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Z 45 lat działalności

„Ani nie przywołasz fali, która minęła
ani wrócić nie może godzina, która przeszła.”
Owidiusz

, które obchodzi w tym roku opolska uczelnia
techniczna dwie dekady, od maja 1991, opisywały Wiadomości Uczelniane stając się swoistą kroniką
życia akademickiego, która przedstawiała, najpierw skromnie na kilku czarno-białych stronach, potem
coraz obszerniej i w bogatszej szacie graficznej, najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w minionym miesiącu. Począwszy od pierwszego wydania gazety, w każdym numerze czytelnicy znaleźć mogli
wywiad z osobą, która miała coś istotnego z punktu widzenia środowiska akademickiego, do powiedzenia.
Te wywiady, których w dwudziestoletniej historii zebrało się ponad dwieście, stanowią właściwie niekończącą się rozmowę o uczelni. Rozmówcami w tym dialogu są rektorzy, dziekani, pracownicy uczelni i
osoby spoza jej środowiska z jednej strony oraz redaktor naczelna z drugiej – jednak zawsze dotyczy ona
uczelni. Zebrane w jedno, ilustrują pewien wycinek historii Politechniki Opolskiej, jej rozwoju, aspiracji
środowiska, która z małej uczelni (wówczas wyższej szkoły inżynierskiej) kształcącej niewiele ponad
półtora tysiąca studentów na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy wychodzi pierwszy numer gazety,
rozrosła się wielokrotnie, weszła do grona politechnik, a w roku, w którym obchodzony jest jubileusz
45-lecia, lokuje się w pierwszej pięćdziesiątce uczelni w kraju.
Otwiera wywiady rozmowa z aktualnym rektorem, prof. Jerzy Skubisem przeprowadzona w styczniu 2011 r., a więc niejako na otwarcie obchodów jubileuszowych, następne wywiady ułożone zostały
w porządku chronologicznym poczynając od prof. Antoniego Plamiztera, jednego z zacnych twórców
opolskiej uczelni technicznej, a zamyka rozmowa z naczelną, stanowiąca swego rodzaju podsumowanie
dwudziestolecia gazety.
Przystępując do pracy nad publikacją przede wszystkim należało dokonać wyboru, które z dwustu
rozmów przytoczyć, jakie stosować kryterium wybierając jedne, a pomijając inne. Każdy nadaje się do
niniejszej publikacji, wszystkie dotyczą spraw uczelni, szkolnictwa wyższego w ogóle, lecz przede wszytkim
społeczności Politechniki Opolskiej, jej planów, bolączek, problemów, z którymi zmaga się zapewne każda
uczelnia, choć każda ma swoją specyfikę, ale nie pomieściłaby ich ta publikacja. Wybrane, ilustrują
różne spojrzenia na sprawy opolskiej, ale i polskiej nauki, z każdego wyczytać można troskę o rozwój
uczelni, poziom kształcenia , problemy studentów, miejsce opolskiej uczelni technicznej na mapie naukowej kraju i Europy. Te rozmowy o politechnice toczą osoby wielce dla środowiska zasłużone i znaczące,
które nadal kreują jej wizerunek i budują jej potencjał, ale także postaci, których nie ma już wśród nas,
a ich dokonania tworzą historię opolskiej nauki i środowiska akademickiego.
Nad przygotowaniem tej książki pochylał się zespół pracowników Działu Promocji i Kultury Politechniki
Opolskiej, ale w pierwszej kolejności wyrazić chcę wdzięczność Komitetowi ds. obchodów jubileuszu
45-lecia, którego pracami kierował rektor Politechniki Opolskiej, prof. Jerzy Skubis, że zaakceptował
projekt jej wydania jako jedną z kilku publikacji mających upamiętnić obchodzony jubileusz. Bez
życzliwości tego zacnego gremium pomysł, który dojrzewał już od jakiegoś czasu, nie miałby szans na
rychłą realizację.
Na miano współautora „Rozmów o politechnice” w pełni zasługuje pani Lucyna Sterniuk-Gronek,
skromna młoda osoba o niezwykłej wyobraźni i wspaniałe „pióro” od kilku lat pracująca w Dziale
Promocji i Kultury oraz redakcji gazety, autorka licznych tekstów i publikacji literackich, oraz pomysłodawczyni obecnej szaty graficznej Wiadomości Uczelnianych oraz autorka opracowania graficznego
„ Rozmów...” , choć w przygotowaniu publikacji swój udział mają inni członkowie zespołu DPiK , a
ukazały się w uczelnianej Oficynie Wydawniczej, śmiało więc można rzec, że stanowią w pełni uczelniane jubileuszowe przedsięwzięcie.
Mam nadzieję, że lektura „Rozmów o politechnice” przywoła w pamięci niektóre wydarzenia, postaci,
przyczyni się do miłej refleksji, słowem znajdzie uznanie w oczach Czytelników.

Krystyna Duda
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Wywiad z rektorem Politechniki Opolskiej, prof. Jerzym Skubisem
o kondycji i perspektywach uczelni w roku jubileuszu 45- lecia.
Początek roku to dobry czas na podsumowania, ale i przedstawienie najważniejszych zamierzeń, zwłaszcza w odniesieniu
do inwestycji, których na Politechnice Opolskiej od kilku lat
realizuje się dużo. Co udało się zrobić i co czeka nas w tym
obszarze w najbliższych miesiącach. Skąd pochodzić będą
środki na realizację tych zamierzeń?

myśli przede wszystkim dobrze rozwiniętą bazę materialną
uczelni, zarówno jeśli chodzi o budynki, jak i wyposażenie
laboratoriów. W tym zakresie, w ciągu ostatnich lat udało
się nam zrealizować kilka dużych, różnorodnych projektów
o łącznej wartości ok. 80 milionów złotych. O każdym z nich
informujemy obszernie środowisko, m. in na łamach Wiadomości Uczelnianych, ale także i w innych mediach. Gdybym
wśród realizowanych projektów miał wymienić najważniejsze
– to na pewno wskazałbym budowę budynku dla Wydziału
Budownictwa przy ul. Katowickiej, czy trwające od 9 lat prace
zmierzające do oddania zespołu dydaktycznego, popularnie
zwanego „Łącznikiem”, gdzie m.in. mieszczą się nowoczesne
sale wykładowe, Centrum Obsługi Studenta i pokoje dla niepełnosprawnych studentów. Jednak główne prace inwestycyjne
skoncentrowane zostały w II kampusie politechniki przy ul.
Prószkowskiej. Aktualnie dobiega kresu budowa siedziby

Działalność politechniki obejmuje wiele różnych obszarów, a
jednym z nich są inwestycje. Oczywiście, dla uczelni najważniejsze są badania naukowe prowadzone na jak najwyższym
poziomie oraz kształcenie dużej liczby studentów (w tej chwili
mamy ich 12 tysięcy). Jednak, aby możliwa była realizacja tych
podstawowych celów potrzebujemy również bardzo dobrej infrastruktury. To pozwoli nam stać się uczelnią konkurencyjną
w stosunku do innych, w tym politechnik z sąsiednich regionów:
Wrocławskiej i Śląskiej. Mówiąc o konkurencyjności mam na
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Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, a powinno
to nastąpić około połowy bieżącego roku. W trakcie realizacji
jest budowa Studium Języków Obcych (ta inwestycja opiewa
na 7 mln zł, a jej zakończenie planowane jest wiosną 2012),
trwa remont budynku nr 5, w którym mieści się Instytut
Konfucjusza, Dział Promocji i Kultury i wkrótce zlokalizowane zostanie muzeum Politechniki Opolskiej z unikatowym
zbiorem lamp rentgenowskich. To zadanie powinno zostać
zakończone w połowie bieżącego roku, a koszt inwestycji to
4,5 mln zł. Kolejna inwestycja dotyczy budynku, który pomieści administrację Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki oraz Laboratorium Wysokich Napięć; koszt
tego przedsięwzięcia wynosi ok. 8 mln zł. Wszystkie środki
pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowo zabiegamy o środki na remont budynku mieszczącego
w tej chwili dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i
Fizjoterapii z przeznaczeniem go na Rektorat i siedzibę administracji całej uczelni. Być może uda nam się zrealizować
tę inwestycję do końca tego
roku. Oprócz wskazanych
projektów wymienię jeszcze
dwa, na którymi obecnie
pracujemy. Pierwszy z nich
to budowa krytej pływalni. Inwestycję prowadzi prezydent
miasta Opola, a Politechnika Opolska będzie partycypowała
w nim w 20 %. Wartość tego przedsięwzięcia inwestycji to ok.
40 mln zł. Właśnie zbliżamy się do ogłoszenia przetargu na
wykonawcę i na wiosnę powinniśmy uzyskać zgodę na budowę.
Czas realizacji tej inwestycji przewidziany jest na ok. 20 miesięcy. Drugi projekt, nad którego koncepcją trwają dyskusje,
to budowa ogólnouczelnianego zespołu dydaktycznego na
potrzeby kształcenia podstawowego. Ma pomieścić przestronną
aulę, bibliotekę cyfrową z silnym centrum komputerowym,
cztery amfiteatralne sale wykładowe przeznaczone dla dużych
grup, czyli dla tych kierunków kształcenia, na których studiuje
po ok. 150 studentów na pierwszym roku, a więc m.in. dla
fizjoterapii, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, ale
także studentów informatyki, zarządzania oraz zarządzania i
inżynierii produkcji. Wymieniłem tu inwestycje pochłaniające
znaczne nakłady finansowe. Gdyby udało się je zrealizować a szanse na to są bardzo duże - baza materialna Politechniki
Opolskiej polepszyłaby się w sposób znaczący.

środowiska określić można jako perpektywicznie korzystne czy
raczej kolejne progi do pokonania?
Finansowe skutki nowej ustawy określiłbym mimo wszystko
jako drugorzędne. Ustawa, jeśli wejdzie w życie – a sądzę, że do
połowy roku proces jej uchwalania zostanie ukończony – całkowicie przebuduje sposób funkcjonowania uczelni wyższych w
Polsce. Zmiany dotyczyć będą m.in. ścieżki kariery zawodowej
pracowników naukowych, zasad zatrudniania, a także wyboru
władz uczelni, zmian procedury habilitacyjnej, zniesienia
dwuetatowości, czy odejścia od pensum dydaktycznego. Na
przykład rektor będzie mógł zatrudnić profesora z nieco wyższą pensją i obciążeniem dydaktycznym 500 godzin, z kolei
innego, o wybitnych osiągnięciach naukowych, z obciążeniem
50 godzin. Ustawa różnicować będzie uczelnie pod względem
finansowania i ureguluje wiele rozwiązań dotyczących naszego
życia wewnątrzuczelnianego. Wprowadza też zaostrzenie
prawa pracy na uczelni – np. dwie oceny negatywne nauczyciela akademickiego spowodują
jego obligatoryjne zwolnienie. Wobec
tego – w moim przekonaniu – rok
2011 będzie zdominowany skutkami
wprowadzenia nowej ustawy. Dziś
nie potrafimy ich jeszcze w pełni określić, gdyż ustawa nie
jest jeszcze do końca opracowana. Kiedy do nastąpi - a spodziewamy się, że nastąpi to w kwietniu lub w maju bieżącego
roku - planujemy zwołać otwarte, nadzwyczajne posiedzenie
Senatu Politechniki Opolskiej, na którym omówimy wymogi
i konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym dla naszej uczelni.
Myślę, że środowisko akademickie, nie tylko nasze, nie
jest przygotowane, aby łatwo przyjąć te nowe rozwiązania.
Jakie konsekwencje niesie nowe prawo w zakresie kształcenia studentów?
Studenci odczują skutki ustawy w sposób pośredni, ponieważ ustawa odnosi się do nich w mniejszym stopniu. Przede
wszytki dlatego, że mamy do czynienia z niżem demograficznym i uczelnie zabiegają o studentów. Zmiany ustawowe
dotyczące funkcjonowania pracowników zarówno dydaktycznych, jak i niedydaktycznych, będą miały przełożenie
na studentów, ale jak wspomniałem – raczej nie będą one
gwałtownie odczuwalne. W przygotowywanej ustawie jest
mowa o zmianie systemu stypendialnego i widać odejście od
stypendiów naukowych na rzecz stypendiów socjalnych, są
rozmaite zapisy dotyczące ograniczeń jeśli chodzi o bezpłatne

W roku 2011 ma wejść w życie nowa ustawa Prawo o
szkolnictwie wyższym. W jaki sposób litera nowego prawa
wpłynie na funkcjonowanie, a zwłaszcza na finansowanie
Politechniki Opolskiej? Zmiany, które ustawa niesie dla naszego
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studiowanie na drugim kierunku, ale dla naszej politechniki
ma to znaczenie drugorzędne.

Budujemy naszą uczelnię z myślą, że będzie funkcjonowała
dla pożytku kraju i regionu przez długie lata. Życzyłbym, aby
pracownicy wszystkich grup nie ulegali zniechęceniu w wyniku chwilowych trudności, do których zaliczyłbym żenująco
niskie uposażenia naszego środowiska. Chciałbym też życzyć
zachowania harmonii między życiem rodzinnym i pracą w
uczelni, umiejętności współpracy między różnymi zespołami
i umiejętności pokonywania różnic w poglądach i interesach,
które są między poszczególnymi jednostkami uczelni. Do tej
pory mamy w tym zakresie dobre doświadczenia. Oby ten
spokój i duma z faktu, że się pracuje w Politechnice Opolskiej
nadal trwała i rozwijała się w całym środowisku naszej uczelni.

Właśnie rozpoczął się rok 2011, dla Politechniki Opolskiej
rok świętowania jubileuszu 45-lecia. Nad programem obchodów od ponad roku pod Pana kierunkiem pracuje zespół ludzi,
a ich celem jest godne uczczenie tego faktu. Który z punktów
programu jest Panu Rektorowi szczególnie bliski?
Chciałbym podkreślić fakt, że obchody 45-lecia są podsumowaniem, a nie celem naszej działalności. W ostatnich
latach politechnika bardzo znacznie poprawiła swoją pozycję
naukową na mapie kraju, co ma odbicie zarówno w publikowanych rankingach i ocenie środowisk naukowych, jak i
w wyborze politechniki przez wielu studentów spoza regionu
opolskiego - ich liczba sięga obecnie 40%. Jubileusz jest więc
tylko konstatacją, że mamy się z czego, po tych 45 latach cieszyć. Oczywiście, aby taki jubileusz uczcić, podjęliśmy szereg
przedsięwzięć i wszystkie one mają znaczenie. W bogatym
programie obchodów przewidzianych jest kilka wydawnictw
jubileuszowych, które dokumentują stan rozwoju politechniki
na dzień dzisiejszy. Utrwalają także historię powstawania
naszej politechniki, dokumentują mijający czas i oddają
honor naszym koleżankom i kolegom, którzy przyczynili
się do powstania i rozwoju uczelni, a nierzadko odchodzą
już z czynnej pracy. Najważniejszym przedsięwzięciem jest
jednak budowa pomnika św. Jana z Kęt, patrona obchodów
45-lecia. Wybór patrona w otwartym konkursie, na który
wpłynęło kilkanaście kandydatur, świadczy o tym, że nasze
środowisko odwołuje się do klasycznych wartości, związanych
z akademickimi uczelniami, a więc do cnót profesora i świętego
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którego tradycji wywodzą
się wszystkie polskie uczelnie. Bardzo cenię sobie ten wybór i
jestem wdzięczny za wybranie właśnie takiej postaci. Liczymy,
że w okolicach 20 października, będziemy mogli odsłonić pomnik - będzie on zlokalizowany w II kampusie przy głównym
budynku WWFiF - przy udziale znakomitych osobistości życia
akademickiego i społecznego kraju.

Dziękuję za rozmowę.

Wiadomości Uczelniane nr 210
styczeń 2011

W roku jubileuszu 45-lecia Politechniki Opolskiej prof. Jerzy
Skubis, twórca szkoły naukowej i jeden z najbardziej zasłużonych dla środowiska uczelni naukowców, kończy drugą kadencję pełnienia funkcji rektora, z którą wiąże się spektakularny
rozwój politechniki, realizacja unijnych programów o kwocie
przekraczającej 100 milionów zł oraz otwarcie na współpracę
międzynarodową, jak również szereg inicjatyw o charakterze
kulturalnym i społecznym, które znacznie wykraczają poza tradycyjne funkcje wyższej uczelni w regionie.
Prof. Jerzy Skubis z opolską uczelnią techniczną związany
jest od roku 1974, kiedy jako absolwent Politechniki Śląskiej
podjął pracę asystenta stażysty, aby w kolejnych latach osiągnąć
wszystkie etapy kariery naukowca i dydaktyka. Od roku 1990,
przez cztery kadencje (z trzyletnią przerwą) sprawował funkcję
prorektora ds. nauki, od 2005 – rektora Politechniki Opolskiej.
Dziedziną naukową prof. Skubisa jest elektrotechnika, a specjalnością technika wysokich napięć. W tym zakresie stworzył dobrze rozpoznawalną w kraju i za granicą szkołę naukową, której
kierowanie powierzył aktualnie swojemu naukowemu następcy
i wychowankowi, prof. Tomaszowi Boczarowi. W dorobku publikacyjnym prof. Skubisa znajduje się ponad 140 prac naukowych, jest autorem 9 książek, 9 patentów, 3 skryptów. Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń odzwierciedlających jego
dokonania zawodowe oraz Nagrody im. Św. Franciszka Ksawerego „Żar serca” za życzliwe i serdeczne relacje ze studentami
przyznaną przez Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu (2000 r.).

W pierwszych dniach stycznia od lat na akademickim
opłatku spotykają się pracownicy opolskich uczelni i instytutów
naukowych, czego Pan rektor życzy swoim pracownikom u progu nowego roku, który jest dla uczelni rokiem jubileuszowym?
Myślę, że warto życzyć w tym roku kontynuacji tych działań, które spokojnie, cierpliwie, ale czasem mało efektownie
wykonujemy dla rozwoju politechniki. Politechnika zawsze planowała i wykonywała przedsięwzięcia w długiej perspektywie.
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Wywiad z pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, prof. Antonim Plamitzerem
o początkach uczelni i sekretach dydaktyki.
Inauguracja nowego roku akademickiego zbiega się z jubileuszem 25-lecia naszej uczelni. Czy zechciałby Pan Profesor
podzielić się z czytelnikami swoimi refleksjami na temat jej
początków?

Ponieważ środowisko opolskie nie posiadało własnej technicznej kadry naukowo-dydaktycznej ani odpowiedniej bazy
materialnej, za najwłaściwsze uznano oparcie się o Politechnikę Śląską w Gliwicach, dysponującą wielkim potencjałem
naukowym.
W październiku 1959 r. nastąpiła inauguracja roku akademickiego 1959/60 w Punkcie Konsultacyjnym Politechniki
Śląskiej w Opolu. Kierownikiem tej placówki był ówczesny
dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego WSP w Opolu
doc. dr Rościsław Oniszczyk. Studia wieczorowe inżynierskie
rozpoczęło wtedy ok. 90 studentów. Zajęcia z przedmiotów
podstawowych prowadzili m.in. pracownicy naukowi WSP
w Opolu, dr Jan Heffner, mgr Władysław Baran, dr Ewaryst
Pasternak oraz Politechniki Śląskiej – prof. Jerzy Piwko i doc.
dr Roman Klus. Na zajęcia laboratoryjne studenci dojeżdżali
do Gliwic.

Dynamiczny rozwój przemysłu na Opolszczyźnie w latach
powojennych spowodował potrzebę zatrudnienia wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej, którą wykształcić
mogła własna uczelnia techniczna. Dzięki usilnym staraniom
ówczesnych władz wojewódzkich, m.in. przewodniczącego
Prezydium WRN Józefa Buzińskiego, minister szkolnictwa
wyższego i oświaty podjął w lipcu 1959 r. decyzję o rozpoczęciu
prac nad utworzeniem w Opolu uczelni technicznej. Twórcą
tej koncepcji i pierwszym niestrudzonym jej organizatorem
był doc. dr Rościsław Oniszczyk, długoletni rektor przyszłej
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.
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W r. 1961 miasto przekazało na potrzeby uczelni pierwszy
czyłem je już po wybuchu drugiej wojny światowej w r. 1940.
obiekt przy ul. Luboszyckiej, gdzie początkowo odbywały się
Minęło więc już od tego czasu 50 lat. Studia odbywałem pod
tylko zajęcia audytoryjne, a w miarę wyposażania również
kierunkiem wybitnych profesorów, wśród których utkwiły mi
laboratoryjne.
w pamięci postacie takie jak: prof. dr Stanisław Fryze, prof.
W czerwcu 1966 r. nastąpiło przekształcenie Punktu Kondr Włodzimierz Krukowski, prof. dr Kazimierz Idaszewski ,
sultacyjnego w Wyższą Szkołę Inżynierską. Począwszy od
prof. Gabriel Sokolnicki.
roku akademickiego 1966/67 podjęto starania o pozyskanie i
Już w końcowym okresie studiów szczególnie moje zaintezatrudnienie na stałe pracowników naukowo-dydaktycznych
resowania skupiły się na dziedzinie maszyn elektrycznych. Po
oraz technicznych. Wtedy to właśnie podjąłem decyzję o
ich ukończeniu rozpocząłem pracę zawodową w warsztatach
przeniesieniu się z Politechniki Śląskiej do WSI w Opolu, gdzie
elektromechanicznych, po czym podjąłem pracę nauczyciela w
powierzono mi stanowisko dziekana Wydziału Elektrycznego
Szkole Rzemieślniczej we Lwowie oraz tajnym nauczaniu. Były
oraz kierownika Zakładu Maszyn Elektrycznych. Dziekato moje pierwsze kroki w dziedzinie dydaktyki. Po wyzwoleniu
nem drugiego istniejącego
pierwszą pracę na wyżwtedy na uczelni Wydziału
szej uczelni podjąłem w
na
adają
przyp
a
studi
że
Nie należy zapominać przy tym,
Mechanicznego został Jeremaju 1945 r. w powstałej
miasz Mołodecki.
ważny okres dla kształtowania osobowości młodego człowieka.
podówczas w Krakowie
Nie sposób przedstawić
przyszłej Politechnice ŚląPowinna towarzyszyć mu radość życia.
tu bogatej historii rozwoju
skiej w Katedrze Maszyn
Wydziału Elektrycznego.
Elektrycznych, otrzymuTworzyli ją przede wszystkim wybitni nauczyciele akademiccy
jąc legitymację tej uczelni z nr. 15.
Politechniki Śląskiej zaproszeni do współpracy z nami, m.in.
Od 1966 r. na stałe związałem się z Wyższą Szkołą Inżyprof. dr inż. Franciszek Szymik, prof. dr hab. inż. Antoni
nierską, przenosząc się z Gliwic do Opola.
Bogucki, doc. dr inż. Maria Jastrzębska, prof. dr hab. inż.
Wilibald Winkler, prof. dr inż. Aleksander Szendzielorz, doc.
Czy w swoim bogatym życiu zawodowym mógłby Pan
dr inż. Konstanty Bielański, doc. dr inż. Gerard Bartodziej,
Profesor wskazać dziedzinę, którą upodobał sobie szczególnie?
doc. dr inż. Edward Lawera oraz mgr inż. Marian Kolber,
jak również pracownicy Zakładów Energetycznych w Opolu,
Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań była zam.in. dyr. mgr inż. Stanisław Rosiński, dr inż. Adam Iwanków,
wsze działalność dydaktyczna, wychowawcza i organizacyjna.
mgr inż. Antoni Lisowski, mgr inż. Stefan Kmiecik oraz dr
Owocem działalności dydaktycznej były skrypty, referaty, a
inż. Aleksy Kryłów. Ich zasługą jest prowadzenie na wysokim
przede wszystkim podręcznik akademicki pt. „Maszyny elekpoziomie zajęć dydaktycznych oraz budowa laboratoriów.
tryczne”, który ukazał się w ośmiu wydaniach.
Powstawały one na tle prowadzonych prac dyplomowych
studentów studiów wieczorowych, a później również studiów
Był Pan Profesor współtwórcą naszej uczelni. Czy teraz,
dziennych. Znaczący wkład pracy wniosły ówczesne kierowpatrząc na nią z pewnego dystansu, może Pan stwierdzić, że
niczki sekretariatu wydziałów: Danuta Paciej, Stanisława
zamierzenia jej twórców zostały spełnione?
Stańczak i Krystyna Kordysz-Olewicz. Z okazji jubileuszu
25-lecia uczelni wydano szereg materiałów, wśród których
Uczelnia posiada liczną kadrę naukowo-dydaktyczną, wśród
na szczególną uwagę zasługują:
której większość stanowią jej wychowankowie. Prowadzą oni
1. Wyższa Szkoła Inżynierska 1966-1991, Opole 1991
szeroką działalność naukowo-badawczą w zakresie współpracy
2. Zeszyty Naukowe WSI w Opolu Nr 171
z przemysłem, spełniając w ten sposób poważną rolę w jego
Elektryka z. 32 Zastosowanie informatyki w przemyśle.
rozwoju. WSI kształci kadry techniczne niezbędne dla dziaSesja naukowo-techniczna 25-lecia WSI.
łalności całego regionu opolskiego.
Okres lat 80. zaznaczył się znacznym zmniejszeniem liczby
Czy zechciałby Pan Profesor wspomnieć o swojej Alma
kandydatów na studia, co stanowiło niekorzystny objaw nie
Mater i o początkach swojej pracy zawodowej?
tylko dla uczelni. Okres tego spadku mamy już wyraźnie za
sobą, o czym świadczyć może liczba 200 studentów przyjętych
Studia rozpocząłem w Politechnice Lwowskiej w 1934 r. na
na Wydział Elektrycznych w br. Atrakcyjność studiów na tym
Oddziale Elektrycznym Wydziału Mechanicznego, a ukońwydziale zwiększy się w najbliższej przyszłości przez powstanie
nowych kierunków nauczania.
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W 2011 r. lwowianina prof. Antoniego Plamitzera (19162001) wymienia się wśród największych osobistości w historii
opolskiej uczelni technicznej, jej twórcę i założyciela filaru szkoły: Wydziału Elektrycznego. Jego imię nosi Zespół Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu.
Profesor Antoni Marian Plamitzer, nauczyciel i wychowawca
wielu pokoleń elektryków, autor wybitnego podręcznika akademickiego. Od 1960 roku związał się ze środowiskiem Opola,
od 1966 roku z ówczesną Wyższą Szkołą Inżynierską. Został tu
pierwszym Dziekanem, założycielem i organizatorem Wydziału Elektrycznego, którą to funkcję pełnił, z przerwami, do 1978
roku. Był nie tylko świetnym wykładowcą, ale i wychowawcą
młodzieży w jak najlepszym znaczeniu tego słowa. Miał bardzo
dobry kontakt ze studentami, uczestniczył w studenckich rajdach i różnych żakowskich imprezach. Żył życiem studentów
i ich problemami, a ci rewanżowali mu się za to uznaniem i
wielką szczerą sympatią. Był dla nich autorytetem, a wielu absolwentów za zaszczyt poczytywało sobie zaliczać się do grona
jego wychowanków.
Pasją Profesora A. M. Plamitzera była zawsze działalność dydaktyczna i wydawnicza. Rozpoczął ją jeszcze w latach okupacji, a potem od początku swej działalności na uczelni skupiał
wokół siebie kadrę naukową. Inicjował wydawanie skryptów i
podręczników, nadawał kierunek tym pracom, stworzył własną
szkołę dydaktyczną. Początkiem tych działań była pierwsza praca zespołowa, skrypt Politechniki Śląskiej „Laboratorium maszyn elektrycznych” część I (1957r.), a potem kolejne. Członkami zespołu autorskiego tych skryptów uczelnianych byli między
innymi przyszli profesorowie: Tadeusz Glinka, Henryk Kowalowski, Jerzy Kubek, Władysław Mizia, Władysław Paszek, Arkadiusz Puchała, Aleksander Żywiec. Ale najważniejszym Jego
dziełem był podręcznik akademicki pt. „Maszyny elektryczne”,
traktujący o podstawach fizycznych i teoretycznych oraz własnościach ruchowych maszyn elektrycznych i transformatorów,
który osiągnął sukces bez precedensu na krajowym rynku wydawniczym, uzyskując w latach 1962-86 osiem wydań w łącznym nakładzie ponad 55 tys. egzemplarzy. Książka ta nadal cieszy się zasłużoną poczytnością.*
Profesor Antoni Marian Plamitzer zmarł w Opolu dnia 5 października 2001 roku.

Myślę więc, że zamysł twórców tej uczelni został zrealizowany.
Mając za sobą kilkudziesięcioletnią praktykę dydaktyczną
ma Pan Profesor zapewne własną receptę na to, jak najlepiej
przekazywać wiedzę studentom. Czy można prosić o kilka
refleksji na ten temat?
W praktyce dydaktycznej spotyka się różne podejścia. Jedni
starają się przekazać jak największą ilość aktualnych informacji szczegółowych z wybranej dziedziny. Wydaje mi się,
że wyłącznie takie podejście nie jest celowe choćby dlatego, że
w miarę upływu czasu i rozwoju techniki oraz poznawania
przez człowieka ciągle nowych zjawisk, dezaktualizują się one.
Wiedza wyłącznie encyklopedyczna jest więc mało przydatna.
Studia wyższe lepiej spełnią swoje zadanie, jeżeli na kanwie
ograniczonych w liczbie zagadnień będą kształtowały umiejętność rozumienia technicznego. Jeżeli bowiem student nie
zostanie wdrożony w czasie studiów w nawyk rozumowania,
to nie będzie przygotowany do ciągłego rozwiązywania nowych
zagadnień, z którymi spotka się w praktyce zawodowej. Nie
nauka na pamięć, lecz myślenie stanowią o wykształceniu
młodego człowieka. W czasie zajęć ze studentami nie można ograniczać się do przekazywania faktów bez podania ich
uzasadnień i stałej odpowiedzi na pytanie „dlaczego”.
Kształtowanie osobowości studenta winno się odbywać w
atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Przygotuje
to do dobrego współżycia w przyszłej pracy. Od atmosfery
panującej w miejscu pracy zależą w dużej mierze jej wyniki
i płynąca z tego satysfakcja. Dobrze byłoby, aby stosunek
nauczyciela akademickiego do każdego studenta był taki sam
jak do własnego dziecka lub młodszego kolegi. Nie należy
zapominać przy tym, że studia przypadają na ważny okres
dla kształtowania osobowości młodego człowieka.
Powinna towarzyszyć mu radość życia.

*Na podstawie opracowania J. Hickiewicza

Dziękuję za rozmowę.

Wiadomości Uczelniane nr 4
październik 1991

In
ż

yn

ie r

po europejsku

Przewodniczący Polskiego Narodowego Komitetu ds. Rejestru
prof. Jakub Siemek z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie
mówi o naszych szansach w prestiżowym FEANI
Jest Pan Profesor przewodniczącym Polskiego Narodowego
Komitetu ds. Rejestru i do delegacji ekspertów dołączył Pan
w Opolu, nie będąc w Radomiu ani w Częstochowie. Czy był
jakiś szczególny powód, że wybrał Pan Opole?

nie tak krótko. Zupełnie inaczej to wyglądało w byłej NRD.
Tamtejsze uczelnie przyjęte zostały do Federacji prawie natychmiast po zjednoczeniu Niemiec, a zachodnioniemieckie
techniczne szkoły wyższe były w rejestrze od lat. Sytuacja we
wschodnich Niemczech była nieporównanie korzystniejsza
od naszej.
Polska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
została przyjęta jako jedyna reprezentacja polskich inżynierów
we wrześniu 1992, stając się jej pełnoprawnym członkiem
zwyczajnym z prawem głosu we wszystkich omawianych i
dyskutowanych sprawach. W przypadku wydania przez ekspertów FEANI pozytywnej opinii, już na początku przyszłego
roku pierwsza grupa polskich uczelni może znaleźć się w
rejestrze. Odbyłoby się to szybciej niż na Węgrzech. Byłby to
niewątpliwy sukces naszego wyższego szkolnictwa technicznego,
zrównujący nas ze standardem europejskim.

Taką organizację pracy podyktował przede wszystkim czas, a
właściwie jego brak. Liczne obowiązki na mojej uczelni (AGH
– przyp. aut.) sprawiły, że do delegacji ekspertów dołączyłem
dopiero w Opolu. Poza tym z miast wizytowanych Opole
leży najbliżej Krakowa. Program takiej wizyty jest bardzo
stresujący, a ekspertom FEANI towarzyszyć będę w czasie ich
pobytu w dwóch krakowskich uczelniach – Akademii Rolniczej i Politechnice. Nie znaczy to wcale, że WSI w Radomiu i
Politechnika Częstochowska pozostawione zostały same sobie,
byli tam inni przedstawiciele naszego Narodowego Komitetu.
Nie kryję również faktu, że moje kontakty z WSI w Opolu
są bardzo dobre i osobiście zależy mi na tym, żeby opolska
uczelnia techniczna została wpisana do rejestru FEANI.

Tylko FEANI poprzez wpisanie do rejestru może uznać
kształcenie naszych inżynierów za odpowiadające normom
europejskim?

Czy zechciałby Pan Profesor w paru słowach przedstawić
czytelnikom, jak procedura wpisania do rejestru przebiegała
w innych krajach tzw. bloku wschodniego?

Nie, nie tylko. Są również inne organizacje zajmujące się
tymi sprawami, lecz wśród nich FEANI jest najsilniejsza. Jest
ona organizacją cieszącą się poparciem i uznaniem EWG. Lata
pracy od 1951 r. ustaliły jej metody działania i ugruntowały
renomę. Federacja skupia 22 kraje europejskie. Odgrywa dużą

Niewiele krajów z Europy Wschodniej w tym nas ubiegło.
Od dwóch lat w rejestrze FEANI figurują uczelnie węgierskie,
lecz procedura przyjęcia Węgier trwała ponad dwa lata, czyli
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rolę w tworzeniu europejskiego modelu kształcenia inżynierów
poprzez wypracowanie systemów wymagań, które spełnić musi
uczelnia lub wydział, aby znaleźć się w rejestrze. Jest to np.
udział poszczególnych przedmiotów w siatce studiów: nauki
podstawowe – ok. 35%, przedmioty techniczne – ok. 55%,
przedmioty nietechniczne – ok. 10%. Wpisanie do rejestru
ustawi nas na równi z 22 krajami należącymi do Federacji, zaś
absolwentom naszych uczelni da
możliwość ubiegania się o tytuł
inżyniera europejskiego (EUR
ING), co przy ewentualnym
podejmowaniu pracy w krajach
Wspólnoty Europejskiej zwalnia
od konieczności nostryfikacji dyplomów. O reklamie uczelni,
których poziom kształcenia odpowiada standardom europejskim, nie trzeba chyba wspominać.

Jaki jest Pana osobisty pogląd na działalność FEANI i
wrażenia ze współpracy?
Osobiście mogę stwierdzić, że klimat w stosunku do Polski
jest bardzo przychylny, robi się tam wiele, żeby ułatwić i przyspieszyć całą procedurę. Czas dla nas jest bardzo korzystny i
należy to zdyskontować. FEANI
jest ciągle w stanie ekspansji, nie
tylko weryfikuje, lecz stara się
stwarzać warunki, które pomogą nowym członkom (takim jak
Polska) wejść w system europejski. Ogólnie stwierdzić mogę, że
moja dotychczasowa działalność
w FEANI pozostawiła obustronnie wrażenia wyłącznie pozytywne.
Kiedy możemy się spodziewać wyników pracy ekspertów?

Jakie kierunki lub wydziały zyskują najczęściej pozytywną
opinię ekspertów FEANI?

Pierwsze impresje i oceny z pobytu ekspertów FEANI w
pięciu polskich uczelniach poznam już w sobotę, tzn. 20 listopada. Natomiast w dniach 22 – 25 listopada w Warszawie
odbędzie się posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu
Monitoringu (EMC) FEANI. Podczas tego posiedzenia, jak
również na spotkaniu z Polskim Narodowym Komitetem
ds. Rejestru FEANI zostanie przedstawiona ustna opinia i
zalecenia ekspertów.
Wizytacja wybranych uczelni stanowiła podstawę do sformułowania opinii o poziomie polskiego szkolnictwa technicznego. Tym większy więc zaszczyt dla WSI w Opolu, uczelnia
przecież reprezentowała w pewnym momencie całość polskiego
szkolnictwa technicznego i sądzę, że wywiązała się z tego
dobrze. Mam nadzieję, że będzie ona dla nas pozytywna, zalecająca wpisanie do rejestru większość wydziałów uczelni, na
podstawie dostosowania do wymagań FEANI i skorygowania
listy przez NMCs. Następnie sporządzone zostaną oficjalne
protokoły z wizyty i w kwietniu 1994, przy założeniu, że wynik
będzie pozytywny, nastąpi wpisanie do rejestru, czyli procedura
zapoczątkowana we wrześniu 1992 r. zostanie zakończona.

Nie mogę tu wskazać żadnych preferencji, za to są wydziały,
które mają trudności z wpisaniem do rejestru. Np. architektura – wydział ten funkcjonuje albo na uczelniach technicznych, bądź artystycznych. Podobnie niejasną sytuację mają
wydziały ekonomiczno-inżynierskie czy rolniczo-techniczne.
Czy leśnictwo jest kierunkiem inżynierskim czy rolniczym? W
takich przypadkach eksperci tym bardziej szczegółowo analizują programy studiów, prace dyplomowe przed wydaniem
jednoznacznej opinii. Nie posługują się przy tym żadnym
schematem i wydana ocena poprzedzona jest rzetelnym i
obiektywnym rozeznaniem.
Czy nasz resort czynił jakieś starania, aby ujednolicić i
ułatwić proces nostryfikacji dyplomów absolwentów wyższych
uczelni w Polsce?
O ile wiem, przystąpienie do FEANI jest pierwszym krokiem
mającym na celu formalne zrównanie polskich dyplomów
z dyplomami absolwentów z krajów EWG. Nostryfikacja
jest możliwa w tych krajach, z którymi zawarte są umowy
dwustronne. Z krajami EWG w naszej sytuacji jest to trudne.
FEANI daje możliwość ominięcia tych progów i wprowadzenia
polskich dyplomów na rynek europejski. Osobiście dziwi mnie
takie dystansowanie się MEN-u od FEANI. Uważam, że ministerstwo powinno wykazać znacznie większe zainteresowanie i
pomoc w organizacji pobytu ekspertów w Polsce. Pięć wytypowanych uczelni reprezentuje w tej sytuacji wszystkie uczelnie
techniczne w Polsce i wagę tej wizyty trudno nie docenić.

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 25
listopad 1993
Wiadomości Uczelniane nr 25
listopad 1993
W 2011 roku prof. J. Siemek związany jest z AGH w Krakowie,
szczyci się dwoma doktoratami honorowymi i trzema honorowym profesurami.
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Wywiad z uczestnikami Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych,
której gospodarzem była WSI w Opolu
o wyższym szkolnictwie technicznym i idei spotkań rektorów.
Jakie są najważniejsze założenia, na których opiera swoje
działanie MEN w zakresie dotyczącym szkolnictwa wyższego
technicznego?

liczby kształconych o połowę. Nie we wszystkich typach uczelni,
bo to regulował będzie rynek i jego zapotrzebowanie. Niektóre
uczelnie tworzą różnego typu studia ekonomiczne z pogranicza
ekonomii i techniki, i jest to interesująca inicjatywa, którą
trzeba jakoś wspierać. Jeżeli jest takie założenie, to trzeba
stworzyć odpowiednie podstawy. Tu wyłania się problem
nakładów na szkolnictwo wyższe; nie może to być 0,8 PKB
czy 2,38% środków budżetowych państwa, lecz musi to być
znacznie więcej. Jeśli się tego nie spełni, to założenia nie mogą
być zrealizowane. To po pierwsze. Druga sprawa to problem
kadry. W tej chwili w szkolnictwie MEN na jednego wysoko
kwalifikowanego nauczyciela przypada ponad 14 studentów.
To jest już dobra średnia europejska. Jeśli chcemy ją zwiększyć,
to musi nastąpić dopływ kadry. I tu tkwi największe zagrożenie, bo nawet jeśli w planie budżetu przyszłorocznego lub w
następnym znajdą się pieniądze, to wiadomo, że reprodukcja
kadry naukowej jest rzeczą trudną i długą. Można wprawdzie szukać pewnych półśrodków, między innymi poprzez
wykorzystanie potencjału PAN, która deklaruje chęć wejścia

podsekretarz stanu w MEN
prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
Problem ten jest bardzo ważnym problemem, ale myślę,
że nie można ze szkolnictwa technicznego robić wyspy na
bezkresnym oceanie. Szkolnictwo techniczne trzeba widzieć
w całym obszarze szkolnictwa wyższego. Oczywiście zdaję
sobie sprawę z tego, że ten typ szkolnictwa boryka się z pewnymi specyficznymi problemami, ale generalnie zmierzamy w
kierunku powiększenia współczynnika scholaryzacji. To jest
wielkie wyzwanie, które stoi przed szkolnictwem wyższym w
najbliższych latach. Mimo iż w tej mierze poczyniliśmy pewne postępy, współczynnik scholaryzacji nie jest zbyt wysoki,
kształtuje się na poziomie 18 punktów, ale założenie jest takie,
aby podnieść go do 28 – 30 punktów, co oznacza zwiększenie
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do dydaktyki szkoły wyższej, ale jest to tylko półśrodek, ze
względu na ograniczony potencjał kadrowy PAN. Tu więc
skierowane muszą być dodatkowe środki, aby nie pogłębiać
luki pokoleniowej w szkolnictwie wyższym, co jest zjawiskiem
bardzo groźnym.

przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
prof. dr inż. Jerzy Osiowski
Na etapie początkowym, tzn. Rada Główna podjęła uchwałę o przeprowadzeniu pilotażowego sprawdzenia założeń
tego systemu na dwóch kierunkach studiów – na kierunku
lekarskim i na fizyce. Zostały powołane zespoły, które przygotowują w szczegółach to, czego będziemy oczekiwać od
uczelni. Rektorzy uczelni, które kształcą na tych kierunkach,
zostali o tym poinformowani. Program jest zakrojony do marca 1995 r. Dopiero po tym sprawdzeniu opracujemy wyniki
i wtedy prawdopodobnie będziemy w stanie zaproponować
społeczności akademickiej i ministerstwu jakieś rozwiązanie w tej sprawie.

Czy można osiągnąć zwiększenie liczby kształconej młodzieży, nie obniżając jednocześnie poziomu kształcenia?
dyrektor departamentu w MEN dr inż. Jerzy Gąsiorowski
Oczywiście można i te metody dydaktyczne są w świecie
powszechnie znane i stosowane. Istnieje natomiast realne zagrożenie, że przy
obecnym poziomie finansowania szkolnictwa takiej rzeczy nie da się zrobić. To
jest prawda. Osiągnąć to można chociażby poprzez odpowiednie wyposażenie czy
mniejsze obciążenie nauczycieli akademickich. My w tej chwili
ocieramy się o pułap wydolności nauczyciela akademickiego
i koło się zamknęło.

Co, zdaniem Pana Rektora, jest
najistotniejszym efektem cyklicznych
spotkań rektorów i co uważa Pan za
najważniejszy problem szkolnictwa wyższego lat dziewięćdziesiątych?
prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk

Czy w kierunkach działalności Komitetu Badań Naukowych
spodziewać się można istotnych zmian. Jeśli tak, to czego będą
one dotyczyć?

Przede wszystkim wymiana poglądów. Widzimy, że są
problemy, które możemy wspólnie rozwiązać i to jest chyba
najważniejsze. Co do drugiej kwestii, to chodzi o to, aby władze
polityczne w państwie zrozumiały, że szkolnictwo wyższe jest
równie ważne, a nawet ważniejsze niż wiele innych dziedzin
gospodarki.

podsekretarz stanu w KBN dr Jan K. Frąckowiak
W zasadzie mamy zamiar utrzymać podstawowe zasady
działania Komitetu, tj. konkurencyjne podejście do przyznawania środków publicznych na badania naukowe, a więc
konkursy grantów, konkursy na działalność statutową, kategoryzację itd. Mamy w planie podejmowanie szybkich działań,
gdzie tylko okaże się to możliwe dla likwidacji zagrożenia
wywołanego powstaniem luki pokoleniowej w uczelniach
wyższych przede wszystkim, ale i w instytutach naukowych.
To będzie oznaczało prawdopodobnie w pierwszym rzędzie
podwyżki wynagrodzeń. Na to powinny się znaleźć pieniądze,
co oczywiście przy naszym budżecie jest bardzo trudne. Drugi
ważny kierunek działania to budowanie powiązań nauki z
gospodarką. To realizujemy już właściwie od początku istnienia
Komitetu i to będziemy kontynuowali, starając się to działanie
wzmocnić, aby gospodarka zaczęła intensywniej czerpać z
nauki dla własnego rozwoju.

rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Marek Dietrich
Najważniejsze jest to, że możemy między sobą się porozumieć w sprawach, które są czasem na tyle trudne, że mogą
prowadzić do nieporozumień. Gdybyśmy się nie spotykali, nie
mogli ze sobą porozmawiać czy to oficjalnie, czy wieczorem
przy kolacji, to nie moglibyśmy wyjaśnić trudnych różnych,
nawet bardzo delikatnych problemów. Co do skali problemów
jest pewna różnica. Oczywiście inne są w przypadku uczelni
dużych i małych, choć niesłusznie czasami są one przyjmowane, jakby to były różnice jakościowe. Lecz nie o to chodzi. Te
różnice są, powinniśmy mówić o nich wyraźnie, eksponować
je, ale nie po to, żeby się spierać, tylko je wyjaśniać. Najważniejszym problemem szkolnictwa jest duża liczba dobrze
wykształconych absolwentów, a do tego trzeba po pierwsze
pieniędzy, po drugie – pieniędzy, po trzecie – pieniędzy. Potem
jeszcze szereg różnych spraw, jak ustawy, choć może nie w tej

Na jakim etapie są aktualnie prace nad systemem oceny
jakości kształcenia?
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chwili. Musimy młodym ludziom stworzyć odpowiednie warunki do studiowania, a w tym względzie pomoc materialna
dla studentów to sprawa nr 1, zapewnienie odnowy kadry – nr
2, inwestycje to nr 3.

rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski
Najważniejszą sprawą jest możliwość podzielenia się problemami, które dręczą wszystkie uczelnie. Podam przykład. Byłem
bardzo zaniepokojony tym, że nie bardzo mogę poradzić sobie
z budżetem, który został nam przydzielony. Poczułem się nieco
lepiej w momencie, gdy przekonałem się, że jest to problem
wszystkich uczelni, że nie wynika to z naszej nieudolności, lecz
z generalnego niedofinansowania szkolnictwa. Pocieszenie jest
może małe, ale jest. Poza finansami wskazałbym inwestycje
jako ważny problem szkolnictwa wyższego. Większość uczelni
posiada obiekty bardzo stare, wymagające remontów, a na to
potrzebne są ogromne środki. Trudno jest utrzymać substancję,
która istnieje. Dlatego nowe inwestycje uważam za jeden z
podstawowych problemów.

rektor WSI w Zielonej Górze
prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Pierwsza sprawa to bezpośrednia wymiana zadań pomiędzy kierownictwem – ministerstwem a rektorami. Druga to
rozmowy. Najwartościowsze są te w kuluarach, ponieważ
pozwalają na stwierdzenie, że borykamy się z tymi samymi
problemami i w związku z tym możliwości ich rozwiązania
są bardzo podobne. Określenie problem lat 90. jest może za
szerokie, ale w tej chwili najważniejsze są sprawy finansowe i
kadra. Finanse, to wiadomo, totalny niedostatek na wszystkich
prawie polach naszej działalności. Co do kadry, to odnosi się
to zarówno do kadry profesorskiej, jak i do asystentów.

rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski

rektor AGH prof. dr hab. Mirosław Handke

Niestety, o wiele za mało. W większości sprowadza się to do
narzekania, do zgłaszania postulatów, które wszyscy znają,
a które nawet znają najczęściej nieobecni przy naszych spotkaniach przedstawiciele kolejnych ekip rządzących. I niestety,
bardzo mało z tego wynika. To, co ja najbardziej sobie cenię w
tych spotkaniach, to możność porozmawiania z kolegami o tym,
jak oni załatwiają pewne drobne, ale bardzo konkretne sprawy
na swoich uczelniach. Natomiast wpływ naszego gremium na
rozwój strategii państwowej w obszarze szkolnictwa wyższego,
na rzeczywistą poprawę zarządzania szkolnictwem wyższym
jest o wiele za mały. Odpowiadając na drugą część pytania,
wskazałbym na konieczność przekształcenia polskiego szkolnictwa, a przede wszystkim szkolnictwa technicznego, które
kształciło dotychczas dla potrzeb zupełnie innej gospodarki,
innego przemysłu, dla potrzeb nowej sytuacji rynkowej, która wymaga innego profilu. My dalej często kształcimy ludzi
mało przydatnych w gospodarce. Na przykład dalej forsujemy
kształcenie w zakresie górnictwa, podczas gdy dziś zamyka
się kopalnie i takich przykładów jest wiele. Wezwaniem, które
stoi przed nami, jest to, aby w kolejne dziesięciolecie, w XXI
wiek wejść z nowoczesną strukturą szkolnictwa wyższego, z
nowymi profilami kształcenia. Czy uda nam się to zrobić?
Mam nadzieję, że tak. Chociaż wszyscy jesteśmy tak bardzo
znękani codziennymi problemami, wynikającymi właśnie z
tego, że tak trudno związać koniec z końcem, że czasem nie
stać nas na myślenie w kategoriach przyszłego dziesięciolecia
i myślimy w kategoriach przyszłych miesięcy.

