzenie tablic empirycznych jest drožsze i uci^ž-
liwsze. 

2. O dhigosci linij krzywych. 

W geografii, a takže i w irmych naukách przyrodniczych poslugu-
j^cych SÍQ poJQciem dlugosci wystejmje specyfiezna trudnošó wynikaj^ca 
st^d, že dlugoác nie jest funkcjonalem ci^gtym a nawet ograniezonym: 
možná bardzo blisko luku o dlugosci L poprowadzic inny o dlugosci 
10 lub 100 rázy wiQkszej. Pomiar dlugosci granicy polsko-czeskiej daje 
róžne wyniki, zaležnie od t. zw. generalizaeji mapy. Tak samo dlugoác 
krawQdzi brzytwy wypadnie 36 mm mierzona zwyczajnie, zas kilka-
krotnie rázy wi^ksza, gdy užyjemy lupy lub mikroskopu. Chc^c usun^c 
paradoks musimy przyj^c pewien sposób mierzenia. Kladce na luku 
gromadQ równoleglych prostých o odst^pie d otrzymujemy n pimktów 
przeci^cia; gdy kladziemy plytký celuloidow^ z narysowanymi równo-
leglymi, obracaj^c.j^ o 180°/k po každým przeliezeniu liezby n, otrzy-

mamy k wyników 7&ť (i = 1, 2, ..., k): wyraženie Nd7t/2k, gdzie N = V?iť 

daje w przybliženiu dlugoác luku; dokladnoác možná zwiQkszyc dowolnie 
przez zwi^kszanie k i zmniejszanie d. Ježeli teraz wprowadzimy konwen-
CJQ, že na každej prostej liezy si§ puríkty przeci^cia tylko až do p-tego, 
to znaezy, liezy SÍQ 1, 2, ..., p punktów, ježeli ich jest 1, 2,..., p, ale 
liezy si§ p punktów, gdy ich jest p + 1, p -f- 2, ... itd., to metoda wyžej 
podaná da w granicy JLiczbe Lv, którq, nazywamy dlugoéciq, rzedu p. 
Ježeli rzeka Weltawa jest tak zgeneralizowana na mapie, že žádna 
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prosta nie przecina jej wiê cej niž 6 rázy, to dlugošc X6 wyczerpuje juž 
informacJQ mapy i wyliczanie L7 lub L8 itd. nie daloby innych wyników. 
Jednak mogloby SÍQ zdarzyc, že na innej mapie rzeka Laba jest naryso-
wana z inna. generalizacja^, n. p. tak, že proste przecinaja^ ja, conajwyžej 
10 rázy, lecz rzeczywiácie przeci^cia 10-krotne wystQpujq,. Chca,c po-
równac dlugošci obu rzek musimy i do Laby zastosowac dlugošc LQ, 
to znaczy dlugošc rze^du szóstego; wprawdzie tym sposobem nie otrzy-
mujemy dokladnego porównania dlugošci, ale takie, jakie nam pozwala 
uzyskac materiál kartograficzny b§da.cy do dyspozycji. Stosunek 
L6(W)/LQ(L) jest aproksymacja^ — wlašciwie chodzi o limL^(IV)/I^(Z) 

ale ta sprawa nie kryje w sobie paradoksu — jest to rzecz dokladnošci 
pomiarów wystejpuja^ca w každým pomiarze fizykalnym. Zauwažmy, 
že koncepcja prawdziwej dlugošci jest tu nieužyteczna: prawdziwa 
dlugošc lewego brzegu Weltawy jest nieskonczona, prawego takže, 
ale \imLp (\ewy)/Lp (prawy) istnieje i da sie, za pomoca, naszejmetody 

obliczyc z žádaná, dokladnošciaj dokladnošc zaležy tylko od doklad
nošci map i przyrz^du celuloidowego. Chcâ c porównywac dlugošé 
granic dwóch krajów, naležy zbadac. zatem najwyžszy rza^d <p, który 
možná zastosowac do obu map i posta-pic jak wyžej wytlumaczono. Gdy 
nie chce SÍQ wprowadzac koncepcji dlugošci róžnych rzQdów, naležy 
unikaó wogóle poje.cia dlugošci Hnij krzywych w geograf ji i innych nau
kách przyrodniczych, chyba, že linie te podané sa, za pomoca^ definicyj 
matematycznych. 

