1. WST P
Otrzymuj Pa!stwo drug z kolei ksi "k# z serii „Obróbka skrawaniem – Innowacje”, wydan z okazji II Konferencji Szko$y Obróbki Skrawaniem. Z inicjatyw powo$ania ogólnopolskiego Forum pod nazw SZKO%A OBRÓBKI SKRAWANIEM wyst pi$ w 2006 roku prof. dr hab. in". Piotr Cichosz, zasi#gaj c opinii szerokiego grona ludzi
nauki i praktyków z wy"szych uczelni technicznych, instytutów i przedsi#biorstw –
producentów i u"ytkowników obrabiarek i narz#dzi. Inicjatywa ta spotka$a si# z "yczliwo&ci i zainteresowaniem praktycznie wszystkich &rodowisk zwi zanych zawodowo
z obróbk skrawaniem. Inicjatyw# t# poparli m.in. prof. dr hab. in". dr h.c. multi Jan
Kaczmarek, który przyj $ godno&' Honorowego Przewodnicz cego SZKO%Y oraz prof.
dr hab. in". Kazimierz E. Oczo&, wieloletni redaktor naczelny miesi#cznika naukowotechnicznego Mechanik.
G$ówne cele SZKO%Y, zgodnie z deklaracj jej za$o"yciela prof. P. Cichosza, to:
- integracja &rodowisk akademickich i przemys$owych,
- prowadzenie forum internetowego z bazami danych, dzi#ki którym b#dzie mo"na
wyszukiwa' informacje o nowo&ciach z tematyki skrawania i narz#dzi, nawi zywa' kontakty z firmami projektuj cymi, produkuj cymi, regeneruj cymi i dystrybuuj cymi narz#dzia, znale(' osoby i firmy zajmuj ce si# okre&lon tematyk , itp.
- wydawanie cyklu ksi "ek z tematyki obróbki skrawaniem,
- organizowanie konferencji i seminariów z panelami dyskusyjnymi o okre&lonej
tematyce, zg$aszanej g$ównie przez przemys$.
Za$o"ono, "e co najmniej raz w roku w ró"nych rejonach kraju b#d odbywa' si#
konferencje organizowane przez uczelnie techniczne, o&rodki naukowo-badawcze lub
przedsi#biorstwa przemys$owe. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wroc$awskiej by$ organizatorem I Konferencji Szko$y Obróbki Skrawaniem nt.
Wysoka Produktywno&', która odby$a si# w Dusznikach Zdroju w dniach
26-28 wrze&nia 2007 roku przy licznym udziale uczestników z ró"nych o&rodków. Na
zako!czenie tej konferencji uczestnicy zwrócili si# do Instytutu Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania o podj#cie si# organizacji kolejnej konferencji w nast#pnym
roku.
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Godno&' Honorowego Przewodnicz cego II Konferencji Szko$y Obróbki Skrawaniem, obok Profesora Jana Kaczmarka, by$ego Dyrektora Instytutu, przyj#$a tak"e
Dyrektor dr Maria Zybura-Skrabalak. Patronat nad II Konferencj obj#$a Sekcja
Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Towarzystwo NaukowoTechniczne Obrabiarek i Narz#dzi SIMP. Jako miejsce obrad w dniach 24-26 wrze&nia
2008 r. wybrano Bukowin# Tatrza!sk ,
Rok bie" cy poprzedza jubileuszowy rok 2009, w którym przypada 60-lecie Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa. W ci gu tych lat zmienia$a
si# nazwa Instytutu, ale w tematyce prac badawczo-rozwojowych prowadzonych
w Instytucie obróbka skrawaniem zajmowa$a zawsze bardzo wa"ne miejsce. )wiadcz
o tym kolejne nazwy Instytutu: Instytut Obrabiarek i Narz#dzi (1949-1951), Instytut
Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem (1951-1960), Instytut Obróbki Skrawaniem (19602005). Zmiana nazwy w 2005 roku na Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania nie oznacza$a oczywi&cie rezygnacji z prac badawczych i rozwojowych z zakresu
obróbki skrawaniem. W okresie podejmowania reform rz dowych w jednostkach
badawczo-rozwojowych by$a prób dostosowania nazwy Instytutu do ukszta$towanego
z biegiem lat zakresu jego dzia$alno&ci.
Nale"y przypomnie', "e informacje na temat dzia$alno&ci SZKO%Y mo"na znale('
w internecie na stronie www.szkolaobrobkiskrawaniem.org, która jest redagowana na
Politechnice Wroc$awskiej.
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