Przede wszystkim rozmowy między rektorami. Kiedy ze sobą
rozmawiamy, to nawzajem podsuwamy sobie różne pomysły,
czasami rady. To nic nie kosztuje, pomysły są przekazywane
za darmo.
Drugie pytanie jest trywialne – więcej pieniędzy!
rektor WSI w Koszalinie
prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
To przede wszystkim wymiana doświadczeń w pokonywaniu trudności oraz fakt, że możemy na tych spotkaniach
porozmawiać o wielu drobnych problemach, o których trudno
dyskutować w formie pisemnej. Wskazać można jednak jedną
zasadniczą sprawę. Spotkania te są okazją do wypracowywania
wspólnych poglądów, stanowisk związanych z reprezentowaniem szkół wyższych technicznych wobec ministerstwa bądź
innych jednostek w kraju. Gdyby nie było tych cyklicznych
spotkań, środowisko nasze byłoby rozproszone zarówno w
swoich poglądach, jak i osiągnięciach. Moim zdaniem największym problemem jest systemowe rozwiązanie dotyczące
zarówno z jednej strony polityki edukacyjnej państwa, całego
systemu, lecz z drugiej strony integralnie rozwiązanego systemu
finansowania. W kraju zwykle popełnia się błąd polegający na
tym, że kiedy indziej decyduje się o systemie kształcenia, nie
dyskutując równocześnie o sprawach finansowych, a dyskutując
o finansach, zapomina się o systemie. A przecież te systemy są
połączone i od siebie zależne. Rozdzielenie ich jest niemożliwe.
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Wywiad z duszpasterzem z „Cegielni” – duszpasterstwa dla studentów
przy Parafii Przemienienia Pańskiego na opolskim ZWM–ie - ks. Henrykiem Czupałą
o tym, jak pomóc młodym ludziom nie pogubić się w życiu.

parafii ks. Stanisław Dworzak zakładał duszpasterstwo, zostając pierwszym jego duszpasterzem. Wtedy wraz z grupą
studentów, jak mi opowiadano, zorganizował grupę teatralną,
która występowała w okolicznych parafiach, zbierając pieniądze na potrzeby powstającego ośrodka DA. Prócz tego miał
wiele innych ciekawych pomysłów realizowanych wspólnie
ze studentami. Organizował np. projekcje filmów o tematyce
religijnej, najpierw wyświetlanych przy pomocy projektora
z taśmy 16 mm, później zastąpiły go dwa „zorganizowane”
skądś magnetowidy, w których w dwóch salach – ze względu
na dużą liczbę widzów – szły filmy. On również dał początek
bibliotece, do której studenci w plecakach zwozili książki. Z
jego pomysłu zrodziła się także tradycja studenckiej grupy

Od kilkunastu lat w niedalekim sąsiedztwie naszej uczelni
działa ośrodek duszpasterstwa akademickiego, popularnie
zwany Cegielnią. Może zechciałby Ksiądz przybliżyć Czytelnikom to miejsce, jego początki, formy działania?
Nie wiem, czy będę w stanie dokładnie opowiedzieć, jak
ten ośrodek duszpasterstwa akademickiego powstawał, gdyż
nie posiada on żadnej spisanej kroniki – a szkoda. Najlepiej
byłoby zapytać o to tych, którzy ten ośrodek tworzyli. Historię
początków tej placówki znam jedynie z opowiadań.
Początki działalności duszpasterstwa wiążą się z powstaniem Parafii Przemienienia Pańskiego na ZWM-ie, co miało
miejsce w r. 1981. Już dwa lata później ówczesny wikary tej
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pielgrzymkowej, tzw. srebrna trzynastka, istniejąca z powodzeniem do dzisiaj i wyruszająca co roku w ramach opolskiej
pielgrzymki na Jasną Górę. Myślę, że rozmowa z twórcą DA
„Cegielnia” byłaby ciekawym materiałem na kolejny wywiad.
Obecnie ks. S. Dworzak jest proboszczem Parafii Błogosławionego Czesława w Opolu.
Wracając jednak do głównego wątku dodam, że „Cegielnia” nie posiada jednego duszpasterza mianowanego tylko
do pracy ze studentami – jak to ma miejsce np. w sąsiednim
Xaverianum, lecz obowiązki te przejmują księża wikarzy delegowani do nich przez proboszcza tej
parafii i zawsze jeden z nich, oprócz
zwyczajnych obowiązków w parafii i
katechezy w szkole, jest odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie.
Być może nie jest to najlepsze rozwiązanie, lecz tak to funkcjonuje. I tak
kolejno duszpasterzami w „Cegielni”
byli: ks. dr Kazimierz Wolsza, który
jest teraz wicerektorem Seminarium
Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, po nim ośrodek
prowadził ks. Tadeusz Muc – aktualnie proboszcz parafii w
Głębinowie. Przez kolejne dwa lata duszpasterzem był ks.
Jerzy Niedzielski, pełniący dziś funkcję kapelana wojskowego.
Po nim mnie przypadło prowadzenie ośrodka.
Po święceniach, jako młody kapelan otrzymałem dekret na
wikarego w Parafii Przemienienia Pańskiego i tu przydzielono
mi obowiązki duszpasterza akademickiego. Moja działalność
rozpoczęła się od miłego akcentu, jakim był jubileusz 10-lecia
„Cegielni”, zorganizowany przez absolwentów tego ośrodka.
Było to bardzo budujące dla początkującego duszpasterza móc
zobaczyć, jak wielu ludzi kształtowało swoje człowieczeństwo w
tym ośrodku. Wielu z nich pełni teraz różne ważne i zaszczytne
funkcje w społeczeństwie. Myślę, że każdy z tych duszpasterzy
dawał wiele z siebie, by najlepiej, jak potrafi, pomagać młodym
ludziom nie pogubić się w życiu.
Ośrodek mieszczący się w parafialnym domu katechetycznym ma do swojej dyspozycji kaplicę i salkę klubową. Obejmuje
opieką duszpasterską – ze względu na lokalizację – głównie
studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Studenci tej uczelni
stanowią ok. 60% ogółu przychodzącej młodzieży. Pozostała
część to studenci Uniwersytetu Opolskiego. Oprócz mieszkańców trzech akademików należących do WSI do „Cegielni”
przychodzi także spora grupa młodych mieszkająca w pobliżu
na stancjach i w domach rodzinnych na terenie naszej parafii
i sąsiadujących z nią. Jest to grupa licząca ok. 30 – 40 osób.

Uczelnia kształcąc młodych ludzi wyposaża ich w niezbędną
wiedzę, przygotowuje do podjęcia w przyszłości odpowiedzialnych ról zawodowych. Co duszpasterstwo ma do zaoferowania
studentom w tym ważnym dla nich okresie, słowem jakie
zadania stawia sobie ksiądz jako duszpasterz akademicki?
Myślę, że początek studiów to dla każdego młodego człowieka ważny i trudny moment. Problemy, którym musi sprostać,
zadania, którym musi podołać, wywołują niepokój, lęk. Jak
to będzie? Czy dam radę? Kiedy pomyślnie pokonuje ten
pierwszy etap, pojawiają się nowe,
często istotniejsze pytania. Dotyczą
one tego, co dla każdego człowieka
jest najistotniejsze. Młodzi pytają o
sens życia, jego cel, o sposób realizacji swojego człowieczeństwa. Na
takie pytania rzadko można znaleźć
odpowiedź na sali wykładowej czy na
ćwiczeniach. I właśnie ja jako duszpasterz akademicki chciałbym pomóc
tym wszystkim młodym ludziom, którzy przychodzą na studia
i którzy już studiują, w rozwiązywaniu tych przecież ważnych
problemów. Chciałbym pomóc w znajdowaniu przyjaciół
wśród ludzi, którzy myślą podobnie, aby we wspólnocie lepiej
poznawać samego siebie i pogłębiać swoją wiarę.
W jaki sposób działalność duszpasterstwa dociera do tych,
do których jest adresowana?
Ośrodek DA „Cegielnia” przy Parafii Przemienienia Pańskiego otwiera swoje drzwi zawsze w środę o godz. 19.30. Nasze
cotygodniowe spotkania rozpoczynamy zawsze od mszy św.,
do której oprawę muzyczną przygotowują studenci. Po niej
odbywają się spotkania dyskusyjne na różne tematy nurtujące
młodzież, wieczory quizowo-zabawowe, a także spotkania
z ciekawymi ludźmi. W tym roku naszym częstym gościem
jest pani dr Krystyna Winiarska – instruktor Diecezjalnego
Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, która w sposób bardzo ciekawy mówi o problemach rodziny, jej godności i istniejących
zagrożeniach. Inną formą działalności są wspólne wyjazdy
rekolekcyjne w czasie adwentu, Wielkiego Postu i wakacyjne
obozy. Weekendowe wyjazdy odbywają się głównie do domu
diecezjalnego w Głębinowie, zaś latem celem naszych wypadów są Hermanice koło Ustronia. Również bardzo mile
przeżywamy opłatek w czasie adwentu. Jako że człowiek to
nie tylko duch, ale i ciało, organizujemy również zabawy
andrzejkowe, karnawałowe i sylwestrowe. Na początku roku
akademickiego pomagamy studentom znaleźć stancje na
terenie naszego osiedla.
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To nasze duszpasterstwo jest w dużej mierze kształtowane
przez samych studentów i tak chciałbym widzieć je w przyszłości, by oni sami poczuli się gospodarzami odpowiedzialnymi za jego kształt i w ten sposób odkrywali wspólnie swoją
ludzką godność.

organizowanie interesujących rekolekcji akademickich. Największą moją radością jest to, że udało się do nas zaprosić
Ojca Jana Górę, znanego duszpasterza akademickiego z Poznania, który wygłosił rekolekcje w adwencie 1994 r. na temat
„skandalu wcielenia”. Było to wielkie wydarzenie nie tylko w
duszpasterstwie, ale i w całej naszej parafii.
Inną pożyteczną rzeczą, którą udało mi się zrobić, to zebranie kilkudziesięciu religijnych pieśni młodzieżowych na
slajdach. Wspólnie ze studentami i absolwentami pieśni te
usystematyzowaliśmy i teraz jest to bardzo pomocne w sprawniejszym organizowaniu oprawy muzycznej mszy świętych.

„Cegielnią” opiekuje się Ksiądz od niespełna trzech lat. Jak
z tej nieodległej perspektywy przedstawia się podsumowanie
tego, co zostało dotychczas zrobione?
Niecałe trzy lata w duszpasterstwie to niedużo i trudno dokonywać podsumowań. Na pewno był to czas bardzo
wzbogacający mnie i jak myślę tych, z
którymi przyszło mi współpracować.
Nie jest się dobrym sędzią we własnej
sprawie, dlatego wolę wystąpić w roli
oskarżyciela i wypunktować to, czego nie udało mi się zrobić. Główną
moją bolączką jest to, że nie mogłem
poświęcić za wiele czasu ośrodkowi.
Zwykle był to jeden dzień, a właściwie jeden wieczór w tygodniu. Wynika to właśnie z tego, o czym wspomniałem, że oprócz
pracy ze studentami prowadzę codziennie duszpasterstwo w
parafii jako wikary i jak każdy inny ksiądz muszę również
katechizować, a to oznacza pełny etat nauczyciela, czyli 18
godzin pracy w szkole.
Staram się zatem o to, aby duszpasterstwo nie wspierało
się wyłącznie na osobie księdza, który zmienia się co kilka lat,
lecz by prowadzili to ludzie świeccy. Wiele mówi się obecnie
w Kościele o zaangażowaniu świeckich, którzy tą drogą mogą
realizować swoje chrześcijaństwo. Młodzi ludzie, którzy wyrośli
w tym ośrodku, doświadczyli wiele dobrego, powinni to samo
oddać innym, dopiero wkraczającym w ten etap życia. Ciągle
poszukuję takich ludzi, chcących wziąć na siebie odpowiedzialność za prowadzenie ośrodka wespół ze zmieniającymi
się duszpasterzami.
Środowisko akademickie, w którym przyszło mi pracować,
wyróżnia pewna cecha. Wielu studentów pochodzi z miejscowości niezbyt odległych od Opola i praktycznie większość
sobót i niedziel spędzają w swoich domach, gdzie często mocno
związani są z życiem duchowym we własnych parafiach.
Stąd termin naszych spotkań w środku tygodnia, który ma
umożliwiać udział jak najszerszej grupie młodzieży w naszej
wspólnocie.
Staram się zawsze wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych,
zaspokoić potrzeby religijne studiującej młodzieży. Troszczyłem
się o rozwój życia religijnego, co przejawiało się m.in. poprzez

▷ stałe wykłady z etyki ogólnej i zawodowej
▷ systematyczne przygotowywanie młodzieży do chrześcijaństwa i chrześcijańskiego stylu życia w rodzinie
▷ wdrażanie młodzieży studiującej do pracy apostolskiej
i misyjnej Kościoła
▷ troskę o potrzeby materialne i wychowanie charytatywne
przejawiające się np. poprzez pośrednictwo w poszukiwaniu pracy, mieszkań itp.

jest kształtowanie postaw młodzieży w oparciu o nauczanie
Kościoła katolickiego.
Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 49
marzec 1996
W 2011 r. ks. Henryk Czupała jest proboszczem w parafii pw.
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Łowkowicach w dekanacie kluczborskim.

Widzimy więc, jak bardzo wielkie jest to zadanie stojące
przed ośrodkami duszpasterstwa akademickiego, którego celem

Jaka rola powinna przypaść ośrodkom duszpasterskim w formacji duchowej młodego człowieka we współczesnym społeczeństwie?
Zgodnie z zasadniczą misją Kościoła głównym celem i zadaniem
duszpasterstwa akademickiego jest
zapewnienie młodzieży studiującej i pracownikom uczelni
należytej i nowoczesnej posługi duszpasterskiej i pomocy w
realizacji zasad Ewangelii w życiu prywatnym i społecznym.
W szczególności zadaniem DA jest troska o rozwój życia
religijnego i wewnętrznego poprzez:
▷ organizację życia liturgicznego
▷ organizowanie dorocznych rekolekcji akademickich
▷ stałą i należytą posługę w konfesjonale
▷ urządzanie specjalnych nabożeństw, np. z okazji inauguracji roku akademickiego, absolutoriów, otrzymywania
dyplomów.
Troska o pogłębienie wiedzy religijnej przejawia się przez:
▷ systematyczne głoszenie konferencji z różnych dziedzin
teologii
▷ udostępnianie młodzieży dobrze zaopatrzonej w literaturę
religijną biblioteki i czytelni
▷ dbałość o moralne wychowanie młodzieży studiującej wg
modelu nowoczesnego chrześcijaństwa ukazanego przez
dokumenty soborowe, które mówią o tym, że chrześcijanin winien rozwijać harmonijnie wszystkie wartości,
przeżywać dar chrztu i wiary, dążąc do świętości przez
wszczepienie swej osobowości w Chrystusa.
Duszpasterstwo akademickie winno być także odpowiedzialne i zorientowane na apostolstwo w świecie współczesnym.
Dbałość o te sprawy wyrażać się powinna poprzez:
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Rozmowa z rektorem, prof. Piotrem Wachem
z historycznego wydania WU, upamiętniajacego zmianę nazwy
Wyższej Szkoły Inżynierskiej na Politechnikę Opolską.
się w stanie stagnacji. Kiedy obejmowałem stanowisko rektora,
liczba studentów wahała się w okolicach 1200 osób, łącznie ze
studentami studiów zaocznych. Prowadzone były trzy kierunki
studiów. Dobre wprawdzie i solidne, i nadal je prowadzimy,
ale jak się okazało – nie należą one do najatrakcyjniejszych,
na które garnie się młodzież. Z perspektywy tych sześciu lat
widać to tym wyraźniej, że w roku 1990 na nowe czasy nie
byliśmy przygotowani i trzeba było to zmienić. Nie odważyłbym się jednak stwierdzić, że już wtedy miałem klarowny i
konkretny tok postępowania, który miałby zmienić uczelnię.
Mam tu głównie na myśli zmiany organizacyjne, bo nigdy
nie miałem wątpliwości co do poziomu naukowego i miałem
równocześnie świadomość ogromnych rezerw intelektualnych
i kadrowych tkwiących w uczelni.

Magnificencjo, kiedy sześć lat temu obejmował Pan stanowisko rektora, szkolnictwo wyższe stało u progu wielkich
przemian dających jednocześnie możliwość realizacji wielu
zamierzeń, które na łamach WU kilkakrotnie Pan prezentował.
Ile z nich udało się urzeczywistnić?
Więcej niż spodziewałem się wówczas na początku. Obejmując rektorowanie w roku 1990, zaledwie przeczuwaliśmy, że
jesteśmy u progu zasadniczych i głębokich zmian, ale jakie one
będą, nie bardzo było wiadomo. Niemniej jednak już wtedy
widać było, że uczelnia pod względem rozmiaru – jeśli można
użyć tego określenia – i tego, co oferuje, jest zbyt mała i znajduje
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Kadra profesorska – rozumiem pod tym określeniem profesorów i doktorów habilitowanych, czyli tę grupę pracowników, która jest brana pod uwagę przy przyznawaniu uczelni
wszelkich uprawnień, liczyła wtedy 25 osób! Patrząc teraz
wstecz, stwierdzić można, że kadrowo byliśmy raczej słabi,
lecz wówczas nie było tego aż tak widać.
Z tych faktów wynikało przekonanie, że w uczelni musi
nastąpić wszechstronny rozwój (przede wszystkim kadrowy i to w grupie samodzielnych pracowników naukowych)
oraz musimy doprowadzić do tego, aby uczelnia stała się
politechniką. Przy czym traktowałem to ostatnie założenie
raczej jako marzenie, którego terminu realizacji nie można
bliżej określić, jak również sposób jego realizacji widziałem
dość mgliście. Jedno było pewne, tę niedużą zastygłą uczelnię
należało ożywić i rozwinąć. Żeby coś dobrze zmienić, należy
to wpierw poznać. Na to przeznaczyłem pierwszy rok rektorowania, starając się zorientować w możliwościach tkwiących
w kadrze, wyszukać tych, którzy chętnie dadzą z siebie dużo,
aby stworzyć coś nowego oraz rozdzielić kompetencje pomiędzy swoich zastępców, czyli prorektorów. Bardzo sprzyjającą
okolicznością było to, że mogliśmy razem pracować przez dwie
kadencje. Życzę kolejnym rektorom takich współpracowników,
jak prof. Skubis i dr Kasperski ze względu na ich inicjatywę,
odpowiedzialność i lojalność.
Wszyscy zdawaliśmy sobie wtedy sprawę, że otrzymaliśmy
Polskę i od nas będzie zależało, co dla tego wolnego już kraju
– po wyprowadzeniu z naszych terenów wojsk radzieckich –
uczynimy. Mieliśmy też świadomość dużego zacofania kraju
i wielu jego obciążeń. W roku 1990 otrzymaliśmy możliwość
włączenia się w zmiany na lepsze. I to w inny sposób, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni od czasów romantyzmu, gdzie
dominowała miłość do Ojczyzny i bezinteresowna praca.
Wreszcie można było zrobić coś dobrego i to z własnym i ogólnym pożytkiem. W tym duchu postrzegam również zmiany,
jakie dokonane zostały w naszej uczelni.

prawem, lecz zasadniczymi wytycznymi dla uczelni pragnącej
zostać politechniką. Gdybyśmy z góry wiedzieli, jakie one są,
spełnilibyśmy je bezproblemowo. Natomiast fakt, że zostały one
wyartykułowane już po złożeniu formalnego wniosku w MEN,
sprawił, że ze spełnieniem jednego z nich mieliśmy trudności i
nadal go nie spełniamy. Pierwszy z trzech warunków wymagał
prowadzenia 6 kierunków studiów, w tym trzy magisterskie. W
myśl drugiego zatrudnionych musieliśmy mieć na pierwszym
etacie 40 profesorów, w tym 15 tytularnych. Pierwszy i drugi
warunek spełniliśmy z naddatkiem, a ich realizacja wynikła
niejako sama przez się w ramach ogólnych prac nad rozwojem
uczelni. Trzeci warunek odnoszący się do praw doktoryzowania
dla dwóch wydziałów nadal nie został spełniony, przy czym o
prawa te dla drugiej i trzeciej dyscypliny występowaliśmy już
czterokrotnie, tyleż razy doznając odmowy. Przy czym odmowa
udzielona w roku 1995 była moim zdaniem nieobiektywna
i miał na nią wpływ już złożony wniosek o przekształcenie
w politechnikę. Jest to moje prywatne zdanie, potwierdzane
wielokrotnie w prywatnych rozmowach. Opinia Centralnej
Komisji przyznającej te uprawnienia w znacznej mierze ma
charakter uznaniowy. Konkretne wymogi spełniamy już dawno. Ba, elektrotechnika miała pozytywną opinię Rady Głównej
i pozytywną opinię recenzenta w samej Centralnej Komisji.
Dlaczego odmówiono tym wydziałom praw doktoryzowania,
nie umiem odpowiedzieć.
W uzasadnieniu odmowy można przeczytać, że nie gwarantujemy jeszcze odpowiedniego poziomu doktoryzowania.
Nie wiem i nie mogliśmy się dowiedzieć, co to oznacza – czy
powinniśmy serdecznie zapewnić przed komisją, że my na
pewno i naprawdę, czy złożyć pisemne gwarancje wysokiego
poziomu doktoryzowania, ręcząc dodatkowo np. głową.
Celowo ironizuję, lecz pragnę zwrócić uwagę na pewien fakt.
Żeby dowiedzieć się, że jednak nie gwarantujemy odpowiedniego poziomu, musieliśmy czekać 9 miesięcy – w przypadku
elektrotechniki - i 13 miesięcy dla mechaniki. Brak jest także
instancji odwoławczej od tych decyzji. Gdyby obecnie któraś
z uczelni chciała zostać politechniką, ma jasno określone warunki, których spełnienie rozłożyć może w jakimś okresie. My
poznaliśmy je po pięciu latach starań, napotykając jednocześnie
na mur niechęci w pewnych środowiskach i zarzuty w stylu – a
dlaczego Opole ma tak szybko awansować.
Wracając jednak do początków drogi, chciałbym wspomnieć
tu o pewnym dość odległym wydarzeniu, a mianowicie o
wizycie w naszym mieście w grudniu 1989 roku ówczesnego
ministra, prof. Samsowicza, który ideę stworzenia uniwersytetu
jasno wyartykułował. Dojrzewała ona w kolejnych latach, a my
jako uczelnia dojrzeliśmy do stwierdzenia, że chcemy i jesteśmy
w stanie zaistnieć jako uczelnia akademicka samodzielnie bez
połączenia z ówczesną WSP w jeden uniwersytet, zaistnieć

W czasie pierwszej Pana kadencji wyraźnie sformułowana
zostaje idea przekształcenia wyższej szkoły inżynierskiej w
politechnikę, obecnie z pełną satysfakcją może Pan stwierdzić,
że została ona urzeczywistniona – przekazuje Pan swojemu
następcy politechnikę. Jak długa była droga do takiego finału?
Droga ta rzeczywiście była bardzo długa i składało się na
nią bardzo wiele rzeczy.
O tym, co dokładnie powinno się na nią złożyć, dowiedzieliśmy się na samym końcu, a konkretnie w lutym 1995 roku,
kiedy Rada Główna po obszernej debacie i wielu pertraktacjach
określiła warunki przekształcenia uczelni w politechnikę. Warto
podkreślić, że są to wewnętrzne warunki rady, które nie są
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udźwignąć. Pomogły tu przebojowość i niezwykły optymizm
prof. Skubisa oraz kilka innych okoliczności, m.in. ta, że opolski uniwersytet nie podjął się uruchomienia tego kierunku.
Wychowanie fizyczne cieszy się największą popularnością
wśród kandydatów na studia i mamy nadzieję, że nadal będzie
się rozwijać i wzbogacać o nowe specjalności nastawione na
turystykę, rekreację itp.
Ostatnią nowością są magisterskie studia uzupełniające
z wychowania fizycznego uruchomione z myślą o absolwentach studiów inżynierskich i licencjackich prowadzonych na
przykład na uniwersytecie.
Reasumując – uczelnia prowadzi obecnie 6 kierunków
studiów magisterskich, 3 zawodowe, zatrudnia prawie 700
pracowników i kształci ponad 5000 studentów. To wszystko
złożyło się na fakt, że obecnie zaczynamy funkcjonować jako
Politechnika Opolska.

właśnie jako politechnika. W tym też kierunku zmierzały nasze
starania. Na początek należało zwiększyć liczbę studentów,
a więc stworzyć atrakcyjne kierunki studiów. To ściśle łączy
się z rozwojem kadry. Co pragnę podkreślić – rozwój kadry
nie nastąpił poprzez import. Przykładem służyć może tu
moja katedra, w której przed 6 laty byłem jedynym doktorem
habilitowanym. Obecnie mamy już sześciu samodzielnych
pracowników naukowych, a tylko jeden z nich jest osobą pozyskaną z zewnątrz. Pozostali to własna „wyhodowana kadra”.
Pierwszym nowym kierunkiem było zarządzanie i marketing, co jak się wkrótce okazało było strzałem w dziesiątkę.
Jest to nadal najbardziej oblegany przez młodzież kierunek,
który gromadzi bardzo dobrych absolwentów szkół średnich.
Za nią poszła informatyka, na razie prowadzona na poziomie inżynierskim, także bardzo wśród młodzieży popularna. Kolejnym pomysłem była inżynieria środowiska, trochę
przeze mnie wymuszona Wydziałowi
Mechanicznemu. Jak widać z dobrym
skutkiem – studia prowadzone są na
poziomie magisterskim i chętnie podejmowane. Automatyka i robotyka
dopiero się rozwija. Jest to kierunek
trudny, studia są interdyscyplinarne,
lecz z czasem coraz więcej młodzieży
doceni je i będzie kształcić się na tym
kierunku.
Po tak obiecujących poczynaniach
zaczęła ponosić nas fantazja i wizja
szersza, bardziej uniwersalna. Przystąpiliśmy do uruchomienia wychowania fizycznego. Widać było gołym
okiem, że jest to kierunek bardzo potrzebny, dla studiowania którego młodzież z Opolszczyzny
jeździ nieraz dość daleko. Z kierunkiem tym wiążą się duże
perspektywy. Coraz bardziej wiązać będzie się ta dyscyplina z
techniką, technologią i pomiarami. Należy sobie uświadomić,
że wychowanie fizyczne człowieka to nie tylko wyczyn, ale i
rehabilitacja ludzi. Nie jest to także wyłącznie rehabilitacja
przypadkowa, lecz taka, która poprzez ruch, ćwiczenia itp.
pozwoli zachować człowiekowi młodość – do 70-tki, działanie
– do 90-tki, a życie – do 100-tki.
Tak jak to obserwować możemy w społeczeństwie np. amerykańskim. Nie można takiego stanu sprawności i ogólnie dobrej
kondycji człowieka uzyskać poprzez stosowanie chemii – lecz
właśnie przez ruch. Nasze miasto ma naturalne warunki do
tego, aby kształcić w nim specjalistów w tej dziedzinie. Mieliśmy na początku wiele obaw, czy uda nam się ten problem

Opole ma już uniwersytet, zyskało
także politechnikę, stając się miastem
w pełni akademickim. Co ta zmiana
naszego statusu oznaczać będzie w
praktyce dla studenta, pracownika
naukowego czy dydaktyka?
To pokaże czas! Natomiast stwierdzić mogę na pewno, że zmiana nazwy nie da nam żadnych pieniędzy, za
wyjątkiem tych, które może łaskawi
sponsorzy przy okazji takiej zmiany
nam zafundują. Z punktu widzenia
finansowania budżetowego, nic się nie
zmieni, ponieważ nazwa uczelni nie
występuje w żadnych wzorach finansowania.
Natomiast w sensie rozwojowym przekształcenie w politechnikę ma kolosalne znaczenie. Używając określenia sportowego
– wchodzimy do pierwszej ligi uczelni krajowych, a to oznacza
lepszą współpracę międzynarodową i szersze możliwości w
tym zakresie. Ponadto lepszy transfer kadr, przez co rozumiem
pozyskiwanie nowych pracowników, jak również zmniejszenie
liczby przypadków odchodzenia naszych pracowników. Nie
możemy wprawdzie skarżyć się na brak studentów czy poziom
przyjmowanej na studia młodzieży, jednak przekształcenie
w politechnikę podniesie atrakcyjność uczelni. Na ten fakt
zwracali uwagę niejednokrotnie nasi sąsiedzi, którzy przy dużej
życzliwości w stosunku do naszych zamiarów mieli świadomość tego, że część młodzieży wybierze po prostu politechnikę
usytuowaną bliżej miejsca zamieszkania.
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Poza tym przekształcenie w politechnikę jest zarazem ucieczką od nazwy wyższa szkoła w czasie, kiedy w całym kraju
powstało w ostatnich latach 80 wyższych szkół zawodowych,
państwowych i prywatnych. Żeby być dobrze zrozumianym –
nic nie mam przeciw powstającym szkołom. Wręcz przeciwnie,
uważam że tworzenie szkół zawodowych w nieco większych
miastach jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, które daje
możliwość edukacji coraz szerszej grupie młodzieży i stwarza
ponadto zdrową konkurencję w szkolnictwie. W sytuacji kiedy
powstaje tyle szkół, które w nazwie mają wyższa szkoła biznesu, administracji, itp., koniecznym stało się odróżnienie od tej
grupy uczelni o ponad- trzydziestoletnim dorobku, kształcącej
młodzież na poziomie magisterskim, nadającej stopnie naukowe, prowadzącej badania naukowe i – co chyba najistotniejsze
– kształcącej również kadrę naukową. Jesteśmy więc uczelnią
w pełni tego słowa akademicką i nazwa również powinna to
potwierdzać i odzwierciedlać. Nie byliśmy tu odkrywcami. W
tym samym dniu w Sejmie przegłosowano ustawę, na mocy
której pięć wyższych szkół artystycznych państwowych zmieniło
nazwę na akademie. Jak mniemam z
podobnych powodów. Chodzi o odróżnienie uczelni o pewnych tradycjach i
stopniu stabilizacji od powstających nowości, a nazwa tej funkcji nie spełniała.
Obecnie miasto i region, jako jedne
z dziesięciu w kraju, mają uniwersytet oraz politechnikę i jest to po prostu
nobilitacja.

straciliśmy. Nasz start w nowych czasach był bardziej niż
skromny. Zamieszkaliśmy – zgodnie z wolą ojca – w granicach
starej Polski, tzn. w Katowicach i być u siebie stanowiło dla
mnie pojęcie abstrakcyjne, nie mające związku z miejscem
zamieszkania. Po raz pierwszy trochę czuję się związany z
Opolem. Kiedy się tu osiedliłem, ziemia ta przyjmowała wielu
z różnych stron i coś dla tego miejsca udało mi się zrobić. Może
kiedy któryś z moich synów wybuduje tu dom, będę mógł
stwierdzić – że jesteśmy stąd.
Bo ja jestem znikąd, żadnego miejsca nie pamiętam, wszystko mi jedno, gdzie mieszkam. Chociaż cieszę się z tego, co udało
mi się zrobić i wykorzystać ten okres zmian. Miałem także wiele
szczęścia trafiając na takich a nie innych współpracowników.
Zwłaszcza prorektorów mam tu na myśli. Gdyby nie udało
się sfinalizować pomyślnie przekształcenia, odchodziłbym
zapewne z uczuciem goryczy, tym większym, że byłem inicjatorem tego pomysłu.
Dzięki całemu procesowi przyjrzeć mogłem się po trosze
pracy parlamentu, który wnikliwie cała sprawę w szczegółach dyskutował w komisjach i podkomisjach. To pozwoliło wiele rzeczy
zobaczyć z całkiem innych horyzontów.
Podziwiałem i żywię z tego powodu
głęboką wdzięczność, w jaki sposób
nasz pracownik – poseł Jerzy Szteliga
wziął na siebie cały ciężar i zabiegał o
pomyślny finał tej sprawy. Również nasz
absolwent, poseł Krzysztof Wiecheć z
dużym zaangażowaniem podszedł do
zagadnienia przekształcenia uczelni.
Zgodnie z tym, co przewidywałem, ustawa miała trudną
przeprawę w Senacie RP i z tym większą wdzięcznością odnoszę się do senatorów, którzy ją wyraźnie poparli. Mam na
myśli głównie senatora Z. Piwińskiego z Zielonej Góry, a z
opolskich – prof. G. Bartodzieja.
Konkludując, sprawowana funkcja zaowocowała dla mnie
wieloma doświadczeniami, kontaktami i refleksjami, które na
długo będą okazją do wielu przemyśleń. Poza tym w czasie
rektorowania udało mi się napisać książkę, co oznacza, że nie
przestałem zajmować się nauką. Wrócę teraz do swojej pracy
naukowej i dydaktycznej, z konieczności nieco przez te lata
spychanej na drugi plan.

Sześć lat sprawowania urzędu rektora na pewno dostarczyło Panu wielu osobistych doświadczeń, które pozwalają na wiele spraw patrzeć inaczej; inaczej
postrzegać rzeczywistość. Na ile sprawowana służba na rzecz
środowiska akademickiego wpłynęła na Pana osobiście?
Wydaje mi się, że ogromnie. Przypadło mi w udziale wiele
nowych doświadczeń, przede wszystkim pozytywnych, nabyłem
wiele nowych kwalifikacji. Teraz, kiedy zostaliśmy politechniką, doświadczenia te określiłbym jako szczęśliwe i mające w
moim odczuciu charakter przełomu. Przełomu większego w
osobistym odczuciu niż przełom solidarnościowy, gdyż mogłem osobiście się w to włączyć i zrobić coś pożytecznego dla
tego miejsca w kraju, słowem – wyzyskać szanse stworzone
przez ruch ogólnokrajowy, historię. Mówię to z tym większą
przyjemnością, ponieważ na Opolszczyźnie jestem przybyszem
i nigdzie dotychczas nie czułem się u siebie. Urodziłem się w
Borysławiu i tam moja rodzina była głęboko zakorzeniona.
Mój dziadek zawodowo związany był z naftą, cieszyliśmy
się dobrą pozycją i wręcz bogactwem. Wszystkie te dobra

Mamy politechnikę, oferta kształcenia została wzbogacona
o kolejny kierunek. Jakie sprawy do realizacji przekaże Pan w
schedzie nowemu rektorowi?
Cały zysk ze zmiany polega na tym, że kiedy przychodzi
nowa osoba, to wcale nie musi zgadzać się z tym, co mówi
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W 2011 roku prof. Piotr Wach zasiada w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie m.in. przewodniczy parlamentarnemu
Zespołowi Profesorów.
Prof. Piotr Wach jako naukowiec i dydaktyk związany jest od
1975 r. z opolską uczelnią techniczną, gdzie w 1990 r. został
wybrany na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Opolu i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje (1990-1993,
1993-1996), doprowadzając do przekształcenia WSI w Opolu w
Politechnikę Opolską. W latach 1999-2002 i 2002-2005, przez
kolejne dwie kadencje, był rektorem Politechniki Opolskiej.
Autor kilku cenionych książek i monografii oraz licznych artykułów naukowych. Działalność naukowo-dydaktyczną umiejętnie łączył z zaangażowaniem społecznym, m.in. był radnym
Sejmiku Województwa Opolskiego oraz przewodniczącym
Komisji Edukacji, Nauki, Kultury i Komunikacji Społecznej.
Jako senator VI i VII kadencji Senatu RP był i jest członkiem
senackich komisji : Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (zastępca
przewodniczącego); Komisji Obrony Narodowej i Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji. Należy do Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej.
Od stycznia 2011 roku jest stałym sprawozdawcą Rady Europy ds. monitoringowania wypełniania zobowiązań członkowskich i sytuacji politycznej w Republice Mołdawii.

poprzednik. Korzyść z kadencyjności jest taka, że nowy rektor ma nowe pomysły i stara się je realizować. Jest w uczelni
wiele rzeczy do zrobienia i zreformowania, choć myślę, że
rektor–elekt doskonale je widzi. Wskazałbym tu m.in. sprawy
finansowania wewnętrznego w uczelni, rozwinięcie i nadanie
głębszej treści współpracy z innymi ośrodkami, w tym zagranicznymi. Należy w końcu uzyskać prawa doktoryzowania dla
pozostałych wydziałów, bo jest to niezbędne dla politechniki.
Wskazana byłaby także reforma wewnętrzna, którą najłatwiej
wprowadzić w pierwszych latach rządów, kiedy nie jest się
jeszcze związanym choćby własnymi zarządzeniami, które żyją
z czasem własnym życiem. Pozycja nowego rektora na starcie
bardzo różni się od naszych początków. Nie odbiera uczelni z
tysiącem studentów, wiele spraw już zostało zrobionych, inne
zapoczątkowane. Nie chciałbym tu niczego więcej dodawać.
Oddaje uczelnię o dość dobrej kondycji, a w trakcie następnej
kadencji ma ona nabierać klasy, a z czasem połysku. W jaki
sposób tego dokonać? Jestem przekonany, że nowy rektor to wie.
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Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 53
czerwiec 1996

Dr inż. Ryszard Ciecierski, pełnomocnik wojewody do spraw uczelni
mówi o wyzwaniach swojej funkcji i odpowiada na pytania skierowane
wprost ,,do kieszeni” wojewody.
Wybór mojej osoby do kontaktów z uczelniami dokonany
przez wojewodę, jak myślę, wynika stąd, że wiele lat przepracowałem w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a środowisko
uczelniane pozostaje mi nadal bliskie. Chętnie podtrzymuję
te kontakty w ramach powierzonych mi obowiązków, mimo
iż wiele oczekiwań zwyczajnie przerasta moje możliwości.
Dotychczas z racji pełnionej funkcji częściej miałem okazję współpracować z uniwersytetem. Wynikało to z dużego
zaangażowania wojewody w powstanie uniwersytetu. Starania na rzecz uniwersytetu pociągnęły za sobą konieczność
prac – najpierw związanych z jego powołaniem, a następnie
zapewnieniem warunków jego funkcjonowania. W tym drugim okresie szczególnie ważne były zabiegi o lokale. Będą one
zapewne konieczne i w przyszłości.
Znana jest szerokim kręgom sprawa przekazania uniwer-

Jakie sprawy leżą w gestii pełnomocnika wojewody do spraw
uczelni, w mieście, w którym funkcjonuje najmłodszy w kraju
uniwersytet i uczelnia techniczna od kilku miesięcy szczycąca
się statusem politechniki?
Najogólniej mówiąc w mojej bezpośredniej gestii leży koordynowanie spraw dotyczących uczelni, które załatwiane
są przez administrację wojewódzką. Mogą to być sprawy
związane z nauką, zagadnienia gospodarcze, lecz najczęściej
są to problemy wiążące się z zapewnieniem obiektów dla celów
dydaktycznych. Nie ukrywam przy tym, że jest to zaledwie
cząstka mojej działalności, gdyż do podstawowych moich
obowiązków służbowych należy kierowanie pracą komórki
kontroli Urzędu Wojewódzkiego.
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sytetowi przez władze regionu zespołu budynków po dawnym
szpitalu przy ul. Kopernika. Piękny, dobrze zlokalizowany
obiekt wymaga jednak remontu. Wojewoda zadeklarował
udział w kosztach remontu w wysokości 12 mld starych złotych.
Z mniejszym rozgłosem toczy się sprawa tworzenia warunków do powstania przyszłego kompleksu akademickiego przy
ul. Plebiscytowej. W budynkach zwolnionych przez jednostki
Wojska Polskiego ulokował się Wydział Teologiczny oraz powstający
Wydział Prawa. Czeka nas, czyli
zarówno uniwersytet, jak służby
wojewody w związku z tym jeszcze
wiele pracy i starań. Nie będzie
przesady w stwierdzeniu, że wojewoda uznaje za bardzo ważny
także rozwój drugiej uczelni, która
w bieżącym roku uzyskała status
politechniki.
Można więc spytać, gdzie tkwi problem, skoro nikogo nie
trzeba przekonywać do pomocy uczelniom? Tkwi on w możliwościach! Są one często skromne, a to dyktuje konieczność
dokonywania wyboru kolejności załatwiania różnych problemów. Chcę zwrócić uwagę na tak istotny fakt, że wojewoda
nie ma praktycznie własnego budżetu, a dysponuje jedynie
tym, co Sejm RP uchwali w ustawie budżetowej i to w sposób szczegółowo zaprogramowany. Są więc to środki ściśle
ukierunkowane - w żargonie urzędniczym mówi się, że pieniądze są poznakowane. Pomijając presję różnych środowisk,
wojewoda swobodnie dysponować może jedynie 1% jako
rezerwą budżetową. Znaczną część tej rezerwy spożytkowuje
na rzecz środowiska nauki wspierając różne inicjatywy, np.
rozwój i poprawę bazy materialnej uczelni lub współfinansując imprezy naukowe, zwłaszcza te wyraźnie związane ze
sprawami regionu.

będzie to forma daru dla uczelni, lecz przekazania za niewielką
wynegocjowaną odpłatnością - jak wymagają tego przepisy
prawa. Spodziewam się, że pozyskanie przez politechnikę tego
obiektu rozwiąże przynajmniej niektóre trudności.
Inne efekty będą, jak sądzę, wynikiem wspólnych starań
rozłożonych w czasie. Być może do takich efektów zaliczyć
będziemy mogli stworzenie warunków materialnych i zinstytucjonalizowanych związanych z
problematyką transferu technologii i
innowacji. Aktualnie ujawniają się potencjalni partnerzy, a Agencja Rozwoju
Opolszczyzny pracuje nad wyborem
koncepcji organizacyjnej. Szczególna
rola w tym przedsięwzięciu przypaść
może uczelni. Warto przy tym także
zwrócić uwagę na to, że wojewoda
korzysta z ekspertyz i opracowań wykonanych prawie wyłącznie przez naukowców pracujących w
naszych instytucjach naukowych. Aby wesprzeć się przykładem, przytoczę kilka ważnych tematów opracowanych przez
opolską naukę:
Aspiracje zawodowe, plany i dążenia życiowe młodzieży
Śląska Opolskiego,
▷ Skutki społeczno-gospodarcze budowy opolskiego odcinka
autostrady A4,
▷ Regionalny program restrukturyzacji przemysłu,
▷ Koncepcja regionalnego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Wymieniłem tylko te najistotniejsze.

Jakich korzyści spodziewać może się uczelnia, środowisko
akademickie z tak obiecująco zapowiadającej się współpracy?

Powstanie kolejnych szkół wyższych, zwłaszcza niepaństwowych, nie zależy od urzędu. Celowo na wstępie przedstawiłem
możliwości finansowe wojewody. Prawda jest brutalna. Osoby
bądź instytucje, które uruchamiają nowe szkoły i uczelnie
muszą mieć wyobraźnię i wcześniej zapewnić sobie stabilne
źródła finansowania. Niemniej każda placówka edukacyjna,
która cieszy się zainteresowaniem młodzieży, zostanie z radością przyjęta przez wojewodę. Bowiem od wielu już lat jego
troską jest zwiększenie liczby młodzieży studiującej.
Pamiętam, że w roku 1990 województwo opolskie poddane
zostało analizie pod kątem m.in. poziomu bezrobocia oraz edukacji młodzieży. Był to czas, kiedy bezrobocie, zwłaszcza wśród

młodych, rosło niepokojąco szybko. Fakt ten był szczególnie
szokujący w zestawieniu z niską liczbą młodzieży studiującej.
W tej sytuacji wszystkie inicjatywy, które przyczyniają się do
wzrostu liczby osób kształcących się na dobrym poziomie, są
zjawiskiem pożądanym dla rozwoju regionu i tak są postrzegane przez jego włodarzy.

do rozwiązania. Styk nauki z przemysłem jest naszą tradycyjną bolączką. Z jednej strony brak zapotrzebowania
na badania, z drugiej brak właściwie przygotowanej oferty.
Problem braku struktur ułatwiających przepływ wyników
badań do przemysłu występuje w całym kraju, mimo że są
podejmowane próby organizacji systemu finansowania badań
i tworzone instytucje koordynujące zagadnienia wdrożeń.
Nad tym zagadnieniem aktualnie w naszym regionie pracuje
Agencja Rozwoju Opolszczyzny. Być może końcowym efektem
tych działań będzie powołanie do życia regionalnego centrum
innowacji i transferu technologii. Tego sobie i tym bardziej
uczelniom życzę. To pomogłoby we właściwym rozwiązaniu
wielu spraw.

Sytuacja lokalowa w politechnice jest dość trudna, dotyczy
to zarówno obiektów dydaktycznych, jak i miejsc w domach
studenckich. Czy władze regionu zamierzają się przyczynić w
szerszym stopniu do rozwiązania tego problemu?
Rozumiem, że pytanie to jest skierowane wprost do „kieszeni” wojewody. Nie mogę niczego wykluczyć, lecz aktualnie nie
widzę możliwości finansowego udziału wojewody w budowie
akademików bądź innych obiektów. Zachęcam jednak do zweryfikowania mojej odpowiedzi w bezpośrednich rozmowach
władz uczelni z gospodarzem województwa.

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 57
grudzień 1996

Fakt istnienia w mieście wyższych uczelni powinien być
odczuwalny w różny sposób w wielu dziedzinach, również
przez gospodarkę regionalną, bo wpływ na życie kulturalne
uważać można za oczywistość. Czy funkcjonują odpowiednie
struktury pozwalające np. zakładom przemysłowym, czy
innym instytucjom zgłaszać konkretne oczekiwania co do
kierunku bądź zakresu badań naukowych?

W 2011 r. dr inż. Ryszard Ciecierski, przebywa na emeryturze, choć nadal zaangażowany jest w działalność polityczną. Od
roku 1966 związany z opolską uczelnią techniczną, po doktoracie uzyskanym w 1975 r. na Politechnice Śląskiej pracował
na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechanicznym. Opozycjonista i współtwórca struktur uczelnianej Solidarności, internowany w stanie wojennym, polityk. Od początku lat dziewięćdziesiątych pracownik administracji rządowej, przewodniczący
i radny miasta Opola oraz senator RP VI kadencji.

Poruszony przez panią problem jest tyleż ważny, co trudny

Rozmowa dotyczy tylko dwóch państwowych uczelni, a
przecież w Opolu działa jeszcze prywatna wyższa szkoła i coraz
głośniej mówi się o uruchomieniu kolejnych, np. w Kędzierzynie-Koźlu. Jakie jest stanowisko władz regionu w tej kwestii?

Jestem przekonany, że wymierną i znaczącą dla politechniki
korzyścią będzie przekazanie obiektów przy ul. Waryńskiego
po likwidowanym OPPL Las. Aktualnie trwają prace zmierzające do formalnego przejęcia przez Urząd Rejonowy w Opolu
nieruchomości od likwidatora Lasu. Planujemy, że do końca
roku Urząd Rejonowy, który w tej sprawie jest reprezentantem
Skarbu Państwa przygotuje wszystkie formalności niezbędne do
przekazania władzom uczelni, podobnie jak to miało miejsce
z zespołem pałacowo-parkowym w Karczowie. Wprawdzie nie
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Wywiad z profesorem Stanisławem S. Nicieją,
rektorem Uniwersytetu Opolskiego o współpracy
między uczelniami i tradycjach życia studenckiego.
honorowe. Pora ku temu bardzo sposobna, jako że już niedługo
doktorat honoris causa odbierze Kazimierz Kutz, a za kilka
miesięcy z tej okazji zawita do Opola Stanisław Lem. Mamy
nadzieję, że uroczystości towarzyszące tym wydarzeniom
staną się świętem całego środowiska. Jak sądzę, zwłaszcza
twórczość Stanisława Lema budzi szczególnie zainteresowanie
środowiska technicznego.
Poza wymienionymi, łączą nasze uczelnie także sprawy
wspólnego użytkowania Internetu czy wspólnej sieci komputerowej. Dwa niezależne ośrodki uniwersytetu i politechniki
muszą się w tych działaniach do siebie zbliżyć, bo to po prostu
się opłaca. Kolejną sprawą poruszoną na dzisiejszym kolegium
to te same bądź podobne kierunki kształcenia prowadzone na
obu uczelniach. Praktyka dowodzi, że często kadra dydaktyczna to ci sami ludzie zatrudnieni w obydwu ośrodkach.
We wspólnym interesie leży jak najlepsze i najefektywniejsze
wykorzystanie potencjału naukowego, którym dysponujemy. To
były główne sprawy omawiane na spotkaniu, które tu zaledwie
zasygnalizowaliśmy.

Co było tematem spotkania rektorów obu opolskich uczelni?
Pomysł rektora politechniki Józefa Suchego, aby doprowadzić do regularnych spotkań kolegiów obu opolskich uczelni,
był bardzo trafny. Wprawdzie dość często uczestniczymy w
posiedzeniach podobnych gremiów, jakimi są Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola oraz Regionalne
Porozumienie Rektorów Górnego Śląska, gdzie mamy okazję
przyjrzeć się, jak wiele spraw środowiskowych znajduje właściwe
rozwiązanie w wyniku wspólnych obrad. Brakowało nam takiej
platformy tutaj, stąd z ochotą przyjęliśmy propozycję rektora
J. Suchego. Spotkanie to okazało się bardzo owocne. Ustaliliśmy
mianowicie, że wspólnie promować będziemy opolską naukę.
Razem zabiegać będziemy o to, aby nasze miasto było miejscem spotkań wybitnych indywidualności życia kulturalnego
i naukowego. Nierzadko zdarza się, że ważne wydarzenia z
naszego środowiska uchodzą uwadze mediów nastawionych
raczej na sensację. Jubileusz pracownika naukowego czy wydana cenna książka przechodzą bez echa. Sukces zamknięty w
ramkach ciężkiej pracy naukowej nie jest tematem dla łowców
sensacji i skandali. Tu więc jest rola dla uczelnianych rzeczników prasowych, którzy powinni o takich właśnie uczelnianych
sprawach informować regionalne i krajowe środki przekazu.
Ustaliliśmy na dzisiejszym kolegium także wspólne angażowanie się w promocję osób, którym nadawane będą doktoraty

Tematyka wspólnego posiedzenia była istotnie bogata i
różnorodna. Jakie są jego konkretne efekty?
Myślę, że tym podstawowym efektem naszej narady było
jasne zadeklarowanie, że dążymy do usunięcia wszelkich ele-
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mentów niezdrowej rywalizacji. Niestety historia naszych
uczelni, wtedy jeszcze WSP i WSI, nie była wolna od takich
akcentów. Każda z uczelni usiłowała na swój rachunek osiągnąć coś u władz. Takie działanie odkładamy do lamusa.
Odcinamy się od nich. Wpierw razem uzgodnimy, co ważne
jest dla naszego akademickiego środowiska, by następnie wspierać się na swoich
zabiegach zarówno w resorcie, jak i we
władzach regionalnych. Chcemy występować w naszych interesach zgodnym
frontem. Leży nam na sercu dobro całego
opolskiego środowiska akademickiego, nie
tylko jednej uczelni. Mamy większe szanse
lepiej przysłużyć się złączeni w działaniach, niż zabiegając o
swoje interesy „w pojedynkę”.

Zbieżność terminów jest przypadkowa. We Wrocławiu
spotykają się rektorzy 17 uczelni, w tym dwóch opolskich.
Gremia te mają własne programy spotkań. Tematem głównym
najbliższego i jak sądzę kolejnych spotkań będą przygotowania
wrocławskich środowisk akademickich do przyjazdu papieża na
Kongres Eucharystyczny. Jak wspomniałem na początku, obradujemy także wespół z rektorami uczelni Górnego Śląska
nad problemami typowymi dla naszych
środowisk. Spotkanie w Politechnice Opolskiej nie ma merytorycznego związku z
naradą we Wrocławiu. Na wzór naszych
kolegów spotkaliśmy się, by omówić ważne dla naszego opolskiego środowiska akademickiego sprawy.
Tak wynikło po prostu z ustaleń terminowych

Czy sprawy studiów doktoranckich prowadzonych dla młodych pracowników naukowych obu opolskich uczelni także
znalazły się w programie omawianych spraw?

Kiedy więc kolegium spotka się ponownie?
Następne spotkanie kolegium rektorów opolskich uczelni
odbędzie się na uniwersytecie. Postanowiliśmy spotykać się
w tym gronie raz na kwartał. Jak sądzę, jest to wystarczająco
często, aby w porę odnieść się do ważnych dla środowiska spraw,
a zarazem na tyle rzadko, by nie zmieniło to ustalonego i zaakceptowanego przez nasze środowiska harmonogramu własnych
narad, posiedzeń senackich i toku bieżącej działalności.

Pomysł zorganizowania wspólnych dla obu uczelni studiów
doktoranckich jest bardzo trafny. Pierwsze kroki w tym względzie mamy już za sobą. Sprawa jest realizowana. W jej szczegółach w uniwersytecie najlepiej zorientowany jest prorektor
Józef Musielok, który ją prowadzi. Kiedy idea przyobleczona
zostanie w konkretne fakty, niezwłocznie poinformujemy o tym
środowisko i zainteresowanych.

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 59
luty 1997

Czy opolscy studenci także liczyć mogą na zainteresowanie
władz ich problemami?
Oczywiście, w centrum naszej uwagi leżą sprawy studentów,
a wśród nich szczególnie studencki ruch kulturalny. Wielokrotnie
i przy różnych okazjach rozważamy sposoby jego ożywienia
i wzbogacenia oferty. Bardzo zależy nam na tym, by to, co
określa się pojęciem życia studenckiego, nie sprowadzało się
tylko do działalności dyskotekowej. Mamy piękne wzory w
dawnych tradycjach, własnych oraz innych ośrodków. Sęk w
tym, aby znaleźć sposób na odrodzenie tych tradycji. Przydałyby
się wspólnie organizowane imprezy; że jest to realne, dobitnie
dowodzą corocznie urządzane Piastonalia, pomógłby w tym
także wspólny klub. W tym względzie liczymy na współpracę
i zaangażowanie liderów żakowskich organizacji.