3. O wzrošcie i wadze u dziecL 

Majâ c do dyspozycji materiál statystyczny žebraný w szkolach 
na Dolnym Sla^sku, moglišmy rázem z p. J. PERKALEM wykrešlié dla 
každego wieku (osobno dla chlopców i dziewcza^t) diagram wzrostu i wagi, 
oznaczaja^c na osi poziomej wage. a na osi pionowej wzrost. Každému 
wiekowi odpowiada chmura punktów; šrodek masy tej chmury daje 
šrednia^ wage. i šredni wzrost danej klasy wieku. Gdy zmieniamy wiek, 
ów šrodek masy we.druje po krzywej; odpowiada ona typowemu rozwo-
jowi. Možemy dla chmury odpowiadaj^cej okrešlonemu wiekowi (i píci), 
n. p. dla 9-letnich chlopców, oznaczyc dyspersje. w kierunku x-ów, 
w kierunku y~ów i mieszana, axy) która nie jest zerem, gdyž mi§dzy wzros-
tema waga, zachodzi korelacja. Možemy jednak znaja^c owe trzy dyspersje 
z latwošcia^ wykrešHc ze šrodka chmury jako pocz^tku úkladu dwie osie 
prostok^tne f i rj tak, žeby dyspersja mieszana G^ byla zerem. Možemy 
wtedy przypuszczac, a došwiadczenie potwierdzilo to przypuszczenie, 
že odchylenia w kierunkach £ i rj sa. od siebie niezaležne i rozložone 
normalnie. Pozwala to wykrešlic eHpsy podobné, których osie leza. w kie
runkach £ i rj, zaš šrodki w šrodku masy; sa. to eHpsy równej g^stošei 
chmury. Wykrešliwszy eHpš§ zawieraj^ca. 10% calej populacji, 20%, 
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30%, . . . ,90% populacji, b^dziemy mogli o každým chlopcu 9-letnim 
zbadaným teraz (lub póžniej) orzec, do jakiego stopnia jest rozwini^ty 
anormalnie; tak n, p., ježeli jego punkt padnie jeszcze w obr^b elipsy 
50%, nie ma powodu uwažaó go za odbiegaj^cego od normy. Okázalo 
SÍQ, že jedna z glówych osi elips, nazwiemy j ^ osi^ £, wskazuje dosyé 
dokladnie kierunek linii rozwoju, druga jest do niej prostopadla. Od-
chylenie punktu od šrodka chmury ma zatem dwie niezaležrie skladowe; 
skladowa f, która može byc dodatnia lub ujemna wskazuje wyprzedzenie 
lub zacofanie rozwoju, zas skladowa rj wskazuje anomaUej .ta anomalia 
može byc dwojaka: za dužy wzrost przy danej wadze lub za malá waga 
przy daným wzrošcie. Sporz^dziliámy w Paňstwowym Instytucie Mate-
matycznym (przy pomocy dra Nowakowskiego, pediatry) diagramy 
pozwalaj^ce dla každé j klasy wieku oceniac stopieň i jakošc anomálii 
bez žadnego rachunku. 

REFORMA WYŽSZYCH STUDIÓW TECHNICZNYCH 
W POLSCE, 

Prof. dr STEFAN STRASZEWICZ, Warszawa. 

Streszczenie odczytu wygloszonego w Bratyslawie w dn. 7. I X . 1949. 