W 2011 r. prof. Nicieja jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego.
Naukowiec, publicysta, historyk i polityk. Po przekształceniu
WSP w Uniwersytet Opolski pełnił funkcję rektora tej uczelni w latach 1996–2002 oraz 2005-2008. W latach 2001–2005
z rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej sprawował
mandat senatora z okręgu opolskiego. Zasiadał m.in. w PolskoUkraińskiej Komisji do spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie (1989–1993), zespole Odbudowy Cmentarza
Orląt we Lwowie (od 1993). Opublikował 14 książek (w tym
monografii o Cmentarzu Łyczakowskim), około 400 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych
(m.in. Edwarda Raczyńskiego, Karola Zbyszewskiego, Marii
Danilewicz-Zielińskiej). Za czasów, kiedy był rektorem budynek dawnego szpitala zyskał nowy blask stając się reprezentacyjnym Wzgórzem Uniwersyteckim, stając zarazem miejscem
ekspozycji zabytkowych rzeźb i współczesnych pomników. Są tu
m.in.: „Cztery pory roku” H. Hartmanna (XVII w.), pomnik Św.
Krzysztofa C. Kerna (1867), kolumna maryjna, pomnik Apostoła oraz współczesne pomniki - Agnieszki Osieckiej, Czesława
Niemena, Jana Grotowskiego, Marka Grechuty, a profesor z
satysfakcją piastuje tytuł kustosza wzgórza.

Czy dzisiejsze spotkanie ma związek z kolejnym posiedzeniem kolegium rektorów we Wrocławiu, które zaplanowane
zostało także na dzisiejsze popołudnie?
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Rozmowa z prof. Leonem Troniewskim, kierownikiem Katedry Inżynierii
Procesowej na Wydziale Mechanicznym o uczelniach, uczonych
i fizyce parzenia kawy.
Jest Pan Profesor znanym specjalistą w dziedzinie inżynierii
procesowej, kieruje katedrą w uczelni i ma na swoim koncie
szereg osiągnięć zawodowych. Proszę przybliżyć Czytelnikom
tę dyscyplinę.

i chłodzenie. Dyscyplina ta zajmuje się wreszcie metodami
rozdziału opartymi o procesy dyfuzyjne, a więc destylacją,
ekstrakcją i suszeniem. Tu warto pamiętać, że każda gospodyni
w kuchni stosuje wszystkie operacje, o których wspomniałem:
gotowanie, odcedzanie, suszenie. W parzeniu kawy zachodzi i
ekstrakcja, i wrzenie cieczy, i filtracja. W domowym wyrobie,
na przykład majonezu, zachodzi mieszanie dwóch cieczy –
żółtka i oleju, czyli substancji normalnie nie mieszających się.
Każda dobra pani domu wie, w którą stronę należy mieszać,
aby efekt końcowy miał postać pysznego majonezu, choć
nie zawsze musi mieć świadomość, że właśnie wkroczyła w
zagadnienia inżynierii procesowej.
Tego typu operacjami zajmujemy się w naszym zespole, po
to żeby je najpierw opisać, a następnie skonstruować aparaty

Od wielu lat zajmuję się inżynierią procesową, dyscypliną,
która nie jest zbyt popularna, jakkolwiek powszechnie stosowana. Najkrócej powiedzieć można, że jest to nauka zajmująca
się operacjami jednostkowymi, a więc takimi, które wyodrębnić
można we wszystkich rodzajach przemysłu, zaczynając od
operacji mechanicznych, a więc przepływu płynów i transportu
ciał stałych, różnych sposobów rozdziału substancji – filtracji, sedymentacji, odwirowania, ale również ich mieszania.
Mieszczą się w tym wszystkie operacje cieplne – podgrzewanie
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Opole ma od niedawna uniwersytet, politechnikę. Często
usłyszeć można stwierdzenie, że miasto ma teraz swoje 5
minut. Czy podziela Pan Profesor ten pogląd, a jeśli tak, to w
jaki sposób najefektywniej je wykorzystać?

mające służyć przeprowadzeniu tych operacji. Są to urządzenia
bardzo różnorodne – wymienniki ciepła, kolumny rektyfikacyjne, suszarnie, filtry i temu podobne. Tak pojęta dziedzina
ma bardzo szeroki zakres i prowadząc zajęcia z przedmiotu
inżynieria procesowa najczęściej rozkładam go na trzy działy: operacje mechaniczne, cieplne i dyfuzyjne. Natomiast w
działalności naukowej przedstawiciele naszej branży zajmują
się zazwyczaj tylko pewnymi wycinkami całości. W moim
przypadku jest to zagadnienie, nad którym skupiam uwagę od
czasów swojej pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem
profesora Tadeusza Hoblera, a następnie stażu naukowego w
Niemczech, odbytego pod opieką merytoryczną profesora E. U.
Schlüdera. Są to przepływy dwufazowe, przede wszystkim gaz
– ciecz. Udało mi się „zarazić” tymi zainteresowaniami kilku
młodszych kolegów. Sprawiło to, że
w Opolu istnieje ośrodek zajmujący
się przepływami wielofazowymi.
Kilka osób zrobiło z tego doktoraty
i habilitacje.
Działalność zawodowa to również udział w pracach różnych komisji i komitetów naukowych,
organizacja seminariów, konferencji, jednym słowem wszystko
to, co jest normalną treścią życia środowiska akademickiego.

Trudno na takie pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Osobiście uważam, że mieliśmy już swoje 5 minut. W cudowny
sposób wykorzystał tę sytuację biskup ordynariusz, który pogodził się z utratą swojego seminarium, by włączyć je w strukturę
uniwersytetu. Wtedy należałem do grupy osób uważających, że
podobną decyzję podjąć należy w stosunku do naszej uczelni.
Przyznaję, iż nie przewidziałem, że tak szybko WSI zostanie
politechniką. Nadal uważam, że środowisko nasze wiele przegrało nie wchodząc w strukturę autentycznie wielkiego uniwersytetu, który miałby wydziały od
teologii po technikę. To byłby skok
w dwudziesty pierwszy wiek. Taka
możliwość jest już jednak za nami i
trzeba wykorzystywać szanse, które
obecnie stoją przed środowiskiem.
Myślę, że jest to znacznie więcej niż tylko 5 minut. W tej chwili
miasto mające dwie uczelnie wyższe wchodzi w kolejny etap
rozwoju. Nie jest w tym nic nadzwyczajnego, podobnych miast
w kraju jest jeszcze kilkanaście. Należy to robić systematycznie,
wytrwale i na pewno nie można liczyć na szybki, błyskawiczny awans. W tych działaniach oprzeć się na sprawdzonych
wzorcach systematycznej pracy. Mam wrażenie, że to właśnie
się wokół nas dzieje. Świadczą o tym choćby wciąż powstające
nowe kierunki kształcenia.

Obok działalności naukowo-dydaktycznej pełni Pan liczne
funkcje obywatelskie, że wymienię funkcję marszałka Sejmiku
Samorządowego Województwa Opolskiego w ubiegłej kadencji,
co pozwoliło zapewne Panu spojrzeć na wiele spraw z innej
perspektywy.
Moje losy tak się potoczyły, że włączyłem się w nurt przemian. Było to wtedy dla mnie oczywiste i naturalne, że nie
powinienem stać z boku. Z tym wiązało się także pełnienie
szeregu obowiązków i różnych funkcji. Dało mi to przede
wszystkim możliwość poznania wielu spraw. Mogłem stwierdzić, jaki wpływ w milionowym województwie odgrywa nasza
uczelnia, a jaki mogłaby. Nasze usytuowanie sprawia, że
znajdujemy się pomiędzy kilkoma województwami z silnymi
ośrodkami akademickimi – dość wspomnieć sąsiednią Politechnikę Śląską czy Wrocławską. Wśród kadry kierowniczej
jednostek gospodarczych czy administracyjnych w województwie opolskim nie ma zbyt wielu absolwentów naszej uczelni.
Mam na myśli stosunek procentowy. Nadal mamy więc sporo
do zrobienia. Powinniśmy się stać bardziej atrakcyjni jako
region dla tych, którzy kończą nasze uczelnie, jak również tak
ułożyć politykę kadrową, aby zatrzymać w regionie naszych
najlepszych absolwentów i ściągnąć dobrych spoza regionu.
Jak tego dokonać, musi pozostać troską władz.

Jak odnosi się Pan do stwierdzenia, że krajowi brakuje
elit? Przecież wyższe uczelnie z założenia są ich wylęgarnią?
Należałoby najpierw zdefiniować samo pojęcie. Czy oznacza
to procent ludzi z wyższym wykształceniem? Te wielkości,
zwłaszcza jeśli zestawimy je z danymi z innych europejskich
krajów, istotnie nie są imponujące. Pod tym względem odstajemy od czołówki. Inna rzecz, czy każdy człowiek legitymując
się statusem wyższego wykształcenia automatycznie zaliczony
może być do elity. To sprawa raczej wątpliwa. Tym bardziej
że w tak zwanych elitach w szerokim znaczeniu tego słowa
sporo osób nie ukończyło studiów wyższych. Brak tu więc
jednoznaczności, by miarodajnie ustosunkować się do tak
postawionego pytania.
W moim przekonaniu jednak, występuje zbyt słabe angażowanie się ludzi związanych z uczelniami, autorytetów
naukowych – a więc elit intelektualnych, w szeroko pojęte
życie publiczne. To zjawisko ma charakter ogólny, choć w
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tych chwil za wiele. Kiedy jednak udaje mi się wyrwać od obowiązków zawodowych i publicznych, cenię przede wszystkim
kontakt z przyrodą i dobre towarzystwo. Nic bardziej mnie
nie relaksuje niż pobyt na łonie natury, najlepiej w otoczeniu
przyjaciół. Jestem osobą towarzyską i cenię tę cechę u innych.
Nie zostałem obdarzony przez naturę artystycznymi talentami
– nie gram, nie śpiewam, nie maluję – dlatego
jestem tylko odbiorcą tych dziedzin. Lubię
słuchać dobrej muzyki, obejrzeć dobry obraz,
choć nie mam pasji kolekcjonera.

Jaką rolę przypisałby Pan Profesor uczonym w trudnych
czasach transformacji, w których bez wątpienia przyszło nam
egzystować?
Ról jest wiele, każdy dobrze powinien grać
przede wszystkim swoją. Rozumiem przez to
stwierdzenie fakt taki, iż każdy powinien robić
to, w czym czuje się najlepiej. Dla jednego
pracownika wyższej uczelni będzie to dydaktyka, dla innego badania naukowe. Mamy sporo zaległości
do odrobienia i od nas zależy, jak szybko dostosujemy naszą
rzeczywistość do wysokich standardów. Użyję tu określenia,
które ostatnio dość się zdewaluowało, choć trudno bez niego
się obejść. Uczony powinien być wzorem dla swoich studentów,
młodych kolegów, wzorem postawy obywatelskiej, pracowitości itp., tego się od niego oczekuje i każdy na miarę swoich
możliwości powinien sprostać temu wyzwaniu.

Dziękuję za rozmowę.
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W 2011 prof. Leon Troniewski, jeden z najbardziej lubianych
dydaktyków jest pracownikiem Katedry Inżynierii Procesowej
na Wydziale Mechanicznym.
Urodzony w 1938 r. w Nowogródku profesor, wykładowca
akademicki, samorządowiec, specjalista w zakresie inżynierii chemicznej pracę naukową zaczął na Politechnice Śląskiej
pod promotorską opieką prof. Tadeusza Hoblera, który ukierunkował jego zainteresowania naukowe zachęcając m.in. do
podjęcia się w ramach rozprawy doktorskiej oceny warunków
wnikania ciepła przy wrzeniu wody w przepływie dwufazowym
pierścieniowym. Była to jedna z pierwszych tego typu eksperymentalnych prac w Polsce. Z opolską uczelnią techniczną związany jest od roku 1974, wkrótce gdzie obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej a
po uzyskaniu habilitacji (1977 r.) gromadzi wokół siebie grupę
młodych współpracowników z którymi zajmują się tematyką
badawczą przepływów wielofazowych. Kilku jego ówczesnych
doktorantów, obecnie już profesorów kontynuuje rozpoczęte z
promotorem badania naukowe. W 1994 prof. L. Troniewski podejmuje decyzję o wydzieleniu nowej jednostki – Katedry Inżynierii Procesowej, którą kieruje do roku 2008. Od roku 1990 jest
członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
oraz innych zacnych gremiów naukowych.
Prof. L. Troniewski aktywnie włączył się także w nurt przemian ustrojowych w kraju i w roku 1991 zostaje wybrany przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego, a przed dwie kadencje jest radnym opolskim.
Za swą działalność naukową i organizacyjną uhonorowany został wieloma nagrodami oraz odznaczeniami . W obchodzonym we wrześniu 2009 r. jubileuszu 35-lecia pracy prof. Troniewskiego na opolskiej uczelni technicznej obok politechniki
Opolskiej, współpracowników i wychowanków licznie reprezentowany był świat nauki polskiej. Wśród gości nie zabrakło
prof. Jerzego Buzka, z którym jubilat rozpoczynał pracę naukową i przez wiele ją kontynuował zanim ten nie podjął służby
publicznej premiera RP i eurodeputowanego.

Co myśli Pan Profesor o problemie odpłatności za studia,
wywołującym ostatnio sporo emocji w środowisku akademickim kraju?
Nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem o bezpłatności nauki.
Nie ma niczego za darmo, za wszystko ktoś płaci. Wykształcony
za darmo w Polsce nauczyciel płaci przez całe życie szalenie
niską pensją. Za bezpłatne studia płacimy niskim emeryturami.
Przykładów można by mnożyć. Mam wątpliwości, czy sprawę
rozwiąże wprowadzenie prostej odpłatności. Każdy, kto ma
dziecko w wieku studenckim, wie, ile kosztuje jego utrzymanie
poza domem przy tzw. bezpłatnych studiach. Wielu dźwiga ten
ciężar z trudem. Czy należy jeszcze go zwiększyć? Nie wiem,
jak pogodzić to z upowszechnianiem wyższego wykształcenia.
Ta sprawa jest skomplikowana, wymaga mądrych decyzji
i opracowania klarownego systemu kredytowego. Nie ma
gotowych rozwiązań. Wiem jednak, że takie rozstrzygnięcia
zapaść muszą przy dużej akceptacji społeczeństwa. Dużą
popularnością cieszą się ostatnio studia zaoczne, które są
odpłatne. Ludzie cenią swoje pieniądze i obecnie studenci nie
myślą już o tym, jak by umknąć z zajęć, lecz za swoje pieniądze
domagają się rzetelnej wiedzy. To cieszy.
Czym zajmuje się Pan Profesor w wolnych chwilach, jakie
hobby lub pasje je wypełniają?
Jak przystało na człowieka czynnego i aktywnego, nie mam
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Wywiad z dr inż. Elżbietą Czerwińską, dyrektorką Biblioteki Głównej
o zadaniach nowoczesnych księgozbiorów.
W tradycyjnym wyobrażeniu biblioteka to przede wszystkim
magazyny pełne książek, pomieszczenie z katalogami, okienko,
gdzie otrzymujemy zamówione wcześniej egzemplarze i zaciszna czytelnia. A przecież udostępnianie zbiorów to zaledwie
część działalności biblioteki. Proszę przybliżyć Czytelnikom
życie i funkcje uczelnianej biblioteki.

wirtualne. To właśnie bibliotekarz musi pomóc użytkownikom
w dotarciu do najświeższej informacji. Od kilku lat mówi się
nawet, że tradycyjna biblioteka zniknie ustępując miejsca wirtualnej. Nie są to li tylko gołosłowne poglądy. Takie biblioteki
już istnieją - OCLC czyli Online Computer Library Center to
wirtualna biblioteka, która w tradycyjnym rozumieniu nie
istnieje, a jej zasoby posadowione są na olbrzymim serwerze,
który gromadzi opisy katalogowe ponad dwudziestu tysięcy
bibliotek. Pozwala to najpierw bibliotekarzowi, a następnie
użytkownikowi sięgać do zbiorów odległych od siebie o setki
tysięcy kilometrów. Można na przykład tą drogą przeglądać
katalog biblioteki uniwersyteckiej w Japonii czy biblioteki
Kongresu Stanów Zjednoczonych.
U nas w kraju praca bibliotekarzy jest często dublowana,

Takie właśnie potoczne wyobrażenie o roli i funkcji biblioteki towarzyszy sporej liczbie użytkowników. Udostępnianie
zbiorów jest bardzo ważnym, lecz nie jedynym zadaniem
biblioteki, a bibliotekarz coraz częściej pracuje z czytelnikiem.
Jest to efektem rozwoju nowych technik komputerowych pozwalających nam dotrzeć do odległych nieraz serwerów, na
których posadowione są katalogi biblioteczne i czasopisma, tzw.
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co oznacza, że w wielu bibliotekach powtarzane są te same
czynności. Pracownicy od podstaw katalogują te same książki.
Ta sama pozycja skatalogowana została w naszej bibliotece,
ale również w Uniwersytecie Opolskim czy bibliotece Politechniki Wrocławskiej. Na świecie problem ten znalazł nieco inne
rozwiązanie. Część bibliotek wprowadza do komputera odpowiednie opisy książek, podczas gdy pozostałe placówki opisy
te ściągają uzupełniając je o dodatkowe, lokalne informacje,
takie jak sygnatury, numer rachunku i akcesu. To powoduje
znaczne przyspieszenie całej operacji i oszczędność sił bibliotekarzy. Naukowcy w Stanach Zjednoczonych obliczyli, że koszt
skatalogowania 1 książki wynosi około 130$. Jest to bardzo
dużo. Dlatego dąży się do tego, by wyeliminować powielanie
pracy. Wystarczy, że jedna biblioteka wprowadzi do bazy opis
katalogowy, a kupić może go 50, 100 bibliotek, czyli te, które
tę książkę mają w swoich zbiorach.
Inną formą działalności nowoczesnej biblioteki jest udostępnianie czasopism elektronicznych posadowionych na
serwerach. Mam nadzieję, że jest to kwestią kilku lat, kiedy
zaprzestaniemy gromadzenia czasopism w formie papierowej, a płacić będziemy jedynie za dostęp do czasopisma w
formie wirtualnej. Pozwoli to znacznie ograniczyć wydatki
na zakupy, a zarazem umożliwi dostęp do tych czasopism,
które rzeczywiście są wykorzystywane i poszukiwane. Opłata
za dostęp do czasopisma jest naturalnie niższa od jego ceny.
Innym sposobem udostępniania czasopism są tzw. czasopisma
abstraktowe albo spisy treści. To daje użytkownikowi możliwość
wstępnego zapoznania się z treścią artykułu bez sięgania do
całej pozycji oraz poszerza krąg penetracji.

czytelnik może więc sięgnąć także do baz informacyjnych
zawierających opisy książek wydanych w kraju w latach 19861995, informacje o artykułach w polskich czasopismach wydanych w ostatnich latach czy wreszcie dotrzeć do informacji
o światowych bazach faktograficznych i bibliograficznych
dostępnych na CD-ROM.
Jak zmienia się funkcja biblioteki w dobie ogromnych zmian
i rozwoju informacji, powszechności Internetu itp.?
Zmiany są ogromne i następują w bardzo szybkim tempie.
Wspominałam już o tworzeniu bibliotek wirtualnych, które
dostępne są poprzez sieć połączeń komputerowych, np. Internet.
Przyrost informacji jest tak intensywny - specjaliści obliczyli, że mogą informacje podwajać się w ciągu pięciu lat - że
niezbędny staje się przewodnik. Przeciętny czytelnik traci
orientację w gąszczu danych. Takim przewodnikiem jest właśnie wyspecjalizowany bibliotekarz, który potrafi zanalizować
informację, wyselekcjonować ją i wskazać tę właściwą, cenną,
wśród wielu nieistotnych. Niestety sieć internetowa przypomina
obecnie po trosze targowisko z mnóstwem towarów, wśród
których trudno znaleźć te najpotrzebniejsze i najwartościowsze. Obecność kompetentnego przewodnika - bibliotekarza
właśnie - jest niezbędna.
Najnowszą tendencją także w polskich bibliotekach jest
umożliwienie użytkownikowi wolnego dostępu do zbiorów.
Jeszcze kilka lat temu bibliotekarze wyznawali pogląd, że
ewentualny swobodny dostęp możliwy jest wyłącznie w bibliotekach publicznych. Natomiast biblioteki naukowe nadal winny
funkcjonować według zasad opracowanych przez Della Santę,
według których prawidłowo prowadzona biblioteka składa
się z magazynów, części przeznaczonej na udostępnianie,
czyli wypożyczalni i czytelni oraz pracowni bibliotecznych.
Bibliotekarstwo, zwłaszcza w Europie Zachodniej, odeszło
już od tego schematu. Biblioteka ,,pozbawiona jest murów’’.
Czytelnik swobodnie przechodzić może z działu do działu,
bo tak ułożone są książki, wybierając swobodnie w tytułach,
które go interesują. To umożliwia prawdziwe studiowanie,
gdyż czytelnik ma do wyboru wiele tytułów, do których może
sięgnąć, by stwierdzić, jak różnie autorzy przedstawiają wybrane zagadnienie. W polskim bibliotekarstwie dominuje jeszcze
biblioteka tradycyjna - czytelnik w katalogu wybiera pozycję,
wypisuje rewers, otrzymuje książkę i spotyka go rozczarowanie. Opis katalogowy nie daje bowiem pełnej informacji
o zawartości książki i czynność tę powtarzać nieraz trzeba
wielokrotnie, by uzyskać tę poszukiwaną pozycję. Pochłania
to wiele czasu i energii. Uważam, że zmierzać powinniśmy

Student lub pracownik ma do zgłębienia jakiś problem. W
tym celu udaje się do biblioteki, aby zorientować się, co na ten
temat mówi dostępna literatura. Jakie ma możliwości dotarcia
do różnych odległych nieraz źródeł?
Jest ich kilka i są różne. Zacznę od tradycyjnego sięgnięcia
do katalogu. Podstawową wiedzę w zakresie korzystania
z niego otrzymują studenci na pierwszym roku w ramach
obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. W razie potrzeby pomocą służą wyspecjalizowani pracownicy biblioteki,
a pomoc ta sprowadza się do właściwej informacji. Kiedy
poszukiwanej pozycji nie ma w naszym księgozbiorze, można
go poinformować, czy znajduje się w którejś z bibliotek Opola,
mamy bowiem CD-ROM z opisami katalogowymi zbiorów
bibliotek: Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego i
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Biblioteka nasza jest już częściowo skomputeryzowana,
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różnymi bibliotekami. Czy istotnie ma ono takie znaczenie?

do zmiany tradycyjnego schematu. Wiele liczących się w
kraju bibliotek dojrzało już do tej zmiany. W nowoczesnej
bibliotece nie potrzeba tylu pracowników w czytelniach czy
wypożyczalniach. Siły te skierować można do działów informacji, gdzie zorientowany i kompetentny bibliotekarz może
pomóc w odnalezieniu potrzebnej książki, artykułu lub udzieli
użytkownikom niezbędnych wyczerpujących wskazówek.
Udostępnianie zawartości czasopism gromadzonych na
serwerach czy wykorzystanie czasopism abstraktowych lub
spisów treści czasopism - to cechy nowoczesnej biblioteki.
Czasopisma abstraktowe to nowy sposób generacji. Czytelnicy,
którzy już mieli dostęp do czasopism abstraktowych w formie
on line na CD-ROM czy dyskietkach, nie chcą współpracować z tradycyjnymi czasopismami w formie papierowej.
Wyszukiwanie potrzebnych informacji trwa bowiem moment.
Przeglądnięcie kilku roczników zajmuje minuty, a tradycyjna
metoda pochłania miesiące.

Współpraca z innymi bibliotekami jest niezwykle istotna.
W naszym lokalnym środowisku dobrym początkiem na tej
drodze jest współpraca środowiskowa między naszą biblioteką, biblioteką uniwersytecką i wojewódzką. Pierwszym jej
wynikiem jest CD-ROM, na którym zapisane są katalogi tych
bibliotek. Teraz wystarczy, by czytelnik przyszedł do którejś z
nich, by zapoznać się z opisami katalogowymi najnowszych
pozycji zakupionych w czasie ostatnich pięciu lat, a przechowywanych i udostępnianych w wymienionych bibliotekach.
Niezwykle pożyteczną formą współpracy między bibliotekami uczelnianymi jest wzajemna wymiana własnych wydawnictw. Zaproponowana przez nas oferta, czyli produkcja
naszego Działu Wydawnictw z ostatniego roku, prawie w
całości znalazła chętnych. To oznacza zarazem, że my również
nieodpłatnie dostajemy wydawnictwa z innych ośrodków
akademickich. Wzbogaca to nasze zasoby, a
kosztuje zaledwie tyle, ile wydatków pociąga
sama wysyłka. Dodatkowo przekonuje nas
ta działalność o tym, że efekty pracy naukowej naszych pracowników znajdują uznanie
poza murami własnego podwórka. Mało
tego, otrzymałam ostatnio pismo z Uniwersytetu w Hanowerze, w którym zwracają się
do nas o nasze pozycje wydawnicze. Tę formę pracy bibliotek
należałoby upowszechniać i rozwijać.

Większość zasygnalizowanych spraw to w
naszej sytuacji kwestia przyszłości. Jak przedstawia się to w naszej uczelnianej bibliotece?
W naszej bibliotece gromadzimy jeszcze
czasopisma w formie tradycyjnej. Przyczyna
jest prosta. Dla nas prenumerata czasopism
na CD-ROM jest wciąż droższa od dotychczasowej formy.
Myślę jednak, że kwestią dwóch, trzech lat jest przejście na
gromadzenia zbiorów na CD-ROM. Nie muszę chyba udowadniać, ile miejsca tym sposobem uzyskamy. Samo gromadzenie
krążków nie wystarcza. Żeby to miało sens, musimy dysponować lepszym sprzętem. Musimy mieć więcej multimedialnych
stanowisk komputerowych, żeby w czytelni mogło jednocześnie
korzystać z tej formy kilkunastu czytelników. Jeszcze raz wracam do tego niezwykle ważnego w naszym zawodzie etapu,
jakim jest praca z czytelnikiem. Należy skierować go do właściwego serwera, gdzie potrzebne mu informacje są osiągalne.
Nie stać nas na nieograniczone zakupy, dlatego musimy umieć
wskazać zainteresowanemu, gdzie szukać tych danych, które są
u nas nieosiągalne. Tym samym coraz bardziej uwypukla się
informacyjna rola biblioteki. Dobry bibliotekarz musi umieć
wskazać czytelnikowi miejsce, gdzie znajduje się poszukiwana
pozycja - czy jest nim biblioteka uniwersytecka, czy placówka
np. w Kędzierzynie, jak również wskazać sposób jej ściągnięcia.
Poprzez zeskanowanie i przesłanie siecią Internet czy przez
wypożyczalnię międzybiblioteczną.

Jak przedstawiają się plany dotyczące jednostki, zarówno
te najbliższe, jak i sięgające dalszej perspektywy?
W najbliższych dniach rozmawiać będę z dyrektorem
administracyjnym na temat planów powiększenia naszej
czytelni, co umożliwić ma w przyszłości czytelnikom wolny
dostęp do zbiorów, które należy odpowiednio zabezpieczyć.
Każda książka będzie miała wszytą magnetyczną nitkę, co
zapobiegnie wyniesieniu jej na zewnątrz. Próba wyniesienia sygnalizowana będzie dźwiękiem. To wymaga pewnych,
wcale niemałych, nakładów finansowych, dlatego nie może
być zrealizowane od zaraz. Pracownicy biblioteki dotychczas
zajmujący się udostępnianiem będą mogli zająć się informacją, by służyć radą i pomocą czytelnikom. Jest to potrzebne
szczególnie studentom pierwszych lat. Godzin przewidzianych
na szkolenie biblioteczne jest w siatce studiów bardzo niewiele
i bardzo często młody człowiek staje bezradny wobec wielu
stawianych przez wykładowców problemów. Natomiast na
starszych latach, kiedy przychodzi już pisać pracę dyplomową,

Kilkakrotnie wskazywała Pani na współdziałanie między
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należy ułatwić studentom dostęp do aparatu informacyjnego,
którym dysponuje nasza biblioteka.
Ponadto mamy wiele innych planów. Od kilku lat funkcjonuje na uczelni Instytut Zarządzania, który wkrótce przeniesie
się do nowego budynku. Tam znaleźć powinna się także biblioteka, wyposażona w odpowiednie zbiory książek i czasopism
niezbędnych do studiowania, a także mieć dostęp do Internetu.
Bibliotekę należałoby uruchomić także w Instytucie Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji, tym bardziej że jest to
jednostka młoda, prężnie rozwijająca się, czego dowodem są
uzyskane ostatnio prawa do prowadzenia kształcenia na poziomie magisterskim. Zdaję sobie sprawę, jak wielkie są koszty
tych przedsięwzięć. Uruchomienie biblioteki - a to oznacza wyposażenie pomieszczeń, zakup książek, prenumeratę czasopism,
zakup sprzętu komputerowego, zatrudnienie minimum dwóch
pracowników - pochłonie kwotę ok. 100 000 zł. Wiem, że jest to
dużo. Wspomnę jeszcze tylko, że w zeszłym roku otrzymaliśmy
bogaty księgozbiór z biblioteki lekarskiej.
Dokonaliśmy już wstępnej selekcji zbiorów
i znaczna ich część służyć może przyszłej
bibliotece instytutowej.
Sprawą nie cierpiącą zwłoki jest stworzenie magazynu zbiorów rezerwowych.
Biblioteka nie jest z gumy i w końcu przychodzi taki moment, że magazyny są pełne.
Obliczono, że koszt przechowywania książki przez rok wynosi 2 zł. Często zdarza się,
że książka, do której nikt nie sięga przez wiele lat, nagle w
efekcie rozwoju badań i aparatury znów jest poszukiwana. To
przemawia za przechowywaniem książek, ale selekcję należy
robić systematycznie. Doradcami w tej kwestii są właśnie pracownicy naukowi. Dalecy jesteśmy jednak od przekazywania
nieużywanych książek na przemiał.
Jest powszechną praktyką przekazywanie książek, które
nie są potrzebne, nieodpłatnie innym bibliotekom, np. szkół
średnich, zawodowych czy wreszcie dawanie ich studentom.
Zanim jednak podejmuje się taką decyzję, książka przechowywana jest w magazynie zbiorów rezerwowych. Stworzenie
go jest sprawą bardzo pilną.
Zamierzeniem na najbliższą przyszłość jest udostępnienie
naszych zasobów w Internecie. Sieć MAN tworzy się i być
może w przyszłym roku będzie już gotowa, a wtedy biblioteki
Opola wyjdą z ofertą wspólnych katalogów. Byłby to jeden
zintegrowany katalog pokazujący, gdzie jest dana pozycja.
W ubiegłym roku byłam na dwutygodniowym stażu w
bibliotece uniwersyteckiej w Brukseli. Bardzo podobał mi
się tamtejszy, wspólny dla wszystkich bibliotek naukowych
zintegrowany katalog. W skomputeryzowanej wypożyczalni

czytelnik pyta bibliotekarza o jakąś pozycję, a ten w ciągu
48 godzin orientuje się najpierw, gdzie się ona znajduje, by
następnie w drodze wymiany międzybibliotecznej dostarczyć książkę, odbitkę ksero czy plik przesłany Internetem.
Wypożyczenie międzybiblioteczne i u nas - wprawdzie jeszcze tradycyjnie - poprzez rewers, ale zyskuje coraz większą
popularność, choć trwa to nie tak błyskawicznie. Co jeszcze
interesującego podpatrzyłam w Belgii? Poszczególne biblioteki
gromadziły czasopisma określonej dziedziny, udostępniając je
pozostałym. Podyktowane było to względami finansowymi.
W naszych realiach najtańszy rocznik czasopisma kosztuje
ok. 300 zł, ale są także tytuły po 5 000 zł. Specjalizacja w
gromadzeniu czasopism sprawia, że nakłady na ich zakup są
racjonalnie zużywane. Wszystkie czasopisma i tak dostępne
są czytelnikom poprzez skomputeryzowaną wymianę. Sądzę,
że to rozwiązanie warte jest powielenia u nas.

innych instytucji, do zdobywania funduszy. Występujemy o
to do ministerstwa, KBN i gdzie tylko można. Pewne nadzieje wiążemy z nawiązaną współpracą z Elektrownią Opole.
Wszystkie wymienione zamierzenia pociągają jednak ogromne
koszty. Przedstawiciel firmy Wiley, które to wydawnictwo poznać można poprzez ostatnią wystawę, pozwolił nam wybrać
książki za kwotę 500 zł. Może nie jest to rewelacyjna kwota,
ale ziarnko do ziarnka...
Kolejna wystawa także przysporzyć może nam darczyńców. Staramy się na wszystkie sposoby jakoś radzić sobie w
tej trudnej sytuacji.

O potencjale i atrakcyjności biblioteki decyduje zasobność jej księgozbiorów. Jak sprostać temu w sytuacji niskich nakładów finansowych
budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i bardzo wysokich cen książek.
Czy biblioteka ma szanse oprzeć się
wszechobecnej komercji?

Podróże są istotnie moją pasją. Nie mogę się oprzeć, aby nie
wspomnieć swojego ostatniego wyjazdu. Był to wymarzony i
kilkakrotnie przekładany wyjazd do Paryża. Nie bacząc na
uciążliwości spełniłam swoje gorące pragnienie ujrzenia
obrazów impresjonistów. Doświadczyłam prawdziwej uczty
duchowej podziwiając obrazy francuskich mistrzów. Marzę
również o wyprawie do Egiptu. Byłam już o krok od realizacji
tych zamierzeń, ale wydarzenia roku 1981 pokrzyżowały
gotowe już plany. Uważam jednak, że trzeba mieć marzenia,
a wtedy one się spełniają.
Drugą moją pasją jest, ku utrapieniu męża, praca na działce.
Wynika to pewnie z moich korzeni, które wiążą się z rolnictwem. Uprawa tego niewielkiego kawałka ziemi daje mi wiele
wytchnienia. Pracując fizycznie relaksuję się, zapominam o
absorbujących sprawach zawodowych. Ostatnio mam jednak
coraz mniej czasu na tego rodzaju odprężenia. W najbliższym

Ustawa o bibliotekach dopuszcza
pobieranie opłat za pewne usługi. Dotyczy to usług kserograficznych. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak drogi jest
papier, toner i za to użytkownicy muszą ponieść pewne koszty.
Również płatne będą pewne usługi informacyjne związane z
dostępem do baz danych. Biblioteka nie jest w stanie udźwignąć
wszystkich tych kosztów. Mamy coraz więcej użytkowników
nie będących ani studentami, ani pracownikami uczelni.
Przychodzą do nas ludzie związani z różnymi środowiskami
zawodowymi, a my powoli stajemy się placówką środowiskową.
Dostęp tych czytelników do wyspecjalizowanych baz danych
będzie musiał się wiązać z odpłatnością. Udostępnienie czytelnikom książek i czasopism w tradycyjnej formie na pewno
powinno pozostać bezpłatne.
Działalność biblioteki pochłania ogromne koszty. Kiedy
szczegółowo miałam okazję zapoznać się z odpowiednimi
materiałami, byłam zaskoczona. Rocznie jest to kwota rzędu
kilku miliardów zł (starych). Składa się na to utrzymanie
gmachu, prenumerata czasopism, zakup książek, pensje dla
pracowników. Na szczęście na prenumeratę otrzymujemy z
MEN specjalne fundusze, a zakup książek nie jest obłożony
podatkiem VAT. Mimo to zmuszeni jesteśmy, jak zresztą wiele
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czasie czeka mnie egzamin na bibliotekarza dyplomowanego
i praktycznie po uszy siedzę w literaturze fachowej. Ważna
dla mnie jest również rodzina, moja jedenastoletnia córką,
którą staram się dobrze wychować poświęcając jej możliwie
dużo czasu i dla której chcę być nie tylko matką, ale także
przyjacielem i doradcą.
Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 63
czerwiec 1997

Jest Pani doktorem chemii, ten zawód zamieniła Pani przed
wielu laty na pracę w bibliotece. Z radością udaje się Pani w
kolejne podróże, a w wolnym czasie pracuje na działce. Co
jeszcze dodać do takiej charakterystyki?

W 2011 r. dr inż. Elżbieta Czerwińska jest nadal dyrektorką
Biblioteki Głównej PO.
E. Czerwińska, absolwentka Politechniki Wrocławskiej (chemiczka), ale i dyplomowany bibliotekarz (egzamin zdany przed
Państwową Komisją Egzaminacyjną przy MEN) od 1997 roku
jest dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej. Pod
jej kierunkiem przeprowadzona została reorganizacja biblioteki oraz usprawnienie placówki poprzez komputeryzację prac
bibliotecznych. Utworzona została także biblioteka na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. W 1998 roku biblioteka uzyskała grant z
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Librarius” na przebudowę i
modernizację czytelni głównej.
Biblioteka Politechniki Opolskiej jako członek Górnośląskiego
Konsorcjum Bibliotek Naukowych bierze udział w programie
TEMPUS, w ramach którego była współorganizatorem II Konferencji nt. Elektroniczna biblioteka dzisiaj.
Dr inż. E. Czerwińska odbyła staże w bibliotekach Belgii i Hiszpanii, oraz w ramach wyjazdów edukacyjnych w bibliotekach
Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Jest autorem i współautorem 71 publikacji naukowych z dziedziny bibliotekarstwa i zarządzania biblioteką. Odznaczona
Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.

43

P ro

pag ujemy sz

d
k
e
ac un

is
h
o

ii
r
to

Prof. dr hab. inż. Jan Kubik, kierownik Katedry Fizyki Budowli
na Wydziale Budownictwa mówi o Towarzystwie Przyjaciół Nauki,
opolskich zabytkach i potrzebie ekologicznego podejścia do życia.
Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk kojarzy się przede
wszystkim z takimi spektakularnymi imprezami, jak przyznawanie wyróżnień Primus Inter Pares. Zapewne nie tylko to
wypełnia cele statutowe Towarzystwa. Czy zechciałby je Pan
Profesor przybliżyć?

dzące badania naukowe w różnych dyscyplinach. Wspólnym
miejscem spotkań, taką agorą czy forum wymiany poglądów i
dyskusji jest, a przynajmniej może być, właśnie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Natomiast celem podstawowym działalności
towarzystwa jest przede wszystkim popularyzacja osiągnięć
nauki naszego środowiska i popieranie tych kierunków działalności naukowej, które są związane z naszym regionem.
Szczególnie zaakcentowałbym tu badania dotyczące historii
regionu, przemian społecznych i kulturowych, problemów
ekologicznych i technicznych.
Początki działalności OTPN sięgają czasów odwilży w roku
1956, a jego struktura grupuje działalność w poszczególnych
wydziałach. Związek Towarzystwa z opolskim środowiskiem
naukowym ilustruje także skład zarządu. Prezesem jego jest
prof. Jerzy Pośpiech, pracownik naukowy uniwersytetu, ja
jestem wiceprezesem. Nas, jako uczelnię techniczną, szczególnie
interesuje praca wydziału nauk technicznych, który powstał

Oczywiście przyznawanie wspomnianych wyróżnień jest
jednym z wielu przejawów działalności Towarzystwa, a w
moim odczuciu naturalnym obowiązkiem jest promocja najlepszych absolwentów obu uczelni – być może w przyszłości
członków tak potrzebnej regionowi elity intelektualnej i zawodowej. Chciałbym uświadomić najpierw pewien istotny
fakt. Działające od kilkudziesięciu lat Towarzystwo jest jedyną lokalną organizacją społeczno-naukową, która łączy
z założenia wszystkich pracowników opolskiego środowiska
naukowego. To środowisko tworzą głównie, jak wiadomo, dwie
wyższe uczelnie, kształcące na różnych kierunkach, prowa-
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w 1983 roku i wydziału nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych. W nich skupieni są pracownicy naszej uczelni.
Towarzystwo grupuje pasjonatów i osoby aktywne społecznie i
naukowo. Kilkudziesięciu pracowników Politechniki Opolskiej
jest członkami Towarzystwa, zaś aktywnie działa w nim kilkunastu. Ta aktywność przejawia się m.in. zorganizowaniem
czterech seminariów pt. Ekologia a budownictwo – że posłużę
się przykładem z podwórka mi najbliższego. Jest to w znacznym
stopniu zasługa pani prof. Stefanii Grzeszczyk z naszego WB,
a zarazem przewodniczącej Wydziału Nauk Technicznych.
Raz w roku, pod warunkiem zgromadzenia potrzebnych
środków finansowych, spotykamy się – z udziałem kolegów z
Czech i Słowacji w Jesenniku, aby ocenić efekty proekologiczne
w budownictwie. Materiały z tego seminarium są wydawane,
w czym także ma znaczny udział prof. S. Grzeszczyk i niezawodna w pracy pani Małgorzata Rybak
– sekretarka Towarzystwa.

zabytków w naszym regionie. Może Pan Profesor poda kilka
szczegółów na ten temat?
Istotnie, sprawy ochrony zabytków, a szerzej dziedzictwa
kulturowego Śląska są dla mnie ważne. Zainteresowania te
wiążą się jeszcze z moją działalnością w zarządzie uczelnianej
Solidarności, kiedy na którymś ze spotkań – było to bodaj w
roku 1981 – stwierdziliśmy, że są pewne obszary, które wymagają zinstytucjonalizowanej opieki i zarazem oddziaływania
na wrażliwość społeczną. Tym obszarem jest m.in. ochrona
zabytków i ekologia. Obiektów wymagających ochrony jest
w naszym regionie bardzo wiele. Sam zabytek, niemy świadek dawnych wieków, jest często ograniczeniem dla działań
inwestycyjnych, zbędną przeszkodą. Pójdę dalej. Najprościej
byłoby wręcz pozbyć się kłopotu i zrównać go z ziemią. Celowo
używam tak drastycznego obrazowania.
Ochrona, renowacja wymaga bowiem
wielu nakładów finansowych i dlatego tak
często bywa niekochana przez decydentów.
Od 10 lat jestem przewodniczącym Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Naszym celem jest propagowanie szacunku
do historii, kultury materialnej regionu
oraz wspieranie takich działań, w wyniku
których będziemy mogli następnym pokoleniom przekazać to,
co przejęliśmy po poprzednich pokoleniach w stanie możliwie
nienaruszonym.
Żeby nie ograniczać się tylko do słów i deklaracji, powiem
tylko, że ostatnio zajmowaliśmy się, ba, wręcz walczyliśmy o
zachowanie historycznego charakteru Rynku i jego otoczenia
oraz ulicy Krakowskiej, które to miejsca poddane zostały
pracom renowacyjnym. To samo dotyczy aktualnie ulicy Szpitalnej. Przeciwstawiamy się jednostronnym dość poglądom,
reprezentowanym przede wszystkim przez grupę architektów,
którzy zapominają o historycznej warstwie odnawianych
miejsc, ich znaczeniu dla tożsamości Opola.
Prawda jest taka, że dbałość o zachowanie walorów historycznych często ustępuje wobec kryteriów ekonomicznych
i mody.
Niejednokrotnie prostuję całkiem błędne pojęcia dotyczące
regionu, ludzi, ich kultury.
Historia tej ziemi sięga bowiem głęboko, a kultura materialna, którą odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach,
wymaga troski i szacunku. To wszystko mieści się właśnie w
celach działalności Towarzystwa.
Opole stało się miastem akademickim, a w tej sytuacji
szczególnej wagi nabiera właśnie to, co historyczne, pokryte

Już po raz kolejny wojewoda wręcza te
dość prestiżowe wyróżnienia. Czy tytuł
ten ma wpływ na przyszłe drogi zawodowe uhonorowanych? Czy prowadzone
są badania w tym kierunku?
Osobiście nie prowadzę takich badań, gdyż leży to poza
zakresem moich kompetencji naukowych. Mogę stwierdzić
jednak, że wielu spośród wyróżnionych to obecnie młodzi i
mobilni pracownicy nauki, którzy wybierając uczelnię jako
miejsce pracy rozpoczęli już swoją działalność naukową i
dydaktyczną. Wymienię tu choćby panią J. Świrską, laureatkę
sprzed trzech lat, która obecnie kończy pracę doktorską.
Procedura zakładająca wskazanie przez dziekana najlepszych absolwentów jest jak widać skuteczna.
Inną sprawą jest to, jak do tego wyróżnienia odnosili się
dotychczas pracodawcy. Ten zaszczytny tytuł nie ma bezpośredniego przełożenia na ofertę pracy. Tu rządzą twarde
prawa rynku, lecz wiem z doświadczenia, że dobry student
najczęściej nie ma problemów ze znalezieniem atrakcyjnej
pracy. Wielu z tych, których znam, sprawdziło się zawodowo
i to nie tylko w kraju, lecz i za granicą. W krótkim czasie należy i tu spodziewać się dużych zmian, gdyż konkurujące na
rynku firmy będą – podobnie jak na Zachodzie – potrzebować
najlepiej wykształconej kadry.
Poza pracą – działalnością zawodową, czyli pracą dydaktyczną i naukową w Politechnice Opolskiej oraz we wspomnianym Towarzystwie, nieobce są Panu sprawy ochrony
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patyną czasu. Co jednak kłóci się z nieraz krzykliwą, pozorną
nowoczesnością. Opolska starówka, jej oryginalny charakter,
stać się powinna oczkiem w głowie władz, gdyż świetnie komponuje się z uniwersyteckim charakterem miasta.

budowli. Utrzymujemy także kontakty z Instytutem Fizyki i
Budowli – najstarszej uczelni technicznej TU w Wiedniu i z
Uniwersytetem w Innsbrucku.
Jednak największą szansę dla powszechnej i roboczej współpracy naukowej upatruję w intensywnych kontaktach z najbliższymi nam kulturowo sąsiadami z Czech i Słowacji. Do
realizacji tego zamysłu stworzona została Komisja Inżynierii
Budowlanej przy o/PAN w Katowicach, która za aprobatą
prezesa PAN skupia profesorów od inżynierii budowlanej z
Polski, Czech (Praga, Brno, Ostrawa) i Słowacji (Bratysława,
Žylina, Koszyce). W chwili obecnej trwa wymiana naukowa
pracowników i cieszy się ona dużym zainteresowaniem w
środowisku. Efekty są tym bardziej obiecujące, że na realizację
tej współpracy katedra otrzymała grant na 17 stypendiów
naukowych z fundacji CEEPUS. Niedawno gościliśmy w naszym wydziale kolegów z Brna, Ostrawy, Žyliny, Bratysławy i
Pragi. Stwierdzić muszę z satysfakcją, że jesteśmy ośrodkiem
na tyle atrakcyjnym, że to do nas zaczynają przyjeżdżać na
staże naukowe.
Pragnę zwrócić uwagę, że w bliskim stosunkowo sąsiedztwie
znajdują się trzy potężne międzynarodowe centra naukowe –
Berlin z 4 uniwersytetami, Praga i Wiedeń. To usytuowanie
stwarza możliwości i trzeba umieć je wykorzystać w dobrym
znaczeniu tego słowa. Osobiście wyznaję pogląd, że współpraca
przynosi największe efekty, kiedy ma stały, a więc roboczy
charakter. Niezbyt mnie przekonują sporadyczne wyjazdy do
odległych, nieraz egzotycznych ośrodków.
Regularne kontakty naukowe, pożyteczne dla obu stron – to
jeden z celów, do którego zmierzam jako kierownik Katedry
Fizyki Materiałów.

Pracownik naukowy współczesnej doby zainteresowany
jest nie tylko wąską dziedziną własnej naukowej twórczości,
lecz żyje także sprawami środowiska. Pana pasją są również
sprawy ekologii. W jakim kontekście?
Dla mnie ten związek wydaje się oczywisty. Trudno oderwać ludzką działalność od środowiska, w którym się żyje.
Wyrabianie świadomości, że każdy produkt naszego działania
technicznego powinien być tak wykonany, że po okresie przydatności można będzie go zutylizować, wydaje się powinnością
każdego człowieka zajmującego się nauką i dydaktyką. Przed
takim podejściem zakładającym troskę o racjonalne użytkowanie surowców i energii nic nas nie uchroni. Natomiast
fakt, że zajmują się tym ludzie z wyższej uczelni, jest logiczny
i oczywisty. Dowodem na to, że sprawy ochrony środowiska
i mądrej gospodarki jego zasobami leżą w spektrum naszych
zainteresowań, jest choćby cykl seminariów, o których wcześniej wspomniałem – Ekologia a budownictwo. Zajmujemy
się tym nie tylko okazjonalnie. Obecnie nie sposób odejść od
problemu ekologii, bo tego wymaga samo życie.
Katedra, którą Pan kieruje, prowadzi dość ożywione kontakty, także zagraniczne. Z którymi ośrodkami i jakie są efekty
tej działalności?
Współpraca, wymiana doświadczeń z uczelniami w naturalny sposób stymuluje ich rozwój.
Katedra nasza podpisała umowy o współpracy z Instytutem
Fizyki Budowli TU Drezno, katedrami mechanik z Brna, Bratysławy i Ostrawy oraz Katedrą Modelowania Matematycznego
Uniwersytetu we Lwowie. Z tej współpracy wynikają wspólne
publikacje, a o intensywności tych kontaktów świadczy m.in.
fakt, iż jestem po raz kolejny recenzentem pracy doktorskiej
pisanej w TU Drezno. Posiadam robocze kontakty z fizykami
budowli jako członek stałej Europejskiej Konferencji Fizyków
Budowli. Jestem także członkiem Euromechu (European Mechanics Society) czy też najstarszej organizacji mechaniki i
matematyki stosowanej – GAMM. Udział w spotkaniach
naukowych tych organizacji pozwala mi mieć dobre rozeznanie
w aktualnych trendach rozwojowych termomechaniki i fizyki

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 67
grudzień 1997

W roku 2011 prof. Jan Kubik nadal pracuje w Katedrze Fizyki Budowli, którą przez wiele lat kierował i rozwijał, a od
niedawna powierzył ją swojemu naukowemu wychowankowi i
następcy prof. Jerzemu Wyrwałowi. Aktywnie działa na rzecz
ratowania opolskich zabytków, od lat angażuje się również w
propagowanie dokonań śląskich noblistów, zwłaszcza wśród
młodych mieszkańców Opola i Opolszczyzny.
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Wywiad z drem Tadeuszem Zaleskim, dyrektorem Departamentu
Informacji i Promocji w KBN i rzecznikiem prasowym
przewodniczącego KBN, o promocji, strategii i aspiracjach komitetu.
Od niedawna kieruje Pan Departamentem Informacji i
Promocji w Komitecie Badań Naukowych, a praktycznie tworzy
go od podstaw. Jakie cele przyświecać będą jego działalności?

zdradzam kuchnię - ukierunkowanie informacji i promocji
w trzech głównych nurtach. Pierwszy to - co jest pewnym
novum - adresaci wewnętrzni, czyli pracownicy urzędu Komitetu Badań Naukowych. To oznacza 750 ambasadorów
sprawy, rzeczników - niekoniecznie prasowych - urzędu KBN.
Ich zaangażowanie w pracę i silna motywacja jest niezmiernie
istotna. Jednym z moich pierwszych spostrzeżeń - choć pracuję
tu zaledwie dwa miesiące - jest to, że jest to zespół bardzo wielu
kompetentnych i zaangażowanych ludzi. Nie powiedziałem,
że dotyczy to wszystkich, lecz bardzo wielu. Fakt tak dobrze
zorganizowanego zespołu, z licznymi świetnymi fachowcami,
bardzo mnie cieszy i tym bardziej mobilizuje. Kolejni adresaci
roboczo nazwani zostali nazwani konsumentami środków
KBN. Pod tym określenie należy rozumieć liczną rzeszę ludzi
nauki. Od kadry kierowniczej uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, jednostek PAN, do zespołów badawczych, a także
poszczególnych naukowców. Tu też mieści się pewne nowatorstwo. Mianowicie w tym nurcie ujęci są nie tylko polscy uczeni,
lecz także uczeni zagraniczni, polskiego pochodzenia. Wreszcie
trzeci kierunek działań informacyjno-promocyjnych ujęty pod
również roboczą nazwą, to adresaci zewnętrzni. Czyli wszyscy.
Dość symptomatyczne było dla mnie pytanie usłyszane od któregoś z redaktorów, bądź co bądź, gazet akademickich - gdzie
mieści się KBN?! Pójdźmy na ulicę i spytajmy przypadkowego

Wśród dwunastu priorytetowych zadań, jakie Komitet
wyznaczył sobie na ten rok, aż dwa dotyczą promocji i informacji. To - jak sądzę - w dużej mierze oddaje wagę tego
zagadnienia. Dotychczasowi przewodniczący nie doceniali
jakoś jego znaczenia. Sam departament powołany został 7
kwietnia, zaś publikacja o tym nastąpiła 20 kwietnia i de facto
od tego momentu mówić można, że departament zaistniał.
Pierwszym zadaniem, jakie postawiono przed zespołem jego
pracowników, było opracowanie pełnej strategii działań informacyjno-promocyjnych Komitetu. Ten dokument jeszcze nie
ujrzał światła dziennego, lecz prace są już na ukończeniu. Jak
sądzę, za około 10 dni, tj. pod koniec maja przedstawię go do
akceptacji przewodniczącemu. Odbyłem już w tej sprawie liczne
konsultacje, zbierając cenne uwagi od dyrektorów wszystkich
departamentów, czego wymaga procedura. Po zaakceptowaniu go przez przewodniczącego za kolejne trzy do czterech
tygodni stanie się on oficjalnym dokumentem Komitetu. Nie
omieszkam oczywiście rozesłać tego w formie komunikatów
prasowych także do redakcji gazet akademickich. Proponujemy w tym dokumencie - tu już troszkę uprzedzam fakty i
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Czy w świetle wymienionych tu zadań i strategii informacyjnej redakcje liczyć mogą na przychylne rozpatrzenie wniosków
o dofinansowanie wydawania gazet akademickich?

Zmiana czy też stworzenie go? Jeśli wziąć pod uwagę wspomnianych wcześniej adresatów zewnętrznych, to musimy go
dopiero stworzyć. W przypadku konsumentów środków KBN
- to będzie zapewne tylko zmiana. Image ten do tej pory był
nie najlepszy, oględnie mówiąc. Wynikało
to zapewne z dwóch powodów - niezrozumienia celów misji Komitetu, a po drugie
braku skoordynowanych działań w tym
kierunku. Tak prosty zabieg, jak stworzenie jednolitej identyfikacji graficznej
urzędu, już jest krokiem we właściwym
kierunku. Nie twierdzę, że nic dotychczas nie zostało zrobione,
lecz były to działania niewystarczające.

Pod warunkiem ścisłego udokumentowania, że gazeta służy
promocji nauki, co nie zawsze przecież leży w profilu gazety
uczelnianej. Komitet przewidział niewielką
„działkę” środków przeznaczonych na promocję nauki w mediach, lecz konsekwentnie
przestrzegać będziemy wspomnianych kryteriów rozpatrując składane wnioski. Zarezerwowane na ten cel środki skierowane
zostaną na dofinansowanie tych czasopism
naukowych, programów np. telewizyjnych czy imprez, które
istotnie promować będą i popularyzować naukę, i to możliwie
w szerokim zakresie.

W jaki sposób przedstawione tu zadania będą realizowane?

Dziękuję za rozmowę.

Jednym ze sposobów jest - o czym już mówiłem - ustalenie
jednolitej szaty graficznej dla wszystkich wydawnictw Komitetu.
Kolejnym - włączenie mediów elektronicznych. W tym mieści się
więc witryna internetowa KBN, która obecnie jest przykładem
raczej radosnej twórczości. Wkrótce i ona podporządkowana
zostanie również jednolitej identyfikacji. Dalej wymieniając
- wykorzystywanie poczty elektronicznej - co już ma miejsce
i mam nadzieję przynosi owoce - w docieraniu z ważnymi
informacjami. Inne sposoby, to stworzenie listy dystrybucyjnej,
co oznacza, że po wpisaniu się na wspomnianą listę na pewno
otrzyma się komplet informacji. Chciałbym tym sposobem
dotrzeć do komputerów jak najliczniejszej grupy naukowców.
Byłbym szczęśliwy, gdyby liczyła ona ok. 50 tys. adresów. W
naszą strategię wpisane jest także użycie jednej strony w telegazecie (bodaj nr 140), która będzie wyłącznie do użytku
Komitetu Badań Naukowych.

Wiadomości Uczelniane nr 70
maj 1998
Obecnie (w 2011 r.) jest koordynatorem, a wcześniej pomysłodawcą Bałtyckiego Festiwalu Nauki - odbyło się już 9 edycji. Doktor fizyki drogę zawodową zaczynał na Uniwersytecie
Gdańskim. W 1991 roku powołał do życia Gazetę Uniwersytecką, był inicjatorem i twórcą pierwszego z corocznych spotkań
redaktorów gazet akademickich. Jesienią 1991 roku stworzył i
poprowadził pierwszy w Polsce Ośrodek Informacji i Promocji,
stanowiący punkt odniesienia dla wielu podobnych działań na
innych uczelniach oraz rzecznikiem prasowym Uniwersytetu
Gdańskiego. Po odejściu z Uniwersytetu Gdańskiego przez jakiś czas pracował w wydziale informacji, współpracy i promocji
miasta Gdańska, jako zastępca naczelnika. Przez przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, prof. Andrzeja Wiszniewskiego powołany został na dyrektora departamentu Informacji
i Promocji, którzy zbudował od podstaw i rozwinął w nowoczesną i prężną jednostkę doskonale rozumiejąc jak ważna dla
nauki jest jej promocja. Od pierwszego (zorganizowanego w
1993 r. w Gdańsku) spotkania redaktorów gazet akademickich
uczestniczy w każdym kolejnym. Przez przyjaciół z prasy akademickiej obdarzony przydomkiem „ojca założyciela”.

Czy mógł Pan przedstawić w największym skrócie podstawowe kierunki działań Komitetu?
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Dlaczego tak ważna jest zmiana image Komitetu Badań
Naukowych?

W s z y s t k i e mu w

Kierunki te sprecyzowane są w ustawie o KBN. To jest
przede wszystkim tworzenie strategii i polityki naukowej całego
państwa, zarówno aktualnej, jak i przewidzianej na przyszłość,
wskazywanie na potrzeby finansowe nauki i wnioskowanie o
przyznawanie niezbędnych środków z budżetu. Niestety, na
tym polu Komitet z roku na rok ponosi sromotną porażkę, gdyż
zawsze otrzymuje mniej, niż wnioskował. Nie mniej ważne
sprawy to opracowanie odpowiedniej polityki innowacyjnej,
uporządkowanie spraw prawnych w sferze nauki, ale również
integracja europejska oraz zmiana struktury organizacyjnej
wielu jednostek związanych ze sferą nauki i badań naukowych.

człowieka, co to jest KBN? Usłyszymy wpierw upewnienie, czy
chodzi o KPN? Kiedy przeciętny człowiek wiedział będzie, co to
jest Komitet Badań Naukowych i czuł, że inwestowanie w naukę
się opłaca, to wicepremier Balcerowicz zapewne zdecyduje się
dać 1% PKB na naukę. Nie obecnie, kiedy taką presję wywiera
w skali kraju 70 tys. ludzi bezpośrednio zainteresowanych. To
jest zadanie na lata. Temu służyć ma na przykład festiwal
nauki, jak również, a może przede wszystkim - media. To są
podstawowe, w telegraficznym skrócie przedstawione zadania,
do realizacji których powołany został departament.
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Rozmowa z profesorami Janem Vrbką, Ludkiem Ptačkiem
i Józefem S. Suchym na temat współpracy
Politechniki Opolskiej oraz Vysoké Učeni Technické v Brnĕ.
Wydział Budowy Maszyn VUT i Wydział Mechaniczny
opolskiej uczelni technicznej utrzymują od lat ożywione kontakty
naukowe. Kiedy i jak współpraca ta została zapoczątkowana?

Elektromechanicznych z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, co w głównej mierze jest zasługą prof. P. Wacha, który, w
czasach gdy był rektorem, wiele uwagi poświęcał tym sprawom.

Jan Vrbka: Najwięcej o pierwszych kontaktach i początkach
współpracy powiedzieć mogliby ci, którzy ją nawiązywali. Dość
stwierdzić, że trwają one z różnym natężeniem od niemal
20 lat. Obydwie uczelnie łączy formalna umowa współpracy,
lecz sam dokument znaczyłby niewiele, gdyby nie stała za
tym praca konkretnych osób. Przede wszystkim powiedzieć
mogę, jak wspomniane partnerstwo wygląda z perspektywy
wydziału, którego jestem dziekanem. Otóż pracownicy naszego
wydziału utrzymują kontakty z Katedrą Materiałoznawstwa i
Technologii Bezwiórowych, kierowaną przez prof. J. Suchego, a
także Katedrą Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, którą
kieruje prof. E Macha – obydwie jednostki wchodzą w skład
Wydziału Mechanicznego. Mamy również dobrze funkcjonującą
współpracę z Katedrą Automatyzacji i Diagnostyki Urządzeń

Ludek Ptaček: Ja dodam, nieco żartobliwie, że wszystkiemu
winni są odlewnicy, ponieważ pracownicy tej właśnie branży
nawiązali pierwsze kontakty naukowe z Politechniką Śląską,
a było to w latach 70. Pomysł realizacji wspólnych planów
naukowych zainteresował obydwie strony i tak to się zaczęło. Z
czasem dołączyli do nas – poprzez własne kontakty z uczelnią
w Gliwicach – naukowcy z Opola, stając się powoli samodzielnym partnerem w tych kontaktach. W roku 1982 podpisane
zostały wspomniane stosowne formalne dokumenty wiążące
WSI w Opolu oraz VUT w Brnie „umową o współpracy”. Po
krótkim okresie niewielkiego zastoju, w 1985 roku, następuje
reaktywowanie umowy i od tego czasu nasze wzajemne kontakty wzbogacają się o coraz nowe inicjatywy. Współpraca ta
nie dotyczy oczywiście całego wydziału w równym stopniu,
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lecz poszczególnych jednostek czy wręcz zespołów badawczych.
Najbliższym partnerem we wspólnych działaniach naukowych
dla Katedry Odlewnictwa wchodzącej w skład Instytutu Nauki o
Materiałach VUT jest Katedra Materiałoznawstwa i Technologii
Bezwiórowych z Opola, należąca do tej samej co i my branży.

Chciałam jeszcze wrócić do wspólnych konferencji naukowych. Kto w nich uczestniczy i jaka jest ich formuła?
L.P.: Kiedyś zainicjowane wspólne konferencje weszły już
na stałe do kalendarza imprez naukowych. Uczestniczą w nich
pracownicy trzech uczelni: z Brna, z Politechniki w Ostrawie
oraz z Politechniki Opolskiej. Konwencja tych spotkań jest taka,
że większość referatów prezentowana jest w postaci posterów,
natomiast wykłady głoszą tylko doktoranci z wymienionych
trzech ośrodków. Tym sposobem staje się ona forum, na którym
przedstawić się mogą doktoranci. Konferencja ta w środowisku
jest bardzo wysoko ceniona i cieszy się dużym uznaniem specjalistów. Wszystkie referaty ukazują się
potem w formie zeszytu naukowego
Politechniki Opolskiej i ta publikacja
jest ceniona w Czechach na równi
z samą konferencją, jeśli nie wyżej.
Ostatnio do naszego grona chce dołączyć także Instytut Nauki o Materiałach czeskiej Akademii Nauk, a cała
impreza rozrasta się coraz bardziej,
co powoli zaczyna być już pewnym
problemem. Ostatnia, z powodu terminu, w którym się odbywała, zwana bożonarodzeniową, poświęcona
została metodom oceny struktury oraz własnościom materiałów,
a miała miejsce w Komorni Lhotka niedaleko Ostrawy.

Józef S. Suchy: Właściwie dwie z nich: Katedra Nauki o
Materiałach oraz Katedra Odlewnictwa kontakty z opolską
uczelnią zacieśniły najbardziej. Główny ciężar współpracy
ponosi jednak katedra, którą kieruje prof. L. Ptaček, a nasze
wzajemne relacje dawno przekroczyły ramy, jakie wyznacza
formalna umowa. Powiem więcej, to dzięki osobistym cechom
charakteru profesora i jego małżonki
przerodziły się one w serdeczne koleżeństwo. Trudno zapomnieć choćby takie wydarzenie, gdy w czasie
kolejnej konferencji organizowanej
przez nas w Szczyrku (dodajmy, że
były to czasy, kiedy poza wiedzą
naukową niewiele więcej mogliśmy
zaoferować uczestnikom) państwo
Ptačkowie całą potrzebną aprowizację przywieźli po prostu ze sobą.
Odbywaliśmy także spotkania, teraz
już owiane mgiełką romantycznej
przygody, które z konieczności politycznej musiały odbywać się
poza uczelnią, gdzie na przysłowiowej serwetce rozpisywane
były skomplikowane zagadnienia naukowe.
Ponadto prof. Ptaček już od sześciu lat jest profesorem naszej
uczelni, gdzie realizuje w pełnym znaczeniu tego słowa pracę
dydaktyczną i naukową. Mało tego, często towarzyszy mu
żona – wybitny specjalista z zakresu metalografii – i na ćwiczenia laboratoryjne przywozi swoje „wzorki”, by przedstawić
je studentom.

Jakich terminów czy zagadnień dotyczą wspólnie prowadzone
badania naukowe?
L.P.: Współpraca z PO jest dość bogata i dotyczy, jak wspomniałem, wielu zagadnień. Wśród nich wymieniłbym badania
nad segregacją domieszek w stopach odlewniczych czy budową
modeli matematycznych opisujących wspomnianą segregację
oraz takich, które pozwalają na projektowanie stopów o planowanej strukturze. Interesują nas szczególnie te zjawiska, które
mają wpływ na własności techniczne i użytkowe stopów, a
zwłaszcza powstające w trakcie tworzenia się struktury stopów,
czyli podczas procesów krystalizacji i krzepnięcia.
Od paru lat prowadzimy także badania, w których uczestniczy dr Adam Micker, nad stabilnością frontu krystalizacji
w niskoaluminiowych stopach cynku. Badamy także, co jest
domeną prof. Stanisława Króla, zjawiska korozji.
Należy jeszcze dodać i to, że prof. J. Suchy prowadzi u nas
przedmiot modelowanie procesów termokinetycznych. Był także
promotorem dwóch prac dyplomowych naszych studentów z
inżynierii materiałowej na temat zastosowania metod komputerowych.

L.P.: Uzupełniając wcześniejszą wypowiedź, chciałbym
podkreślić, że to dość ogólne pojęcie, jakim jest współpraca, w
praktyce oznacza regularne spotkania, w czasie których pracownicy z naszych ośrodków wymieniają poglądy, uczestniczą
we wspólnych konferencjach naukowych, stanowiących świetne
forum do prezentacji tego, co się w branży dzieje, a ponadto
integrują środowisko, co także ma duże znaczenie.
J.S.: Dla nas kontakt z uczelnią w Brnie jest szczególnie cenny
ze względu na dostęp do świetnie wyposażonych laboratoriów,
ze specjalistyczną, bardzo nieraz kosztowną i unikalną aparaturą. Duże znaczenie ma także fakt, że wyjeżdżając służbowo
do naszych sąsiadów korzystać możemy z ich świetnej bazy
noclegowej, co jest dla nas ważne nie tylko ze względów finansowych, lecz i organizacyjnych.
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J.S.: Bardzo istotną dla nas sprawą w całej współpracy jest
dostęp do laboratoriów w Brnie. Ich wyposażenie, na które
składają się np. mikroskopy elektronowe czy mikroanalizatory
rentgenowskie, to najnowocześniejsze urządzenia na europejskim
poziomie. Muszę przyznać, nawet z pewnym zmieszaniem, ze
nasi koledzy z Brna udostępniają nam swoje laboratoria. Bez
przeszkód, i – co jest powodem mojego zmieszania – nie bardzo
stać nas, by za to płacić. Oni podchodzą do tej sprawy wręcz
altruistycznie i nie domagają się zapłaty.

gałem tego jako bariery, lecz pewne novum, które obie strony
musiały sobie przyswoić. Bardzo szybko przeszliśmy nad tym
do porządku, tym bardziej iż w stopniu podstawowym władam
językiem swoich sąsiadów. Do studentów mam stosunek bardzo
życzliwy, stąd wkrótce nawiązaliśmy nić porozumienia i uwagę
naszą wypełniały sprawy merytoryczne. Swoją pracę dydaktyczną zaczynałem w Opolu ze studentami studiów zaocznych.
Miałem szczęście trafić na grupę ludzi bardzo zainteresowanych
wykładanym przeze mnie przedmiotem, stąd nie dostrzegłem
większych problemów z realizacją dydaktyki.

L.P.: Nie dramatyzowałbym, udostępniamy swoją aparaturę
także uczonym z Ostrawy czy Pragi, gdyż istotnie dysponujemy bodaj najlepszymi laboratoriami w Czechach z zakresu
inżynierii materiałowej, lecz to nie powód, aby zamykać się
przed innymi. Należy być, zwłaszcza w nauce, otwartym na
kontakty ze światem.

J.S.: W pełni podzielam zdanie prof. Ptačka. Moje doświadczenia w tym zakresie – a ja także prowadzę zajęcia dydaktyczne
z czeskimi studentami – są bardzo podobne. Problem sprowadza
się głównie do tego, aby na początku podać pewne podstawowe, potrzebne do właściwego zrozumienia słownictwo. Moim
zdaniem taka sytuacja ma nawet pewne zalety, gdyż terminy,
którymi będziemy się posługiwać, podaję studentom po czesku,
po polsku i po angielsku, co po pierwsze eliminuje ewentualne
nieścisłości, a ostatecznie wzbogaca ich zasób przyswojonej
terminologii naukowej. Jako literaturę przedmiotu zwykle polecam podręczniki akademickie napisane po angielsku, co może
dać jedynie dobry skutek. Nawiązanie właściwego kontaktu ze
studentami to naprawdę kwestia dwudziestu minut, w czasie
których wykładowca i studenci „dogrywają się”, a dalej wszystko
biegnie już bezproblemowo. Fakt, że wykładowca podchodzi z
zagranicznego ośrodka, na pewno nie pogarsza jakości procesu
dydaktycznego. Ponadto w osobie L. Ptačka zyskaliśmy – jako
katedra – jeszcze jednego profesora mianowanego, to ma duże
znaczenie.
Chcę wspomnieć jeszcze o jednej sprawie, otóż prof. Ptaček
zrobił dla polskich studentów rzecz zupełnie nową. Przygotował
komplet pomocy dydaktycznych do wykładów z prowadzonych
przez siebie przedmiotu. Dokładnie mówiąc, są to wyniki obserwacji materiałów dokonywane przy pomocy mikroskopów
znajdujących się w laboratorium w Brnie. Mam nadzieję, że w
niedługim czasie uda się te materiały odpowiednio przygotować,
aby mogły zostać wydane w formie skryptu. Jest to coś zupełnie
innego od tego, co zazwyczaj znajduje się w podręcznikach.
Dlatego tak zależy mi, aby wspomniane wyniki badań zostały
opublikowane. Analogicznie, problematyka, którą przedstawiam
czeskim studentom, to efekty naszych doświadczeń w zakresie
symulacji komputerowej. W Polsce te badania prowadzone są na
dość wysokim poziomie, a środowisko naukowców zajmujących
się tymi sprawami jest mocne, dlatego studenci uczestnicząc w
zajęciach mają dostęp do najnowszych osiągnięć w tym zakresie.

J.S.: Mówiąc o badaniach naukowych, należy dodać, że katedra prof. L. Ptačka jako jedna z nielicznych zajmuje się także
zagadnieniami z historii sztuki, a konkretnie budową stopów,
z których wykonane zostały przedmioty sztuki użytkowej pochodzące m.in. z wykopalisk archeologicznych.
Czy współpraca, o której mówimy, obejmuje także studentów?
J.S.: Oczywiście, choć w nieco mniejszym zakresie. Bardzo
istotne jest to, że realizujemy wspólny program CEPUS. W jego
ramach następują wymiany studentów. Gościliśmy w Opolu
grupę studentów z Czech i wzajemnie – młodzież z opolskiej
uczelni poznać mogła środowisko akademickie z Brna i Ostrawy.
Korzystając z uprzejmości gospodarzy mogli zwiedzić uczelniane
laboratoria, zobaczyć, w jakich warunkach socjalnych odbywają
studia Czesi czy być w niektórych zakładach przemysłowych.
Poza tym podobne kontakty na pewno integrują środowiska
bliskiego sąsiedztwa.
L.P.: Od kilku lat, jak wspomniałem, prowadzę zajęcia z
polskimi studentami i choć w tym roku nie mam żadnego
polskiego dyplomanta, to prowadziłem już prace dyplomowe i
mam na swoim koncie – jeśli można użyć tego określenia – kilku
wypromowanych polskich inżynierów.
Jak przyjmowali studenci, zwłaszcza na początku, fakt, że
wykład prowadzić będzie profesor z zagranicznego ośrodka? Jak
pokonana została bariera językowa? Wprawdzie nasze języki
są blisko spokrewnione, lecz gdy chodzi o ścisłą terminologię
naukową, czy nie rodziło to pewnych problemów?

Czy realne jest, aby studenci uczelni tak ściśle współpracujących ze sobą mogli bezproblemowo zmieniać miejsce studiów,

L.P.: Na początku było dość wesoło, choć nigdy nie postrze-
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np. zaczynając je w Opolu, a kontynuując w Brnie?

renomowanych światowych firm nastawionych na nowe technologie niejako automatycznie uruchomi współpracę, a uczelnia
zyska na tym coś więcej niż tylko pieniądze z wynajmu. VUT
na park przeznaczyła większość swoich rezerw terenu. Jesteśmy
akcjonariuszami parku technologicznego i na tym właściwie
kończą się nasze pożytki. Firmy, które zainstalowały się na
wspomnianym terenie, prowadzą działalność głównie handlową,
a współpraca z nimi najczęściej sprowadza się do sporadycznych
zleceń na wykonanie szybkich ekspertyz. Wprawdzie sąsiedztwo
przedstawicielstw znanych firm tuż obok uczelni technicznej,
na jej terenie, sprawia dobre wrażenie, nie spełniło ono jednak
pokładanych w nim nadziei.

J.V.: Myślę, że jest to realne, choć nie od razu. Zmierzamy
do tego, aby u siebie stworzyć odpowiednie ku temu warunki.
Sprawa ta jest już dobrze rozwiązana w krajach Unii Europejskiej, a służą temu specjalne programy. W niektórych z nich
staramy się też uczestniczyć. Wszystko jednak zależy od tego, czy
kierunki studiów prowadzone w różnych uczelniach będą kompatybilne. Temu służy tzw. system kredytowy. Muszę przyznać
z zadowoleniem, że uczelnia w Brnie ma już za sobą sprawy
formalne związane z wprowadzeniem systemu kredytowego,
a więc sprawa staje się coraz bardziej realna. Dodam jeszcze,
że niedawno wpisani zostaliśmy także do rejestru FEANI – o
ile wiem – polskie uczelnie techniczne uporały się z tym już
parę lat temu. Jak widać, idea, w myśl której student płynnie
zmienia nie tylko uczelnie, ale i kraj, w którym studiuje, jest
już wcale nie tak odległa. Dużo zależy także od nastawienia
władz poszczególnych uczelni. Kontakty, które utrzymujemy,
wspólnie prowadzone badania, organizowane konferencje i
spotkania naukowe na pewno ułatwiają urzeczywistnienie
wielu zamierzeń, jak choćby wspomniana wymiana studentów.

J.S.: Dla nas przykład czeskiej uczelni jest wielce pouczający,
gdyż idea tworzenia w kraju parków technologicznych ma wielu
zwolenników. Została pomyślnie zrealizowana w ramach programu PFARE we Wrocławiu. Warto mieć na uwadze pułapki,
jakie niesie pomysł, aby park nie przekształcił się wyłącznie w
jedną, wielką hurtownię. Motorem stymulującym rozwój takiego
parku technologicznego może być np. kształcenie ustawiczne, tak
bardzo popularne w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie stale
uzupełniać i podnosić swoje kwalifikacje może bardzo liczna
grupa ludzi. W naszych realiach nie ma takich wzorców, stąd
pewnie i tendencja przeradzająca ambitne założenia w działalność handlową. My w Opolu także nosimy się z zamiarem
utworzenia parku technologicznego, licząc na firmy, z którymi
już nawiązaliśmy kontakty, np. LECO czy Siemens, stąd z
prawdziwą uwagą słuchamy o waszych doświadczeniach.

Czy owocem współpracy między uczelniami są również
wspólne projekty badawcze?
J.S.: Jeśli chodzi o duże europejskie projekty badawcze, to
mogę powiedzieć, że złożyliśmy stosowne wnioski i czekamy
na ich pomyślny finał. Mamy natomiast grant przyznany przez
polski Komitet Badań Naukowych, a realizowany w Katedrze
Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, którego głównym autorem jest prof. Zbigniew Górny, a w realizacji tego
przedsięwzięcia naukowego uczestniczy także prof. Ludek Ptaček.
Przez jakiś czas nawet nosiliśmy się z zamiarem uczynienia go
kierownikiem tego grantu i choć ostatecznie odstąpiliśmy od
tego, to praca naszego czeskiego kolegi stanowi ważną część
całego projektu.

Czy uczelnia współpracuje także z przemysłem?
J.V.: Oczywiście, łączy nas wieloletnia, dobrze zorganizowana
i owocna współpraca z wieloma zakładami przemysłowymi
na podstawie zawartych kontraktów. Z większych wymieniłbym fabrykę Skody, która jest naszym najlepszym partnerem.
Właściwie utrzymujemy stałe kontakty z większością dużych i
znanych zakładów przemysłowych, nie tylko krajowych, choć
stwierdzić muszę, iż z rodzimymi, czeskimi zakładami układa
się ona najlepiej.

L.P.: W Brnie prowadzone są prace finansowane przez stronę
czeską, w których uczestniczą nasi partnerzy z opolskiej uczelni.
Nie udało nam się, na razie, uzyskać w pełni wspólnego grantu,
choć jak wspominaliśmy, mamy nadzieję, że w końcu to nastąpi.

L.P.: Nasza katedra także wymienić może licznych współpracowników z przemysłu. Wykonujemy również, z racji posiadanej
w laboratoriach aparatury, wielką liczbę różnorodnych ekspertyz.
Obrót ze współpracy jednostki z przemysłem zamyka się kwotą
1,5 mln Kčs. Nie możemy narzekać na brak zleceń, mielibyśmy
jedynie pewne zastrzeżenia co do sposobu podziału zarobionych
tą drogą pieniędzy.

Tuż obok budynków VUT w Brnie usytuowany jest park
technologiczny. Co daje uczelni to sąsiedztwo?
J.V.: Idea stworzenia na terenie uczelni parku technologicznego – słuszna w założeniach i kusząca dla środowiska
akademickiego, w praktyce sprawdziła się nieco mniej. Od
początku zakładaliśmy, że tak bliska obecność przedstawicielstw
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W tym roku uczelnię czeka kilka uroczystości związanych
z jej historią?

kształcimy ok. 4 000 studentów. Absolwenci politechniki nie mają
problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Do dobrej tradycji
należą prezentacje firm poszukujących specjalistów z różnych
dziedzin, odbywające się na terenie uczelni. Dla studentów
kończących edukację jest to okazja, aby porozmawiać z przedstawicielami przyszłego pracodawcy, zapoznać się z problematyką
zawodową, porozmawiać o trudnych sprawach czekających na
stanowisku pracy. W takiej prezentacji uczestniczy zwykle ok.
400 różnych pod względem wielkości i potencjału firm.

J.V.: Historia VUT jest długa i dość skomplikowana. Wszystko
zaczęło się prawie 150 lat temu, kiedy w Brnie została założona
wyższa szkoła z językiem wykładowym niemieckim, dla młodzieży niemieckiej. W tym roku upłynie 100 lat od momentu,
kiedy powstała szkoła, w której kształcić się mogli także Czesi.
Po wojnie uczelnia wznowiła działalność już jako VUT. Jak z
tego wynika, w 1999 r. czekają nas dwa jubileusze – 150-lecia
powołania szkoły i 100-lecia istnienia szkoły czeskiej, mające
na celu uczczenie tych ważnych dla miasta i regionu wydarzeń.
Szczególne położenie geograficzne, w którym przenikały się i
współistniały kultury: czeska, niemiecka i żydowska, rodziło specyficzne problemy. Jak sądzę, w waszym regionie Opola i Śląska
te zagadnienia też nie są obce. A wracając do wspomnianych
uroczystości, to istotnie te wydarzenia chcemy godnie uczcić.
Program obchodów jest aktualnie opracowywany i jak sądzę,
będzie to święto całego środowiska, w którym udział weźmie
wielu gości, absolwentów i zaprzyjaźniony z nami świat nauki.

Jak przedstawiają się plany na najbliższą przyszłość, zwłaszcza w zakresie współpracy polsko-czeskiej?
J.V.: Plany jak zwykle są dość bogate i optymistyczne. Zakładają rozwój naukowy i wiele nowych inicjatyw. A podchodząc do
pytania bardziej przyziemnie, podobnie jak inne wyższe uczelnie,
poza kształceniem i działalnością statutową sprostać musimy
wszystkim problemom, jakie stawia przed nami współczesna
sytuacja. Musimy uporać się m.in. z nowym zarządzaniem
finansami szkoły, obszernym majątkiem trwałym itp. Wracając
jednak do spraw naszej współpracy, czekają nas wspólne ważne
konferencje, sympozja, które, mam nadzieję, będą jak zwykle
udane i przyniosą wiele satysfakcji uczestniczącym w nich
pracownikom z obydwu ośrodków naukowych.

Poza VUT w Brnie działają jeszcze inne uczelnie?
J.V.: Nie jesteśmy jedyną wyższą szkołą w mieście. Poza politechniką działa także Uniwersytet Masaryka kształcący ponad
15 000 studentów oraz Akademia Rolniczo-Techniczna. Ogółem
w 380-tysięcznym mieście ponad 35 000 osób to studenci.

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 75
styczeń 1999

J.S.: W Opolu te proporcje przedstawiają się następująco: w 120-tysięcznym mieście jest blisko 25 000 studentów –
7 000 kształci się w Politechnice Opolskiej, 13 000 to studenci
Uniwersytetu Opolskiego, ponad 4 000 osób pobiera nauki w
Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji.

W 2011 r. Jan Vrbka nadal wykłada na Vysoké Učeni Technické v Brnĕ, prof. Ludek Ptaček zmarł 7 lutego 2007 r. w wieku
72 lat.prof. Józef Suchy jest dziekanem Wydziału Odlewnictwa
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prof. Józef Szczepan Suchy to ceniony nauczyciel akademicki, fizyk, mechanik,
specjalizujący się w metodach numerycznych, odlewnictwie
i technologiach bezwiórowych. W latach 1984 – 2001 związany
z opolską uczelnią techniczną, w latach 1996-1999 sprawował
funkcję rektora Politechniki Opolskiej. Z Akademią GórniczoHutniczą związany zawodowo od 2001 roku. Od 1992 roku jest
prezesem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich,
a od 1999 roku prezydentem, a następnie członkiem prezydium
World Foundrymen Organization. Współtwórca Centrum Polskiego Odlewnictwa i organizator Światowego Kongresu Odlewnictwa w 1991 roku oraz konferencji w Wielkiej Brytanii
i Niemczech. Inicjator i wieloletni prezes Forum AkademickoGospodarczego Śląska Opolskiego, a także twórca Opolskiego
Parku Naukowo-Technologicznego. Doprowadził do przyjęcia
Polski w 2001 roku w skład europejskiej izby odlewniczej CAEF.

Ilu studentów kształci się w politechnice w Brnie?
J.V.: Aktualnie w VUT kształci się ok. 13 000 studentów. Tryb
kształcenia jest dość zróżnicowany. Po zakończonym naborze na
studia, w czasie którego należało zdać egzamin z matematyki
i fizyki – a w tym roku średnio o jedno miejsce ubiegało się 2,8
kandydata – student rozpoczyna edukację. Po jednym semestrze
każdy musi podjąć pierwszą decyzję: czy wybiera 3-letnie studia
zakończone tytułem bakałarza, czy podjąć pełne studia wyższe,
które ukończy jako magister inżynier. Po pięciu latach studiów
tylko nieliczni kontynuują studia doktoranckie, co najczęściej
jest równoznaczne z początkiem kariery naukowej. W tym roku
wydział, którym kieruję, ukończyło 540 absolwentów, naukę
na pierwszym roku podjęło 1 100 studentów, a na wydziale
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Paweł Czerepok, trener zespołu piłki
siatkowej opolskiego AZS i prodziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii opowiada o bezprecedensowym sukcesie akademików.

innych organizacji i sympatyków siatkówki. Wracając do pytania - AZS w porównaniu z innymi opolskimi klubami nie ma
bogatego życiorysu z prostej przyczyny, gdyż rozpoczął swoją
działalność prawie równocześnie z powstaniem w 1966 roku
Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Po latach występów wojskowego
Opolanina na II-ligowych parkietach, kiedy w roku 1968 zajął
III miejsce, był o krok od awansu do I ligi. Zespół występował
wtedy pod wodzą trenera Juliana Krawackiego, zwanego po-

Sukces akademickiej drużyny piłki siatkowej z Opola odbił
się głośnym echem nie tylko wśród wielbicieli sportu, ale i w
całym środowisku. Jak długa droga wiodła do osiągnięcia I ligi?
To prawda, sukces wywołał spory oddźwięk i wiele słów
uznania. Doceniły go władze Politechniki Opolskiej, otrzymaliśmy także gratulacje od mistrza Polski - Mostostalu Azoty
Kędzierzyn, od AWF-ów, Politechniki Warszawskiej, wielu
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wszechnie szeryfem. Postaci nietuzinkowej i wielce oddanej
dla sportu. W 1970 roku niestety sekcja została rozwiązana
i przekazana do Wawelu Kraków. Ponad dwadzieścia lat
minęło, gdy opolscy kibice mogli znów oglądać męską siatkówkę w wydaniu ligowym. W roku 1989 męski zespół AZS
awansował do II ligi. W zespole grali studenci naszej uczelni:
Rajmund Hanusik, Marcin Chmielewski, Dariusz Krawiec,
Wojciech Szewczyk, Andrzej Szczygieł, Adam Litner oraz
Adam Łapowuchow, Andrzej Kowalczyk i Robert Małolepszy.
Byłem ich trenerem. Akademicy jako pierwsi nawiązali tym
awansem do chlubnych tradycji Opolanina. Kolejny awans
zespołu AZS Opole nastąpił w roku1999, wtedy zespół zerwał
z niechlubną tradycją trzykrotnych spadków z drugiej ligi, jak
to miało miejsce w latach 1990 - 1995. W sezonie 1999/2000
zespół uplasował się w podstawowym trzonie zespołów drugoligowych. W roku 2000 został także wicemistrzem Polski
Akademickiego Związku Sportowego, został również mistrzem
Polski Politechnik. Awans AZS Opole do I ligi państwowej
w sezonie sportowym 2000/2001, po raz pierwszy w historii
Opola, to bezprecedensowy sukces akademików, wyjątkowy
w naszym sporcie wyczynowym, bo wywalczony całkowicie
siłami studentów Politechniki Opolskiej.
Bardzo się z tego cieszymy i dodać muszę, że trochę nawet
nas ten sukces zaskoczył. Stając do rozgrywek, oczywiście liczy
się na wygraną, ale nie mieliśmy pewności co do ostatecznego
wyniku. Marzyliśmy o tym i jak widać, marzenia się czasem
spełniają.

drużynie Zbyszka Rektora. Zawodnik ten, student IV roku na
naszym wydziale, ma za sobą kilkunastoletnie doświadczenie
w ekstraklasie, z naszą drużyną gra dopiero od drugiej rundy. Na boisku jest rozgrywającym. Do całego przebiegu gry
wniósł spokój, ład i porządek. Jego udział w sukcesie jest nie do
przecenienia. Taki zawodnik w drużynie to prawdziwy skarb.
Jego wiara w zwycięstwo uspokoiła chłopaków i natchnęła
ich wiarą w powodzenie oraz pozwoliła na wyeksponowanie
wszystkich atutów drużyny. Krótko mówiąc, ci młodzi chłopcy
ciężar odpowiedzialności za wynik meczu niejako zrzucili na
swego doświadczonego kolegę, a on przyjął tę rolę i świetnie się
z niej wywiązał. Skądinąd wiem, że jemu na tym zwycięstwie
zależało nawet bardziej niż na mistrzostwie w ekstraklasie
i ...dopięliśmy swego.
Jakie predyspozycje musi mieć zawodnik, aby znaleźć się w
drużynie takiej jak ta?
Uważa się - i jak to przekonanie podzielam - że siatkarz to
wśród gier zespołowych zawodnik najbardziej wszechstronny.
Tego wymaga sam przebieg gry, stale zmieniające się sytuacje
na boisku, do których zawodnik świadomie dopasować musi
swoje zagrania, umiejętności. Tu nie ma miejsca na schematy.
Proszę zwrócić uwagę na to, że zawodnikami są studenci, a więc
elita wśród młodzieży. To, że studiują, jest więc ich atutem w
tej dyscyplinie. Kolejnym są warunki fizyczne, umiejętności
techniczno-taktyczne i oczywiście sprawność ogólna. Jeśli chodzi
o tzw. naturalne warunki, to wśród zespołów drugoligowych
byliśmy zespołem o najwyższej średniej wzrostu zawodników.
To jest wielki atut, który trzeba umieć umiejętnie wykorzystać.
Jeśli wymienione wcześniej cechy poprzeć jeszcze wytężoną
pracą, to można liczyć na sukces. Tak właśnie było w przypadku
naszej akademickiej drużyny.

Może kilka słów o przeciwnikach naszej drużyny?
W rozgrywkach brało udział 11 zespołów. Polska w tym
sezonie podzielona została na dwie części – wschód i zachód,
co praktycznie oznaczało, że jeździliśmy na mecze od Świnoujścia po południowe krańce Polski. Wszystkie zespoły, prócz
naszego, miały za sobą co najmniej trzy, czteroletnie występy w
II lidze, przewyższały nas więc doświadczeniem. Powszechną
praktyką drużyn jest wzmacnianie swego potencjału pierwszoligowymi zawodnikami, jak uczynił to na przykład Joker Piła
występujący w rozgrywkach jako beniaminek. Wcześniej klub
połączył się z zespołem z Poznania i wielu ich zawodników, np.
Klisiecki, Kwieciński ma już za sobą start w I lidze.
Cechą charakterystyczną naszego zespołu jest duża płynność
składu, to znaczy, że do drużyny przychodzą nowi studenci
zawodnicy, inni kończą studia i odchodzą, W rezultacie jednym
z większych problemów jest wyszkolenie zgrania, bez którego
trudno liczyć na sukces. Często zdarza się więc tak, że najlepiej
gramy pod koniec sezonu, czego dowodem są osiągane wyniki.
Tak było i tym razem, choć zaważył na tak dobrym efekcie
także jeszcze jeden dodatkowy atut. Była nim obecność w

A jak wygląda codzienność zawodników?
Wiodą oni na pewno życie bardzo pracowite. Jak bardzo,
postaram się pokrótce opisać. Zacznę może od weekendów.
Przez cały sezon gramy mecze w soboty lub w niedziele. Po tak
wyczerpujących dniach poniedziałki przeznaczamy na odnowę
biologiczną. Sposób, w jaki się to często odbywa, jest przykładem
na to, jak aktywność sportową łączyć można z działalnością
naukową. Otóż na wydziale pracuje pani mgr Karina Słonka,
która specjalizuje się w odnowie biologicznej, wkrótce bronić
będzie swojej pracy doktorskiej. Tym samym zajmuje się koło
naukowe Akton, którego jest opiekunem. Opracowują więc dla
drużyny program odnowy i realizowany jest on częściowo na
sprzęcie dostępnym na wydziale, korzystamy także z innego
znajdującego się w zaprzyjaźnionych klubach, np. z sauny.
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Jednym słowem zawodnicy regenerują swoje siły, pod okiem i
pod dyktando specjalisty. Wracając jednak do rozkładu zajęć
naszych sportowców - we wtorki, środy, czwartki i piątki odbywają się dwugodzinne treningi w sali gimnastycznej. I tak
przez cały sezon, bo nie ma innej drogi do sukcesu.
Do tego wszystkiego należy jeszcze dodać naukę, która jest
przecież podstawowym obowiązkiem i zajęciem każdego studenta. Wielokrotnie podkreślałem już i wciąż powtarzam, że
sport wychowuje, przygotowuje odpowiedzialnych ludzi do
życia w społeczeństwie. Ludzi, którzy w sposób optymalny
wykorzystują swój czas i umiejących współpracować w grupie.
Jestem głęboko przekonany, że po takiej szkole życia młody
człowiek w przyszłości będzie zarówno dobrym pracownikiem,
jak i dobrym i odpowiedzialnym ojcem. Studenci sportowcy prowadząc taki styl życia przygotowują sobie także swój
przyszły warsztat zawodowy, warsztat przyszłych trenerów,
instruktorów. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną
sprawę. Na boisku moi podopieczni muszą współpracować i to
dobrze współpracować, siatkówka jest bowiem grą zespołową.
Bez przesady powiedzieć mogę, że współpracują jak prawdziwi przyjaciele. Lecz to koleżeństwo i
przyjaźń nie kończą się po zejściu z parkietu. Wielokrotnie mogłem się przekonać, że te przyjacielskie relacje występują
także poza grą, w życiu i to napawa mnie
radością. Sport po prostu łączy i wychowuje ludzi.

naszych studentów wybrała na miejsce studiów Opole i Politechnikę Opolską tylko dlatego, że mogli o takiej sposobności
dowiedzieć się poprzez swoje zainteresowania sportowe, a
konkretnie rozgrywane mecze. Promocja uczelni przez sport
jest niebagatelną sprawą.

środowisko studenckie. Realizacja tego nie będzie oczywiście
natychmiastowa. To musi trochę potrwać, lecz liczymy bardzo
na to, że nie będzie to kwestia odległej przyszłości.

A warunki do uprawiania sportu kwalifikowanego? Czy
uczelnia zapewnia je swoim studentom sportowcom?

Okres startowy mamy już za sobą. W pierwszych dniach
maja zawodnicy po raz pierwszy skorzystać mogli z bardzo cennej dla nas okazji. We współpracującym z wydziałem szpitalu
MSW w Głuchołazach wszyscy poddani zostali kompleksowym
badaniom wydolnościowym, diagnostyce urazowości i kompleksowym zabiegom odnowy biologicznej dzięki pomocy okazanej
przez dra n. med. Janusza Szczegielniaka, prorektora WWFiF.
Dodajmy, że sprzęt, którym dysponuje szpital, jest bardzo dobrej
jakości, a ponadto szczególnie w zakresie odnowy biologicznej
włączyło się w to koło naukowe Akton, którym opiekuje się
wspomniana pani Słonka. Jak już powiedziałem, skończył się
tak dla nas sezon rozgrywek i przed nami przygotowanie do
kolejnego, który rozpocznie się we wrześniu. Na przełomie maja
i czerwca planujemy rozegranie jeszcze zawodów o Puchar
Rektora i ta impreza będzie oficjalnym zakończeniem sezonu
2000/2001. W czerwcu i lipcu studenci odbywają metodyczne
praktyki sportowo-letnie, we wrześniu metodyczne praktyki
pedagogiczne w szkołach, a w sierpniu musimy rozpocząć już
intensywne treningi na zgrupowaniach sportowych.
Z przytoczonych tu wyliczeń wynika, że studenci wakacje
mają tylko po części w lipcu; to niewiele w stosunku do pozostałych studentów. Wchodząc w kolejny nowy sezon mamy
jeden główny cel, a jest nim utrzymanie się na osiągniętej
pozycji. Trudno dziś wyrokować, jak będą układać się losu
opolskiego akademickiego zespołu w rozgrywkach pierwszoligowych. Nie należy on wszakże do faworytów ani też nie jest
finansowym potentatem. Praca klubu opiera się głównie na
zaangażowaniu władz naszej uczelni, społeczników i samych

Nie jest łatwo odpowiedzieć na takie pytanie. Sformułuję to
tak - bardzo bym sobie tego życzył, choć nie jest tajemnicą, jak
wiele jest to do zrobienia. Wprawdzie ostatnio otrzymaliśmy
wyraźne deklaracje władz uczelni, że dążyć będą do zapewnienia lepszych warunków dla studentów sportowców. Nie
oczekujemy niczego nadzwyczajnego, po prostu chcielibyśmy,
aby nasi studenci mieli porównywalne warunki do tych, jakie
stwarza swoim Politechnika Śląska czy Politechnika Warszawska. Jedną z form pomocy są stypendia sportowe, które
w wymienionych politechnikach są dość odczuwalne. Nam
jedno stypendium w wysokości 300 zł funduje Towarzystwo
Przyjaciół Politechniki Opolskiej, trzy,
niewiele niższe daje bank PeKaO S.A,
za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pewną kwotę dokłada wydział, który ponosi
także koszty zakwaterowania. Suma tych
środków dzielona jest na cały zespół, w
rezultacie chłopcy otrzymują niewielkie
miesięczne stypendia. Jak widać, jest tego
bardzo niewiele, zważywszy na wysiłek,
jaki wkładają w swoje sportowe poczynania studenci. Gdyby ci młodzi ludzie
czas, który poświęcają na uprawianie sportu, przeznaczali na
naukę, to zapewne uzyskiwaliby wyższe oceny, a więc i wyższe
stypendia za wyniki w nauce. Oni niemal każdą wolną chwilę
spożytkowują na treningi, następnie występując w barwach
uczelni promują ją. To należy docenić. Aktualnie przygotowywany jest wniosek naszej uczelni mający uruchomić
stypendia sportowe. Miejmy nadzieję, że finał tych zabiegów
będzie pomyślny.
Osobnym zagadnieniem są warunki do uprawiania sportu,
a więc sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia z odpowiednim zapleczem socjalnym. To, czym dysponujemy, nie
jest zadowalające, stale korzystamy z obiektów w mieście lub
w innych klubach sportowych. W tym względzie także mamy
wyraźne deklaracje władz, że podjęte zostały działania zmierzające do wybudowania w obrębie kampusu właściwego
zaplecza sportowego, co wpłynie wręcz ożywczo nie tylko
na sprawy związane z uprawianiem sportu, ale i na całe

Czy można powiedzieć, że tak przygotowując sportowców unika się sytuacji,
kiedy zawodnik po skończonej karierze
nie bardzo wie, co z sobą w życiu zrobić?
Uruchomienie kierunku wychowanie fizyczne na naszej
uczelni przede wszystkim umożliwiało kształcenie młodych
ludzi z tego regionu na własnym terenie. Jest to wielka zasługa
inicjatorów całego przedsięwzięcia, głównie rektorów Piotra
Wacha, Jerzego Skubisa, Zygmunta Kasperskiego, ale i wielu
innych oddanych ludzi, że podjęli się realizacji tej myśli.
Uruchomienie tego kierunku umożliwiło wielu czynnym zawodnikom podjęcie studiów zaocznych, co daje im odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Jak widać, Wydział Wychowania
Fizycznego i Sportu integruje sportowe środowisko Opola i
Opolszczyzny. Korzystnie oddziałuje na istniejące w politechnice
inne kierunki studiów i uczącą się młodzież.
To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Rozkwit sportu na
naszej uczelni, w całym naszym regionie, pełni także ogromną
rolę promocyjną. Przykładem tego jest choćby fakt, że część
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studentów sportowców, którzy na pewno w innych klubach
osiągaliby znaczne profity z racji swoich umiejętności. Zielone
barwy mają widać jakiś magnes trzymający ich właśnie tu,
a poza tym....przecież w II lidze także nie byliśmy głównymi
kandydatami do awansu.

A jakie plany na najbliższą przyszłość ma trener i jego zespół?

Życząc gorąco dalszych sukcesów dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 95
maj 2001

W 2011 r. Paweł Czerepok pracuje w Katedrze Wychowania
Fizycznego i Sportu na wydziale, do którego powstania się przyczynił i wciąż służy swoim doświadczeniem trenerom siatkarzy.
P. Czerepok po ukończeniu studiów na wrocławskim AWF i
dwuletniej asystenturze na macierzystej uczelni podjął pracę w
opolskiej uczelni technicznej w ówczesnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu równocześnie rozpoczynając pracę
trenera żeńskich i męskich zespołów siatkarskich AZS. Przez te
lata pracy „przez jego ręce przewinęło się” dziesiątki tysięcy studentów i zawodników, ponieważ ani przez chwilę nie zaniechał
pracy z drużynami siatkarskimi. To on poprowadził zespół AZS
Politechniki Opolskiej do II ligi państwowej w 1986 roku i do
awansu do I ligi w 2001 roku i odkrył Piotra Gacka, siatkarza
libero o światowej sławie.
Z całym zaangażowaniem włączył się także w prace organizacyjne nad powołaniem najpierw Instytutu potem Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej,
zostając zastępcą dyrektora i prodziekanem ds. studenckich.
Z równa pasją oddawał się pracy dydaktycznej, metodycznej i
trenerskiej, a w każdym zespole potrafił stworzyć przyjazną atmosferę i zmobilizować wszystkich do sięgania coraz wyżej. Pod
jego kierunkiem siatkarze zdobyli 12 złotych medali w Akademickich Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. W grudniu
roku 2007 odebrał nagrodę im. św. Franiszka Ksawerego Żar
serca przyznaną za „niezłomną pasję i determinację w krzewieniu kultury fizycznej wśród studentów, prawość oraz życzliwość
w relacjach międzyludzkich” jak czytamy na dyplomie potwierdzającym przyznaną nagrodę.
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Jakie korzyści przyniesie uczelni czy wydziałowi sprzedaż
pakietu?
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Wywiad z drem. hab. inż. Jerzym Wróblewskim, prof. PO z Katedry
Elektroenergetyki o pierwszej w skali uczelni umowie licencyjnej na
sprzedaż oprogramowania.
przebiegów zakłóceń zwarciowych, których oprogramowanie
umożliwia, oprócz wizualizacji tych przebiegów oraz identyfikacji wybranych parametrów zwarciowych, wyznaczanie
odległości od stacji do miejsca zwarcia na linii – czyli lokalizację miejsca zwarcia. Krajowy system elektroenergetyczny
to między innymi dziesiątki stacji i linii wysokiego napięcia o
długości kilku tysięcy kilometrów. W praktyce zawsze szczególny
problem stanowi możliwie jak najdokładniejsza lokalizacja
występujących zwarć w długich, liczących dziesiątki i setki
kilometrów, liniach najwyższych napięć. Stosowane dotychczas metody umożliwiają lokalizację ze stosunkowo niską
dokładnością – od kilku do kilkunastu procent w odniesieniu
do całej długości linii. Im lokalizacja zwarć jest dokładniejsza,
tym krótszy okres czasu potrzebny jest specjalistycznym ekipom
na dotarcie do miejsca uszkodzenia linii, naprawy linii i ponownego włączenia jej do normalnej eksploatacji. Pakiet Alfa
zawiera oprogramowanie zapewniające lokalizację zwarć na
liniach wysokiego napięcia ze znacznie wyższą dokładnością
niż stosowane dotychczas programy lokalizacji. Tu tkwi więc
jego wartość i znaczenie w praktyce.