W Polsce przedwojennej istnialy trzy szkoly techniczne akaderriic-
kie: PoHtechniki w Warszawie i we Lwowie i Akademia Górnicza w Kra-
kowie, oraz dwie wyžsze szkoly nieakademickie: Szkola Im. Wawelberga 
i Rotwanda w Warszawie i Szkola Budowy Maszyn w Poznaniu. Studia 
akademickie mialy program czteroletni uwzgl§dniaj^cy došc obszern^ 
podbudowQ teoretycznq, i zakonczony pracq, dyplomow^, Absolwenci 
otrzymywali ty tul inžyniera danej specjalnosci. W szkolach nieakade-
mickich czas studiów byl krótszy (3 do 3 | lat), nauczanie mialo charakter 
bardziej praktyczny niž w^politechnikach, absolwentom nie przyslu-
giwal ty tul inžyniera. 

Pomimo došé wysokiego poziomu studiów technicznych organizacja 
ich posiadala powažne wady. W przygotowaniu inžynierów zaznaczal 
SÍQ brak planowosci. Prače obu politechnik nie byly naležycie skoordy-
nowane, zwlaszcza zas nie byl uregulowany stosunek politechnik do 
szkól nieakademickich. Najwi^ksz^ wszakže bol^czk^ bylo nadmierne 
przedlužanie SÍQ studiów w szkolach akademickich. Glówn^ przyczyn^ 
tego zjawiska bylo niedostosowanie programów i regulaminów studiów 

* do možliwošci przeci^tnego studenta, a takže brak dostatecznej opieki 
nad studentami, 

W rezultacie doplyw wysoko wykwalifikowanych sil technicznych 
do przemyslu byl liczebnie malý, a prócz tego nieprzystosowany do 
potrzeb gospodarczych krajů. ' 
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Juž przed wojnq, podnosily SÍQ glosy o koniecznošci zmian w orga
nizacji studiów technicznych, nie doszlo jednak do gruntowniejszego 
opracowania tego zagadnienia. Obszerniejsza wymiana zdaň na témat 
ksztaleenia inzynierów przeprowadzona zostala podczas okupacji 

- niemieckiej w podziemnych pracach organizacyjnych. Pojawily si$ 
wówczas pierwsze wnioski i projekty zmierzaj^ce do wprowadzenia 
dwustopniowosci wyžszych studiów technicznych. 

Zagadnienie wyst^pilo z cal% wyrazistosci^ po wyzwoleniu Polski 
od najazdu hitlerowskiego. Przed Polsky stanulo wielkie zadanie odbudo-
wy krajů oraz obJQcia i uruchomienia przemystu odzyskanych Ziem 
Zachodnich. Na jedno z pierwszych miejsc wysunejta SÍQ sprawa szybkiego 
przygotowania potrzebnych kádr pracowników technicznych. Obok 
wymienionych wyžej uczelni w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, które 
wznowily swa, dzialalnošc, powstaly politechniki w Lodži, Gdaňsku, 
Wroclawiu i GHwicach, trzy wydzialy pohtechniczne w Krakowie, a nieco 
póžniej szkola nieakadeniicka w Szczecinie. Szkoly te rozpoczejy narazie 
dzialalnošc wedlug schématu przedwojennego. Bylo jednak jasné, 
že droga wielkich przemian spolecznych i gospodarczych, na jaká. 
weszla Polska, wymaga równiež zásadniczej rewizji organizacji studiów 
wyžszychrw szczególnošci technicznych. 

Do przygotowania odpowiednich projektów powolana zostala na 
jesieni r. 1946 na przeci^g jednego roku Řada Szkól Wyžszych, która 
po wejsciu w žycie opracowanej przez nia, ustawy o organizacji nauki 
i szkolnictwa wyžszego przekazala žebrané materiály Radzie Glównej 
do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyžszego. Obie instytucje oparly swe 
prače na szerokiej podstawie, zapraszaj^c do udzialu w swych sekej ach 
lieznych przedstawiciéh swiata naukowego oraz organizujíc zjazdy i kon-
fereneje dla przedyskutowania wažniejszych problemów. 