Podpisał Pan Profesor umowę licencyjną na sprzedaż oprogramowania służącego do lokalizacji zwarć w liniach wysokiego
napięcia; w skali uczelni jest to pierwsze tego rodzaju osiągnięcie.
Proszę przedstawić szerzej, co kryje się pod określeniem
pakiet Alfa?
Pakiet Alfa to zestaw specjalizowanych programów komputerowych, umożliwiający kompleksową analizę zarejestrowanych przebiegów prądów i napięć oraz działania automatyki
zabezpieczeniowej w stacjach transformatorowo-rozdzielczych
wysokiego napięcia podczas zakłóceń zwarciowych występujących na liniach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV
i 400 kV połączonych z tymi stacjami.
Zintegrowany pakiet identyfikacji Alfa mieści się w kręgu
Pana działalności naukowej, która teraz znajdzie zastosowanie praktyczne. Jak szerokie będzie wykorzystanie tego
oprogramowania?
W ostatnich latach komputeryzacja stacji wysokiego napięcia
koncentruje się na wyposażaniu ich w nowoczesne rejestratory
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Przykładem tego jest właśnie opracowanie pakietu Alfa. Wykorzystanie własnych, autorskich programów komputerowych
do symulacji i analizy przebiegów zwarciowych w liniach
elektroenergetycznych nie niosło za sobą potrzeby zakupu
lub budowy kosztownych stanowisk badawczych. Niewielkie
koszty materialne przy opracowywaniu pakietu Alfa są jego
dodatkową zaletą.
Obecna forma pakietu Alfa nie wykorzystuje oczywiście wszystkich możliwości analizy sygnałów zwarciowych.
Dopiero eksploatacja w przemyśle pozwoli na krytyczną ocenę i wskaże nowe
kierunki badań. Prace z zakresu kompleksowej analizy zakłóceń zwarciowych będą nadal rozwijane.

Każde nowe rozwiązanie przynosi zwykle korzyści. Jedne są
wymierne, przekładające się na konkretne materialne dobra,
inne – jak w przypadku pakietu Alfa – niesie więcej korzyści
niewymiernych. Pożytek płynący z tego
nowatorskiego rozwiązania przejawia
się przede wszystkim poprzez włączenie
się do nurtu rozpowszechniania nowych technologii w przemyśle drogą
sprzedaży licencji na oprogramowanie
komputerowe. Dodam, że nurt ten nabiera coraz większego znaczenia. Trudno nie dostrzec także
wkładu w rozwój w komputeryzacji elektroenergetyki krajowej
i zagranicznej.

W jaki sposób, poza oczywiście materialnym wyrazem
sprzedaży oprogramowania, można wykorzystać to osiągnięcie
(mam na myśli rezultaty naukowe)?

Z jaką firmą zespół kierowany przez Pana Profesora współpracował w zakresie sprzedaży wyników swoich badań?

Z oczywistych względów niektóre badania oraz ich wyniki
związane bezpośrednio z pakietem Alfa nie będą publikowane,
to wynika z warunków poufności zawartych w umowie licencyjnej. Przygotowywanych jest natomiast szereg publikacji z
zakresu wspomagania badań stanów zwarciowych w liniach
elektroenergetycznych sztucznymi sieciami neuronowymi.
Planowane są również publikacje wykorzystujące jako bazę
poznawczą wyniki pracy pakietu Alfa eksploatowanego w stacyjnych rejestratorach w najbliższych latach. Te winny ukazać
się w ciągu najbliższych lat.

Badania nad optymalizacją metod i środków lokalizacji
zwarć w liniach wysokiego napięcia prowadzę od wielu lat.
W ostatnich latach szczególną uwagę zwróciłem na nowe
możliwości, jakie dają techniki wywodzące się ze sztucznej
inteligencji, szczególnie systemów ekspertowych i sieci neuronowych. Przechodząc do fazy budowy oprogramowania
utworzyłem zespół, w skład którego wchodzi mgr inż. Andrzej
Włóczyk – specjalista z zakresu elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, oraz mgr inż. Krzysztof Mainka – specjalista
z zakresu zastosowań informatyki w automatyce zabezpieczeniowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na nawiązanie przed
dwoma laty bezpośredniej współpracy z firmą QUESTPOL.
Firma ta ma bogate doświadczenie w projektowaniu, budowie
i wdrożeniach stacyjnych, a także komputerowych systemów
rejestracji przebiegów zakłóceń zwarciowych w liniach wysokiego napięcia. Z praktycznego punktu widzenia pakiet Alfa
stanowi istotny komponent oprogramowania zwiększający
walory użytkowe nowej generacji rejestratorów produkowanych
przez firmę QUESTPOL.

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 101
styczeń 2002
Jerzy Wróblewski († 2002) absolwent opolskiej uczelni technicznej zatrudniony od roku 1965 r., kiedy funkcjonowała jeszcze jako punkt konsultacyjny Politechniki Śląskiej. Ukończył
ówczesny Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w
Opolu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowe od
inżyniera do profesora. Habilitację uzyskał w roku 1984 w dyscyplinie naukowej elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka. Był długoletnim kierownikiem Katedry Elektroenergetyki, pionierem w obszarze badań nad lokalizacją zwarć w liniach
wysokich napięć, których efektem był m.in. nagrodzony na IV
Giełdzie Innowacji lokalizator ALFA v2.4 będący specjalistycznym narzędziem do identyfikacji miejsca zwarcia, w którym zastosowano komponenty sztucznej inteligencji. W latach 1975
– 1987 prof. Wróblewski sprawował funkcje zastępcy dyrektora
instytutu (obecnie wydziału) ds. nauczania i wychowania, ds.
nauki i współpracy z gospodarką narodowa oraz ds. studenckich, a także prorektora ds. studenckich (1987-1990).
Prof. J. Wróblewski zmarł w roku 2002, a w jednostce, którą
przez lata kierował – obecny Instytut Elektroenergetyki - znalazł godnych kontynuatorów swoich dokonań.

Katedra Elektroenergetyki posiada zapewne wysokiej klasy
stanowiska badawcze, które pozwoliły na opracowanie specjalistycznego oprogramowania. Czy sprzedaż pakietu Alfa
stanowi już finał tego etapu pracy, a może przygotowywany
jest już kolejny?
Jedną z ważniejszych cech charakteryzujących warunki
pracy w Katedrze Elektroenergetyki jest swoboda w doborze
tematyki badawczej i sposobów realizacji badań naukowych.
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musimy w najbliższym czasie rozwiązać wiele problemów
m.in. z zakresu unowocześnienia gospodarki i podwyższenia
jej innowacyjności w taki sposób, aby sprostać konkurencji
europejskiej. Wdrożenie nowych, nowoczesnych rozwiązań
powinno niektóre dziedziny życia województwa wprowadzić
na wyższy poziom rozwoju. Konsorcjum z założenia wychodzi
naprzeciw tym zadaniom. Zetknięcie potencjałów ludzi nauki
uprawianej w sposób akademicki z ludźmi zajmującymi
się badaniami stosowanymi w ścisłym styku z przemysłem
powinno przynieść oczekiwane efekty i wpisać się w nurt
działań zapisany w dokumencie znanym pod nazwą Polska
2025, który stwierdza m.in., że polska nauka stoi zbyt daleko od polskiej działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że
powołane konsorcjum jest właśnie taką próbą przybliżenia
obszarów: nauki i przemysłu. Stworzenie szerszego potencjału
intelektualno-badawczego, który będzie w stanie sprostać wymaganiom wzrostu konkurencyjności naszego regionu, legło
więc także u podstaw powołania konsorcjum.

współczesnym świecie jest niezaprzeczalnie motorem postępu.
Na początek kierunek powstałby na Wydziale Budownictwa
a następnie w miarę rozwoju całego przedsięwzięcia, jako
inżynieria materiałowa rozumiana bardzo szeroko także na
innych wydziałach. Przygotowany został już przez wydział
formalny wniosek i wystąpienie do ministerstwa o zgodę na
uruchomienie kierunku studiów. Oczekujemy teraz na pozytywną decyzję resortu.
Kolejnym owocem działań konsorcjum ma być powołanie
Opolskiego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
zajmującego się wdrażaniem innowacyjności. W jego ramach
funkcjonować będzie biuro doradczo-konsultingowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także utworzony zostanie
bank nowoczesnych technologii i bank danych o potencjalnych
odbiorcach. Centrum wykorzystując potencjał obu jednostek
naukowych będzie wspomagać te firmy, które zechcą unowocześniać swój potencjał produkcyjny, a same tego nie są
w stanie przeprowadzić. Nowo powołane centrum z jednej
więc strony zajmować się będzie transferem nowoczesnych
technologii, a z drugiej zapewni pełną obsługę organizacyjnobadawczą w tym zakresie. Trzecim obszarem działania, jest
stworzenie centrum kształcenia ustawicznego. Bez dobrze
zorganizowanego, działającego na wysokim poziomie, systemu
dokształcenia trudno wyobrazić sobie dziś nowoczesne państwo. Przecież wciąż powstają nowe zawody, a inne odchodzą
w przeszłość. W krajach UE przekwalifikowania pracowników
różnych branż i szczebli to ostatnio najprężniej rozwijające się
obszary edukacji. Kształcenie ustawiczne jest więc wymogiem
nowoczesnej gospodarki i nierozerwalnie z nią związanej
konkurencyjności. Nasze wyższe uczelnie kształcąc studentów
dostarczają gospodarce specjalistów, lecz proces ten będzie
pełniejszy jeśli poszerzony zostanie o dokształcanie zgodnie z
aktualnym zapotrzebowaniem gospodarki, dostosowanej do
standardów unijnych. Zakładamy, że na początek kształcenie
ustawiczne dotyczyć ma dziedziny materiałów budowlanych
i techniki budowlanej, ale docelowo także innych dziedzin, w
których odbywa się kształcenie i badania naukowe na uczelni.
Tak na dziś przedstawiają się plany konsorcjum. Są one
dość ambitne i zróżnicowane pod względem stopnia trudności
ich realizacji. Mam nadzieję, a wyrażam chyba przekonanie
całego zespołu zaangażowanego w jego powołanie, że przedsięwzięcie to nam się uda. Zawsze uważałem, że to ze strony
uczelni musi wyjść inicjatywa stworzenia nowych systemów
wspomagania gospodarki regionu i tak się tym razem stało.
IMMB przyjął zaproszenie do wspólnych działań i teraz nadszedł czas ich realizacji. Trzeba także dodać, że konsorcjum
ma formułę otwartą z możliwością rozszerzenia o jednostki
naukowe, banki, podmioty gospodarcze, itp.

Czy określone zostały zadania, których realizacja potwierdzać będzie słuszność założeń powołanego Opolskiego Konsorcjum Wdrażania Nowoczesnych Technologii?

Mgr inż. Andrzej Rybarczyk, koordynator Opolskiego Konsorcjum
Wdrażania Nowoczesnych Technologii mówi o potencjale i nadziejach
pokładanych we współpracy między teoretykami a praktykami nauki.
Kontakty pomiędzy wyższą uczelnią a instytutem naukowym
są oczywiste, dlaczego jednostki postanowiły sformalizować
współpracę powołując konsorcjum. Czym konsorcjum różni
się od innych form prawnych, np. umowy o współpracy?

Tak było od lat, ale dziś to już nie wystarcza. Dlatego ostatnio powstała myśl powołania czegoś wykraczającego poza
wspomniany obszar. Zrodziła się więc wspólna idea stworzenia
nowej szerszej formy współpracy w postaci konsorcjum. Na
dziś konsorcjum oznacza jedynie wspólną inicjatywę odnoszącą się do pewnych obszarów życia społeczności regionu. Nie
ma ono osobowości prawnej, nie jest więc nową instytucją a
jedynie wspólnym działaniem. Kiedyś, w przyszłości, forma
ta może ulec zmianie na bardziej zinstytucjonalizowaną. W
umowie konsorcyjnej obie jednostki stwierdziły, iż obszarem
ich wspólnego zainteresowania powinny być: innowacyjność,
postęp techniczny, ochrona środowiska, nowe materiały i
nowe rozwiązania organizacyjne. Stąd konsorcjum nazwane
zostało - Opolskie Konsorcjum Wdrażania Nowoczesnych
Technologii. Pomiędzy jednostkami powstało porozumienie, aby podejmować wspólne prace naukowo-badawcze w
wymienionych dziedzinach, a także wspólnie wdrażać nowe
rozwiązania powstające zarówno w PO, jak i w IMMB, lecz
także poza tymi jednostkami. Jako kraj, ale także jako region

Współpraca pomiędzy Instytutem a Politechniką Opolską
trwa od wielu lat, a niedawno nawet sformalizowano jej
wymiar podpisując stosowną umowę. Dotyczy ona jednak
przede wszystkim procesu dydaktycznego, a w mniejszym
stopniu wspólnych przedsięwzięć badawczych. W ramach
tej współpracy udostępniane są laboratoria specjalistyczne
instytutu dla studentów, którzy tam mogą odbywać swoje
zajęcia, a z drugiej strony pracownicy instytutu uczestniczą w
procesie dydaktycznym uczelni, prowadząc wykłady, seminaria
i ćwiczenia z różnych przedmiotów. Obie instytucje wykorzystując posiadany potencjał wspierają się także wzajemnie w
innych obszarach swojej działalności. Efekty dotychczasowej
współpracy należy ocenić bardzo pozytywnie, o czym świadczy fakt zatrudniania absolwentów politechniki w instytucie.
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Jesteśmy dopiero w stadium organizacyjnym, a więc na
początku drogi i trudno w tej chwili uściślać nasze zadania.
Główna idea została jednak sformułowana i przedstawiona
w umowie konsorcyjnej. Określa ona niektóre zadania, a właściwie obszary aktywności po których mamy się poruszać. Po
pierwsze mówi ona, że prowadzone mają być wspólne prace
naukowo-badawcze, których owocem będą nowatorskie rozwiązania nadające się do wdrożenia w przemyśle. Po drugie
strony zobowiązały się do współpracy w zakresie propagowania
i wdrażania innowacyjności poprzez stworzenie odpowiedniego
systemu powiązań nauki z życiem przemysłowym regionu.
Kolejnym obszarem jasno określonym jest unowocześnianie
procesu dydaktycznego w taki sposób, aby przepływ wiedzy
na linii uczelnia – student był bardziej efektywny i różnił
się nieco od obecnego. Student powinien współuczestniczyć
w rozwiązywaniu konkretnych problemów, przed którymi
stanie w przyszłości jako pracownik i być włączony w proces
wdrażania innowacyjności do życia gospodarczego regionu. Te
trzy cele; wspólne badania, wdrażanie nowych rozwiązań do
działalności przemysłowej i wprzężenie w ten proces również
dydaktyki, stanowią główny zrąb naszych założeń. Za tym
idą oczywiście także cele konkretne. Chcielibyśmy, aby między
innymi owocem działania konsorcjum stało się powołanie na
uczelni nowego kierunku kształcenia – inżynieria materiałowa. Kierunek ten jest dziedziną przyszłościowa, która we
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nie wsparcia finansowego badań, uczelnia zyska dostęp do
laboratoriów IMMB i prowadzenia w nich badań, a także
możliwość uczestnictwa pracowników i studentów w procesach
wdrażania. Trzeba tu powiedzieć, że nasz instytut utrzymuje
się w dużym procencie ze zleceń przemysłowych. Jako jednostka badawcza z budżetu państwa na działalność statutową
otrzymujemy bardzo niewielką kwotę, która stanowi około
20% naszych rocznych nakładów. Resztę środków zdobywamy
poprzez współpracę z podmiotami gospodarczymi i wdrażanie
nowych rozwiązań w przemyśle. Patrząc na to z pozycji instytutu zyskujemy możliwość rozwoju naukowego pracowników,
szerszy dostęp do procesu dydaktycznego, możliwość zdobywania nowych rynków a także korzyści mniej wymierne w
środkach, takie jak wzajemne doświadczenie. W przyszłości
konsorcjum winno przynieść także konkretne wymierne korzyści finansowe pochodzące np. z centrum transferu technologii,
które musi z czasem zacząć żyć własnym życiem, czyli stać
się jednostką samofinansującą. Nie bez znaczenia jest także
z pozoru odległy efekt w postaci poszerzenia oferty uczelni o
kształcenie ustawiczne. Dla nikogo
nie jest bowiem tajemnicą, że właśnie kończy się okres wyżu demograficznego i wkrótce zmniejszy się
populacja potencjalnych studentów.
Stworzenie w ramach powołanego
konsorcjum centrum kształcenia
ustawicznego jest dobrym pomysłem i korzystnym rozwiązaniem na przyszłość.
Powstanie konsorcjum to także efekt w postaci przebudowy
sposobu myślenia w naszych środowiskach i pokazania, że
można łącząc siły i umiejętności rozwiązywać ważne problemy społeczne.

Ile czasu musi upłynąć, aby przedsiębiorca z naszego regionu
mógł zwrócić się do konsorcjum i uzyskać konkretną pomoc w
rozwiązaniu problemu, innymi słowy kiedy lokalna gospodarka
odczuje obecność konsorcjum?
Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, a
głównie od tempa pozyskiwania środków na ten cel. Te zadania
i plany, które przed chwilą przedstawiłem wymagają zarówno
zaangażowania ludzi jak i pieniędzy. Z pozyskaniem ludzi
jakoś sobie poradzimy, zarówno Politechnika Opolska jak i
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych dysponują
odpowiednią kadrą specjalistów, których można „zarazić”
ideą i wciągnąć do dzieła. Gorzej ze środkami. Na razie w
ograniczonym zakresie obowiązki finansowania biorą na
siebie uczestnicy konsorcjum, rozpoczynając równocześnie
starania o pozyskanie środków na tę inicjatywę. Jeszcze przed
formalnym powołaniem konsorcjum przygotowaliśmy projekt utworzenia Centrum Transferu Technologii i złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w
latach 2004-2006. Pomyślna ocena wniosku może zapewni środki
na działalność Centrum łącznie z
wynajmem pomieszczeń i ich odpowiednim przystosowaniem do tej
roli. Najwcześniej dopiero w roku
2004 można spodziewać się znaczniejszego zasilenia finansowego. Nie znaczy to, że do tego czasu
będziemy czekać. Rozpoczniemy rozmowy z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości, z którą samorząd województwa
podpisał niedawno umowę o współpracy, możliwe jest także
pozyskania grantu celowego w Komitecie Badań Naukowych,
który pozwoliłby na rozruch inicjatywy konsorcjum. Z mojego
doświadczenia wynika, że stworzenie centrum z prawdziwego
zdarzenia to kwestia kilku lat, nie miesięcy. Województwo nasze uczestniczy w jednym z programów europejskich zwanym w
skrócie RIITS, który dotyczy wdrażania innowacyjności, stąd
mieliśmy okazję przyjrzeć się działalności podobnych centrów.
Jest to zamierzenie na dość dużą skalę i wymagające sporego
nakładu sił i środków oraz współudziału władz lokalnych.

krakowskim jest na podobnym poziomie jak w Opolu. Przed
okresem przekształceń własnościowych instytut był znacznie
większy, gdyż pracował na potrzeby całego krajowego przemysłu cementowego i wapienniczego. Dziś pomimo ograniczenia
zatrudnienia potencjał kadrowy w instytucie jest nadal duży,
a liczba osób z tytułami profesora i doktora gwarantuje wysoki
poziom badań. W obecnej dobie w przemyśle cementowym
i wapienniczym wytworzyła się sytuacja wymuszająca konkurencyjność. Aby wygrać przetarg i zdobyć zlecenie musimy
konkurować nie tylko z jednostkami krajowymi a także z
instytucjami zaplecza naukowo-badawczego firm zagranicznych, które mają udziały w polskich cementowniach. W wielu
przypadkach udaje nam się wygrać, co świadczy o dobrym
poziomie myśli technicznej. Jest to jednak zawsze trudny proces,
do którego musimy być dobrze przygotowani a i tak nie zawsze
odnosimy sukces. Takie są prawa rynku, na którym funkcjonujemy. Mimo to w kilku cementowniach z powodzeniem
pracują nasze nowoczesne rozwiązania oszczędzające surowce
i energię. Dysponujemy dobrze wyposażonymi laboratoriami
akredytowanymi legitymującymi się stosownym certyfikatem,
w których przeprowadza się badania materiałów i wystawia
atesty. Na ukończeniu jest certyfikacja laboratorium z zakresu
ochrony środowiska. Dobrze wyposażone jest laboratorium
chromatografii i spektrofotometrii, w którym potrafimy dokonać oznaczeń najbardziej skomplikowanych związków
chemicznych emitowanych do atmosfery, wprowadzanych do

wód czy gleby, a także zawartych w produktach. Ogromnym
wysiłkiem finansowym ciągle unowocześniamy laboratoria
starając się dostosować je do wymogów współczesnych wyzwań,
prawa unijnego, konkurencyjności i wymogów regionalnych
związanych z wejściem naszego kraju do UE. Naszą ambicją
jest, aby stać się regionalnym instytutem technologicznym
wykorzystującym potencjał naukowy między innymi dla
rozwoju województwa opolskiego. Utworzone konsorcjum
zwiększa te szansę.
Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 107
październik 2002

W 2011 r. Andrzej Rybarczyk jest dyrektorem Cementowni
Odra, jednego z największych i najstarszych zakładów przemysłowych w regionie. A. Rybarczyk ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, od roku 1971
związany zawodowo z Instytutem Mineralnych Materiałów
Budowlanych w Opolu, działającym na rzecz przemysłu cementowego. Zaangażowanie w życie społeczne regionu zaowocowało wyborem na stanowisko wicemarszałka województwa
opolskiego, które sprawował w latach 1999 – 2004. Od 2004 r.
pracuje w Cementowni „ODRA” SA w Opolu, najpierw na stanowisku dyrektora ds. technicznych i produkcyjnych w następnym roku dyrektora naczelnego i prezesa zarządu.

Zakres działalności politechniki jest znany w środowisku,
proszę przybliżyć IMMB, jego potencjał, działalność itp.
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych istnieje już
prawie 50 lat i ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy.
Centrala instytutu mieści się w Opolu, tu siedzibę ma także dyrekcja. W Krakowie natomiast funkcjonuje oddział instytutu.
W Opolu, łącznie z zakładem doświadczalnym zatrudnionych
jest blisko 80 osób. Są tu reprezentowane trzy zasadnicze
kierunki działalności: szeroko rozumiana technika cieplna,
inżynieria ochrony środowiska i inżynieria materiałowa. W
Krakowie natomiast prowadzone są badania ściśle związane
z wiążącymi materiałami budowlanymi, a więc technologie
produkcji cementu, wapna, gipsu i innych materiałów tego
typu, a także z obszaru normalizacji. Zatrudnienie w oddziale

Trudno oprzeć się pytaniu o korzyści, jakich spodziewają
się jednostki z powołanego konsorcjum.
Właściwie to częściowo odpowiedź na tak postawione
pytanie wynikała z moich wcześniejszych wypowiedzi, ale
ujmując rzecz syntetycznie można wymienić następujące
korzyści; tworzymy większy potencjał naukowo-badawczy z
większymi szansami na sprostanie konkurencji oraz uzyska-
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Wywiad z drem. hab. Wiesławem Drobkiem, prof. PO
i dr. Kazimierzem Szczygielskim, pełnomocnikami rektora ds. organizacji
I Opolskiego Festiwalu Nauki, o tym, że oferta imprezy nie tylko piorunami stoi.
Po raz pierwszy opolskie środowisko akademickie przygotowuje festiwal nauki, imprezę cieszącą się już w kraju pewną
popularnością, jakie cele postawili sobie twórcy przystępując
do jego realizacji w naszym mieście?

opolskich wyższych uczelni potwierdzając w ten sposób tezę
o akademickości Opola. Zaprezentować w formie nierzadko
ludycznej, aby w ten sposób skądinąd poważne sprawy naukowe przedstawić w sposób łatwy i zrozumiały dla szerokiego
kręgu odbiorców. Przystępując do prac nad organizacją nowej
imprezy postanowiliśmy posłużyć się formułą festiwalu nauki,
która w niektórych ośrodkach z powodzeniem sprawdza się
od lat i cieszy się zasłużonym uznaniem jak np. Wrocławski
Festiwal Nauki.

Wiesław Drobek: Tradycje akademickie w naszym mieście
liczą kilkadziesiąt lat, a uczelnie których wciąż przybywa,
głęboko wniknęły w pejzaż miasta. Na początku lat 90. po raz
pierwszy oficjalnie wyrażony został pogląd, że w niedalekiej
przyszłości Opole ma szanse stać się miastem pełniącym rolę
poważnego ośrodka akademickiego. Wówczas wydawać mógł
się nieco przesadzony, lecz rzeczywistość dowodzi, że było to
trafne przewidywanie. Wychodząc z tego założenia, postanowiliśmy zaprezentować szerokiej opinii publicznej osiągnięcia

Kazimierz Szczygielski: Chciałbym dodać, że w tę pozytywną ocenę środowiska idea festiwalu doskonale się wpisuje.
Dawno za sobą mamy już etap tworzenia cech akademickości,
opolskie wyższe uczelnie mają własne niezaprzeczalne osią-
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gnięcia, które są dziełem własnej kadry naukowej, kształcą dla
regionu co roku liczniejszą rzeszę specjalistów i to należy jasno
społeczeństwu uświadomić. Misja, którą ma do spełnienia
przygotowywana impreza to przekonanie mieszkańców, że
Opole jest właściwym miejscem do studiowania, z dobrym
zapleczem naukowym, laboratoryjnym, gdzie uprawia się
wysoką naukę, czego dowodzą posiadane uprawnienia do
nadawania stopni naukowych. Opolskie środowisko akademickie jest w stanie zaspokoić ambicje młodych ludzi. Chcemy
przekonać, że aby zdobyć dobre wykształcenie, młodzi ludzie
nie muszą wyjeżdżać na renomowane uniwersytety, bo dobre
uczelnie mają tu, na miejscu. Na opolskich uczelniach powstają
koncepcje i pomysły znajdujące uznanie w Europie, dla której
jesteśmy partnerem. Jak przypuszczam, część Opolan o tym po
prostu nie wie. Publikowane w prasie rankingi plasują nas w
klasie średniej, a jestem głęboko przekonany, że jest wiele obszarów, w których jesteśmy najlepsi i atrakcyjni dla studentów
z całego kraju. To chcemy pokazać w czasie festiwalu. W pełni
zgadzam się z poglądem wyrażonym przez prof. Drobka, że
Opole jest miastem uniwersyteckim. Jakże może być inaczej,
skoro w 130-tysięcznym mieście, 30 tysięcy to studenci. Obserwowałem odbywające się właśnie Piastonalia i zbudowany
byłem dynamizmem i aktywnością młodzieży. Rozwój nauki
to właściwa droga i nie widzę przeszkód, aby w przyszłości
Opole mogło stać się takim ośrodkiem jak Heidelberg czy
Oxford. Pokazanie naszych możliwości, poziomu, ale i ambicji
środowiska stało się także celem przygotowywanego festiwalu.

stwie daleko odbiega od ogólnych oczekiwań i potrzeb, dlatego
organizacja festiwalu niesie jeszcze jedno ważne przesłanie,
że nauka jest ważna. Ta dyrektywa jest aktualna nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w świecie – tam gdzie rozwija
się edukacja, wysoka edukacja, tam jest szansa na rozwój
społeczny. Dlatego w naszym środowisku zapadła decyzja,
aby wziąć udział w sieci podobnych imprez w całej Polsce
organizowanych w dniu święta nauki polskiej. Chcemy w ten
sposób zwrócić uwagę decydentom w kraju – a finansowanie
nauki spadło już poniżej 1% PKB – że warci jesteśmy większych
nakładów finansowych. Mam nadzieję, że taka ogólnopolska
fala festiwalowa wpłynie pozytywnie na świadomość ludzi
trzymających ster państwa, że należy dofinansować naukę,
jak czynią to nasi sąsiedzi i kraje Unii Europejskiej, gdzie
wysokość nakładów na tę sferę przekracza 2% PKB. Komitet
Badań Naukowych chciał zapewne proponując obchody święta
nauki, uświadomić całemu polskiemu społeczeństwu, że w
nauce dzieją się ważne i ciekawe rzeczy, które nie można nie
dostrzegać, a wręcz przeciwnie, należy je eksponować.
Natomiast wracając na nasze opolskie podwórko, powiem,
że w zespole organizatorów występuje zgodna symetria dwóch
wysokich stron, gdyż postanowiliśmy na początek, że organizację wezmą na siebie uniwersytet i politechnika. Na czele
tego zespołu decydującego w kwestiach formalnych stoi dwóch
prorektorów – z Politechniki Opolskiej prof. Jerzy Skubis, a z
Uniwersytetu Opolskiego – prof. Adam Latała. Trzon grupy
organizacyjnej stanowią pełnomocnicy prorektorów, czyli
profesorowie Piotr Wieczorek (UO) i Wiesław Drobek (PO).
Prof. Wieczorkowi w tym roku powierzono rolę koordynatora
środowiskowego, w roku następnym – przypadnie ona przedstawicielowi politechniki. Zastępcami koordynatorów są – z UO dr
Romana Pawlińska-Chmara, a z politechniki – moja skromna
osoba. Biuro festiwalu znajduje się na politechnice, a kieruje
nim sympatyczna pani Małgorzata Baldysz. Do tego zespołu
zaliczają się również przedstawiciele poszczególnych wydziałów odpowiedzialni i zaangażowani w prace nad festiwalem.
Tak przedstawia się grupa przygotowująca pierwszy festiwal.
Oczywiście współpracujemy jeszcze z wieloma innymi osobami
i jednostkami, np. z wydawnictwem, czy kierownikiem Działu
Nauki inż. Józefem Walusiem, któremu należy podziękować
za rozsądne i praktyczne podejście do organizacji festiwalu,
dzięki czemu wiele ulotnych nieraz pomysłów zyskuje realny
wymiar. Mało tego, my nie zarządzamy festiwalem, zespół
koordynujący nie tworzy również programu, faktycznymi
twórcami i zarazem aktorami programu festiwalowego są
uczeni, pracownicy wydziałów, katedr i zakładów, a nasza
służebna rola sprowadza się do właściwej koordynacji zgłoszonych licznie pomysłów.

Kiedy ma odbyć się opolski festiwal i co wpłynęło na wybór
takiego terminu?
WD: Pierwszy z pomysłów zakładał organizację festiwalu
w maju, bezpośrednio przed Piastonaliami, a w dzisiejszej
rozmowie moglibyśmy dokonywać już jego oceny. W wyborze
terminu wrześniowego dopomogła inicjatywa KBN, który
wyszedł z założenia, że skoro w wielu ośrodkach akademickich
takie imprezy mają miejsce i to w różnym czasie, to warto
może byłoby wybrać jeden wspólny termin poświęcony promocji nauki i uczynić festiwale nauki jednym z elementów
obchodów ogólnopolskiego święta nauki. Myśmy tę propozycję
zaakceptowali i dlatego I Opolski Festiwal Nauki odbywać
się będzie we wrześniu, w dniach 20 i 21 pod patronatem
medialnym, finansowym i merytorycznym KBN. Nie był to
wymóg obligatoryjny, lecz dla naszego środowiska ten termin
okazał się dobry i wygodny z wielu powodów.
KS: Myślę, że niezbędne jest dotknięcie jeszcze jednego
istotnego zagadnienia. Poziom finansowania nauki w pań-
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Co wiadomo już na temat programu festiwalu, czyli co
zobaczą opolanie we wrześniu?

Czy festiwal odbywać się będzie w jednym głównym miejscu,
do którego z łatwością trafią zainteresowani?

KS: Ramowy program OFN jest już gotowy. Znana jest
już struktura z podziałem na sekwencje czasowe głównych
punktów programu na obydwa festiwalowe dni. Obecnie
trwają prace nad dopracowaniem szczegółowych zadań i
te prace planujemy zakończyć w najbliższym czasie. Przyznać muszę, że byłem zaskoczony liczbą zgłaszanych przez
jednostki propozycji programowych. Zakładałem, że będzie
ich kilkanaście, a tymczasem każda z katedr przygotowała
po kilka, co w sumie daje kilkadziesiąt propozycji z każdego
wydziału i zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie trzeba będzie
dokonywać kwalifikacji.
Rozmyślnie nie podam teraz żadnych szczegółów, bo po
pierwsze trwają jeszcze prace przygotowawcze, a po drugie nie chcemy
rezygnować z elementu zaskoczenia
i niespodzianki. Powiem tylko, że na
otwarcie odbędą się dwa lub trzy
duże publiczne wykłady adresowane
do szerokiej liczby odbiorców oraz
liczne prezentacje, których tytuły –
jak na przykład ten dotyczący piorunów – wzbudziły moją ciekawość. Uspakajam, że pioruny
można będzie obserwować w laboratorium, a nie na placu.
Laboratoria to zresztą silna strona naszych uczelni i chcemy to
wykorzystać. Przygotowanie programu festiwalowego święta
stawia przed nami do pokonaniu jeszcze jedną trudność, jak
język naukowy, nierzadko hermetyczny, pełen niezrozumiałych terminów przełożyć na jasny i prosty komunikat. Jak
zagadnienia wysokiej nauki przedstawić w sposób dostępny dla
szerokiego gremium, nie popadając przy okazji w trywializm.

KS: Zakładamy, że takim centrum festiwalowym, gdzie
wszystko się zacznie, a potem zakończy, będzie plac Kopernika
przed uniwersytetem. Równocześnie cześć imprez zlokalizowana zostanie na osiedlu akademickim PO, tam gdzie zwykle
odbywają się Piastonalia oraz w poszczególnych katedrach i
laboratoriach katedr w politechnice i na uniwersytecie.
WD: Pragnę podkreślić, że obecnie, tj. w połowie maja
zagospodarowanie dla potrzeb festiwalu placu Kopernika jest
na etapie projektu i równocześnie rozważane są także inne
warianty, gdyby placu z jakiś powodów tzw. logistycznych nie
udało się wykorzystać. Poza cała masą spraw dotyczących
merytorycznych aspektów festiwalu przygotowanie jednego miejsca
jest ogromnym przedsięwzięciem
logistycznym, na które składa się
m.in. wyłączenie z ruchu, zapewnienie bezpieczeństwa, nagłośnienie
i wiele, wiele innych spraw, które nie
chcę tu mnożyć.
KS: Plac ten zostanie przetestowany jako miejsce imprezy
masowej podczas najbliższego festiwalu piosenki, gdyż tam
odbywać będą się koncerty hip-hopowe. Nie można także nie
wziąć pod uwagę pogody jaka będzie w czasie wrześniowego
święta nauki, musimy więc tak przygotować miejsce, że będzie ono przynajmniej częściowo zadaszone, aby deszcz nie
uniemożliwił wykonania eksperymentów i pokazów. Uwzględnienie wszystkich warunków jakie spełniać musi taki teren
zadecyduje – myślę, że już w niedługim czasie – o wyborze
konkretnego miejsca.

WD: Uzupełniając wypowiedź mojego kolegi dodam, że na
program festiwalu złożą się wykłady i odczyty, eksperymenty
i prezentacje odbywające się laboratoriach, choć nie wyłącznie oraz ta grupa pokazów, która moim zdaniem zawiera
elementy ludyczne, jak sztuki walki, rozgrywki sportowe itp.
Element zabawy w festiwalu nie powinien zostać pominięty,
nie chodzi nam bowiem o to by pokazywać, jak poważne
zagadnienia są przedmiotem badań naukowych lecz wręcz
przeciwnie. Mieszkaniec Opola, szczególnie młody, w naszej
ofercie znaleźć musi coś co go będzie zarówno uczyć jak i
bawić. Może spełni te oczekiwania rajd samochodowy, może
wycieczka do ciekawych miejsc w naszym mieście i regionie
np. do Krasiejowa? Źródłem wielu pomysłów festiwalowych
jest także oferta jednostek zajmujących się sztuką.

W jaki sposób zamierzają organizatorzy przekonać mieszkańców, że jest to ciekawa impreza, w której warto wziąć
udział?
KS: Na to pytanie odpowiem dość przewrotnie, to nie tylko
koordynatorzy i organizatorzy mają za zadanie przekonanie
mieszkańców do pójścia na festiwal, ale przede wszystkim
jednostki w obu uczelniach odpowiedzialne za promocję i
informację, a krótko mówiąc za wizerunek politechniki i
uniwersytetu. Mam nadzieję, że przygotowywane materiały
reklamowe winny zachęcić, wręcz uwieść mieszkańców swoją
formą i treścią. Ja wziąłem na siebie kontakty z przedstawicielami lokalnych mediów. Jutro, tj. 15 maja mam spotkać się
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na pierwszej roboczej rozmowie z szefami opolskich mediów
– radia, telewizji regionalnej, Nowej Trybuny Opolskiej i
Gazety Wyborczej na temat medialnego wsparcia imprezy. Muszę podkreślić, wszyscy deklarują pełną gotowość do
współpracy w zakresie informacji i promocji. Moja osobista
sugestia wynikająca z wielu doświadczeń to dostarczenie do
każdego domu, każdej rodziny w ramach tzw. poczty bezadresowej uczelnianej oferty festiwalowej. To jednak wiąże się
z pewnymi kosztami musi więc zyskać akceptację wszystkich
organizatorów. Promocję poprzez media wyobrażam sobie jako
stale obecną informację tym co oferuje uczelnia, w jaki sposób
służy mieszkańcom, czyli to wszystko co dla pracownika jest
oczywiste, a dla mieszkańców nie związanych z tym środowiskiem – niekoniecznie. Mam nadzieję, że po jutrzejszym
spotkaniu wiele się wyjaśni. Liczę na to tym bardziej, że prezes
Radia Opole, pan Bogusław Nieremberg jest tuż przed obroną
swojej pracy doktorskiej na temat marketingu i naukową teorie
może szybko przetestować w praktyce.

imprezy można przewidzieć, a szczególnie reakcji uczestników. Atrakcyjny z punktu widzenia organizatorów element
programu, niemal pewniak, z nieznanych przyczyn nie zyskuje
uznania odwiedzających i odwrotnie – z pozoru nieciekawa
propozycja staje się przebojem. Te i inne nieprzewidywalne
sytuacje należy uwzględnić podejmując się trudu organizacji.
Trudno porównywać festiwale w różnych miastach. Niektóre
– jak we Wrocławiu organizowane są już od kilku lat i zdążyły
zyskać spore grono odbiorów, odbywają się w wielu miejscach
regionu i wpisały się w harmonogram imprez lokalnych. Inne
ośrodki akademickie mają mniejsze doświadczenia, czy tak jak
nasz, organizują festiwal po raz pierwszy. Ważne jest – moim
zdaniem – to, że zapadła decyzja o jego organizacji. Forma
festiwalu i miejsce realizacji muszą sprawdzić się w praktyce.
Po pierwszym odbywać będą się następne, pewnie lepsze i
bogatsze w swej ofercie.
KS: Istotne jest także to, aby gospodarze miasta i regionu
uświadomili sobie, że sprawy środowiska akademickiego są
ważne dla pomyślnego rozwoju tego regionu. Temu służyć ma
między innymi przygotowywany I Opolski Festiwal Nauki.

Miał Pan, Panie Profesorze okazję uczestniczyć w ogólnopolskiej konferencji poświęconej organizacji festiwalów, jakie
wnioski nasuwają się z tych spotkań?

Dziękuję za rozmowę.

WD: Istotnie, kilkakrotnie miałem okazję uczestniczyć w
samych festiwalach i obserwować ich przygotowanie. Ostatnie
moje doświadczenia wiążą się z Festiwalem Nauki i Sztuki,
jaki miał miejsce w kwietniu w Toruniu, gdzie byłem także
uczestnikiem konferencji poświęconej organizacji imprez. A
wnioski? Otóż organizatorzy mają zwykle do pokonania dwa
problemy – finanse oraz współpraca z władzami miejskimi i
regionalnymi. W Toruniu ta współpraca przebiegała wręcz
modelowo. Środków na organizację nigdzie nie ma w nadmiarze i w różny sposób rozwiązywany jest ten problem. Nasze
zasoby finansowe na organizację festiwalu są dość skromne,
choć przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie do KBN
i liczymy na jego pomyślną realizację, jak również na to, że
wiele prac nad przygotowaniem festiwalu możemy wykonać
w ramach tzw. usług bezkosztowych, co oznacza, że różne
firmy wykonać mogą pewne prace w zamian za reklamę.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt,
należy uwzględnić to, że nie wszystko w organizacji takiej

Wiadomości Uczelniane nr 114
maj 2003

W 2011 r. dr hab. Wiesław Drobek poza pracą na dwóch wydziałach Politechniki Opolskiej (Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz Zarządzania) pełni także funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Śląskiego w Opolu i wykłada w
Wyższej Szkole im. Bohdana Jańskiego (oddz. zamiejscowy w
Opolu).
Dr Kazimierz Szczygielski, polityk, nauczyciel akademicki,
poseł na Sejm I, II i III kadencji. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (geografia) jest pracownikiem naukowym Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Katedrze Polityki Regionalnej, od
lat kieruje Zakładem Badań Regionalnych Instytutu Śląskiego
w Opolu. W 2005 r. wycofał się z bieżącej polityki, poświęcając
się pracy naukowej i dydaktycznej. W centrum jego zainteresowań naukowych leżą zagadnienia zarządzania przestrzenią oraz
polityki regionalnej i przestrzennej.
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ponad 200 publikacji i referatów, z których kilka uważam
za zupełnie udane. Są to publikacje zauważone i cytowane
w literaturze światowej. Ostatnio wydałem kilka książek,
z których część określiłbym jako zdecydowanie naukowe,
inne bardziej promujące oszczędzanie energii i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii.
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Rozmowa z prof. drem hab. inż. Romanem Ulbrichem
i prof. drem hab. inż. Marianem Łukaniszynem o drodze do sukcesu
naukowego wychowanków opolskiej uczelni technicznej.
Spośród ostatnich nominacji profesorskich dwie dotyczą
pracowników naukowych i wychowanków opolskiej uczelni
technicznej. Czy zechcieliby Panowie przedstawić swoją drogę
naukową?

czasie swojej drogi zawodowej kilka razy zmieniałem specjalności: po dobrym Technikum Mechanicznym w Opolu i typowo
mechanicznej specjalności, jaką są maszyny robocze ciężkie,
czułem się i byłem klasycznym mechanikiem. Po raz pierwszy
przekwalifikowałem się w kierunku inżynierii procesowej, zaś
na początku lat 90. na inżynierię środowiska w specjalności
racjonalne gospodarowanie energią. Biorąc pod uwagę rzetelną wiedzę w zakresie budowy maszyn zdobytą jeszcze w
technikum i na studiach inżynierskich, z dużą przykrością
przyjmowałem docinki o chemikach na wydziale – co było
wynikiem niezrozumienia, bo przecież inżynieria procesowa
jak najbardziej zawiera się w dziedzinie budowa maszyn.
Po 25 latach pracy naukowej, w tym przez pierwsze 6 lat
na stanowisku niedydaktycznym, mam na swoim koncie

Roman Ulbrich: Rzeczywiście. Tak się składa, jesteśmy w
grupie absolwentów naszej uczelni, która najszybciej zrobiła
habilitację – co już wcześniej zostało zauważone - a teraz, po
wypełnieniu kolejnych wymagań, stajemy w pierwszym szeregu
- w gronie profesorów. Byłem ostatnim rocznikiem w Wyższej
Szkole Inżynierskiej kończącym studia inżynierskie - w roku
1976. Wkrótce uzyskałem magisterium i bardzo szybko, bo w
1981 roku zrobiłem doktorat na Politechnice Wrocławskiej, a
w 1990 roku uzyskałem habilitację na Politechnice Śląskiej. W
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byliśmy młodzi i zdolni, a dzisiaj już tylko zdolni. Od trzech
lat jestem już dziadkiem, od roku nawet podwójnym - to się
jednak trochę czuje.
Co do warunków osiągnięcia sukcesu, to myślę, że w pracy
potrzebna jest pasja i trochę szczęścia. Pasja zależy od nas
samych, a szczęściem w moim przypadku była praca od
połowy lat 70. do końca 80. w bardzo aktywnej grupie kierowanej przez prof. Leona Troniewskiego. Jeśli do tego dołożymy
możliwość pracy w towarzystwie dydaktyka idealnego, czyli
doc. Antoniego Guzika, to stwierdzić muszę, że spotkało mnie
wiele szczęścia. W następnych latach uzyskałem prestiżowe
stypendium Fundacji Humboldta i odtąd cieszę się bardzo
dobrymi kontaktami z wieloma ośrodkami naukowymi w
Niemczech. Często działało to jak wentyl – kiedy miało się
już trochę dość tu, na miejscu, wówczas nawet krótki wyjazd
dawał nowe impulsy.

Marian Łukaniszyn: Studia magisterskie odbyłem w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu i ukończyłem
je w roku akademickim 1977/78, kilka miesięcy wcześniej,
niż zakładał tok studiów i rozpocząłem pracę jako asystent
w Katedrze Automatyzacji i Diagnostyki Układów Elektromechanicznych u prof. Piotra Wacha. Doktorat i habilitację
zrobiłem na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki
Łódzkiej odpowiednio w roku 1985 i 1991, gdzie najściślej
współpracowałem z moim promotorem, prof. Zakrzewskim. W
następnym roku zostałem profesorem uczelnianym w opolskiej
uczelni technicznej. W 1993 roku wyjechałem na stypendium
Humboldta do Friedrich-Alexander Universität ErlangenNürnberg w Niemczech, które trwało łącznie 28 miesięcy, choć
z przerwami do roku 1999. Pobyt na stypendium zaowocował
współpracą z prof. Rolfem Unbehauenem. Po powrocie z Erlangen kontynuowałem pracę w Politechnice Opolskiej, której
zresztą nigdy nie przerywałem, natomiast przewód profesorski
przeprowadziłem na Politechnice Poznańskiej .

Rozwój naukowy idzie w Panów przypadku w parze ze
znacznymi osiągnięciami w zakresie dydaktyki. Co Panowie
Profesorowie uważają za swoje najważniejsze osiągnięcie w
tej sferze?

M.Ł.: Nasza politechnika zalicza się do uczelni prowincjonalnych, gdzie trudno zrobić jest oszałamiającą karierę i
raczej o sukcesie decyduje praca i jeszcze raz praca. Miałem to
szczęście, że trafiłem na bardzo dobrych doktorantów, nie bez
wpływu jest także dobra współpraca z Politechniką Łódzką
i wspomnianym już prof. Zakrzewskim. Bardzo owocna była
także współpraca z prof. Mendrelą przed jego wyjazdem do
Stanów Zjednoczonych. Zajmowaliśmy się ciekawym tematem,
jakim są silniki tarczowe z magnesami trwałymi, a z badań
tych powstało kilka tematów prac doktorskich.

M.Ł.: W moim przypadku podkreśliłbym nie tyle dydaktykę, co dokonania w zakresie kształcenia młodej kadry. Jak
mówiłem wcześniej, ani uczelnia, ani uprawiana dyscyplina
– czyli nauki techniczne – nie ułatwiają kariery naukowej,
stąd skupiłem się w pewnym etapie mojej działalności na
wsparciu naukowym swoich młodszych kolegów w katedrze,
głównie poprzez pomoc w uzyskaniu dla nich interesujących
rozwojowych stypendiów. Uzyskane efekty są zadowalające,
a obiektem naszych zabiegów była Fundacja na Rzecz Nauki
Polskiej. Moi doktoranci, a potem doktorzy, pan Rafał Wróbel
i Mariusz Jagieła mają na swoim koncie kilka prestiżowych
stypendiów wyjazdowych, zagranicznych i konferencyjnych.
Ich prace doktorskie zostały wielokrotnie wyróżnione liczącymi
się nagrodami, m.in. Nagrodę Siemensa uzyskała praca dra
Wróbla. Ostatnim, jeszcze nieoficjalnym osiągnięciem dra
Jagieły jest Nagroda Prezesa Rady Ministrów przyznana za
jego pracę doktorską. Obecnie obaj pracują na prestiżowej
uczelni w Wielkiej Brytanii.

R.U.: Nie jestem całkiem przekonany, czy po przekroczeniu
50. roku życia mówić możemy nadal, że to młody wiek, szczególnie jeśli odniesiemy się do sytuacji na zachodzie Europy,
gdzie zwykle szefem zespołu, np. instytutu, zostaje się mając
lat 38 - 40. Żeby uniknąć jednak nieporozumień - czuję
się stosunkowo młodym człowiekiem, ale przytoczę dobrze
pasujące do sytuacji żartobliwe powiedzenie kolegi: kiedyś

R.U.: Jak już wspomniałem, dydaktyka to niezmiernie
ważny obszar naszej pracy, ale nie podzielam opinii, że rozwój naukowy musi iść i zawsze idzie w parze z osiągnięciami
dydaktycznymi.
Bardzo wysoko sobie cenię możliwość współpracy ze studentami, którzy naukę traktują poważnie. Uważam za szczęśliwy
traf to, że od wielu lat na kierunku inżynieria środowiska

Sukces Panów jest tym większy, że tytuły profesorskie otrzymaliście w stosunkowo młodym wieku. Co zadecydowało o
tak pomyślnej drodze naukowej?
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występuje liczna grupa młodych chętnych do nauki, którzy
wybierają moją specjalność. A jeśli nawet wśród nich trafiają się także mniej zdeterminowani, to ważne, że raczej ich
namawiam, niż zmuszam do pracy. Mam świetnie działające
koło naukowe; zresztą gdy przed 20 laty opiekowałem się
innym kołem, miałem podobny zespół młodych ludzi i podobne doświadczenia. Nadal z ochotą udaję się z grupą swoich
studentów na różnego rodzaju wypady, a tych wyjazdów
- szczególnie ostatnio - było sporo, to znaczy, że jeszcze nie
wypaliłem się w roli opiekuna. Dowodem może być tegoroczny
wyjazd na Krym, który uważam za bardzo udany, chociaż
moja kondycja fizyczna nie dopisała. Właśnie w drodze do
Opola, w pociągu z Symferopola do Lwowa, otrzymałem
informację o podpisaniu mojej nominacji przez prezydenta.
Od kilku lat, w czasie naboru na studia doktoranckie,
zgłasza się do mnie niezmiennie sporo chętnych, prawie jak w
zachodnich uczelniach, gdzie normą jest to, że jeden profesor
ma pod opieką równocześnie kilkunastu doktorantów.

doktoranckie. W obszarze nauki pora przedsięwziąć działania
zachęcające doktorantów do intensywniejszych prac nad
dalszym rozwojem. Poważnym wyzwaniem jest także udział
w projektach europejskich i tu wskazać mogę dwa obszary
dla mnie szczególnie interesujące: badania nad metodami
rozpoznawania struktur w przepływach wielofazowych oraz
rozwój odnawialnych źródeł energii. Co prawda moja przygoda
z Regionalną Agencją Poszanowania Energii jako jej prezesa
już się zakończyła, ale wiele wskazuje na to, że w najbliższych
latach agencja ma przed sobą dynamiczny rozwój i w swoich
planach uwzględniam ścisłą z nią współpracę.
A jak przedstawiają się najbliższe plany zawodowe?
R.U.: W moich planach zawodowych - po wypełnieniu z
nadmiarem wymagań – na pierwszym miejscu stawiam jak
najszybsze utworzenie własnej katedry, przez co uzyskam
lepszą możliwość wpływania na rozwój współpracowników.
Mam nadzieję, że zrozumieją to moi dotychczasowi oponenci.
Marzy mi się, aby studenci i doktoranci licznie uczestniczący w wyjazdach na stypendia zagraniczne, a szczególnie
moi wychowankowie zaczęli wyjeżdżać na dobre stypendia
naukowe. W najbliższym roku akademickim sześciu kolejnych
moich doktorantów powinno stanąć do obrony swoich prac i
to zmusza mnie do przemyśleń nad dalszym działaniem. To
wspaniałe uczucie słyszeć podczas wizyt monitorujących wypowiedzi studentów, którzy jeszcze
niedawno bali się jakiegokolwiek wyjazdu, a
teraz pytają o możliwości przedłużenia pobytu.
Takie doświadczenia można traktować jako
dowód na to, że kształcimy ich nie najgorzej.

Czy tak duży sukces nie spowoduje teraz spowolnienia
pewnych działań w sferze nauki, dydaktyki i organizacji?
M.Ł.: Na pewno nie planuję zastoju czy jakiejś nadzwyczajnej przerwy. Moja aktywność zawodowa nie jest zróżnicowana
na czas przed i po uzyskaniu tytułu. Właśnie zaczyna się kolejny rok akademicki i kolejne zadania stojące
przed każdym pracownikiem naszej uczelni.
Jako wydział staramy się uzyskać prawa
habilitowania. Jest to proces rozłożony na
lata, uwarunkowany wieloma czynnikami.
W naszym życiu zawodowym nie są bez znaczenia nakłady
finansowe, które wciąż maleją, a nauki techniczne nie mogą
obyć się bez laboratoriów, kosztownych urządzeń, a stała
mizeria finansowa jest coraz trudniejsza do zniesienia. Mam
plany jako pracownik naukowy, współgrają one w jakimś sensie
z planami macierzystej katedry, wydziału. Będą to kolejne
konferencje, tematy badawcze, prace naukowe.

sukces dla środowiska. Pewnie nie będzie to bez wpływu na
staranie wydziałów o prawa habilitowania. Nie przeceniałbym jednak tego faktu, w końcu taki jest cel pracownika
decydującego się na zawodowe uprawianie nauki. W małym
środowisku te trzy tytuły to dużo, w silnych ośrodkach akademickich raczej niewiele.

udział w modernizacji swojego domu i to zarówno w zakresie
tych najcięższych prac budowlanych, jak i bardzo żmudnych.
Modernizacja budynku stała się także wspaniałą okazją do
praktycznego wykorzystania i sprawdzenia swojej wiedzy
teoretycznej, i udało się - mam ciepły dom.
Dziękuję za rozmowę.

Jak spędzają Panowie czas wolny od obowiązków zawodowych? Jakie mają pasje, hobby?

Wiadomości Uczelniane nr 116
wrzesień 2003

M.Ł.: Interesuje mnie polityka, lecz nie uprawiam jej aktywnie, raczej odpowiada mi rola obserwatora śledzącego
polityczne wydarzenia. W wolnych chwilach zagłębiam się
w lekturze, preferuję literaturę faktu. Lubię także pojeździć
na rowerze. Nie mam specjalnych pasji, ani niezwyczajnego
hobby. Ot, trochę przyjemności dla intelektu, coś dla ducha
i dla ciała.

W 2011 r. prof. Roman Ulbrich jest pracownikiem naukowym na Wydziale Mechanicznym, kierownikiem Katedry Inżynierii Środowiska, do której powstania w znacznym stopniu
się przyczynił. Jest cenionym naukowcem i dydaktykiem, ma
znaczne osiągnięcia w zakresie promowania młodej kadry naukowej.
Prof. Marian Łukaniszyn pełni funkcję dziekana Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz kierownika
Katedry Maszyn Elektrycznych w Instytucie Instytut Układów
Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej WEAiI.
Profesorowie są absolwentami opolskiej uczelni technicznej,
cenionymi naukowcami i dydaktykami, obydwaj mają znaczne osiągnięcia w zakresie promowania młodej kadry naukowej.
Pracując na swoich macierzystych wydziałach – mechanicznym oraz elektrotechniki, automatyki i informatyki osiągnęli
wszystkie szczeble naukowego awansu od inżyniera do profesora zwyczajnego.

R.U.: Nauka zajmowała w moim życiu zawsze bardzo
ważne miejsce, ale pozostawiam sobie jeszcze trochę czasu
na inne zainteresowania, a są to dobra muzyka i to zarówno
poważna, jak i jazz, ale nie gardzę także muzyką pop. Ważne
miejsce w moim życiu zajmował zawsze sport. Niech nikogo
nie zwiedzie moje aktualne kuśtykanie - naprawdę bieganie i
w ogóle aktywne życie jest mi bardzo bliskie. Mam też spory

Uzyskanie tytułu naukowego profesora przez trzech pracowników naukowych PO - tytuł otrzymał także profesor
Ludwik Habuda - jest niewątpliwym sukcesem dla naszego
środowiska. Czy może Pan skomentować to wydarzenie?
R.U.: Z tego należy tylko się cieszyć. Skoro czekaliśmy ponad 35 lat na pierwszych „własnych” profesorów, to wreszcie
musiał nadejść czas, gdy wysyp profesorów będzie większy.
Jeśli się temu procesowi bliżej przyjrzeć, to widać wyraźnie,
że jest to w jakimś stopniu pochodną starej ustawy o szkolnictwie wyższym i „urodzaju” habilitacji na początku lat 90.
Spodziewam się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat przybędzie
nam wielu profesorów.

R.U.: Na razie nie myślę w tych kategoriach i chyba tylko
problemy ze zdrowiem, nieprzyjazne otoczenie czy złe decyzje o charakterze strategicznym dla uczelni byłyby w stanie
wpłynąć na spowolnienie mojej aktywności. W październiku
uczestniczyć będziemy w V Forum Polsko–Niemiecko–Chińskim, które odbędzie się w Stuttgarcie, a już przygotowujemy
się do VI Forum w Opolu, też o zasięgu międzynarodowym.
Późną jesienią bieżącego roku zorganizowane zostaną II Opolskie Dni Oszczędzania Energii.
Aktualnie znów zgłosiło się do mnie kilku chętnych na studia

M.Ł.: Niewątpliwie trzy tytuły profesorskie przyznane niemal w jednym czasie na jednej uczelni ocenić można jako
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Wywiad z dr hab. inż. Krystyną Macek-Kamińską, prof. PO, prodziekanem ds.
studenckich Wydziału Elektrotechniki
iAutomatyki, laureatką nagrody „Żar
Serca”.
„Żar Serca” to nagroda, którą odebrała Pani podczas ostatnich Dni Xaverianum. Jak swoje powinności wobec studentów,
środowiska Pani rozumie? Czy to tylko serce, czy jeszcze coś
więcej?

denckie nie mogę kierować się tylko „sercem”, muszę, niestety,
podejmować także trudne decyzje, często wbrew ,,sercu”, ale
zgodnie z obowiązującym regulaminem. Staram się jednak
zawsze znaleźć czas na rozmowę, szczególnie wtedy gdy moja
decyzja może być niekorzystna dla studenta i razem przedyskutować różne możliwości rozwiązania kłopotliwych sytuacji.

To, że znalazłam się wśród laureatów nagrody ,,Żar Serca’’,
przede wszystkim ogromnie mnie zaskoczyło. Dopiero później
dotarło do mnie, że ta nagroda jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i cennym podsumowaniem mojej ponad 20-letniej pracy
na rzecz społeczności studenckiej. Mam także świadomość,
że w pracy jako prodziekan odpowiedzialny za sprawy stu-

mniałam, odebrałam to jako podsumowanie moich dotychczasowych działań, lecz moja praca nadal będzie trwać i wciąż
będą kolejne sprawy do rozwiązania i co ważne – poddawana
ludzkiej ocenie.

Parę lat temu - w okresie kiedy przygotowywałam swoją
rozprawę habilitacyjną - było mi dużo trudniej wszystko
pogodzić. Teraz moje dzieci są starsze i wymagają mniej
uwagi, więc i czasu - starszy syn studiuje
we Wrocławiu, młodszy uczęszcza do
drugiej klasy licealnej, a córka w tym roku
kończy gimnazjum. Zawsze mogłam
liczyć na wszechstronną pomoc męża,
który wspiera mnie jako informatyk w
pracy naukowej, a także pomaga w codziennych obowiązkach domowych. To
jest bardzo ważne.

Kiedy kilka lat temu rozmawiałyśmy, była Pani krótko po habilitacji
i należała do grupy najmłodszych
wśród samodzielnych pracowników
naukowych naszej uczelni. Co zmieniło się w Pani życiu zawodowym od
tego czasu?
Od tamtej rozmowy minęło niestety już sporo czasu. Był to
okres bardzo intensywnej pracy zarówno w zakresie dydaktyki,
jak i w obszarze nauki, a od czterech lat, odkąd pełnię funkcję
prodziekana do spraw studenckich, także pracy organizacyjnej. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące obszaru dydaktyki, to
bardzo intensywnie włączyłam się w proces edukacyjny na
kierunku informatyka. W praktyce oznacza to przygotowanie
nowych wykładów, opracowanie programów zajęć laboratoryjnych i projektowych. Przy tym wszystkim staram się także
kontynuować pracę naukową. To z kolei oznacza prowadzenie
badań, ale i wyjazdy na konferencje naukowe, przygotowywanie referatów i artykułów do publikacji. Sprawuję również
opiekę naukową nad trzema doktorantami. Najwięcej czasu
poświęcam jednak na różnego rodzaju prace organizacyjne,
jak przygotowywanie nowych planów i programów studiów.
Mnóstwo czasu zabierają rozliczne działania związane ze staraniami władz wydziału w sprawie uzyskania akredytacji. Dla
kierunku elektrotechnika uzyskaliśmy akredytacje KAUT-u 13
listopada 2003 roku. Do końca 2003 roku musimy przygotować
wniosek w sprawie akredytacji dla kierunku informatyka.

Jakim zajęciom oddaje się Pani z ochotą, gdy kończą się
obowiązki zawodowe?
Lubię aktywnie wypoczywać, najlepiej w górach, i to bez
względu na porę roku, zarówno latem jak i zimą. Bardzo często
w dni wolne od pracy udajemy się całą rodziną, a nierzadko w
towarzystwie przyjaciół, do Czech w okolice Pradziada, gdzie
praktycznie mamy przedeptane wszystkie trasy turystyczne.
Natomiast w domu lubię coś zmieniać i przygotowywać na
specjalne okazje. Codzienne porządki i obowiązki domowe
mało mnie pociągają.
Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 120
grudzień 2003

W 2011 r. Krystyna Macek-Kamińska jest dyrektorem Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, opiekuje
się również studenckim studiem radiowym Emiter.

Nie jest chyba łatwo wykonywać liczne obowiązki zawodowe
tak, że stają się one zauważalne w środowisku prywatnym.
Jaką receptę Pani stosuje?

Przyznanie nagrody przynosi więcej radości czy poczucia,
że honory bardziej zobowiązują?
Oczywiście, że takie wyróżnienie zobowiązuje. Jak wspo-
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Dr hab. inż. Jerzy Jantos, prof. PO kierownik Katedry Pojazdów Drogowych
i Rolniczych na Wydziale Mechanicznym przedstawia plany
wszechstronnego rozwoju jednostki.
Kieruje Pan Profesor jednostką, która w ostatnim czasie
przekształciła się z Zakładu Samochodów w Katedrę Pojazdów
Drogowych i Rolniczych, jakie zmiany pociąga to przekształcenie, poza nazwą?

czy motoryzacyjne skażenie środowiska lub automatyzacja i
sterowanie samochodem, technologia napraw i wiele innych.
Jednak naszym głównym kierunkiem jest MiBM, na którym
mamy zatwierdzone przez Senat PO dwie, firmowane przez
nas specjalności. Są to samochody i ciągniki oraz eksploatacja i
marketing pojazdów samochodowych. Specjalność samochody
i ciągniki prowadzimy na studiach dziennych magisterskich i
inżynierskich oraz na zaocznych studiach inżynierskich. W
ostatnim czasie z powodzeniem realizujemy również magisterskie studia uzupełniające o specjalności technika samochodowa
oraz studia podyplomowe rzeczoznawstwo pojazdów samochodowych. Nasza oferta jest atrakcyjna i studenci chętnie ją
wybierają. Niestety, sumarycznie niewielka liczba studentów
wybierających MiBM oraz konieczność obsadzenia specjalności
prowadzonych przez inne jednostki dyplomujące, nie pozwala
na równoległe prowadzenie przez naszą jednostkę dwóch specjalności na mechanice i budowie maszyn.
Z dniem 1 stycznia 2005 jednostka z Zakładu Samochodów
przekształcona została w Katedrę Pojazdów Drogowych i Rolniczych. Rzecz jasna, zmiana nazwy nie była celem samym w
sobie. Muszę jednak przyznać, że nie bez znaczenia było stałe
kojarzenie brzmienia poprzedniej nazwy z zakładem naprawy

Jednostką kieruję wprawdzie od niedawna, bo od czerwca
2004 roku, ale jestem z nią jednak ściśle związany od ponad 25
lat, początkowo jako student, a następnie od 1981 r. już jako
pracownik. To bardzo długo, stąd – tak przynajmniej sądzę –
doskonale znam wszystko to, co pod terminem nasza jednostka
podstawowa się kryje. W szczególności są mi znane uwarunkowania jej działania, jej baza materialna, pracownicy, programy
nauczania oraz problematyka badawcza. Mogę więc chyba
zaryzykować tezę, że znam jej słabe i mocne strony. Jednostka
usytuowana jest w strukturze Wydziału Mechanicznego, który
aktualnie prowadzi trzy kierunki kształcenia, czyli mechanikę i
budowę maszyn, inżynierię środowiska oraz technikę rolniczą i
leśną. Warto zauważyć, że na każdym z tych kierunków, zarówno magisterskich jak i inżynierskich, uczestniczymy w procesie
kształcenia prowadząc takie przedmioty jak pojazdy samochodowe, silniki spalinowe, energochłonność ruchu samochodu,
*pod tym hasłem katedra prezentuje swoje możliwości na
festiwalach nauki i targach edukacyjnych
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samochodów. Najważniejszym jednak powodem zmiany nazwy
były dynamiczne procesy zachodzące na Wydziale Mechanicznym, a w szczególności uruchomienie kształcenia na kierunku
technika rolnicza i leśna. Już w latach osiemdziesiątych, gdy
przez krótki okres czasu prowadzona była specjalność mechanizacja rolnictwa, dydaktycznie ówczesny Zakład Samochodów
mocno ją wspierał. Ze względu na kadrę i bazę laboratoryjną
uważam, że mamy również bardzo wiele do zaoferowania na
kierunku technika rolnicza i leśna. Pragnę podkreślić, że osoby
odpowiedzialne za TRiL to dostrzegają i nasza współpraca
układa się doskonale. Dzięki zajęciom prowadzonym na tym
kierunku, po raz pierwszy od dłuższego już czasu, nie mam
w tej chwili kłopotów z zapewnieniem kolegom obciążenia
dydaktycznego.

jakim jest technika rolnicza i leśna, przypisana jest niejako
do zakładu o tej samej nazwie. KPDiR także wiąże z tym
kierunkiem poważne plany?
Racjonalne wykorzystanie posiadanej bazy, rozwój kadrowy
zespołu są uwarunkowane rozmiarem obciążenia dydaktycznego przypisanego katedrze. Aktualna sytuacja w tym względzie
nie jest zadowalająca. Stąd moje dążenia do poszukiwania
coraz nowych możliwych rozwiązań, a do takich przykładowo
zalicza się prowadzenie przez katedrę drugiej specjalności,
jednak nie na mechanice i budowie maszyn, gdzie nie bardzo
oczekiwać należy zwiększenia liczby studentów, lecz na jednym
z pozostałych kierunków, czyli na inżynierii środowiska lub
technice rolniczej i leśnej. Za pierwszą do tego przymiarkę uznać
można próbę uruchomienia magisterskich studiów uzupełniających w specjalności pojazdy rolnicze i leśne adresowanych
do absolwentów studiów inżynierskich na kierunku TRiL.
Do tego jednak brakuje nam laboratorium komputerowego z
prawdziwego zdarzenia. Chciałbym w najbliższym czasie, we
współpracy z profesorem R. Ulbrichem takie laboratorium w
jednej z naszych sal seminaryjnych uruchomić. We wszystkich
tych działaniach przyświecają mi dwa cele, z jednej strony
maksymalne wzbogacanie i unowocześnianie wyposażenia
własnych laboratoriów, ale także ich optymalne wykorzystanie
w dydaktyce, niezależnie od tego, do której jednostki dany
kierunek został przypisany.

Dodanie w nazwie jednostki drugiego członu – pojazdy
rolnicze – wiąże się zapewne także z koniecznością rozbudowy
odpowiedniej bazy laboratoryjnej. Co ma do zaoferowania
katedra w tym obszarze?
Jestem gorącym zwolennikiem jak najszerzej rozumianej
współpracy zarówno pomiędzy jednostkami jak i poszczególnymi pracownikami tak w zakresie dydaktyki jak i prowadzonych
prac naukowych. Uważam, że współpraca taka jest możliwa bez
konieczności jej sformalizowania. KPDiR ma wiele do zaoferowania, a przy tym ma również wiele potrzeb, a doświadczenia co
raz udowadniają, że w izolacji bardzo trudno coś efektywnego
i wartościowego osiągnąć. Nasza baza laboratoryjna doskonale
wpisuje się w program kształcenia wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Zależy mi
aby była ona jak najlepiej wykorzystana a jednocześnie by stale
polepszał się poziom jej wyposażenia. Z myślą o długofalowej
obecności na TRiL i zamiarem ścisłej współpracy z jednostką
kierowaną przez profesora M. Tukiendorfa część naszej hali
(C3) zamierzamy przeorganizować na laboratorium pojazdów
drogowych i rolniczych. Zgodnie z moją wizją, laboratorium
to winno w najbliższej przyszłości przekształcić się w otwartą
dla studentów pracownię, w której będą mogli realizować swoje
prace przejściowe i dyplomowe. Takie wzorcowe rozwiązania
oglądałem m.in. w Politechnice Barcelońskiej. Nasze laboratorium wymaga jednak remontu, który zlikwiduje przeciekający
dach, powybijane nieszczelne okna, popękane ściany, niewydolne ogrzewanie. Liczę na szerokie wsparcie mojej inicjatywy, tym
bardziej że obiecujące deklaracje uzyskałem już od dziekana
WM, prof. L. Troniewskiego, prof. M. Tukiendorfa, a także
dyrektora administracyjnego politechniki, mgr. L. Prucnala.

Katedra otrzymała niedawno samochód osobowy służący
dotychczas potrzebom administracyjnym. Teraz służyć ma on
dydaktyce. W jaki sposób przyda się studentom?
Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych jest jednostką
dość szczególną. Laboratoria odgrywają w naszej działalności bardzo poważną rolę, ważne są także dla Wydziału
Mechanicznego. Wielokrotnie mogłem się o tym przekonać,
podczas różnych istotnych wizyt w naszych laboratoriach, na
przykład członków komisji akredytacyjnej. O poziomie tych
laboratoriów świadczy ich wyposażenie. W naszym przypadku, obok aparatury, wyposażenie to stanowią różne zespoły i
układy, ale również kompletne pojazdy. W motoryzacji, której
fragmentem się zajmujemy, stale obserwujemy bardzo szybki
postęp. Nowinki z wielu dziedzin nauki i techniki są w tej
branży bardzo szybko aplikowane. Istnieje zatem oczywista
potrzeba nadążania za tym rozwojem, po to by prace badawcze
i proces kształcenia odpowiadał aktualnym potrzebom. Dzięki
prowadzonym od lat projektom badawczym finansowanym
przez KBN odnotowaliśmy w tym obszarze pewne sukcesy.
Wszystko to jednak kropla w morzu potrzeb, szczególnie w

Najmłodszy kierunek studiów prowadzony na wydziale,
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zwaniem jest dynamiczny rozwój naukowy naszego zespołu.
Nie jest to zadanie łatwe, gdyż obszar naszej działalności naukowej jest dość specyficzny. Przykładowo wskażę, że na tak
cenionej w naszym środowisku naukowym liście filadelfijskiej,
nie znajduje się nie tylko żadne polskie czasopismo, ale również
jakiekolwiek czasopismo światowe. Stąd moje dążenie również
do współpracy naukowej z kolegami z innych jednostek. W obszarze naszych badań
zachodzi bowiem wiele zjawisk i procesów
poddawanych analizie. Tak rozumiana
współpraca stać może się szansą m.in. na
publikacje warunkujące awans naukowy
pracowników.

kontekście działalności dydaktycznej. Z zadowoleniem mogę
podkreślić, że problem ten doskonale rozumieją władze naszej
uczelni. Świadczy o tym fakt przekazania dla naszych potrzeb
już trzeciego samochodu. Tym razem jest to samochód Renault
Laguna użytkowany ostatnio przez pana dyrektora L. Prucnala. A przy okazji przekazanie samochodu stało się pretekstem
do krótkiego spotkania władz uczelni,
reprezentowanych przez rektora Piotra
Wacha, prorektora Jerzego Skubisa oraz
dyrektora Prucnala z pracownikami i
studentami Katedry, do którego doszło
w laboratorium diagnostyki pojazdów.
W okolicznościowym wystąpieniu rektor podkreślił fakt dobrego współdziałania jednostki z władzami uczelni. Zwrócił uwagę na walory
przekazanego daru mimo jego niewielkiej wartości rynkowej.
Dyrektor Prucnal skomentował, że jest to w znacznym stopniu
zasługa kierowcy, który go użytkował, Józefa Gondka. Obecnie
laguna będzie wykorzystywana w procesie dydaktycznym. Już w
najbliższym czasie, w ramach pracy dyplomowej realizowanej
na studiach inżynierskich w trybie zaocznym, auto zostanie
wyposażone w instalację umożliwiającą zasilanie silnika gazem
płynnym. Odpowiednie oprogramowanie umożliwi badanie
wpływu paliwa i składu mieszaniny palnej na pracę silnika
i emisję substancji szkodliwych. Powinno to być interesujące
ćwiczenie nie tylko dla studentów naszej specjalności. Paliwa
alternatywne zyskują bowiem na znaczeniu, a poznanie ich
wpływu na działanie silnika czy zanieczyszczenie atmosfery jest
ważne. Po oficjalnym przekazaniu samochodu zaprezentowano
gościom laboratorium pojazdów drogowych i rolniczych oraz
plany jego modernizacji.
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Kiedy umawialiśmy się na rozmowę nie wiedziałam, że Pan
Profesor będzie kandydatem na prorektora zgłoszonym przez
rektora elekta. Co oznaczać to będzie dla katedry?
Będę się starał podołać nowym wyzwaniom i mam nadzieję, że mi się to uda. Cała sprawa zresztą nie jest jeszcze
przesądzona, ponieważ wybory prorektorów odbędą się na
początku kwietnia. Rozmowy na ten temat mogą okazać się
przedwczesne.
Czy Pan Profesor poza sprawami zawodowymi ma jakieś
ulubione zajęcia, hobby?
Oczywiście, choć mam na to coraz mniej czasu. Kocham grę
w tenisa, ale tak rzadko udaje mi się oddać tej pasji, że śmiało
mogę stwierdzić iż swoje marzenia realizuję w osobie synka,
który z zapamiętaniem doskonali się w sportowym rzemiośle.
Kiedyś była jeszcze piłka nożna, lecz dziś to już historia. Trochę
mi żal, że już pewnie nie zagram jako rozgrywający na środku
pola. Choć kto wie, gdyby na przykład zorganizować rozgrywki
pracownicy kontra studenci, to może...

Jakie plany ma Pan Profesor względem kierowanej przez
siebie katedry?
Plany? Chciałbym, aby jednostka rozwijała się. Podobne
plany żywią zapewne kierownicy innych jednostek. Pod tym
sloganem kryją się szanse rozwoju dla już zatrudnionych
oraz możliwości zatrudnienia dla kilku kolejnych młodych
uzdolnionych ludzi. Kilku moich kolegów może się poszczycić
już stosunkowo długim stażem pracy, który uczynił z nich
doskonałych, doświadczonych dydaktyków i chciałbym aby
ich wiedza i umiejętności zostały dobrze spożytkowane. Moim
zamiarem jest także zapewnienie im takich warunków pracy
i takie ich zmobilizowanie aby swoje doświadczenie udokumentować mogli przez przygotowanie odpowiednich pomocy
dydaktycznych w postaci stanowisk laboratoryjnych, a także
skryptów do ćwiczeń i wykładów. Jeszcze trudniejszym wy-
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Prof. Jerzy Jantos zmarł po długiej chorobie w lipcu 2011 r. Był
jednym z najbardziej zasłużonych i szanowanych ludzi środowiska akademickiego Opolszczyzny. Odszedł będąc u szczytu
kariery zawodowej: drugą kadencję z wielkim powodzeniem
pełnił obowiązki prorektora ds. studenckich, typowano go na
stanowisko rektora. Jego staraniem powołano nowatorskie w
skali kraju Centrum Obsługi Studenta. Spoczywa na cmentarzu
w rodzinnych Kujakowicach k. Kluczborka.
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Szerokie możliwożci otwierajż siż przed tymi uczelniami, które
uprawiaż bżdż naukż na wysokim poziomie
Dr hab. inż. Marek Tukiendorf, prof. PO, prorektor-elekt,
kierownik Zakładu Techniki Rolniczej i Leśnej przedstawia wizję
współkierowania uczelnią.
Panie Profesorze, został Pan prorektorem, któremu podlegać będą sprawy nauki, proszę przedstawić w kilku punktach
najważniejsze założenia swojego planu.

przykład inżynieria środowiska, która nie kryję tego – jest
mi szczególnie bliska. Pozwolę sobie omawiając te sprawy
podzielić się kilkoma refleksjami wyniesionymi ze spotkania,
w którym miałem niedawno przyjemność uczestniczyć, spotkania pod hasłem „Nauka a gospodarka”, zorganizowanego
z inicjatywy marszałka sejmu, Włodzimierza Cimoszewicza, które zgromadziło najwybitniejsze umysły mające coś
do powiedzenia w sprawach nauki, a którego główne myśli
doskonale współgrają z przedstawionym przez rektora-elekta
programem wyborczym. Otóż przed Polską stoi wielka szansa
uzyskania naprawdę ogromnych środków rzędu 500 mld zł do
wykorzystania w latach 2007–2013, na rozwój nauki poprzez
właściwą i umiejętną współpracę europejską.

Generalnie swoje założenia programowe opieram na kilkunastopunktowym programie, który zaproponowany został
przez rektora-elekta, a korespondujący z uchwałą senatu
określającą cele strategiczne uczelni na lata 2002-2020 przyjętą
trzy lata temu. Ujmuje on kilka bloków tematycznych, pierwszy ściśle związany z zakresem nauki, zakłada ekspansję w
zakresie zdobywania przez poszczególne wydziały kolejnych
uprawnień do doktoryzowania i habilitowania w wielu dyscyplinach, tych typowo technicznych, jak i niezwykle intensywnie
u nas rozwijających się w ostatnim czasie kierunków, jak na
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Nauki techniczne muszą rozwijać się w ścisłym i nowoczesnym powiązaniu z przemysłem, gdzie decydujące znaczenie
ma innowacyjność i wdrażanie nowoczesnych technologii. Te
dwa obszary, czyli rozwój nauki, przez który rozumieć należy zarówno rozwój naukowy kadry, zdobywanie kolejnych
uprawnień przez wydziały, w oparciu intensywną współpracę
z krajami Unii Europejskiej, uważam za najważniejsze założenia moich planów jako przyszłego prorektora do spraw nauki.
Przedstawiam te sprawy w sposób oczywiście niezwykle skrótowy, bo każde z tych haseł programowych rozpisać można na
wiele konkretnych rozwiązań, których szczegółowe omawianie
uważam jeszcze za przedwczesne. Obszar nauki, rozwój kadry
naukowej musi ściśle wiązać się z kształceniem studentów.
Zresztą studenci muszą odgrywać znaczącą rolę we wszystkich
tych zadaniach i przemianach, które zamierzamy wdrażać w
najbliższym czasie. Samo kształcenie jest również obszarem,
przed którym stoi wiele nowych wyzwań. W nowoczesnych
i wysoko rozwiniętych krajach wysoko cenione jest kształcenie interdyscyplinarne. Tego nie można nie
dostrzec. Mamy prawo i obowiązek
podjęcia takich działań, przyjęcia
takich planów studiów, które to studentom umożliwią. Musimy zadbać
o to aby oferowane wykształcenie sprawiało, że nasi absolwenci
będą atrakcyjnymi specjalistami na europejskim rynku.

z tym poglądem, bo pokrywa się on z moimi planami jako
przyszłego prorektora.
Główne założenia programowe przedstawił pan w swoim
wystąpieniu wyborczym akcentując wykorzystanie możliwości
jakie daje nasza obecność w UE. Jakie konkretne rozwiązania
ma Pan na myśli?
Moim zdaniem, Politechnika Opolska musi zmierzać do
tego aby mogła przejąć rolę ekspercką w zakresie innowacyjności i wdrożeń nowoczesnych technologii. Nie jesteśmy w tym
zakresie na początku drogi. W uczelni, głównie z inicjatywy
prorektora ds. nauki, prof. Skubisa, utworzone zostały odpowiednie komórki w założeniu mające zajmować się przygotowywaniem stosownych wniosków i aplikacji. Tą drogą należy
zmierzać. Ażeby jednak móc te plany zrealizować, musimy
wejść w posiadania odpowiednich środków, a sposobem na
to są różnorodne fundusze unijne.
Mówiąc krótko, bez umiejętności pisania dobrych i skutecznych
wniosków nie uporamy się z tym
zagadnieniem. Chciałbym podkreślić, że we współczesnym świecie
nauka jest takim samym towarem
jak inne i musimy do tego przywyknąć i nauczyć się tym
towarem obracać. Ponadto współpraca zagraniczna niesie
jeszcze jedną bardzo pożyteczną właściwość, mianowicie
wymianę kadr. Wzajemne kontakty, wizyty, wykłady gościnne
są niezwykle inspirujące i należy bardzo przyłożyć się do tego
aby być zarówno oczekiwanym gościem jak również atrakcyjnym ośrodkiem, do którego chcą przyjeżdżać naukowcy z
zagranicy. Poszczególne programy umożliwiają taką wymianę
zarazem szczegółowo określając wszystkie jej warunki. Jest to
charakterystyczne dla współpracy w ramach programów UE.
O zaletach wzajemnych kontaktów – jak sądzę – nie trzeba
w politechnice nikogo przekonywać. Mówię to z całym przekonaniem zarówno w odniesieniu do pracowników, moich
kolegów jak i w stosunku do studentów, którym uczestnictwo
w programach Sokrates/Erasmus pozwoliło na spędzenie wielu
ciekawych i owocnych miesięcy w zagranicznych ośrodkach
uniwersyteckich. Uważam, że wyższa uczelnia kształcąc produkuje wspaniały „towar” w postaci dobrze przygotowanego
absolwenta. Nie podzielam obaw przeciwników wyjazdów
naszych absolwentów do innych krajów. Nie grozi nam wyjałowienie, czy inne skutki. Tu działa prawo naczyń połączonych, nasi absolwenci wyjeżdżają tam, gdzie jest na nich
zapotrzebowanie. Młody człowiek, który wyjechał za granicę
uniknął wielu aktualnie występujących w kraju trudności. Nie

Jest Pan pracownikiem młodym, ponadto wychowankiem tej
uczelni, jak te fakty zaważą na wizji kierowania politechniką?
Poddałbym w wątpliwość określenie młody jako pojęcie dość
względne, skończyłem przecież już 40 lat (śmiech). Natomiast
fakt bycia wychowankiem uczelni dał mi niepowtarzalną okazję bezpośredniej obserwacji od wielu lat – w moim przypadku
od roku 1983 – różnych spraw. Mało tego, na własnej skórze
doświadczałem wszystkiego, co się na uczelni przez te lata
działo. Jestem więc bezpośrednim świadkiem zmian – w efekcie
których mała i prowincjonalna szkoła wyższa przekształciła
się w prężny ośrodek naukowo-dydaktyczny z ambicjami i
licznymi planami na przyszłość. Krzywa wzrostu przez te
22 lata jest rosnąca i mam nadzieję, że działania najbliższej
kadencji utrwalą tę tendencję, zwłaszcza w sferze nauki, bo
współczesne realia są takie, że na finansowanie liczyć mogą
tylko te uczelnie, w których uprawiana będzie nauka na bardzo
dobrym poziomie. W tym, co nas czeka, nie ma miejsca na
tzw. średniaków. Taki pogląd na wspomnianej przed chwilą
konferencji wyraził przewodniczący PAN, prof. A. Legocki i
dodam, że odpowiada mi takie podejście. Utożsamiam się
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powiększa grupy bezrobotnych, państwo nie musi wypłacać
mu zasiłku, itp. A jestem przekonany, że skoro teraz wyjechał
to i tak kiedyś wróci. Dynamicznie rozwijająca się współpraca
międzynarodowa niesie bardzo wiele możliwych rozwiązań i
skutków. A jesteśmy dopiero na początku tej drogi.

nawiązuje się bezpośrednio z konkretnymi osobami. Profesor
musi zainteresować swoimi badaniami innych i sam nawiązać
współpracę. Bardzo sprzyja temu fakt, że etatowy profesor pracuje w cyklu trzyletnim, po którym następuje rok odpoczynku
od pracy dydaktycznej. Jest to doskonała okazja aby na ten
okres zaprosić, na przykład doktora z innego, także pozaamerykańskiego ośrodka naukowego i powierzyć mu zastępstwo w
swoich wykładach. Tego rodzaju decyzje zapadają na niższym
szczeblu, po prostu władze – poza oczywiście strategicznymi
obszarami jak Dolina Krzemowa itp. – nie ingerują w nie.
To otwiera ogromne szanse przed uczelniami polskimi. Nie
powinniśmy mieć kompleksów, wystarczy
znać język i być kreatywnym. Amerykański rynek nie stawia barier formalnych,
jeśli ma się do zaoferowania ciekawą
tematykę własnych badań, publikacje i
chęć do tego rodzaju kontaktów – świat
stoi otworem. Jestem tego najlepszym przykładem. Nie będąc
jeszcze samodzielnym pracownikiem naukowym nawiązałem
kontakt z profesorem na amerykańskiej uczelni, przedstawiłem
mu swój dorobek, zainteresowałem go tym co robię i mogłem
przystąpić do pracy. Nie musiałem zdawać egzaminów, czy
spełniać formalnych kryteriów. To także jest szansa, którą
moim zdaniem – nie można lekceważyć czy odrzucać i co
istotne nie koliduje ona z tym, co dotychczas o współpracy
międzynarodowej powiedzieliśmy. Współpracę międzynarodową pozaeuropejską traktowałbym jako wzbogacenie tego co
oferuje nam współpraca z uczelniami na terenie UE.

Politechnika jako centrum w zakresie zagadnień technicznych, technologicznych i zarządzania to cel, który należy
realizować w oparciu o istniejącą bazę materialną?
Naturalnie, to wydaje się zrozumiałe samo przez się. Każda
idea musi znaleźć swój materialny wyraz
i jak myślę, wiele oczekiwań i planów możemy wiązać z postępującą realizacją prac
w II kampusie. Posłużę się przykładem
swojego wydziału, na którym odczuwamy
taki deficyt wolnych powierzchni, że na
pomieszczenia dydaktyczne zagospodarowywane są nawet
korytarze, trudno mówić więc w takiej sytuacji o realizacji
nowych idei. Od pomysłu, by Politechnika Opolska przejęła
tereny po koszarach upłynęło już trochę czasu i obecnie perspektywa funkcjonowania nowego kampusu przy Prószkowskiej już
nie wzbudza oporów, ba coraz więcej jednostek wiąże swoje
plany rozwoju z nową lokalizacją. Od powodzenia w adaptacji
nowego kampusu wiele zależy, gdyż stwarza to zupełnie nowe
i nowoczesne warunki. Nie tylko te jednostki, które przeniosą
się na Prószkowską zyskają, bo przecież w dotychczasowych
pomieszczeniach nie pozostanie pustka. Na szczęście uczelnia
stale dbała o rozbudowę swojej bazy materialnej i dlatego
teraz u progu nowej kadencji do finału zmierza także druga
inwestycja znana jako Łącznik. Postępujące prace adaptacyjne w II kampusie i zakończenie budowy Łącznika zapewne
rozwiążą bardzo wiele spraw nie tylko lokalowych, z którymi
teraz borykają się wydziały.

Jaki styl współzarządzania uczelnią uważa Pan za najbardziej efektywny?
Trudne pytanie. Żartobliwie dodam, że prywatnie najbardziej odpowiada mi monarchia parlamentarna. Oczywiście
nie w odniesieniu do spraw uczelni. A teraz już serio, nie
mam jedynej metody kierowania w uczelni sprawami, za
które będę odpowiedzialny. Będę starał się zawsze przede
wszystkim słyszeć głosy pracowników – nawet te krytyczne i w
miarę możliwości je uwzględniać. Nade wszystko cenię jednak
pracę zespołową i cele, które ten zespół sobie postawi. Mam
szereg nowych pomysłów związanych z promocją uczelni, jej
społecznym odbiorem, pomysłów trochę w stylu amerykańskim, do których mam nadzieję przekonam nie tylko swoich
kolegów lecz i środowisko. Wracając do stylu zarządzania,
cenię pracowitość, rzetelność i kreatywność. Mam nadzieję,
że konkretne metody zarządzania uczelnią wypracowujemy
wspólnie.

Wróćmy jeszcze na chwilę do zagadnień współpracy międzynarodowej, czy winna ona ograniczać się tylko do krajów UE,
Pan Profesor sam utrzymuje także żywe kontakty naukowe z
ośrodkami amerykańskimi?
Współpraca z krajami wspólnoty europejskiej wynika z
oczywistych realiów gospodarczych i geograficznych oraz z
racji podpisanych umów, które szczegółowo określają niemal
wszystkie jej aspekty. To z jednej strony stanowi ułatwienie, lecz
z drugiej może być pewnym jej zawężeniem. Przeciwieństwem
w tym zakresie są realia amerykańskie, gdzie nie działa się w
oparciu o z góry założone mechanizmy. Na rynku amerykańskim trzeba po prostu umieć „sprzedać się” samemu. Kontakty
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Niewielu spośród pracowników może pochwalić się takimi
osiągnięciami sportowymi, staje Pan w szranki ze studentami
w wielu dyscyplinach i nie zostaje w tyle, czy te sportowe pasje
będą miały swoje przełożenie w zarządzaniu?

kolejny kilometr czy dystans na basenie, tak samo podchodzę
do większości trudnych spraw. Nie poddaję się mimo wysiłku
i zmęczenia. To jest mój styl życia i styl działania.
Dziękuję za rozmowę

Sport jest bardzo ważny, co podkreślam przy każdej okazji.
Stałe i intensywne uprawianie sportu pozwala na utrzymanie się w formie. Dzięki temu, że biegam codziennie kilka
kilometrów, pływam systematycznie, ćwiczę, mogę stanąć na
starcie obok naszych studentów, nierzadko uprawiających
sport zawodowo mimo, iż dzieli nas różnica wieku. Proszę nie
traktować tego jako przechwałki. Uprawianie sportu nie tylko
daje siłę człowiekowi, ale także pozwala odreagować różnego
rodzaju stresy i problemy. Tę formę relaksu polecam gorąco
wszystkim przepracowanym. Po wielu godzinach spędzonych
przed komputerem, za biurkiem, czy w sali wykładowej warto
odpocząć uprawiając sport. Efekt gwarantowany! Poza tym
– to adresuję głównie do studentów – właściwe dotlenienie
zwiększa nasze możliwości intelektualne. Tak jak pokonuję

Wiadomości Uczelniane nr 133
kwiecień 2005
W 2011 r. prof. Marek Tukiendorf pełni funkcję prorektora
ds. nauki (od 2005 r.).
W roku 1988 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, w 1996 obronił rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej, a w roku 2003 obronił
kolokwium habilitacyjne na Akademii Rolniczej w Lublinie. Tytuł profesora uzyskał w 2009 r. Prof. Tukiendorf kieruje Katedrą
Techniki Rolniczej i Leśnej na Wydziale Mechanicznym, jako
prorektor koordynuje prace uczelni odpowiadając za piony: nauki, współpracy międzynarodowej i projektów UE, aparatury i
ochrony wynalazczej oraz wydawnictw. Negocjował i pełnił rolę
pełnomocnika rektora w sprawie powołania w Opolu Instytutu
Konfucjusza - drugiego po Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce, dwusetnego na świecie.
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Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, przewodniczącym zespołu Prezydenta RP
o pracach nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

Pierwszego września weszła w życie nowa ustawa „Prawo o
szkolnictwie wyższym”, której przygotowanie poprzedziło parę
lat pracy. Jak Pan Profesor ocenia – czy jest to dobra ustawa i
jak przyjęło ją środowisko akademickie?
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Nową ustawę oceniam zdecydowanie pozytywnie i w moim
przekonaniu, równie dobrze przyjęło ją środowisko akademickie, którego większość oczekiwała na nowe rozwiązania. Ustawa
istotnie powstawała długo i pierwotny jej projekt ulegał licznym
zmianom. Nie ma jednak niczego nadzwyczajnego w tym, że
podczas długotrwałych prac sejmowych czy parlamentarnych,
dochodzi do wprowadzania wielu poprawek. Taki jest sens i cel
tych prac. Gdybyśmy porównali tekst wyjściowy, który przyjął
zespół prezydenta jako projekt, z tekstem samej ustawy, to
znajdziemy wiele zmian redakcyjnych. Natomiast gdybyśmy
zadali pytanie, w jakim stopniu ustawa odpowiada pierwotnym
założeniom, czy zawiera fundamentalne regulacje zawarte w
projekcie prezydenckim, jednym słowem – jaki jest wynik prac
prowadzonych nad ustawą w parlamencie, to odpowiedź jest
zdecydowanie pozytywna.

Nie mówię o przebiegu prac towarzyszących tworzeniu
ustawy, bo czasami mieliśmy dramatyczne momenty czy wręcz
niedobre głosowania. Natomiast finał prac należy oceniać wedle
samego dzieła; wszak… po owocach poznacie. Odnosząc się
więc do owoców – oceniam je pozytywnie. Mogę też powiedzieć, że wszystkie zasadnicze założenia, które przyjęliśmy jako
autorzy ustawy, a które referowałem u prezydenta 10 grudnia
2002 roku na spotkaniu inaugurującym całe przedsięwzięcie
jako założenia ideowe do projektu, zostały przez prezydenta
przyjęte. Wszystkie one znalazły też swoje odzwierciedlenie
w ustawie i w ogólności projekt nie tylko nie został „zepsuty”,
ale wręcz został poprawiony, choć mógłbym wymienić kilka
kwestii, w których doszło do niekorzystnej zmiany pierwotnych
propozycji regulacji.
Piętnaście lat funkcjonowała poprzednia ustawa, a obecna
rodziła się w bólach. Czy zechciałby Pan, jako jej twórca,
przedstawić najważniejsze etapy powstawania nowego prawa?
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zakończyła się moja kadencja przewodniczącego KRASP, a
na moje miejsce wybrany został 2002 r. rektor Franciszek
Ziejka, któremu zawdzięczamy uzgodnienie z Prezydentem
RP inicjatywy ustawodawczej.
Tak się bowiem złożyło, że miesiąc póżniej, w dniu 1 października na inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie
Jagiellońskim obecny był prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Stało się to okazją do rozmowy, podczas której doszło do uzgodnień, że Prezydent byłby gotów wystąpić z taką inicjatywą i w
ślad za tym już w grudniu 2002 roku w pałacu prezydenckim
odbyła się debata na temat założeń całego przedsięwzięcia z
udziałem przedstawicieli wielu ważnych zainteresowanych
instytucji. Wcześniej grono kilku autorów, a należeliśmy do
niego i rektor F. Ziejka i ja, przygotowało dla prezydenta opracowanie pt: „Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa
wyższego”. W efekcie zapadła decyzja, że od stycznia 2003 r.
Zespół Prezydenta przygotuje projekt, a Prezydent wystąpi ze
stosowną inicjatywą legislacyjną.
W ciągu 12 miesięcy powstała kompletny projekt ustawy. I co
więcej, ani Prezydent, ani Rząd na
przygotowanie tego projektu nie poniósł żadnych kosztów. Koszty poniosła Fundacja Rektorów Polskich
jako organizacja pozarządowa, co
więcej, inaczej niż w poprzednich
gremiach, kiedy członkom zespołów wypłacane były honoraria,
członkowie zespołu prezydenta
pracowali pro publico bono, bez
wynagrodzenia.
I tak w styczniu 2004 r. ogłoszony został projekt ustawy, który
w marcu po korektach wprowadzonych przez nas wspólnie z
MEN, została przekazana przez Prezydenta do Sejmu. Od marca 2004 do lipca 2005 r. w Sejmie trwały prace w kilku etapach:
od sierpnia do grudnia 2004 r. w podkomisji, od stycznia do
maja 2005 r. w komisji sejmowej. W czerwcu uchwalono ustawę
– i co szczególnie cieszy – stało się to zdecydowaną większością
głosów. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: aż
80% głosujących posłów było za ustawą, 15% przeciw, a 5%
wstrzymało się. Następnie ustawa trafiła do senatu (czerwiec
– lipiec br.), lecz nadal trwały prace nad poprawkami, których zgłaszano bardzo wiele. Ustawa bowiem miała niewielu
przeciwników, ale za to bardzo aktywnych, a jedną z metod
jej blokowania było zgłaszanie dużej liczby poprawek. Konkurencyjnym wobec naszego projektu był projekt zgłoszony przez
grupę posłów, który został przejęty od Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarność”. Te dwa projekty rywalizowały ze sobą, ale
prace trwały już tylko nad projektem prezydenckim, ponieważ

W 1990 roku weszła w życie ustawa o szkolnictwie wyższym.
Należy jednak podkreślić, że powstała ona na granicy epok,
dlatego wkrótce okazało się, że w wielu obszarach nie przystaje
ona do aktualnych realiów. Już w 1995 roku ze względu na
pojawiające się zasadnicze uwagi do ustawy podjęto próbę
przygotowania założeń do opracowania nowej ustawy. W
tym celu powołano nawet dwa zespoły, aby przygotować te
założenia. Jednak rezultaty prac poddane zostały ostrej krytyce
na uczelniach. W 1996 r. doszło zatem do kolejnej inicjatywy.
Wówczas jako grono rektorów reprezentujących Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską
i Akademię Górniczo-Hutniczą zwróciliśmy się do ministra Jerzego Wiatra, żeby powołał zespół, którego zadaniem stałoby się
przygotowanie nowej ustawy. Tak doszło do powstania zespołu
prof. Jerzego Osiowskiego, który po 14 miesiącach opracował
tzw. żółtą książeczkę. Zawierała ona tylko założenia do ustawy;
założenia te zostały jednak skrytykowane przez Konferencję
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która w 1997 roku
została powołana do życia. W efekcie tego, prezydium KRASP
postanowiło zlecić komisji
legislacyjnej KRASP opracowanie założeń własnych. Powstała wówczas tzw. zielona
książeczka, a potem także
niebieska, dotycząca nauki i
Komitetu Badań Naukowych.
Od tego czasu w ramach
KRASP odbywaliśmy szereg
posiedzeń poświęconych sprawom ustawy. Podjętych zostało wiele uchwał, zarówno przez
konferencje rektorów poszczególnych typów szkół, w tym przez
Konferencję Rektorów Uczelni Technicznych, jak i Konferencję
Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jednak podjęte przez ministra Mirosława Handkego inicjatywy dotyczące prac nad
ustawą nie przyniosły efektu. Powstały dwie wersje projektu,
obie jednak zostały odrzucone przez rektorów i ministra. Następnie na polecenie ministra M. Handkego przygotowano
projekt ustawy będący przedmiotem pewnego porozumienia
pomiędzy ministerstwem i KRASP, zawierającym ok. 25%
regulacji zaproponowanych przez rektorów, ale minister M.
Handke nie był w stanie tego projektu ustawy wprowadzić do
sejmu, w związku z tym kolejny minister, Edmund Wittbrodt
zajął się tylko małą nowelizację i sprawy pozostały nierozwiązane. Rozważaliśmy wówczas, czy nie należałoby zwrócić się
w imieniu KRASP do osób lub instytucji mających prawo do
inicjatywy legislacyjnej, a więc do grupy posłów lub Senatu
albo do prezydenta RP, z prośbą o przedstawienie opracowanego przez nas projektu jako inicjatywy własnej. W tym czasie
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komisja sejmowa uznała go za projekt wiodący. Zgłaszano
zatem wiele poprawek – sejm głosował nad nimi dwukrotnie,
a senat jednokrotnie. Mogę stwierdzić, że jako przedstawiciel
prezydenta w pracach nad ustawą, czyli przedstawiciel wnioskodawców oraz tzw. wiodący autor ustawy, że poprawki przyjęte
nie zepsuły ustawy. Ja osobiście także, biorąc aktywny udział
w pracach parlamentarnych, sam zgłaszałem poprawki, lub
pod wpływem dyskusji proponowałem nową redakcję różnych
artykułów, podobnie jak czynili to inni. Wielkie zasługi w tym
zakresie położył minister T. Szulc, sekretarz stanu odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe, a także studenci z parlamentu
studentów RP. W sumie wyniki prac w Sejmie i w Senacie okazały się być pozytywne, co stwierdzić mogę jako ich aktywny
uczestnik. Trzeba za to podziękować także Przewodniczącym
Komisji pracującym w Sejmie i Senacie nad ustawą.

naukowych, bo od tego jest ustawa o zasadach finansowania
nauki. Podsumowując można powiedzieć, że zasady techniki
legislacyjnej są spełniane, ustawa reguluje kompleksowo i
wyczerpująco – zwłaszcza na tle innych ustaw – problematykę
szkolnictwa wyższego.
Czy studenci będą mieć powód do zadowolenia z wejścia
w życie nowej ustawy?
Zdecydowanie tak. Parlament Studentów RP był partnerem
w pracach nad jej tworzeniem. Studenci i doktoranci ogromnie
zyskują, oni są bowiem głównym beneficjentem tej ustawy. I
nie tylko za sprawą nowych reguł pomocy materialnej, ale
głównie ich roli w zarządzaniu uczelnią, a szczególnie w zakresie udziału studentów w ocenie nauczycieli akademickich.
Stanie się tak za sprawą wprowadzenia zasady powszechnej
ankietyzacji ocen, co daje studentom możliwość „wymuszania”
na niektórych niesfornych wykładowcach poprawę jakości i
większą dyscyplinę nauczania. Studenci są zadowoleni, ponieważ mogą ingerować w samą formułę studiów, czyli w obszar,
którym są najbardziej zainteresowani, w jakość kształcenia,
rozumianą dwojako. Po pierwsze, jakość w sensie sposobu
prowadzenia kształcenia, a po drugie, na sam zakres nauczania
wprowadzającego nowocześniejsze formy i treści kształcenia.
Zamiast – jak to było dotychczas – kierunku studiów z listy i
kierunku unikatowego, ustawa wprowadza dodatkowe opcje
w postaci możliwości wyboru kierunku z listy, ale określanych
według osobnych standardów, a także dopuszcza studia w
ramach makrokierunku oraz tzw. studia międzykierunkowe.
Wszystkie te zmiany bardzo poszerzają możliwości i stymulują
aktywność studentów. Teraz studenci będą mogli wybierać
opcje, mając do dyspozycji różne formuły i stopnie studiów,
mogą odbywać je w różnych miejscach, językach, krajach i
na różnych uczelniach.