W wyniku tych narad ustalono pogl^d, že wyžsze szkoly techniezne 
powinny ksztalcié inzynierów dwóch typów: tzw. inzynierów zawodo-
wych oraz inžynierów-magistrów. 

Inžynierowie zawodowi — to samodzielni wykonawcy takich zadaň 
technicznych jak kierowanie ruchem fabryk, prowadzenie robot budowla-
nych typu zwyklego, wykonywanie maszyn i urz^dzeň wedlug zadaných 
projektów, jak równiež projektowanie techniezne w zakresie obiektów 
bardziej typowych. Ksztalcenie inzynierów zawodowy chrna byc zadaniem 
Szkól Inžynierskich o programie trzyletnim. Szkoly te powinny dawac 
možliwie^najwyžsze przygotowania praktyezne dla danego zawodu. 
Nauki teoretyczhe mája, byc w nich uwzgl^dnione na tyle, ile potrzeba 
do nauki przedmiotów zawodowych oraz do rozumienia i praktyeznej 
realizaeji wyników prac teoretycznych. 

Zadaniem inžynierów-magistrów jest twórcza praca techniezna 
i naukowo techniezna, a WÍQC opracowywanie metod produkeji, kon-
strukeja nowych maszyn* projektowanie i pianowanie techniezne w wiel-
kiej skali, prowadzenie bádán naukowych w zakresie nauk technicznych, 
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tzn. wszystko to, co stanowi rózwój Vpostejp w žyciu przemysíowym. 
Przygotowanie inžynierów, magistrów ma byc zadaniem szkól technicz-
rxych akademickich; powinno ono uwzgle.dniac w szerszym zakresie 
stronej teoretyczna, jak równiež specjalizacje. techniczna, na wysokim 
poziomie. 

W zwiazku z powyžszym zahczono do szkól inžynierskich istniej^ce 
trzy szkoly nieakademickie; do nich dol^cz^ sie. z biegiem czasu dalszé 
szkoly, które powstana, w kilku wiQkszych miastach; tak np. w roku 
1949/50 uruchomiona zostaje szkola mžyriierska w Cz^stochowie. Z uwagi 
na to, že liczba inžynierów zawodowych powinna kilkakrotnie przewyž-
szac liczb§ magistrów, postanowiono, že wszystkie politechniki oraz 
Akademia Górnicza mája, spelniac zárazem role. szkól inžynierskich, 
t. j . ksztalció obok inžynieřów-magistrów równiež inžynierów zawodo
wych. Rozwažano dwa projekty takiej dwustophiowošci w politechni-
kach: prowadzenie równolegle obu rodzajów studiów, przy czym niektóre 
wyklady bylyby wspólne, a kandydaci do -studium magisterskiego 
podlegaliby odpowiedniemu doborowi, oraz úklad szeregowy, w którym 
studium magisterskie nastupuje po kursie inžynierskim, jako drugi, 
wyžszy stopien. Jakkolwiek pierwszy projekt posiadaí pewne zálety, 
jak np. došc znaczn^ oszczednosc w dysponowaniu silami profesorskimi 
oraz možnosc wczesnej selekcji kandydatów na magistrów, zdecydowano 
sie. na projekt drugi, pozwalaj^cy na ksztalcenie inžynierów obu pozio-
raów wedlug jednolitego, konsekwentnego planu. W ten sposób každá 
ze szkól akademickich zostaje przeksztalcona na dwie szkoly: trzyletnia.. 
szkole, inžyniersk^ Vdwuletnia, wlašciw^ szkoly akademicky, do której 
wst^puj^ absolwenci szkoly inžynierskiej. 

Z uwagi na potrzeby planu szešcioletníego postanowiono reformy 
wprowadzic wžycie juž od roku szkolnego 1948/49 uruchamiaj^c pierwszy 
kurs wedlug nowego ústrojů. Trzeba bylo zatem w ci^gu krótkiego 
czasu opracowac szczégólowe programy i regulaminy dla wszystkich 
kierunków studiów. Bylo to wykonane przez odpowiednie zespoly 
fachowe, które powolala Rada Glówna wci^gaj^c do wspólpracy bez-
pošrednio lub pošrednio caly nierríal ogól profesorski. 