W które z obszarów szkolnictwa wyższego nowa ustawa
najbardziej ingeruje? Czy w sprawy nauki, dydaktyki, sprawy
pracownicze czy finanse?
Ustawa konsoliduje cztery akty ustawowe w jeden, więc
jest to duża ustawa. Stąd ma w nazwie słowo prawo – Prawo
o szkolnictwie wyższym. Konsoliduje mianowicie ustawę o
szkolnictwie wyższym według stanu na początek prac zespołu
prezydenta, tj. styczeń 2003, obszerną nowelę do tej ustawy
zwanej ustawą stypendialną, którą przygotowywał MEN w
ubiegłym roku, ustawę o wyższym szkolnictwie wojskowym
oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Co więcej,
włączyliśmy do niej z ustawy o innowacyjności ważne regulacje
dotyczące szkół wyższych. Mamy więc rzeczywiście jednolity
akt, porządkujący prawodawstwo w tym zakresie.
Nowe Prawo o szkolnictwie wyższym musiało zdefiniować
cały system szkolnictwa wyższego. Określa ono zatem zasady
zakładania i likwidowania szkół wyższych wszystkich typów,
reguluje zasady działania szkół wyższych: akademickich, zawodowych, publicznych, niepublicznych; zajmuje się ich ustrojem,
definiuje organy uczelni, określa zasady finansowania, sprawowania nadzoru, rolę państwa w finansowaniu regulacyjnym i
nadzorczą funkcję ministra edukacji oraz ministrów właściwych
resortów nadzorujących prace szkół wyższych. Prawo określa
także status pracowników oraz ścieżkę awansów naukowych,
np. rozszerzając możliwości zatrudniania osób ze stopniem
doktora na stanowisku profesora zwyczajnego. Nowe prawo
określa oczywiście sprawy studentów i zasady regulujące prowadzenie studiów, ale również kwestie bezpieczeństwa uczelni.
Natomiast nowa ustawa nie zajmuje się szczegółowymi procedurami awansu naukowego, bo od tego jest ustawa o stopniach
i tytułach; nie zajmuje się też zasadami finansowania badań

Czy wejście w życie nowej ustawy w korzystniejszy sposób
odbije się na dużych ośrodkach o ustabilizowanej pozycji i
renomie, czy również stwarza szanse dla małych ośrodków?
Nie stawiałbym sprawy w ten sposób. Ta ustawa otwiera
drzwi do lepszej przyszłości szkolnictwa wyższego, ale wszystko
zależy od decyzji, działań, pomysłowości i konsekwencji samych
zainteresowanych. Nazwałbym ją ustawą większych szans i
możliwości. Uczelnie muszą chcieć z nich korzystać. Wszystko
jedno czy są małe, czy duże; funkcjonujące w mniejszym czy
większym ośrodku. Być może okaże się, że właśnie te uczelnie
z mniejszych ośrodków będą bardziej ambitne, bo będą dążyły
do szybszego rozwoju i nadrabiania dystansu. Ustawa nie
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różnicuje uczelni ze względu na ich wielkość i żaden z jej artykułów z tego punktu widzenia nie decyduje o tym, co uczelnia
może lub nie. Ustawa natomiast różnicuje uczelnie ze względu
na prawa do doktoryzowania. Jeśli uczelnia ma ich więcej, to
ma większe możliwości i szersze uprawnienia. W tym sensie
jest to projakościowa regulacja premiująca po prostu lepsze
uczelnie. Tym samy nowe prawo nakreśla kierunek rozwoju
uczelni zmierzający do poszerzania jej zakresu działania, pola
kształcenia i zdobywania nowych uprawnień do nadawania
stopni naukowych.
Które z artykułów tej ustawy, Pan jako jej twórca, uważa
za najcenniejsze albo o najbardziej długofalowym działaniu?
Nie chciałbym oczywiście mówić o konkretnym numerze
artykułu, ale wymienię – moim zdaniem – zasadnicze regulacje. Przez to określenie rozumiem te, które dotyczą samej
formuły studiów, zróżnicowania tematycznego pojęcia studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, możliwości akumulowania
i przenoszenia osiągnięć w ramach systemu ECTS, prowadzenie studiów przez różne podmioty, związki uczelni, jednostki
międzyuczelniane i międzywydziałowe, jak również wspólne
wydawanie dyplomów. To uznaję za jeden z najważniejszych
obszarów regulacji.
Drugi dotyczy regulacji na szczeblu samego systemu. Oto
dokonaliśmy jasnego i klarownego uporządkowania systemu
szkolnictwa wyższego, jednym słowem wprowadziliśmy nowy
ład systemowy, przez co rozumiem wprowadzenie definicji
uczelni, ustalenie praw do stosowania pewnych nazw własnych,
jasne opisanie praw ministra i klarowne zdefiniowanie zakresu
autonomii uczelni, ustalenie zasad zadaniowego finansowania, nazwanie prawnych ograniczeń możliwości ingerowania
przez organy władzy publicznej w życie uczelni. To jest bardzo
ważne. Wymieniłbym jeszcze trzeci istotny obszar regulacji,
który nazwałbym zasadą konwergencji sektorów, czyli stopniowego zanikania podziału na uczelnie sektora publicznego
i niepublicznego, a zastępowanie go rozróżnieniem na uczelnie
akademickie i zawodowe. Zasady działania uczelni i reguły
ustawowe zarówno dla uczelni publicznych i niepublicznych,
akademickich, jak i nieakademickich, zostały jasno określone.
To są zmiany o znaczeniu fundamentalnym.

Właśnie zaczyna się kolejny rok akademicki. Co zatem czeka
w najbliższym semestrze uczelnie w związku z nową ustawą?
Przede wszystkim prace nad statutami uczelni. Do czerwca
przyszłego roku trzeba będzie wprowadzić w życie statuty. W
związku z tym Fundacja Rektorów Polskich, która z sukcesem
przeprowadziła pierwszą w historii szkolnictwa wyższego
w Polsce tzw. Szkołę Letnią Zarządzania Strategicznego dla
rektorów-elektów, na wniosek rektorów–członków KRASP
przygotowała statut ramowy. Fundacja zorganizuje seminaria
szkoleniowo-dyskusyjne dla twórców statutów z poszczególnych
uczelni po to, żeby wydobyć wszystkie możliwości ustawowe
i ułatwić prace nad statutami w uczelniach. Statut staje się
źródłem prawa w szkolnictwie wyższym – o wyższej randze
niż do tej pory. Uczelnie mogą skorzystać z tej okazji, żeby
określić na nowo własną tożsamość i za pośrednictwem statutu
dokonać własnych wyborów w sprawie struktury, zasad i reguł
działania. To jest ważna sprawa i tym będą żyć nowo wybrani
rektorzy w rozpoczynającej się kadencji w pierwszym roku
swojego urzędowania.
Wiadomości Uczelniane nr 139
październik 2005

A czy są takie regulacje, których nie udało się objąć ustawą?

W 2011 r. prof. Jerzy Woźnicki jest prezesem Fundacji Rektorów Polskich i dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy,
a także przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Na co dzień związany jest z Politechniką
Warszawską, której w latach 1996-2002 był rektorem. Pod jego
kierunkiem przygotowana została nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym przyjęta w lipcu 2005 r.

Tak, i do takich zaliczam sprawę nadzoru resortowego. Nadal
utrzymana została zasada nadzoru ministrów branżowych
nad uczelniami branżowymi, co fragmentaryzuje szkolnictwo
wyższe. Polska resortowa nadal więc pozostaje. Tymczasem
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Zespół Prezydenta zaproponował, żeby sprawować wspólny
nadzór, co pozwoliłoby unikać sytuacji paradoksalnych, takich
w których publiczna uczelnia artystyczna podlega ministrowi
kultury, a niepubliczna uczelnia artystyczna ministrowi edukacji lub publiczna uczelnia medyczna podlega ministrowi
zdrowia, ale wydział medyczny na uniwersytecie jest podległy
ministrowi edukacji narodowej. Tego nie udało się zmienić,
choć proponowaliśmy, żeby nadzór ten wykonywał minister
edukacji wspólnie dla wszystkich uczelni. Minister właściwy
dla szkolnictwa wyższego w sprawach branżowych działałby
w porozumieniu z ministrem branżowym. Jednak rząd Marka
Belki się temu przeciwstawił, a nasz minister nie uczynił niczego,
żeby przekonać rektorów poszczególnych branżowych uczelni,
że Ministerstwo Edukacji Narodowej jest przygotowane do
efektywnego sprawowania tego nadzoru. W związku z tym
trzeba tę sprawę odłożyć do jakiejś kolejnej okazji legislacyjnej.
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Dr Zbigniew Borysiuk, trener szermierzy i wykładowca na
Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, podsumowuje
konferencję, której organizacji z sukcesem przewodniczył.

Konferencja, którą pod koniec listopada ubiegłego roku w
Głuchołazach przygotował Wydział Wychowania Fizycznego i
Fizjoterapii, zorganizowana została z dużym rozmachem. Czy
spełniła cele, które przyświecały organizatorom?

organizowanych wspólnie z Wydziałem Wychowania Fizycznego Palackego Uniwersytetu w Ołomuńcu (Fakulta tèlesne
kultury Univerzity Palackého v Olomouci). Dodatkowym
wyróżnikiem przedsięwzięcia było także to, że zorganizowana została z funduszy unijnych; Czesi korzystali rok temu z
funduszy Euroregionu Pradziad, a teraz my skorzystaliśmy z
funduszy programu Interregu III a. Wykorzystanie funduszy
unijnych pozwoliło nam w zasadzie na pokrycie wszystkich
kosztów łącznie z opłatami konferencyjnymi i dało możliwość
na przygotowanie jej ze znacznym rozmachem.
Wymienię sześć dziedzin, które tematycznie obejmowała
konferencja, a były to:
1. Wychowanie fizyczne w dobie współczesnej cywilizacji
2. Nowe perspektywy w nauczaniu motoryczności
3. Sport dla wszystkich, czyli tzw. concept of health related
fitness

Chciałbym podkreślić, że konferencja Movement and health była pierwszą tak dużą konferencją organizowaną przez
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, która spełniła
ponadto trzy kryteria: po pierwsze była przedsięwzięciem
międzynarodowym, po drugie – organizowanym cyklicznie
i po trzecie była to konferencja interdyscyplinarna, a więc
odpowiadająca obszarom, które jako kierunki studiów i badania naukowe prowadzi Wydział Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii. Wszystkie nurty kształcenia i badań były na
obradach reprezentowane. Konferencja była piątą edycją cyklu
i stanowiła kontynuację poprzednich spotkań naukowców
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się do wysoko notowanych czasopism naukowych. Propozycja ta
otwiera możliwość publikacji nie tylko dla mnie, lecz za moim
pośrednictwem także pozostałym pracownikom wydziału.
Również prof. Hans V. Ulmer przesłał ciekawą propozycję
uczestnictwa w przygotowywanym sympozjum naukowym
dotyczącym m.in. fizjologii wysiłku w warunkach wysokogórskich, które ma odbyć się w sierpniu 2007 r. Ponadto już
podczas obrad pojawiły się liczne inne propozycje uczestniczenia
w bardzo ciekawych konferencjach
i spotkaniach naukowych, a wiele
z nich zapewne zaowocuje bilateralną współpracą. Przy okazji
warto podkreślić, że Wydział ma
spore doświadczenie we współpracy
interdyscyplinarnej także na „własnym podwórku”. Od kilku
lat łączą nas wspólne badania prowadzone z pracownikami
Instytutu Elektroenergetyki z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, a wraz z dr hab. Dariuszem Zmarzłym jesteśmy
współautorami patentu w zakresie pomiarów biomedycznych.

4. Biologiczne aspekty sportu, odnowa fizjologiczna
5. Biomechanika i fizjoterapia w kontekście nowych trendów
6. Turystyka i rekreacja w realiach UE
Konferencję oceniam jako bardzo udaną i śmiało stwierdzić
mogę, że spełniła ona cele, jakie założyli sobie organizatorzy.
Odwołam się do jej głównej idei „Movement and health”,
czyli zdrowie i ruch, aby stwierdzić, że wszystkie wymienione
wcześniej kluczowe tematy realizowane były w kontekście
zdrowia i ruchu. Wokół zdrowia
i ruchu skupione były tematy
głoszonych referatów i paralelnie
prowadzonych sesji plakatowych.
Specjalistami z tego zakresu byli
zaproszeni wykładowcy, a opinie
zbierane na temat zarówno wygłoszonych referatów jak i całego poziomu naukowego konferencji były bardzo pochlebne,
o czym mówię z wielką satysfakcją.
Jakie efekty naukowe można wskazać po spotkaniu tak
licznego grona specjalistów z różnych ośrodków naukowych
w kraju i zagranicą?

Na konferencję wydana została obszerna publikacja, zawierająca wygłaszane podczas obrad referaty. Czy to, co znajduje
się w publikacji stanowi aktualny przegląd stanu badań w tej
dyscyplinie naukowej?

Chciałbym zaznaczyć, że przygotowanie konferencji było
jednym z dwóch ogniw całego programu współpracy transgranicznej, głównie z Palackim Uniwersytetem w Ołomuńcu.
Z faktu realizowania tego programu WWFiF uzyskał dofinansowanie na wyposażenie laboratorium z dziedziny fizjoterapii i
biomechaniki, a także – o czym wspominałem dofinansowanie
w wysokości ok. 200 tys. zł na organizację konferencji. Wnioski
o pozytywnych efektach kontaktów przygranicznych nasuwają
się same – dzięki międzynarodowym konferencjom możliwe
są przede wszystkim kontakty środowisk naukowych, a także
tworzone jest przygraniczne laboratorium wyposażone na
wysokim poziomie. Chciałbym wymienić kilka nazwisk profesorów, sław na skalę międzynarodową, którzy wzięli udział w
konferencji i przedstawię konkretne dowody tych kontaktów. W
konferencji wzięli udział m.in. prof. Richard Bailey z Johangton
University, prof. Ulmar z Uniwersytetu Jana Gutenberga w
Meinz, prof. Segiej Popov z Uniwersytetu Moskiewskiego, także
prof. Gajda z Ostrawy, prof. H. Sertic z Zagrzebia, prof. Milan
Żvan ze Słowenii – wymieniłem tych kilka nazwisk najbardziej
znanych specjalistów w Europie. Spotkanie naukowców tej
miary pozwala mieć nadzieję na długofalowe efekty naukowe.
Już otrzymałem mail od prof. Baileya zawierający propozycję wspólnych publikacji w międzynarodowym, liczącym się
biuletynie naukowym International Council of Sport Science
and Physical Education. Prof. Bailey jest przewodniczącym i
głównym edytorem, a sam biuletyn ma swoją markę i zalicza

Powiedziałbym, że nawet więcej, bo zgodnie z ideą przyjętą
przez organizatorów konferencji, referaty nie tylko stanowią
przegląd aktualnego stanu badań, ale przedstawiają najnowsze tendencje czy nowe perspektywy tego obszaru. Udział
profesorów, najlepszych specjalistów z Polski, profesorów o
znanych i cenionych nazwiskach z zagranicy sprawił, że referaty generalnie zawierały najnowsze doniesienia naukowe w
poszczególnych obszarach. Chciałbym również dodać, że były
one niezwykle obszerne, bo Proceedings, czyli książka zawierająca wszystkie materiały konferencyjne liczy 86 artykułów
przedstawionych na 637 stronach. Autorów przyporządkować
można do trzech kategorii – 56 to uczestnicy odbywających się
paralelnie sesji – to po pierwsze, w drugiej było dwunastu zaproszonych wykładowców – profesorów z Polski i z zagranicznych
ośrodków oraz 124 uczestników sekcji plakatowej. Właśnie
taki podział zaowocował objętością tej książki. Chciałbym
raz jeszcze podkreślić kontekst międzynarodowy, bowiem w
indeksie nazwisk widnieje 150 autorów, z czego ponad 40 to
autorzy zagraniczni.
Movement and health Proceedings jest oczywiście książką
recenzowaną i dobór recenzentów – poza tym że są to znane
postaci świata nauki – odpowiada poszczególnym dziedzinom
reprezentowanym w trakcie obrad. Przygotowanie publikacji
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odbywało się w następujący sposób: wszystkie nadesłane teksty
podlegały recenzji i po pomyślnej ocenie trafiały również do obróbki językowej. Cała książka napisana jest w języku angielskim
i dołożyliśmy wielu starań, aby była przygotowana przyzwoicie
także pod względem językowym. Do każdego egzemplarza
książki dołączona została również wersja elektroniczna na CD.
Wszelkie standardy naukowe i edytorskie zostały zachowane, co wiązało się z dużym nakładem pracy, ale jak sądzę
warto było.

Spotkanie naukowców poświęcone zagadnieniom zdrowia i
ruchu odbyło się po raz piąty, gdzie i kiedy odbędzie się kolejne
z tego cyklu?
Jak wspomniałem, konferencja odbywa się cyklicznie, a co za
tym idzie, zapewne rozpoczęto już przygotowania do kolejnej.
Szósta edycja odbędzie się w listopadzie 2007, a rolę organizatora przejmie Uniwersytet Palacki w Ołomuńcu, po nim
następną przygotuje ponownie WWFiF Politechniki Opolskiej.
Taki podział został przyjęty i przynosi on obopólne korzyści.
Projekty finansowe konferencji są zatwierdzane przez partnera,
co znaczy, że – nasz projekt musiał zostać zatwierdzony w
Ołomuńcu i odwrotnie – strona czeska przystępując do organizacji swojej edycji musi uzyskać naszą akceptację. Stanowi
to jeden z warunków uruchomienia środków unijnych, czyli
właśnie współudział partnerów. Spełniamy w ten sposób standard współpracy naukowej przygranicznej w ramach takich
programów jak Interreg III a.

Czy przygotowanie takiego przedsięwzięcia naukowego
jak organizacja konferencji i wydanie obszernych materiałów
konferencyjnych stanowi znaczący etap w dorobku naukowym
Pana i pozostałych pracowników naukowych wydziału?
Odnosząc się do tak postawionego pytanie chcę zwrócić
uwagę na dwa aspekty, po pierwsze chciałbym nawiązać do
ważnego zdarzenia, które dotyczyło całego wydziału. W roku
2006 nasz wydział, ku zaskoczeniu wielu środowisk akademickich działających w tym obszarze, uzyskał bardzo wysoką
ocenę naukową. Uzyskana kategoria lokuje nas w kraju mniej
więcej na tym samym poziomie co Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie i Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu. Posiadanie trzeciej kategorii oznacza, że wszystkie nasze publikacje uzyskiwać będą taką samą kategorię, a
w praktyce każdy autor za publikację otrzymuje co najmniej
trzy punkty. W przypadku Proceedings i przyjętych założeń co
do liczby artykułów jednego autorstwa można było uzyskać w
dorobku nawet 12 punktów za publikację, a ja jako główny
organizator konferencji otrzymałem przywilej bycia autorem i
wydawcą naukowym tej konferencji, więc zapewne w klasyfikacji ministerstwa jest to dorobek na poziomie aż 24 punktów.
Wspominałem już o kontekście międzynarodowym konferencji i o reprezentowanym środowisku profesorskim, ale
równie ważne było to, że wzięły w niej udział wszystkie polskie
środowiska szeroko rozumianego wychowania fizycznego, a więc
liczna reprezentacja sześciu polskich akademii wychowania
fizycznego oraz przedstawiciele bardzo wielu szkół prywatnych i wydziałów uniwersyteckich czy innych politechnik. W
kontekście pytania mogę odpowiedzieć, że na pewno dla osób,
które – jak ja – przygotowują habilitację uczestniczenie w
konferencji jest ze wszech miar pożyteczne i do tego nie trzeba
przekonywać, a na pewno przewodniczenie komitetowi i przywilej bycia redaktorem książki naukowej jest dobrym bodźcem,
także dla następnych osób, które tę funkcję chciałyby pełnić. Nie
zapominajmy, że udział i organizacja konferencji naukowych
na dobrym poziomie sprzyja zarówno aktywności naukowej
jak i tworzeniu własnej marki w środowisku.

Dotychczas mówiliśmy o samych pozytywach, czy były
obszary, które można było przygotować lepiej?
Otrzymaliśmy bardzo wiele pozytywnych sygnałów i gratulacji z wielu uczelni reprezentowanych na konferencji i to
pozwala nam na tak wysoką ocenę przedsięwzięcia wykonanego przez Wydział Wychowani Fizycznego i Fizjoterapii.
Wypowiadając tę opinię nie wpadam w euforię, ale na pewno
nie mnie jako przewodniczącemu komitetu wypada oceniać
całość. Opieram się jednak na licznych pozytywnych opiniach.
Zapewne wszystko można zrobić lepiej, ale konferencja w Głuchołazach bez wątpienia zalicza się do udanych i na pewno
utrwala renomę Politechniki Opolskiej jako ośrodka naukowego
mającego znaczny potencjał naukowy i gotowego na podjęcie
wielu nowych wyzwań.
Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 156
styczeń 2007
W 2011 r. dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. PO obok obowiązków związanych z pracą naukową i dydaktyczną oraz trenerstwem na WWFiF, przewodniczy również uczelnianej „Solidarności”. Karierę sportową zaczynał jako szermierz – szablista,
a jako trener wychował plejadę czołowych zawodników, w tym
mistrza świata juniorów i mistrza Europy młodzieżowców. Obszar zainteresowań naukowych Z. Borysiuka to psychomotoryka, nauczanie motoryczne i badanie procesów informacyjnych
różnych odmian reakcji z zastosowaniem nowatorskich technologii elektromiografii powierzchniowej, co znalazło wyraz w
licznych publikacjach artykułów w recenzowanych periodykach: „Biology of Sport”, „Human Movement”, „Journal of Human Kinetics”, „Medycyna Sportowa”.
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Wywiad z dr Małgorzatą Wróblewską, pełnomocnikiem rektora
ds. osób niepełnosprawnych o obradach forum społeczno-edukacyjnego
dotyczącego dostępności uczelni dla studentów z dysfunkcjami.
Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym, to szczytna idea,
pod którą zorganizowane zostało forum naukowe: jak powszechny jest to problem w środowisku Politechniki Opolskiej
i w Opolu?

rezultaty to będzie znana dokładna liczba i rodzaj dysfunkcji
oraz preferencje edukacyjne niepełnosprawnych osób w Opolu.
Do kogo było ono adresowane i jakie środowiska prezentowali uczestnicy forum?

W roku akademickim 2006/07 liczba niepełnosprawnych
studentów Politechniki Opolskiej wynosiła 99 osób, wśród
których największą grupę stanowili osoby o różnych rodzajach dysfunkcji, a następnie – narządu ruch, niedowidzący
i słabo widzący oraz niesłyszący i słabo słyszący. Zróżnicowana też jest obecność niepełnosprawnych studentów na
poszczególnych wydziałach naszej uczelni: najwięcej na wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz Zarządzania
i Inżynierii Produkcji.
Nie posiadam dokładnych danych o liczbie i strukturze niepełnosprawnych studentów w pozostałych szkołach wyższych
w Opolu, ponieważ nie ma żadnych danych statystycznych na
ten temat. Uczestniczyłam natomiast w badaniach ankietowych, których celem było m.in. ustalenie tego typu informacji.
Badanie było zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Opolu wspólnie z Uniwersytetem Opolskim w tym
roku akademickim. Kiedy zostaną przedstawione uzyskane

Forum adresowane było do wszystkich osób, którym leży
na sercu dobro i pomoc dla niepełnosprawnych w ich lepszym
dostępie do edukacji. Organizatorzy przede wszystkim pragnęli
zwrócić uwagę na tę problematykę osób, dotychczas nią nie
zainteresowanych. Cel ten został w dużym stopniu osiągnięty,
ponieważ spotkanie wzbudziło znaczne zainteresowanie w
lokalnych środowiskach miasta Opola. Obecni byli zarówno
przedstawiciele władz miasta, instytucji państwowych, jak
i ośrodków akademickich. W spotkaniu uczestniczyło 155
osób, w szczególności studenci obydwu uczelni, którzy byli
obecni na dyskusji panelowej. Warto także zwrócić uwagę, iż
wyemitowane zostały trzy audycje radiowe poświęcone temu
seminarium jak również ukazały się artykuły na ten temat w
„Gazecie Wyborczej” i „Nowej Trybunie Opolskiej”.

Pierwsze forum społeczno–edukacyjne pt.: „Uczelnia przyjazna niepełnosprawnym studentom” zostało zorganizowane
w celu wymiany doświadczeń między uczelniami w obszarze
podnoszenia jakości usług oferowanych studentom w ramach
obecnych możliwości oraz poszukiwania nowych rozwiązań
dla większej integracji osób niepełnosprawnych w środowisku
akademickim. Szczególne znaczenie przypisano także zwróceniu uwagi społeczności lokalnej na bariery i przeszkody jakie
napotykają niepełnosprawni studenci uczący się w szkołach
wyższych. W zamierzeniu organizatorów, forum miało stać
się impulsem do zintensyfikowania prac
na rzecz zwiększania dostępności uczelni
dla studentów niepełnosprawnych.
Dla realizacji tych celów wygłoszono,
publikowane w tym numerze (WU, przyp.
red.) referaty poruszające tę problematykę,
ponadto odbyła się dyskusja panelowa z
udziałem niepełnosprawnych studentów i
absolwentów Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Przygotowano także wystawę przedstawiającą bariery
architektoniczne występujące w wymienionych szkołach wyższych, a całości dopełniła prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego,
ułatwiającego edukację osobom niepełnosprawnym.

2) przystosowanie pomieszczenia (aula wykładowa) na
wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a docelowo
planowane jest przygotowanie przynajmniej jednej sali na
każdym wydziale Politechniki Opolskiej do potrzeb osób niedosłyszących przez montaż urządzeń wspomagających słyszenie;
3) stopniowe powstawanie przyjaznych pod względem
architektonicznym budynków dla osób niepełnosprawnych
na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej;
4) zwiększenie kwoty stypendium jakie otrzymują niepełnosprawni studenci Politechniki Opolskiej. Wzrost ten
został zróżnicowany ze względu na stopień niepełnosprawności co oznacza, że
największą podwyżkę otrzymali niepełnosprawni studenci o ciężkim stopniu
niepełnosprawności, a mniejszą osoby z
umiarkowanym i lekkim;
5) współpraca z różnego rodzaju instytucjami programowo nastawionymi
na udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym,
(np. PFRON), które przysyłają swoją ofertę i propozycje adresowane do studentów (program „Pitagoras” czy „Student”).
Wszystkie informacje o różnego rodzaju ułatwieniach są
zamieszczane na stronie internetowej Pełnomocnika ds. Osób
Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.

Jakie ułatwienia czekają niepełnosprawnego studenta
w Politechnice Opolskiej?

W zakończeniu chciałabym również podziękować za wsparcie i zrozumienie dla problemów osób niepełnosprawnych
ze strony władz oraz pracowników Politechniki Opolskiej
ponieważ bez tego zaplecza niewiele pomysłów udałoby się
zrealizować.

Punktem wyjścia do tworzenia przyjaznego środowiska, w
najszerszym tego słowa znaczeniu, dla osób niepełnosprawnych na Politechnice Opolskiej była akceptacja modelu równych
szans czyli podejmowanie działań sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, w dostępie do edukacji w
szkole wyższej, a nie działania na rzecz przyznania osobom
niepełnosprawnym uprzywilejowanej pozycji. Dla realizacji
tego modelu podjęto następujące działania:
1) uruchomienie międzybibliotecznej wypożyczalni książek
dla osób słabo widzących i niewidomych przez nawiązanie
współpracy Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej z innymi,
krajowymi bibliotekami posiadającymi tego typu księgozbiory.
Ponadto wprowadzono zmiany do regulaminu korzystania
ze zbiorów bibliotecznych dla ułatwienia korzystania z nich
przez niepełnosprawne osoby, m.in. możliwość upoważnienia
innej, pełnosprawnej osoby dla wypożyczania i oddawania
książek, zwiększenie liczby publikacji jakie może wypożyczyć
niepełnosprawny student/studentka czy wydłużenie okresu
czasu wypożyczania zbiorów bibliotecznych;

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 163
lipiec 2007

W 2011 r. Małgorzata Wróblewska pracuje na Wydziale Zarządzania w Katedrze Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych. Ze względów organizacyjnych (pracuje nad
habilitacją) funkcję pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych przekazała następcy.
M. Wróblewska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Opolskiego, związaną zawodowo z Politechniką
Opolską od 1996 r. Doktoryzowała się w 2002 na wrocławskiej
Akademii Ekonomicznej.

Jaki cel przyświecał organizatorom spotkania naukowego?
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Wywiad z prof. drem. hab. inż. Witem Grzesikiem, kierownikiem Katedry
Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji o technikach wytwarzania,
czasie inżynierów oraz etyce w zawodzie naukowca.
Panie Profesorze, proszę przedstawić obszar swoich zainteresowań naukowych i obszar badań naukowych, którym zajmuje
się Pan i zespół kierowanej przez Pana Katedry Technologii
Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

kowej. Natomiast obrabiarki o które Pani pyta, czyli maszyny
technologiczne, są jedną ze specjalności w obrębie technologii
maszyn. Celowo posłużyłem się oficjalnym wykazem dziedzin
nauki oraz dyscyplin naukowych aby podkreślić, że Wydział
Mechaniczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora i doktora habilitowanego wyłącznie w tej
dyscyplinie. Obecną jednostką, która najpierw funkcjonowała
pod nazwą Zakład Technologii Maszyn, następnie Zakład
Technologii Maszyn i Automatyzacji kieruję od lutego 1992
roku. Moim poprzednikiem był doc. Zbigniew Vogel, który
patronuje jedynemu audytorium na Wydziale Mechanicznym.
Z mojej inicjatywy rozszerzona została jej nazwa o jeszcze
jeden człon i obecna nazwa kierowanej przeze mnie jednostki
brzmi Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
W ciągu tych szesnastu lat, które właśnie upłynęły od czasu
objęcia kierownictwa, w katedrze nastąpiły istotne zmiany
jeśli chodzi o profil kształcenia studentów, ale i prowadzone

Ponieważ jest to mój pierwszy, tak obszerny wywiad dla
naszej społeczności akademickiej, to chciałbym nadmienić,
że w tym roku mija 35 lat mojej pracy zawodowej, z których 33 lata poświęciłem pracy naukowej w naszej Uczelni.
Tak się składa, że jako student pierwszego roku Politechniki
Wrocławskiej uczestniczyłem przed 40 laty w wydarzeniach
marca 68. Podstaw i zrozumienia pracy naukowo-badawczej
nauczyłem się w trakcie realizacji pracy dyplomowej, a praca w
przemyśle wzmocniła te predyspozycje. Jest tu pewna ciągłość,
gdyż moje zainteresowania naukowe nadal koncentrują się
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalności
technologia maszyn, a w ramach tej specjalności obróbce ubyt-
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badania naukowe. Z tej bardzo klasycznej specjalności, jaką
jest technologia maszyn, na początku lat dziewięćdziesiątych
opracowałem program do nowej specjalności – czyli automatyzacji projektowania procesów technologicznych. Nieco później,
kiedy pojawiły się tendencje do wprowadzania na wydziałach
mechanicznych inżynierii produkcji zmieniłem częściowo
program i nazwę, stąd od wielu lat funkcjonuje u nas jako
specjalność technologiczno-menedżerska z bardzo wyważonymi
elementami ekonomii i nauk o zarządzaniu. A wszystko po to,
aby absolwent naszej uczelni mógł samodzielnie prowadzić
małą firmę. Za duże osiągnięcie poczytuje sobie wdrożenie do
programu kształcenia nowoczesnych technologii CAD/CAM,
co gwarantuje wykształcenie inżyniera na poziomie europejskim. Chcę podkreślić, że w zakresie dydaktyki nie mamy się
czego wstydzić, ponieważ od początku lat dziewięćdziesiątych
oferujemy naszym studentom profil kształcenia dostosowany
do wymogów krajowych, a później europejskich. W systemie
studiów dwustopniowych moja katedra będzie prowadzić
specjalność Komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości oraz partycypować w nowym kierunku studiów
Mechatronika. Gdyby udało się nam jeszcze nieco polepszyć
bazę, jaka pozostaje w naszej dyspozycji.
Skupiając się na problematyce prowadzonych w katedrze
badań wskazać mogę trzy grupy specyficznych zagadnień
dotyczących nie tylko obróbki ubytkowej, ale i pokrewnych
specjalności. Jako główny nurt badań wskazałbym proces
skrawania i modelowanie tego procesu. Tu możemy wykazać
się dosyć dużymi osiągnięciami – jeśli chodzi o modelowanie,
głównie na bazie pakietów FEM – u nas nazywa się to MES –
czyli metoda elementów skończonych. Zajmujemy się bardzo
ważnym utylitarnym zagadnieniem inżynierii powierzchni,
czyli wpływem specjalnych powłok cienkowarstwowych na
narzędziach skrawających na przebieg i wyniki procesu.
Drugim tematem dotyczącym zagadnień technologicznych
jest tzw. technologiczna warstwa wierzchnia. A więc efekt
procesu dotyczący powierzchni przedmiotu i stanu materiału
pod powierzchnią mający bardzo istotny wpływ na właściwości eksploatacyjne, w tym obszarze gdzie technologia styka
się eksploatacją i stara się spełnić jej oczekiwania Nie chcę
wypowiadać się na temat jak to powinno być realizowane na
wydziale mechanicznym. Za swoje przesłanie uważam łączenie
na wydziale mechanicznym w klasycznym, a zarazem nowoczesnym ujęciu, zagadnień projektowania, wytwarzania, czyli
ogólnie technologii i eksploatacji. Ja te trzy elementy łączę w
jeden łańcuch oddziaływań (P-W-E) i dodam, że technologia
musi służyć eksploatacji i jeśli ktoś tego nie rozumie zajmując
się wyłącznie drobnymi wycinkami zagadnień bez szerszego
kontekstu, to należy z tego powodu ubolewać. Tu następuje

zetknięcie technologii opartej na wiedzy z innymi dyscyplinami
technicznymi i podstawowymi. Jest to moim zdaniem bardzo
ważny argument za kształceniem „technologicznym”. Europa
właśnie stawia na taki nurt ze względu na pilną konieczność
dorównania potęgom przemysłowym w zakresie innowacyjności i konkurencyjności. Czasy rozumienia technologii jako
prostych procedur kierowania produkcją dawno już minęły,
tkwią jednak w świadomości wielu nauczycieli akademickich
którzy nie znoszą zmian. Stąd m.in. usilne starania władz
Wrocławia i tamtejszego prężnego środowiska naukowego o
lokalizację Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii,
właśnie w tym wyjątkowym centrum naukowym. Wyzwania
jakie stawia przed nami rzeczywistość naukowa wymagają
dokładnie przemyślanych działań interdyscyplinarnych.
Trzecim obszarem aktywności jest tribologia odnosząca
się do procesów, a konkretnie zagadnień tarcia i zużycia, ale
także – tym zajmuje się jeden członek naszego zespołu – badań właściwości użytkowych elementów maszyn. To są trzy
główne nurty naszej działalności, choć można wskazać już
kolejny, a jest nim monitorowanie procesów obróbkowych.
W tych kilku tematach realizowane są prace habilitacyjne i
doktorskie, a przede wszystkim prace dyplomowe studentów.
Obecnie realizowane są cztery prace habilitacyjne, w tym
jedna wspierana finansowo z funduszy specjalnego projektu
badawczego. Pragnę podkreślić, że dysponujemy dość dobrze
wyposażonymi laboratoriami badawczymi.
Wydział oferuje nowoczesne, dostosowane do wymogów
współczesnego przemysłu wykształcenie, ma dobrze wyposażoną bazę laboratoryjną. W jaki sposób można zachęcić jeszcze
młodego człowieka do podjęcia studiów technicznych, które
w obiegowej opinii nie cieszą się zbyt wielką popularnością?
Protestuję przed tak postawionym pytaniem, mówiłem o
tym także w niedawno udzielonym wywiadzie telewizyjnym
w programie regionalnym Wszystko jasne. Są to populistyczne
opinie nieprzystające do rzeczywistości. Baner umieszczony w
ubiegłym roku na budynku Wydziału Mechanicznego, zachęcający do podjęcia studiów inżynierskich, jest tego przykładem.
Opinia o braku popularności studiów technicznych jest chwytem
marketingowym, z którym się nie zgadzam. Młodzieży w kraju
jest dużo, tylko trzeba umieć do niej dotrzeć. Drogocenny czas
pod hasłem Czas dla Inżynierów należy umiejętnie i rozważnie
wykorzystać. Poprzednie programy ministerialne doprowadziły
do tego, że właściwie nie ma średnich szkół technicznych, a jeśli
są, to nie gwarantują odpowiedniego poziomu. Problemy związane z kształceniem na kierunku mechanika i budowa maszyn
mają zasięg ogólnoeuropejski, ponieważ łatwiej studiuje się
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Jak przedstawia się - pod Pana kierunkiem - kształcenie
młodej kadry naukowej, ilu aktualnie doktorantów realizuje
w katedrze swoje prace badawcze?

socjologię, psychologię i pedagogikę niż mechanikę. Najwyższy
czas aby to zmienić! Polska zawsze słynęła z wybitnych inżynierów różnych specjalności i nie ma racjonalnych powodów
aby teraz było inaczej. Obecnie około 70% młodzieży wybiera
studia na kierunkach humanistycznych. A ja znam studentów
studiujących fizykę na uniwersytecie, którzy chcieliby równolegle podjąć kształcenie u nas na mechanice i budowie maszyn.
Aktualnie prowadzę zajęcia ze studentami drugiego roku i
dochodzę do wniosku, że ci młodzi ludzie nie rozumieją techniki.
Kiedyś kończyło się dobre pięcioletnie technikum i młody człowiek świadomie wybierał
studia na politechnice będące kontynuacją tych
zainteresowań. Warto sięgnąć do rozwiązań
stosowanych na uczelniach zachodniej Europy,
gdzie tutor podpowiada ścieżkę rozwoju i sprawuje nad nim opiekę. Wiele w tym względzie
mamy jeszcze do zrobienia w naszych polskich
uczelniach. Praca ze studentem nie kończy się – moim zdaniem - na wygłoszeniu wykładu czy przedstawieniu kolorowej
prezentacji multimedialnej. Ogromne znaczenie ma rozmowa,
indywidualny kontakt ze studentem, gdyż daje większe efekty
niż beznamiętne przekazywanie wiedzy, a następnie egzekwowanie wiadomości za pomocą testów. Pani minister EN, która
z wykształcenia jest prawnikiem, w ostatnim numerze Forum
Akademickiego także zwróciła uwagę na to, aby więcej czasu
poświęcać na indywidualne kontakty pomiędzy wykładowcą
a studentem, w tym także w laboratorium. Moim zdaniem
należy wrócić do czasów, gdy egzamin składał się z części
ustnej i pisemnej. Nie jestem w tych poglądach odosobniony,
ostatnio rozmawiałem z dziekanem Wydziału Mechanicznego
Politechniki Wrocławskiej, który doszedł do takiego samego
wniosku. Taka forma kontaktów wymaga czasu i nie da się jej
zrealizować, jeśli wykładowca przyjeżdża na uczelnię tylko na
jeden dzień i wchodząc do gmachu już planuje swoje wyjście.
Niedawno od znajomego profesora z Politechniki Warszawskiej
usłyszałem wyjaśnienie dlaczego pracę rozpoczyna o 7 rano,
a kończy o 19 – bo tak pracuje się w zagranicznych ośrodkach
naukowych, które tętnią życiem przez cały dzień, a i w nocy
spotkać można prowadzących badania. U nas w większości na
uczelniach wszelkie życie naukowe zamiera już w godzinach
popołudniowych. Nie zalecałbym tego jako reguły, ale coś w
tym jest. Zaangażowanie i pasja po prostu dają lepsze efekty
niż okazjonalne „występy”. W nauce nie sprawdza się symulowanie działań, jedyne efekty daje autentyczne zaangażowanie
i systematyczna praca. Nasi koledzy z czeskich uczelni właśnie
przechodzą na taki europejski styl pracy. Bo nauka to nie tylko
praca, lecz PASJA!

Niedawno miałem nawet pięciu doktorantów, niestety – to
także jest zauważalna tendencja – młodzi i zdolni ludzie odchodzą z uczelni do przemysłu, gdzie czekają ich wielokrotnie
wyższe pobory. W efekcie aktualnie opiekuję się więc jednym
doktorantem, który finalizuje już swoją pracę. Jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się być penetracja
przemysłu, np. wzorem Niemiec i odwrócenie
przekonania, że nauka nic nie wniesie do zakładu. Podkreślam jednak, że mnie interesują wyłącznie absolwenci kończący naszą
specjalność. Nie zabiegam o absolwentów po
inżynierii środowiska czy innych kierunków,
ponieważ nie mają oni odpowiedniego przygotowania do rozwiązywania problemów jakie na tej drodze
stoją. Techniki wytwarzania są bardzo rozwojową specjalnością, co zresztą opisuję w swojej nowej książce. Ta dziedzina
stanowi niesamowite wyzwanie nie tylko dla przemysłu ale i
całej cywilizacji, i nie jest to stwierdzenie przesadzone.
Zatrzymajmy się na chwilę na ostatniej, wysoko ocenionej
publikacji Pana Profesora wydanej za granicą, dlaczego wybiera
Pan zagraniczne wydawnictwa?
Jako pracownik naukowy widzę potrzebę wydawania książek i publikacji, a to odczucie nie wynika tylko z przymusu
sprostania wymogom punktacji przyznawanej za aktywność
naukową jednostek, lecz z wewnętrznej i głębokiej potrzeby.
Czym to jest podyktowane? Na ten temat także wypowiadałem
się we wspomnianym wywiadzie telewizyjnym. Wskazałbym
przynajmniej trzy aspekty. Po pierwsze młodzi ludzie muszą
mieć dobre podręczniki zawierające aktualną wiedzę. W tym
obszarze wydajemy dwa – krajowe – podręczniki akademickie:
Postawy skrawania materiałów metalowych, czyli podręcznik
z obróbki ubytkowej, a drugi podręcznik akademicki to Programowanie obrabiarek NC/CNC (WNT, 2006) przystosowany
do kształcenia w systemach CAD/CAM. Były to bardzo udane
pozycje, a nakład tego ostatniego rozszedł się w ciągu ostatniego
roku i właśnie przygotowujemy wznowienie. Po drugie uczelnię
odwiedzają coraz liczniej studenci z zagranicy i wykłady w
języku angielskim są pilną koniecznością.
Trzeci aspekt, o szerszym znaczeniu, to fakt silnego związku
nauki z kulturą ogólną. I tu potrzeba zaistnienia w Europie, a
nawet w świecie. W swoim dorobku poszczycić mogę się dwiema
książkami, wydanymi w renomowanych wydawnictwach, na
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odpowiednim poziomie edytorskim z zachowaniem wszystkich
wymogów formalnych. Pierwszą, za którą otrzymałem stanowisko profesora zwyczajnego to Advanced coatings for manufacturing and engineering (Zaawansowane powłoki ochronne
dla wytwarzania i inżynierii). Ukazała się w wydawnictwie
Hanser Gardner (USA) w 2003 r. i wielu kolegów gratulowało
mi nie tylko publikacji, ale i nagrody Ministra ENiS. Drugą
książka to Advanced machining processes of metallic materials (Zaawansowane procesy obróbki
ubytkowej materiałów metalicznych,
wydana przez Elsevier w styczniu tego
roku. Są to – co podkreślam – książki
napisane w języku angielskim, a nie tłumaczone, bo z tłumaczeniami nieraz
różnie wychodzi. W książce tej m.in.
poruszone są zagadnienia mikroobróbki,
nanotechnologii, „cyfrowego” i inteligentnego wytwarzania, które gruntownie
zmieniają pojmowanie i znaczenie technologii.

roku uczestniczyłem w konferencji NAMRI na Uniwersytet
Columbia w Nowym Jorku, gdzie prowadziłem jedną z sesji. Ta
renomowana uczelnia w USA znana jest między innymi z tego,
że próbowano tam umiejscowić katedrę polonistyki. Występowanie w takim miejscu uważam za wielki zaszczyt. Byłem także
gościem Uniwersytetu Marquette w Milwaukee, gdzie pracuje
bardzo wielu profesorów o polsko brzmiących nazwiskach,
którzy są bardzo życzliwie nastawieni do kontaktów z polskimi
uczelniami. Wydział Mechaniczny
na wspomnianym uniwersytecie Columbia nastawiony jest głównie na
badania z zakresu nanotechnologii
dla potrzeb przemysłu kosmicznego.
Z podziwem obserwowałem styl pracy tamtejszych uczonych i studentów
pracujących w zespołach interdyscyplinarnych, których badania ściśle
powiązane są z przemysłem. Zwróciłem także uwagę na znaczny udział studentów w badaniach i
międzynarodowych konferencjach, którzy już podczas studiów
budują podstawy swojej przyszłej kariery. To zjawisko rzuca
się w oczy. Podobne spostrzeżenia poczyniłem na uczelniach
zachodnioeuropejskich. Nieraz ręce same składają się oklasków,
gdy na konferencji młody człowiek potrafi przed poważnym
gremium profesorów przedstawić w referacie to czym zajmuje
się w badaniach. Z żalem stwierdzam, że naszych studentów
trudno namówić na wyjazd na zagraniczną konferencję, nie
wspominając już o wygłoszeniu referatu. Ja mam za sobą te
wszystkie doświadczenia – można powiedzieć, że na własny
rachunek wyruszyłem w świat i stale przekonuję studentów
i doktorantów, że nie ma się czego bać. W tym obszarze upatruję zadanie dla władz uczelni aby odpowiednio przygotować
młodych ludzi do przyszłej pracy naukowej.
Mówiąc o nauce nie sposób uciec od szerszej refleksji, wszak
nauka jest częścią kultury i jako uczeni mamy obowiązek tworzenia tej kultury. Przywołam tu broszurę, która ukazała się
w 2001 roku pt. Dobre obyczaje w nauce, dotyczącą głównie
zasad etycznych i uważam, że obowiązują one wszystkich
pracowników nauki i nie sposób udawać, że tak nie jest. Cechą człowieka zajmującego się nauką musi być cierpliwość
i uczciwość. Brak wierności tym zasadom znajduje różne
negatywne przejawy np. „klonowanie” własnych publikacji,
co przekłada się to także na jakość prowadzonego kształcenia.
Ze zdziwieniem przyjąłem informację o wykładzie na naszej
uczelni przedstawiciela ministerstwa, który mówił o szybkiej
ścieżce awansu naukowego!
Bycie pracownikiem naukowym nakłada na każdego z nas
wiele zobowiązań etycznych. O tym nie można zapominać, a ich

Pańska aktywność zawodowa nie ogranicza się tylko do
polskiej nauki, utrzymuje Pan żywe kontakty międzynarodowe,
będąc niekwestionowanym autorytetem w swojej dyscyplinie.
Istotnie działam w środowisku międzynarodowym, jestem
m.in. członkiem trzech międzynarodowych stowarzyszeń naukowych: Międzynarodowej Akademii Inżynierii Produkcji
(CIRP) z siedzibą w Paryżu, drugie stanowi odpowiednik
amerykański tej organizacji o nazwie NAMRI (North American Manufacturing Research Institution), a jest to naukowe
stowarzyszenie zajmujące się badaniami procesów wytwórczych
w USA. Trzecie to ESAFORM (Europejskie Stowarzyszenie
Naukowe Kształtowania Materiałów). Natomiast jeśli chodzi o
środowisko krajowe to wymienić mogę członkowstwo w Sekcji
Podstaw Technologii PAN (od 1994 r.) . Poza tym jestem autorem lub współautorem ok. 50 publikacji z listy filadelfijskiej, a to
zadecydowało o członkostwie w komitetach redakcyjnych takich
czasopism jak: International Journal of Precision Engineering
and Manufacturing oraz International Journal of Machining
and Machinability of Materials. Jestem także recenzentem
wielu międzynarodowych czasopism naukowych o dużym
współczynniku Impact factor, np. Wear, International Journal
of Machine Tools & Manufacture czy Journal of Materials
Processing Technology. Dodam, że członkowstwo w poważnych
naukowych gremiach następuje poprzez elekcję!
Uczestniczenie w tak szerokiej wymianie naukowej jest
bardzo obciążające, ale zarazem pokazywanie tego co robimy
w katedrze staje się źródłem uzasadnionej satysfakcji. W 2005
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W mojej katedrze staramy się stawić czoła tym wyzwaniom.
W ostatnim czasie z funduszy europejskich (programu Interreg
III) nabyliśmy wysoko specjalistyczne urządzenie – profilometr
3D do odwzorowania topografii powierzchni oraz zakupiony
z grantu mikroskop z systemem wizyjnym do digitalizacji
powierzchni i cyfrowej analizy obrazu. Tak wyposażone laboratorium Metrologii i Inżynierii Powierzchni uzupełnia
wykształcenie inżyniera, ale równocześnie może być interesujące
dla przemysłu. Nie należy - moim zdaniem - dublować kierunków czy powielać specjalności, a jeśli nie zmobilizujemy sił jako
uczelnia przestaniemy się liczyć jako partner we współczesnym
świecie. O tym jestem głęboko przekonany.
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz nawiązać do etyki
naszego zawodu, który traktuję w odpowiedniej proporcji jako
powołanie. Bardzo często sięgam pamięcią do wypowiedzi, a
ostatnio do książki naszego księdza arcybiskupa, wielkiego
humanisty prof. Alfonsa Nossola pt. Miałem szczęście w miłości,
którego serdeczną dedykacją się szczycę. Autor wyjaśnia w niej
doskonale jak rodzi się autorytet moralny, w jaki sposób powinien postępować pracownik nauki i jakim zasadom etycznym
winien hołdować. Jest to dla mnie wyjątkowa lektura. Dodam,
że w swoich poglądach co do sposobu uprawiania zawodu
naukowca nie jestem odosobniony, doskonale rozumiem stanowisko niektórych Profesorów z Wydziału Budownictwa.
Tę publikację polecam wszystkim, a szczególnie młodym
ludziom, którzy obierają drogę naukowej kariery.
Dziękuję za rozmowę i tak postawione pytania.

Wielokrotnie wspominał Pan Profesor o potrzebie prowadzenia badań interdyscyplinarnych, przecież patrząc na strukturę
organizacyjną Politechniki Opolskiej jest to możliwe.
Rzeczywiście, jako Wydział Mechaniczny prowadzimy także
zajęcia dydaktyczne dla studentów z innych jednostek, mam
na myśli Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz
Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej. Pomimo tego
nie udało mi się niestety namówić pracowników na prowadzenie wspólnych badań. Dysponujemy przecież odpowiednio
wyposażonymi laboratoriami. Nie jest także – moim zdaniem konieczne zatrudnianie w naszej uczelni pracowników z sąsiednich politechnik, skoro mamy własnych specjalistów, na
przykład z zakresu CAD/CAM. Prognozy demograficzne nie
napawają optymizmem i to stawia przed nami poważne wyzwania, którym musimy sprostać.
Obserwując sytuację na moim wydziale widzę także zjawiska pozytywne, powstają nowe kierunki, wydział i uczelnia
rozwijają się, lecz w ślad za tym iść muszą także zmiany
organizacyjne. Wydział Mechaniczny prowadząc tyle kierunków studiów ma strukturę zbyt rozdrobnioną, katedry winny
przekształcić się w instytuty, lub wręcz w nowe wydziały. Tego
procesu nie da się zatrzymać. Może nadszedł czas aby tworzyć
nowe duże jednostki mogące stać się partnerami dla przemysłu.
Jeśli chodzi o moją katedrę, podstawowym kierunkiem działań
jest połączenie z inżynierią materiałową. Takie są światowe
trendy. Z wielkim żalem wspominam Kolegę, nieodżałowanej
pamięci prof. Stanisława Króla, z którym dobrze rozumieliśmy
te procesy. Śmierć Profesora Króla to niepowetowana strata dla
obu jednostek mojej katedry i katedry technologii bezwiórowych.
Dobrze przyczynić mogą się do lepszego powiązania nauki z
przemysłem inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne, a przecież takie jednostki na politechnice mamy. Wdrażanie
wyników badań i upowszechnianie technologii CAD/CAM
winno być m.in. obszarem działania dla tych jednostek. Od tej
tendencji nie ma ucieczki we współczesnym świecie. Wykształcenie dobrego inżyniera jest wyzwaniem, z którym musimy się
zmierzyć. Temu musi zostać podporządkowane finansowanie
zarówno z resortu jak i na uczelni i w regionie.