Najwážniejsze z zásad organizacyjnych, jakiě przyj^to, sâ  nastu
pujíce. 

Szkoly inžynierskie dziel^ sie. na wydzialy, ilošc i rodzaj wydzialów 
sa, w róžňych szkolach róžne i sĝ  unormowane potrzebami gospodarczymi 
krajů oraz warunkami regionalnymi. Tzw. wyclziály klasyczne, jakmecha-
niczny, elektryczny, inžynieryjno-budowlaňý, chemiczny, istnieja, w wie.-
kszošci szkól inžynierskich. Prócz tego w niektórych szkolach przewi-
dziano wydzialy dla wejzszych specjalnosci. Np. w Lodži istníeje Wydzial 
Wlókienniczy, w Gdaňsku - Wydzial Budowy Okr^tów, w Warszawie -
Wydzial Komunikacyjny, w Krakowie - Wydzial Mineralny, w Warsza-^ 
wie i we Wroclawiu - Wydzialy Lotnicze. Jednakowe wydzialy wszystkich 
szkól inžynierskich mája, ten sam program. Na každým wydziale pierwsze 
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dwa lata sa, wspólne dla wszystkich sluchaczy, na roku trzecim nastupuje 
pewne zróžnicowanie wedlug kierunków studiów, w niektóryeh przy-
padkach odchylenia wystejmj.% juž na roku drugim. 

Licz^c SÍQ Z možliwosciarni przeci^tnie uzdolnionej míodziežy nalé
zalo materiál nauczania zaplanowac oszczQclnie, odkládajíc pogl^bienie 
i rozszerzenie wielú tematów, zwlaszcza teoretycznych, do studium 
magisterskiego. Aby wdrožyc studentów do systematycznej pracy 
i zapewnic im naležyta, opiek§ personelu naukowego. opracowano systém 
cwiczen, repetycji i kollokwiów prowadzonych w malých grupách i rozlo-
žonych w ci^gu calego roku; w zwi^zku z tym ograniczono liczbe, egza-
minów, zastQpuj^c je tam, gdzie to bylo možliwe, przez kontroly pracy 
studenta w ciâ gu roku. Pržy ukladaniu szczególowych programów prze-
prowadzano przybližone kalkulacje czasu potrzebnego studentowi 
na odrobienie wszystkich zadaň oraz przygotowanie si§ do repetycji. 
Do tych obliczeň dostosowano zakres wymagaň i rozklad zaj§ó w czasie 
ukládajíc tzw. harmonogramy studiów; prače te b^d^ uzupelniane i kory-
gowane w miarQ zdobywanych doswiadczeň. 

Przeprowadzenie reformy wymagalo i wymaga nadal ogromnych 
wysilków finansowych ze strony Paňstwa. Na potrzebne inwestycje, 
utworzenie nowych katedr, znaczne zwi§kszenie iloáci etatów asystenc-
kich itd. wyasygnowano juž sumy wyražaj^ce si§ w miliardách zlotých. 
Pod wzgl^dem cyfrowym calosó reformy dostosowana zostala do potrzeb 
planu szescioletniego. 

Opracowanie drugiego etapu reformy, t. j . studium magisterskiego 
jest obecnie w toku. Organizacja nauczania b^dzie tu prawdopodobnie 
mniej sztywna niž w szkolach inžyriierskich. Liczba obowi^zuj^cych 
wykladów be^dzie zapewne ňiezbyt wielka, nacisk položony be^dzie nato-
miast na zaJQcia o charakterze seminaryjnym. Tendencjq, zasadnicz^ 
jest postawienie studium magisterskiego na wysokim poziomie, tak, aby 
jego absolwenci mogli spelniaé wažne zadania, do jakich maj^, byé 
powolani. 
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