Wiadomości Uczelniane nr 170
marzec 2008

W 2011 r. prof. Wit Grzesik nadal kieruje Katedrą Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym.
Dyscypliną naukową, którą zajmuje się prof. Grzesik jest budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika, a specjalizuje się
w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, obróbce
ubytkowej, technologii maszyn. Jest autorem cenionych publikacji, które ukazują się w zagranicznych i krajowych wydawnictwach.
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przestrzeganie i twórcza praca stanowią nasz wkład w kulturę i
są oczywiście dla człowieka nauki źródłem wielkiej satysfakcji.
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, przewodniczący Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów mówi o kłodach na ścieżce kariery
młodych naukowców i o narodzinach zupełnie nowej matematyki.

Jako przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i
Tytułów ma Pan szczególnie rozległą wiedzę na temat ścieżki
awansu naukowego naukowców w naszym kraju, czy jest to
łatwa droga?

określenia - mieć w życiu trochę szczęścia, a w tym przypadku
oznacza to spotkanie właściwego opiekuna, który potrafi i
chce pokierować rozwojem młodego i uzdolnionego człowieka.
Kolejną sprawą – nawet istotniejszą - jest zagwarantowanie
szczególnie utalentowanym młodym ludziom odpowiednich
warunków materialnych po to, aby w tym najlepszym, najbardziej twórczym okresie życia mogli koncentrować się głównie
na własnym rozwoju, a nie zdobywać środki na podstawową
egzystencję. Bardzo wielu młodych ludzi musi zmierzyć się z
problemem mieszkaniowym, który usiłują rozwiązać zaciągając kredyty na zakup własnego lokum, lecz niestety wysokość
spłacanych rat jest równa lub nieraz przewyższa osiągane

Ludzi utalentowanych, którzy jednocześnie trafili na dobrych
opiekunów naukowych czeka ścieżka awansu naukowego,
którą określiłbym jako normalną drogę - nie łatwą - lecz
normalną. Warunkiem szybkiego awansu w nauce, podobnie
jak sukcesu w ogóle, jest iloczyn talentu i pracy. Jeśli choć
jeden element tego iloczynu jest niewielki, to niestety iloczyn
także jest niewielki. Równie ważne jest – używając potocznego
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zarobki czy stypendia doktoranckie. Istotnym hamulcem
rozwoju młodych ludzi, którzy zdecydowali się na podjęcie
kariery naukowej są – moim zdaniem - zbyt niskie zarobki
początkujących pracowników nauki.

pozwalają na w miarę przyzwoite utrzymanie siebie i rodziny.
Niestety większość młodych ludzi decyduje się na zawarcie
małżeństwa wkrótce po zakończeniu studiów i wówczas wysokość stypendium doktoranckiego czy pensja asystenta nie
pozwalają na utrzymanie rodziny, zwłaszcza kiedy na świat
przychodzi dziecko i często matka nie może podjąć pracy.
Niestety znam przypadki, kiedy młody człowiek w ciągu dnia
spełnia swoje obowiązki na uczelni, a wieczorami idzie na
drugą zmianę, np. jest kelnerem. W moim przekonaniu jest
to absolutnie niewłaściwe i należy zrobić wszystko aby można
było uniknąć takich sytuacji i takich dylematów.

A czy obowiązujące ustawodawstwo sprzyja rozwojowi
młodej kadry naukowej?
Obowiązujące prawo nie jest przeszkodą w osiąganiu kolejnych stopni awansu naukowego. Natomiast to co rzeczywiście
przeszkadza, to brak odpowiedniej bazy. Według mnie młody
zdolny człowiek kończący studia w wieku 23 -24 lat powinien
zrobić doktorat w ciągu trzech – czterech lat, a więc jeszcze przed
trzydziestką. W ciągu kolejnych trzech do czterech lat doktor
przygotowuje habilitację, a następne kilka lat intensywnej pracy
naukowej zaowocować powinno uzyskaniem tytułu naukowego
profesora przed ukończeniem 40 roku życia. Tak przedstawia się modelowy przebieg awansu utalentowanego naukowca
i nie jest to tylko teoria. Według znanych
mi faktów najmłodszy z nominowanych w
ubiegłym roku przez prezydenta profesorów – pracownik AGH w Krakowie - liczył
sobie 36 lat, a wśród ostatnich nominacji
zauważyłem nazwisko profesora w wieku
lat 42. Jak wynika z tego nie należą do
rzadkości czterdziestoletni profesorowie,
choć w skali całego kraju średnia wieku, w którym uzyskuje się
tytuł jest bardzo wysoka, bo najczęściej następuje to pomiędzy
55 a 60 rokiem życia. Należy więc bezwzględnie doprowadzić
do tego, aby wiek uzyskiwania tytułu naukowego obniżyć do
czterdziestu, czterdziestu pięciu lat. W tym szczytowym okresie
sprawności intelektualnej człowieka naukowcy powinni mieć
okazję do kierowania zespołami i pełnej realizacji swoich
projektów.

Czy bariery materialne są jedynymi, które mają na przeszkodzie młodzi ludzie wybierający pracę naukową, czy nie
jest także tak, że nie wykorzystuje się w pełni ich potencjału,
odsuwa od dydaktyki i nie włącza do prowadzonych badań, co
staje się przyczyną frustracji a w połączeniu z mizerią finansową zniechęca
do podejmowania pracy w obszarze
nauki?
Wypowiadając się na temat przebiegu drogi zawodowej w nauce wolę
przywoływać raczej przykłady pozytywnych rozwiązań, ale to nie oznacza,
że tylko one występują. Oczywiście, nie
wszyscy mają szczęście trafić pod opiekę dobrych i zaangażowanych emocjonalnie w swoją profesję
naukowców, którzy rozumieją problemy młodszego kolegi i
potrafią umiejętnie pokierować jego rozwojem.
Niestety, napotykane przykłady dyktują mi dość krytyczną
ocenę stanu rzeczy. Tych dobrych opiekunów, promotorów jest
według moich szacunków nie więcej niż 30%. Pozostali borykać
muszą się z różnego rodzaju trudnościami. Dobry opiekun
naukowy potrafi włączyć młodego kolegę w prowadzone przez
siebie badania naukowe, co z reguły stwarza także możliwości
dodatkowego zarobkowania, bo kierownik grantu dysponuje
także pieniędzmi na ich realizację i on nimi dysponuje. Znam
takie dobre przykłady, kiedy profesor realizując swój grant
włącza do niego doktorantów dając im równocześnie możliwość prowadzenia badań i dorobienia do tego jednego tysiąca
złotych stypendium doktoranckiego co najmniej drugi tysiąc z
grantu. Profesorów tak dobrze realizujących swoje obowiązki
opiekuna naukowego jest niestety mniej niż połowa. Wypada
tylko ubolewać.

Jakie problemy pokonać musi młody człowiek decydujący
się po studiach na podjęcie studiów III stopnia?
Przez trzeci stopień kształcenia należy obecnie rozumieć
studia doktoranckie, na które decydują się przede wszystkim
ludzie zdolni, choć nie wszyscy wykazują wystarczający hart
ducha aby przez pewien okres wyrzec się pewnych rzeczy po to
właśnie, aby doktorat szybko uzyskać. Swoim podopiecznym
w takiej sytuacji proponuję do przyjęcia pewien życiowy program, który zakłada, że w ciągu dwóch do trzech lat poświęcą
się wyłącznie pracy naukowej aby zdobyć doktorat. Po jego
osiągnięciu przechodzą pewien próg, za którym dochody

Nie potrafię oprzeć się pokusie powtórzenia Panu Profesorowi zdania, które wypowiedział jeden ze studentów panu
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rektorowi, podczas któregoś ze spotkań: Chciałbym zostać na
uczelni po studiach i rozpocząć pracę naukową, ale proszę
mnie zachęcić żebym się na to zdecydował. Jak Pan Profesor
zachęciłby tego młodego człowieka do takiej decyzji, wszak
wypromował Pan ponad 60 doktorów.

przebija się z trudem, w kilku ośrodkach próbowałem zachęcić do jej podjęcia, mam nadzieję, że może na Opolszczyźnie
trafiłem na podatny grunt i powstanie tu taki ośrodek, czego z
całego serca życzę. Wnoszę to na podstawie rozmów z panem
rektorem Skubisem, który podziela moje poglądy w tej kwestii.
Jak organizować taką formę kształcenia?
Według mojego projektu z każdego wydziału należałoby
wybrać po kilka osób najbardziej uzdolnionych, na przykład
olimpijczyków, laureatów różnych konkursów, słowem ludzi z
pasją i dla nich od pierwszego roku studiów prowadzić odrębne
wykłady z przedmiotów podstawowych: matematyki, fizyki,
informatyki przez około dwa do trzech lat, po których każdy
wybiera dla siebie obszar, w którym chciałby się specjalizować.
Wybiera więc odpowiedni wydział i kierunek studiów, a
wydział wskazuje dla niego opiekuna. Rola opiekuna jest niezwykle ważna - co wielokrotnie podkreślałem. Dobry opiekun
winien być pasjonatem posiadający umiejętności stymulujące
rozwój młodego talentu, ale nie tylko.
Będzie kształtował nie tylko sylwetkę
naukową młodego naukowca, ale
wręcz ma za zadanie ukształtować
dobrego i prawego człowieka.
Mam świadomość, że kreślę sylwetkę opiekuna idealnego, których
obecnie – zdaję sobie z tego sprawę
- naprawdę jest niewielu. W latach
siedemdziesiątych, będąc wówczas
prorektorem Politechniki Warszawskiej, zainicjowałem tego
typu studia na swojej uczelni i przynosiły one bardzo dobre
wyniki. Niestety, moja inicjatywa nie znalazła kontynuatorów
wśród moich następców. Po latach staram się spłacać dług jaki
zaciągnąłem wobec mojego opiekuna, który ukształtował mnie
jako naukowca i człowieka, roztaczając opiekę nad młodymi
ludźmi i zachęcając kolegów do tego samego. Byłoby pięknie
gdyby tu, na Opolszczyźnie udało się wcielić w czyn moje plany. Mówię to z wielką nadzieją, bo widzę zrozumienie, teraz
należałoby przejść do realizacji.

Ten młody człowiek miał prawo tak powiedzieć. Naszym
moralnym obowiązkiem jest także zachęta, a przynajmniej ja
uważam to za podstawowy obowiązek nauczyciela akademickiego, zwłaszcza nauczyciela z długoletnim stażem. To właśnie
my, ludzie doświadczeni posiadamy umiejętność obserwacji
i oceny kandydatów do uprawiania nauki i wybrania z tego
grona tych, których talent i pracowitość predysponują do
podjęcia pracy naukowej. Ja zapraszam niektóre osoby na
szczerą rozmowę prowadzoną w tonie przyjacielskim, podczas której staram się uświadomić młodemu człowiekowi, że
ze względu na wspomniane cechy warto zdecydować się na
wybór tej właśnie drogi. Staram się
także - w razie potrzeby – znaleźć
opiekuna naukowego, przy którym
adept będzie mógł realizować swoje
zainteresowania. Niezwykle ważne
jest aby młody człowiek rozwijał się
w kierunku, który najbardziej mu
odpowiada, w obszarze, w którym
czuje się swobodnie. Naginanie zainteresowań do własnych potrzeb
badawczych, ich ignorowanie, prawie zawsze okazuje się
formą okaleczenia. Praca badawcza jako akt twórczy ma to
do siebie, że najlepiej sprawdza się w obszarach, do których
podchodzi się z pasją. Umiejętność wysłuchania, umiejętnego ukierunkowania zainteresowań badawczych, wyszukanie
opiekuna - te cechy pracę naukowca czynią sztuką. Ludzie
dojrzali, posiadający pewne doświadczenie, są w stanie wielu
osobom pomóc i zrobić wiele dobrego w nauce.
Pamiętam Pana interesujący wykład wygłoszony na Politechnice Opolskiej, a poświęcony kształceniu osób wybitnie
zdolnych, czy w kraju jest ośrodek naukowy kształcący w ten
sposób.

Co sądzi Pan Profesor o dyskusji nad zniesieniem habilitacji,
to dobry czy zły pomysł dla szkolnictwa wyższego?

Tym zagadnieniem interesuję się od wielu lat, ponieważ
talent traktuję jako bogactwo narodowe i uważam za swój moralny obowiązek angażowanie się w kształcenie tej grupy osób.
W tamtym wystąpieniu sugerowałem aby wiodące uczelnie w
każdym regionie miały wręcz obowiązek kształcenia w trybie
wyjątkowym, na przykład w formie indywidualnych studiów,
osoby wybitnie utalentowane. Niestety, ta propozycja w Polsce

Istotnie, jest to obecnie bardzo gorący temat wywołujący liczne dyskusje i komentarze. Nawet pani minister opowiedziała
się jako zwolenniczka zniesienia habilitacji. Wyniki sondażu
przeprowadzonego przez Centralną Komisję mówią, że ponad
90% profesorów tytularnych opowiada się za utrzymaniem
habilitacji. Moje zdanie w tej sprawie jest następujące: muszą
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Jaka będzie tematyka wykładu?
Moją uwagę w ostatnim czasie skupiają problemy układów
dodatnich ułamkowego rzędu. Jesteśmy świadkami narodzin
zupełnie nowej matematyki, która pozwala opisywać procesy
znacznie dokładniej i precyzyjniej. Obecnie zamiast rachunku różniczkowego i całkowego, gdzie mieliśmy dwa odrębne
pojęcia: pojęcie pochodnej i pojęcie całki, mamy - co uważam za rewolucję – jeden wspólny obiekt różniczko-całkę. W
ubiegłym semestrze na Politechnice Białostockiej prowadziłem
pierwszy w Polsce cykl wykładów dla pracowników nauki na
temat fractional calculs, czyli rachunku opartego na pojęciu
różniczko-całki ułamkowego rzędu oraz ich zastosowania
w naukach technicznych. Dotychczas zajmowałem się tzw.
układami dodatnimi i moja propozycja polega na połączeniu
tych obszarów, w wyniku czego powstał całkowicie nowy obszar
badawczy, którym się interesuję. Uważam ten kierunek badań
za bardzo ciekawy i przyszłościowy, choć trochę abstrakcyjny i
dla niewtajemniczonych niezrozumiały. Choć na światowym
kongresie zastosowań matematyki spotkałem osoby, które udało
mi się tymi zagadnieniami zainteresować, mało tego, namówiony zostałem do napisania pracy i ta, zamówiona praca, ukaże
się w najbliższym czasie w Japonii. Jestem głęboko przekonany,
że te problemy stwarzają przed nami zupełnie nowe możliwości
i za 25 – 30 lat inaczej uczyć będziemy matematyki opartej
na różniczko-całce ułamkowego rzędu. Zastosowania tego
nowego podejścia będą rozległe. Możliwości przed nauką
są ogromne i one czekają na naszych młodych naukowców.

Ob

istnieć jakieś jasno określone kryteria awansu, niekoniecznie
nazywające się habilitacją. Osobiście jestem zwolennikiem
utrzymania habilitacji dla tych, którzy zechcą pójść tą ścieżką,
ale stworzyć również warunki awansu naukowego bez habilitacji. Habilitacja w Polsce ma dość długą tradycję, pomimo
to pojawiają się obecnie głosy zmierzające do jej zniesienia,
ale z drugiej strony w niektórych krajach europejskich, na
przykład we Francji, poważnie rozważa się jej wprowadzenie.
Trudno więc jednoznacznie tę kwestię rozstrzygnąć. Natomiast
zdecydowanie opowiadam się za uproszczeniem procedur habilitacyjnych, przez co rozumiem zrezygnowanie z konieczności
pisania osobnej pracy specjalnie dla tytułu. Bieżąca ocena
dorobku naukowego poszczególnych pracowników powinna
być dokonywana przez odpowiednie rady wydziałów i stamtąd
powinien iść sygnał o tym, że dana osoba ma na tyle duży
dorobek naukowy aby wszcząć procedury awansu naukowego.
Następnie zainteresowany wybiera kilka prac, które wskazuje
jako dorobek wystarczający do ubiegania się o habilitację.
Warunek jest jeden, wybrane prace nie mogą stanowić całości
dokonań kandydata. Jestem przekonany, że w tym obszarze
nastąpi ewolucja, lecz jestem zdecydowanym przeciwnikiem
gwałtownych i nieprzemyślanych zmian będących często wynikiem decyzji kolejnych ekip rządzącej pragnących zaznaczyć
tylko swoją obecność. Zmiany w obszarze nauki wymagają
rozwagi i najlepiej sprawdzają się te wielokrotnie przemyślane i
podjęte w spokoju, i bez pośpiechu. Polskiej nauce potrzebne jest
poczucie, że jeśli młody człowiek wybierze drogę naukową, to
po kilku latach rzetelnej pracy musi przyjść sukces, bo takie są
realia. Tego należy sobie życzyć. Jak będzie? Przyszłość pokaże.
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Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski, pierwszy naukowiec, który opatentował
syntezę metanolu i syntetycznej ropy naftowej z dwutlenku węgla, rektor Politechniki
Opolskiej w latach 1987- 1990, związany z przemysłem i Wydziałem Mechanicznym
uczelni opowiada o swojej pasji i odkryciach (nie tylko naukowych).

Dziękuję za rozmowę.

Po raz kolejny gości Pan Profesor na Politechnice Opolskiej,
czy tylko sprawy CK są powodem wizyty w Opolu?

Wiadomości Uczelniane nr 173
kwiecień 2008

Kontakty z opolską uczelnią utrzymuję już od ponad czterdziestu lat, mam tu wielu przyjaciół i gdy otrzymałem zaproszenie bym odwiedził politechnikę jako przedstawiciel CK chętnie
je przyjąłem. Uważam, że tego rodzaju spotkanie, przybliżenie
środowisku problematyki, którą zajmuje się centralna komisja
było bardzo pożyteczne. Świadczą o tym pytania, które zadawali
słuchacze. Nie jest to jednak jedyny powód mojej wizyty, chętnie
pragnę podzielić się w tym środowisku swoimi przemyśleniami
jako naukowiec, bo w pierwszej kolejności uważam się za
naukowca. Okazję po temu będę mieć na wykładzie, który
wygłoszę w godzinach popołudniowych i to traktuję osobiście
jako główny cel mojej wizyty w Opolu.

W 2011 r. prof. Tadeusz Kaczorek, wyróżniony w 2009 r. przez
Politechnikę Opolską siódmym już doktoratem honoris causa
nadal jest przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Prof. Kaczorek jest również członkiem rzeczywistym PAN,
członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce, Zespołu Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki i Automatyki w Komitecie
Badań Naukowych oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, działa w Komisji Etyki PAN. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, twórcą znanej szkoły naukowej
w zakresie teorii sterowania i teorii układów dynamicznych,
wypromował 60 doktorów, jest autorem wielu recenzji rozpraw
doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich. Aktywny działacz na arenie międzynarodowej — członek około 30
światowych komitetów naukowych. Za swe osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych nagród. Jest odznaczony m.in. Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Panie Profesorze, jest Pan przykładem naukowca, który
zawsze laboratorium badacza łączył z praktyką, czy w tym
tkwi sedno Pana wyjątkowych dokonań zawodowych?

razem a ja będę objaśniał gdzie jesteśmy i co widzimy. Kiedy
po dwóch godzinach wycieczka przeszła wszystkie elementy
mojego oddziału, podszedł do mnie starszy pan, jak się okazało
prof. Eugeniusz Błasiak z Politechniki Śląskiej i powiedział:
„jestem pod wrażeniem, tego jak bardzo utożsamia się pan z tą
instalacją. Czy byłby pan zainteresowany przejść do mnie jako
asystent? Mam instalację pilotażową syntezy metanolu, która
jest bazą projektowania pierwszej fabryki metanolu w historii
polskiej chemii”. Od razu wyraziłem gotowość. Prof. Błasiak
był jednym z niewielu asystentów prof. Ignacego Mościckiego
i dra Eugeniusza Kwiatkowskiego, którzy po I wojnie światowej przejęli i udoskonalili po Niemcach Zakłady Azotowe w
Chorzowie. Prof. Błasiak był dla mnie profesorem-wzorcem,
„jedną nogą” był naukowcem akademickim, drugą – przemysłowym. Kiedy zostałem już jego asystentem pracowałem z
zespołem mistrzów przy instalacji doświadczalnej. Niestety,
składane przez nas raporty wciąż się nie bilansowały, co bardzo

Uważam, że miałem w życiu wiele szczęścia. Pracę zawodową podjąłem w 1950 r. w Zakładach Chemicznych
„Oświęcim” na stanowisku mistrza zmianowego ropy syntetycznej wytwarzanej na bazie polskiego węgla kamiennego
i rodzimego gazu ziemnego. Obsługiwałem bezpośrednio
reaktory, w których gaz z tych dwóch surowców zamieniał
się w węglowodory o dokładnie takim składzie, jaki jest w
ropie naturalnej. Instalacja ta była wówczas rewelacyjna w
skali Polski i z całego kraju przyjeżdżały do nas wycieczki.
Ważnych gości dyrektor oprowadzał po fabryce osobiście, a
studentów oprowadzał mistrz zmianowy. Pewnego razu zostałem wezwany do wycieczki, której towarzyszył pewien starszy
pan. Po słowach powitania powiedziałem, żeby trzymali się
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martwiło profesora Zaproponowałem wówczas, że będę spał
na sienniku w laboratorium i prowadził osobiście wszystkie
zmiany. Po tygodniu pomiarów okazało się, że raporty wreszcie
bilansowały się. Profesor był tak zadowolony, że przyniósł mi
przygotowany przez żonę kosz wyłożony śnieżnobiałą serwetą z kanapkami i termosem z kawą. Mieszkając w fabryce
wgryzłem się dokładnie w proces, i mimo że profesor uczulał
mnie, abym pilnował wymywania dwutlenku węgla wodą pod
ciśnieniem, pewnej niedzieli postanowiłem przeprowadzić eksperyment, w wyniku którego zamiast wymyć - podniosłem częściowo zawartość CO2 w gazie
syntezowym. W ten sposób - ku
memu zdziwieniu wytworzyło
się 4 razy więcej metanolu. W
poniedziałek, powiedziałem
profesorowi, że złamałem jego
zalecenia i gotów jestem ponieść
za to surowe konsekwencje, ale
zanim to nastąpi poprosiłem ,
aby przyjrzał się efektowi mojej
niesubordynacji. Powtórzyłem
eksperyment i znów lało się 4
razy więcej cieczy. Profesor z kwadrans chodził w zamyśleniu
po sterowni, a potem podszedł do mnie i powiedział: „synu,
ja cie nie wyciepnę. To jest twoja praca doktorska”. To było
odkrycie na miarę światową. Obecnie według tego patentu
pracuje 4/5 fabryk metanolu na świecie. Tak stałem się inżynierem i badaczem.

tym odzież i lekarstwa. Ponieważ metanolem zajmuję się od
pierwszej godziny pracy w przemyśle, wręcz zintegrowałem
się uczuciowo z tą tematyką i przeprowadziłem obliczenia
termodynamiczne, aby ustalić czy taka reakcja jest możliwa.
Okazało się, że teoretycznie tak. Przez ostatnie 20 lat zajmuję
się przemianą polskich węgli kamiennych w ropę syntetyczną
i przyznam, że mam to opracowane doskonale. Uznałem, że
musi istnieć ścieżka praktyczna do tej teorii. I rzeczywiście
udało mi się CO2 przemienić w ropę syntetyczną. Nade mną
wisi odznaczenie przyznane mi w roku 2006, czyli Złoty Laur
Umiejętności i Kompetencji przyznawany przez kapitułę w kategorii
- za wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii. Nie są to jeszcze
rewelacyjne wyniki (uzyskałem 73 g
ropy z metra sześciennego gazu) ale
potwierdzają one wyniki uzyskane w
wyniku teoretyczne analizy termodynamicznej, że proces jest możliwy.
Należy teraz przeanalizować ogólnie
sytuację, skoro dwutlenek węgla jest
wszędzie, bo każdy komin jest jego
źródłem, to skąd wziąć tani wodór? Mniej więcej 5 lat temu
otworzone zostało wielkie konsorcjum naukowców Ameryki,
Rosji, Chin, Anglii, Niemiec i Hiszpanii, które zbudowało w
Hiszpanii instalację pilotażową. Ogólnie mówiąc polega ona
na tym, że słońce pada na 98 płaskich luster o wymiarach 2x3
metry każde, ustawionych tak, że świecą na wieżę w jedno
miejsce, gdzie ustawione są dwa bardzo proste reaktory. Są to
szuflady z ceramicznym dnem pokrytym związkiem żelaza,
gdzie dzięki energii ciepła z luster słonecznych, para wodna
rozkłada się na wodór i tlen. Czyli przy pomocy energii słonecznej już dziś świat opanował wytwarzanie wodoru. Ci sami
uczeni kończą teraz projektowanie instalacji referencyjnej, a
potem zbudują wielkoprzemysłową. To jest jedno ze źródeł
wodoru. Drugim jest tzw. biogaz wytwarzany samorzutnie
z odpadów komunalnych oraz przemysłu rolno-spożywczego.
Trzecie źródło to wiatraki elektryczne, dzięki którym za 10 lat
będziemy uzyskiwać wodór metodą elektrolizą z wody. Podsumujmy więc, mamy trzy źródła wodoru, CO2 jest wszędzie
i nie mam wątpliwości, że za 10, 15 lat powstaną fabryki,
w których będziemy wytwarzać ropę i metanol z tego, czym
dzisiaj niszczymy przyrodę.

Jedno z ostatnich Pana opracowań Wytwarzanie metanolu
oraz ropy syntetycznej na bazie odpadowego CO2, a wodoru z
pary wodnej przy użyciu reflektorów słonecznych wpisuje się
w nowoczesne poszukiwania alternatywnych źródeł energii,
jakie szanse ma powszechne zastosowanie tej technologii w
skali światowej?
W chwili kiedy rozmawiamy ludzkość na tej planecie już
odczuwa negatywne zmiany klimatu, bo ignoruje gazy cieplarniane, których ilość w atmosferze stale się zwiększa. W
różny sposób usiłuje się temu zaradzić. Jednym z pomysłów
zakłada, aby CO2 z procesów przemysłowych wychwycić i
wtłoczyć pod ziemię, w miejsce po ropie czy gazie lub do
oceanów na głębokość poniżej 3 km. Nie wierzę, aby to było
wykonalne, bo jeśli cała gospodarka światowa zacznie wtłaczać
gaz, gdzieś na pewno zacznie on wracać do atmosfery, nie
mówiąc o kosztach. Ja uważam, że świat musi popracować
nad tym, aby CO2 stało się surowcem taki jak ropa, węgiel
i gaz ziemny, z których wytwarzamy niemal wszystko, w

Analizując Pana dorobek naukowy wciąż znajduje się Pan
w czołówce pracowników naukowych politechniki jeśli chodzi o liczbę publikacji naukowych, rozwiązań naukowych i
opracowań dla przemysłu, jak wygląda warsztat naukowca?
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Jestem ściśle związany z Instytutem Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu. Korzystam z ich bazy laboratoryjnej – to jest
mój warsztat. Efektem tej współpracy są obustronne korzyści
– bo instytut ma we mnie wsparcie jako badacza praktyka z
dużym dorobkiem, a także kształcę ich młodą kadrę. Jestem
też związany z Instytutem Leibniza katalizy czemicznej w
Rostocku. Ponadto prowadzę nieustannie studia literatury
fachowej. Uczestniczę w różnorodnych konferencjach międzynarodowych. Jako jedyny były dyrektor generalny PKN
Orlen w Płocku, sprawujący swoją funkcję jeszcze w czasach
poprzedniej epoki – jestem zapraszany przez austriacki koncern DMV
w Wiedniu na coroczne zebranie
generalne akcjonariuszy. Będąc w
Wiedniu przy tej okazji dzielę się
opiniami z ich technologami, którzy
korzystają z moich wypowiedzi. Nie
mam wątpliwości, że moja obecność
ma wymierną wartość dla firmy.
Jeżeli ktoś, tak jak ja, wyrósł pod
okiem mistrza i nasiąknął umiejętności inżyniera i badacza to ludzie
z tej branży potrafią z tego skorzystać. Dla mnie te spotkania
także są inspirujące i w ten sposób równocześnie się doskonalimy. Nie mam wątpliwości, zwłaszcza w dobie kapitalizmu nastawionego na zysk, że utrzymywanie kontaktów z
naukowcem tylko z powodów grzecznościowych nie miałoby
racji bytu. W naszej uczelni pracuję 24 lata i w tym okresie nie
było dnia przerwy w realizacji zleceń bezpośrednio z fabryk.

że można mieć głowę pełną wiedzy i problem ze skorzystaniem
z niej. I odwrotnie: można mieć ćwierć tej wiedzy co wielcy i
być wybitnym naukowcem, jeżeli dany człowiek ma dwie cechy
ponadprzeciętne: umiejętność kojarzenia i zmysł krytycznokonstruktywny. Gdy to odkryłem, zacząłem obserwować
swoje otoczenie i w mig to się potwierdziło. Wraz ze mną
do Zakładów Chemicznych Oświęcim przyjętych zostało ok.
100 ludzi na poziomie mistrza zmianowego, ale jeden szybciej
opanowywał swoje zadania, drugi nigdy w sposób użyteczny,
bo traktował tę pracę niewolniczo. Natomiast gdy ma się te
dwie, wymienione cechy, rozwijają
się z nich automatycznie propozycje
innowacyjności. Stojąc na drabinie
nie byłem świadom, że ja już mam te
cechy ponadprzeciętnie rozwinięte,
bo spojrzałem na polecenia mojego
przełożonego krytycznie, ale konstruktywnie i zacząłem kojarzyć.
Uważam, że jeżeli w naszej uczelni
mamy podnieść poziom studiów, to
powinniśmy wprowadzić przedmiot
„rozwój, kojarzenie i zmysł krytyczno-konstruktywny”. Zaproponowałem panu rektorowi
prowadzenie takich zajęć, co zostało przyjęte i aktualnie
prowadzę z doktorantami takie zajęcia i staram im się te
cechy uzmysłowić i praktycznie wskazać jak je rozwinąć, aby
z nich korzystać w szeroko pojętym interesie społecznym,
narodowym i gospodarczym. To jest ważne i bardzo ułatwia
zwłaszcza pracę na uczeni.

Ma Pan profesor jeszcze jedną wyjątkową umiejętność,
sposób prowadzenia wykładu, Pana wywodem zachwyceni
byli nawet najmłodsi podczas jednego z wykładów w ramach
Dziecięcej Politechniki Opolskiej, na który ochoczo się Pan
zgodził. Czy można tej umiejętności się nauczyć?

Wspomniał Pan o życiorysach sławnych uczonych. Pana
życiorys był równie bogaty w dokonania zawodowe i pełen
trudnych chwil- zwłaszcza w młodości, a przy tym jest Pan
uosobieniem optymizmu, które wartości życiowe mają dla
Pana największe znaczenie?

Wdzięczny jestem za to pytanie, bo pozwala mi na podzielenie się z pewnym ważnym dla mnie spostrzeżeniem.
Przypisuję sobie odkrycie pewnej prawidłowości. Wróćmy do
początków mojej pracy zawodowej. Po eksperymencie, który
tak zmienił moje życie zawodowe czułem się ogromnie zmobilizowany i postanowiłem m.in. zapoznać się z życiorysami
największych naukowców. Niebywałe wrażenie wywarł na
mnie życiorys Einsteina, który równanie E=mc2 wypracował
będąc w wannie. Codziennie rano przez przynajmniej godzinę
lubił wylegiwać się a przy tym – kombinował. Zastanawiało
mnie, jak on na to wpadł. Okazało się, ze drogą przekształceń
matematycznych, ale dla siebie odkryłem dwie ważne rzeczy:

Będąc jeszcze chłopcem dziewięcio- czy dziesięcioletnim
uzmysłowiłem sobie, że jestem utrzymywany przez ogromną
liczbę rodaków i nie okazuję im wdzięczności. Ledwo mnie
mama urodziła, już zawinęła w becik, a ktoś ten becik musiał
uszyć, wyhodować gąskę na pióra, które są w środku, ktoś
inny zbudował dla mnie kołyskę, ktoś inny hodował krówkę,
żeby było dla mnie mleko, ktoś inny wyprodukował butelkę ze
smoczkiem. Odkryłem, że jestem zobowiązany do wdzięczności
ogromnej liczbie współrodaków, którzy dla mnie pracują od
momentu, kiedy chwyciłem pierwszy oddech. Dlatego każdy
dzień, który mogę spędzić efektywnie daje mi zadowolenie.
Chcę być użyteczny najdłużej jak to możliwe. I odwrotnie,
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nie chciałbym ani jednego dnia spędzić obarczając innych
koniecznością opieki nade mną. Obowiązek bycia użytecznym
jest siłą motorową mojego dnia codziennego.

daje podstawę do właściwego rozwoju uczelni politechnicznej
oraz do tworzenia jej pozycji w regionie z rownoczesnym
stałym rozwojem zaplecza badawczego.

Każda uczelnia, aby mieć rękę na pulsie musi współpracować
z innymi sobie równymi w skali międzynarodowej. To jest
warunek podstawowy. Po drugie: uczelnia techniczna musi być
użyteczna gospodarce. Profesorowie powinni współpracować
w ramach swojej specjalności z konkretnymi fabrykami i być
tam jedną nogą. Na całym świecie profesor ma tak ustawione
godziny zajęć na uczelni, żeby mógł drugie tyle energii poświęcić współpracy z konkretną fabryką, śledzić postęp i pomagać
inżynierom w podnoszeniu efektywności instalacji, którą
obsługują. Gdyby nasze stocznie, które teraz padają miały
autentyczne kontakty z profesorami z wydziałów budownictwa
okrętowego w Szczecinie i w Gdańsku, to do tego upadku by
nie doszło. Uważam za niedopuszczalne, aby profesorowie
spędzili na uczelni całe życie nie będąc nigdy na fabryce.
Nie mam obecnie pomysłu praktycznego, jak taką sytuację
wymusić. Zostawiam ten problem władzom uczelni. Kiedy ja
sprawowałem funkcję rektora bardzo o dbałem o jak najściślejsze kontakty uczelni z przemysłem. Jestem jednak głęboko
przekonany że tylko taki ścisły związek tych dwóch obszarów

Dziękuję za rozmowę.
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Doświadczenie zawodowe Profesora pozwala na dokonanie
pewnych uogólnień i wskazówek, co zdaniem Pana Profesora
gwarantuje właściwy rozwój uczelni i buduje jej potencjał
naukowy?
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Wiadomości Uczelniane nr 187
czerwiec 2009

W 2011 r. prof. Włodzimierz Kotowski nadal aktywnie
uczestniczy w życiu akademickim i imponuje formą (ma 83 lata
i wykłada m. in. na Dziecięcej Politechnice Opolskiej) na którą
podaje następującą receptę: trzeba zminimalizować oczekiwania, a zmaksymalizować radość z każdej, drobnej rzeczy.
Prof. Kotowski jest pierwszym naukowcem, który opatentował syntezę metanolu i syntetycznej ropy naftowej z dwutlenku
węgla. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i
Politechnikę Śląską, jest wychowankiem prof. Eugeniusza Błasiaka. Karierę badawczą rozpoczął jeszcze przed studiami w
Zakładach Chemicznych „Oświęcim” i od tamtej pory, nieprzerwanie przez 60 lat wdraża dla przemysłu chemicznego dziesiątki innowacyjnych rozwiązań. Obok pasji naukowej (profesor
jest autorem 9 monografii i 52 patentów) oraz pracy na rzecz
gospodarki piastował również ważne funkcje organizacyjne
(m. in. dyrektora refinerii w Płocku, dyrektora Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu, a także
rektora Politechniki Opolskiej w latach 1987 - 1990. Na wniosek Polskiej Izby Paliw został uhonorowany przez Prezydenta
RP medalem „za długoletnią pracę zawodową”.

Wywiad z drem hab. Piotrem Obracajem, prof. PO, architektem (znanym
m. in. z projektu kinoteatru w Bytomiu, czy meczetu pod Misratach w Libii),
naukowcem i scenografem teatralnym o uruchomionym z jego inicjatywy
nowym kierunku na Wydziale Budownictwa.
Panie Profesorze długo czekaliśmy na architekturę, wreszcie
w tym roku po raz pierwszy absolwenci opolskich szkół ponadgimnazjalnych mogą ten elitarny kierunek studiować u siebie.
Co złożyło się na tak korzystną zmianę?

dyscyplinie jaką jest architektura. Odbyłem naprawdę wiele
obiecujących rozmów i pomimo wcześniejszych deklaracji w
niemal 80% nie doszło do zatrudnienia. Mam świadomość, że
z problemem kadrowym borykał będę się aż do chwili, kiedy
wydział nie „dorobi się” własnej kadry naukowej, tzn. obecni
adiunkci uzyskają habilitacje. To jest warunek sine qua non.
Bez tego trudno mówić o stabilizacji. Niemniej jednak udało
mi się stworzyć wystarczające podstawy, aby przygotowywany
od wielu lat zamiar zrealizować.

Przyczyny kilkuletniej zwłoki w uruchomieniu kierunku
określiłbym jako akademickie. Musiałem najpierw usamodzielnić się jako pracownik naukowy, co stało się w listopadzie
ubiegłego roku i dopiero wówczas działania nabrały rozpędu,
a ich efektem jest uruchamiana aktualnie na Wydziale Budownictwa architektura i urbanistyka. Drugą sprawą, którą
właściwie mógłbym pominąć, bo i tak pierwsza determinowała
pozostałe, były znaczne trudności w skompletowaniu odpowiedniej kadry. Jak się okazało, trudno zachęcić samodzielnego
pracownika naukowego, czyli posiadającego habilitację, do
podjęcia etatu na drugiej uczelni. Przynajmniej w takiej
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Kto zatem tworzy kadrę przypisaną do nowo utworzonego
kierunku architektura i urbanistyka, a usytuowaną organizacyjnie w Katedrze Budownictwa i Architektury?
Obsada wakujących stanowisk przebiegła w drodze konkursów, które zostały rozpisane i przeprowadzone bardzo rzetelnie.
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W efekcie na stanowiska adiunkta udało mi się pozyskać do
katedry bardzo dobrego praktyka ze sporym doświadczeniem dydaktycznym - dr Bogusława Szubę, osobę znaną w
środowisku opolskim. Poprzednio pracował na Uniwersytecie
Opolskim, a wcześniej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
gdzie się doktoryzował. Kolejnym nowo zatrudnionym adiunktem jest pan dr Marcin Spyra, obiecujący młody praktyk
z Katowic, absolwent Politechniki Śląskiej. Nadal trwa konkurs
na jeszcze jedno stanowisko adiunkta i powiem, że wszystko
zmierza do pomyślnego finału. Kandydatka studia odbyła na
politechnice w Gliwicach, doktoryzowała się w Berlinie, ale nie
chciałbym uprzedzać faktów. Nowo zatrudnieni pracownicy,
których wymieniłem oraz dotychczasowa kadra architektów w
katedrze w osobach dr Moniki Adamskiej i mgr Bożeny Banek
prezentuje – moim zdaniem – wystarczający potencjał, aby
rozpocząć nowy i trudny kierunek,
do jakich zalicza się architektura i
urbanistyka. Mam także zamiar
doprowadzić do zatrudnienia, na razie w ramach ½ etatu, prof. Edwarda
Sytego. Ma on wieloletni staż w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, aktualnie zatrudniony jest na Uniwersytecie Opolskim.
Prof. Sytego określiłbym jako wybitnego speca od rysunku. Tak
skomponowany zespół pozwala mi z optymizmem ruszyć do
pracy. Widzę jednak nieuchronne trudności wynikające z
przeciążenia kadry. Wraz z rozwojem kierunku rosnąć będzie
liczba godzin , a co za tym idzie, obciążenie kadry dydaktycznej.
Nie mam teraz pomysłu jak się z tym uporać, ale mam nadzieję,
że znajdzie się jakieś sensowne i satysfakcjonujące rozwiązanie.

przyszłości będą miały szanse stać się dobrymi architektami.

Na kierunku architektura i urbanistyka przygotowanych
zostało 45 miejsc, które zajęte zostały niemal od razu. Kto
mógł zostać studentem, jak przedstawiała się procedura kwalifikacyjna?

Zainteresowanie studiami na tym kierunku skłania do
pytania dlaczego nie uruchomiono studiów niestacjonarnych,
których nie przewidują zdaje się przyszłoroczne zasady rekrutacji, dlaczego?

Pierwsza rekrutacja odbyła się ze względów proceduralnych w sposób dość nietypowy jak na kierunek tak trudny,
wręcz elitarny i oblegany. Nie mogliśmy bowiem rozpisać
egzaminu z rysunku odręcznego, którego pomyślne zdanie jest
pierwszym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na architekturę we wszystkich państwowych uczelniach w kraju. W tym
roku takiego egzaminu nie mogliśmy przeprowadzić. Trudno,
można powiedzieć, że tym razem kandydaci mieli szczęście.
Przeglądałem jednak listę przyjętych, analizowałem liczbę
uzyskanych przez nich punktów i ta lektura pozwala mi mieć
nadzieję, że przyjęliśmy na tyle dobry narybek, aby z tej grupy
„wyłuskać” kilka, a optymistycznie kilkanaście osób, które w

Odpowiem tak: jestem przeciwnikiem studiów zaocznych na
architekturze. Wyrosłem ze szkoły, która nabywanie kompetencji opierała na relacji mistrz - uczeń. Studia niestacjonarne,
nie pozwalają na nawiązanie takich relacji, studenci nierzadko
nie rozpoznają swoich wykładowców, nie mówiąc o nawiązywaniu więzi intelektualnych czy zacieśnianiu współpracy.
Dlatego pomysł uruchomienia tej formy studiów odrzucam z
założenia. Natomiast – gdyby to było możliwe pod względem
kadrowym i lokalowym – w mojej wizji kształcenia na tym
kierunku mieszczą się studia wieczorowe. Przed zaocznymi
będę się bronił.

Jakie przedmioty i inne wymagania czekają na nowo przyjętych studentów?
Muszę stwierdzić, że studentów na pierwszym roku i podczas
dalszej edukacji nie czeka nic łatwego. To są trudne studia i
... trudno je zacząć, co wynika choćby z innego podejścia do
przedmiotów znanych ze szkoły, zarówno w zakresie materiału
do opanowania jak i stosowanego sposobu oceniania. A więc
na pierwszym roku przede wszystkim projektowanie architektoniczne, przedmiot bazujący z jednej strony na realnych
podstawach, jakie tworzy budownictwo, a z drugiej wymagający
dużej inwencji własnej, wyczucia piękna i estetyki. Niejako
przedmiot ten uzupełniać będzie również rysunek odręczny,
choć ten ostatni stanowi sam w
sobie istotę warsztatu twórczego
architekta. Dopiero po opanowaniu podstawowych arkanów
w tym zakresie można mówić
o wspomaganiu twórczej pracy
komputerem. Student zaczynać
będzie od form bardzo podstawowych, po czym przejdzie do
bardziej złożonych kompozycji, choć nie odejdzie od techniki
ołówka. Nie ominą go również inne przedmioty prowadzone
na studiach inżynierskich, jak matematyka czy fizyka budowli,
omawiana w szerokim zakresie problematyki. Nie wyliczając
wszystkich przedmiotów przewidzianych siatką powiem tylko,
że trzeba się będzie nastawić na intensywny wysiłek intelektualny i wiele pracy.
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Jak przedstawia się baza laboratoryjna jaką dysponuje
wydział do prowadzenia tego kierunku?

komputera, a na trzecim roku, w zależności od wybranej
specjalności zaczyna pracować przy pomocy komputera, choć
często w ograniczonym zakresie. Te zasady chciałbym zaszczepić i u nas. Studenci najpierw poznać muszą zasady pracy
architekta, jego warsztat twórczy, a dopiero potem przejść do
posługiwania się ekskluzywnym narzędziem, jakim w projektowaniu jest komputer. Od razu chciałbym rozwiać nadzieje
na popisywanie się umiejętnościami rysowania przy pomocy
komputera. Moją ambicją jest aby na Politechnice Opolskiej,
na Wydziale Budownictwa, z którym łączy mnie wieloletnia
owocna współpraca, kształcić dobrych architektów. Przyszłych
absolwentów tego kierunku winno charakteryzować kreatywne
podejście do problematyki, jaką niesie ten wyjątkowy zawód.
Ponieważ współczesna rzeczywistość staje się coraz bardziej
złożona, nie tylko ta przestrzenna, ale związana z nią wszelka,
chciałbym, aby młody człowiek opuszczający mury uczelni został właściwie przygotowany do wyzwań,
jakie będą go czekać. Problemy, których
będzie musiał się podjąć, wymagać będą
znakomitej znajomości rzemiosła, dobrego warsztatu architekta. Jednym słowem
powinien on być dobrze i wszechstronnie
przygotowany, a w tym również pod względem znajomości języków obcych. Kompetencje językowe – tu
wielki ukłon w stronę uczelnianego Studium Języków Obcych
– są w tym zawodzie niezbędne. Pokładam nadzieję, że młodych ludzi nie będzie trzeba o tym przekonywać. Tak widzę
sylwetkę absolwenta architektury, która łączy w sobie wiedzę
inżyniera z pasją i wrażliwością artysty.
Mam głębokie przekonanie, że przede mną, przed całym
zespołem i wydziałem stoi nie lada wyzwanie, i aby mu podołać
czeka nas wiele wysiłku, pokonanie wielu barier i bardzo dużo
pionierskiej pracy.
Nie podjąłbym się tego gdybym nie wierzył w jego powodzenie.

W II kampusie przy ul. Prószkowskiej 76 w remontowanym
właśnie budynku nr 5 mam zapewnione dwa pomieszczenia
wyłącznie do dyspozycji studentów architektury. Każde pomieści 45 osób. W tych salach stanie wkrótce 65 zaprojektowanych
przeze mnie specjalnych stolików. Przy nich studenci będą
mogli projektować, kreślić i ćwiczyć rysunek odręczny. Stoliki
powstają w stolarni, która przedstawiła najkorzystniejszą
ofertę. W przygotowaniu tego wyposażenia spotkałem się z
wielką życzliwością pana rektora Skubisa, co sobie bardzo
cenię. A co do laboratoryjnych zapotrzebowań to planuję nabyć
jeszcze kilka taboretów, dzbanek i parę głów gipsowych. Na
pierwszym roku to jest wszystko czego potrzebujemy. Problemy
mogą zacząć się na trzecim, kiedy przejdziemy do projektowania
wspomaganego komputerem. Wówczas
potrzebny będzie zarówno sprzęt jak i
oprogramowanie.
Nie mogę przy tej okazji nie wspomnieć
o sukcesie, jaki stał się naszym udziałem,
czyli o pozyskaniu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu
o wartości 5 mln złotych właśnie na uruchomienie kierunku
architektura i urbanistyka. Z satysfakcją stwierdzić mogę, że
projekt nasz znalazł się wśród zaledwie 70 jakie wyłonione
zostały spośród ok. 700 zgłoszonych i ok. 300 jakie przeszły gęste
sito pierwszego etapu. Projekt realizowany będzie przez 5 lat i
pozwoli na poszerzenie oferty dydaktycznej, oraz wzmocnienie
potencjału dydaktycznego wydziału. Środki uzyskane tą drogą
pozwolą niejako na zdjęcie z wydziału części ciężaru finansowego prowadzonego kierunku. Przybędzie nam wiele pracy.
Ale da nam to również poczucie pewnej swobody finansowej.
Jest Pan Profesor nie tylko cenionym architektem, naukowcem, utytułowanym scenografem, artystą, zapewne ma Pan
duży wpływ na sylwetkę absolwenta nowego kierunku, jaki
prowadzony będzie na Wydziale Budownictwa?

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 189
wrzesień 2009

Lata praktyki, które mam za sobą, jako architekt, szerokie
doświadczenie jakie zdobyłem zajmując się tym obszarem
praktycznie i naukowo, jak również, a może przede wszystkim
wiedza jaką wyniosłem z licznych kontaktów z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi, utwierdziły mnie w przekonaniu, że
jestem zdecydowanym zwolennikiem klasycznego modelu
kształcenia architekta, stosowanego w najlepszych na świecie
szkołach architektury. We Francji, w cieszącej się tam opinią
najlepszej szkoły architektury w Saint-Etienne, do drugiego
roku studiów włącznie, student nie ma w ogóle dostępu do

W 2011 r. prof. Piotr Obracaj nadal z powodzeniem kieruje
prestiżową architekturą i urbanistyką, zainteresowanie którą rośnie w postępie geometrycznym.
Piotr Obracaj, gliwiczanin, ur. 4 lipca 1949 r. dyplom architekta uzyskał na Politechnice Śląskiej, doktorat obronił na Politechnice Gdańskiej, a habilitację na Politechnice Krakowskiej.
Na swoim koncie ma bogaty dorobek publikacyjny i projektowy
jest również autorem szeregu scenografii teatralnych i wystaw
zrealizowanych na terenie całej Polski. Należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich, Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru, Związku Artystów
Scen Polskich, Śląskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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Nasz - znany w świecie - specjalista od inżynierii sejsmicznej
prof. dr hab.inż. Zbigniew Zembaty przybliża istotę zjawisk,
które w przenośni i dosłownie - wstrząsnęły światem 11 marca 2011 r.
Od kilkunastu dni relacje o tym co wydarzyło się w Japonii
nie schodzą z czołówek gazet i serwisów informacyjnych, proszę
przedstawić Czytelnikom - jako naukowiec specjalizujący
się między innymi w inżynierii sejsmicznej - co złożyło się na
katastrofę o takim rozmiarze.

rytmiczną, co oznacza, że skok o jedną wartość przedstawia
trzydziestokrotny wzrost energii. Zatem wielkość określona
w skali jako 9 oznacza trzydziestokrotny wzrost wyzwolonej energii w stosunku do wartości określonej jako 8. Fale
sejsmiczne biegną z prędkością około 4 km na sekundę,
co oznacza, że po pół minucie dotarły do wybrzeża Japonii
uruchamiając po drodze stacje pomiarowe, a po kolejnej
minucie doszły do Tokio i innych miast wywołując znane
i opisywane skutki. Japonia jako jedyny kraj na świecie w
2006 r. wprowadziła system automatycznego monitorowania
i ostrzegania o trzęsieniach ziemi, można więc powiedzieć, że
jest najlepiej przygotowanym krajem na tego typu zjawiska.
Uczyniła tak ponieważ położona jest w obszarze najintensywniejszych wstrząsów sejsmicznych. Przykładowo, system
monitorowania stosowany w Japonii powoduje natychmiast
po odebraniu sygnału o trzęsieniu ziemi automatyczne zwol-

Rzeczywiście, warto uporządkować pewne fakty ponieważ
media nie zawsze podają je w sposób zgodny z realiami.
Zatem precyzując przebieg wydarzeń należy zacząć od tego,
że 11 marca 2011 r. o godz. 14.46 na głębokości 24 km i w
odległości 130 km od wybrzeża Japonii miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,9; przypominam magnituda jest
miarą wielkości trzęsienia ziemi, czyli jest jedna dla całego
zjawiska, w odróżnieniu od jego intensywności będącej miarą
odczucia w miejscu drgań. Podana wielkość 8,9 oznacza, że
było to duże trzęsienie – skala magnitudowa jest skalą loga-
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nienie jazdy super szybkich pociągów oraz pojawienie się na
ekranach telewizorów odpowiednich komunikatów. Nawet
kilkusekundowe uprzedzenie o nadciągającej katastrofie ma
znaczenie nie tylko dla wielkich instalacji przemysłowych ale
nawet dla tzw. „prostego człowieka”, ponieważ pozwala np.
na odstawienie czajnika z wrzącą wodą i uniknięcie oparzenia
czy wejście pod stół - co jest zalecane w przeciwieństwie do
uciekania z domu. Odebrany sygnał powoduje także natychmiastowe podniesienie prętów w reaktorach atomowych co
skutkuje ich wyłączeniem.
Trzy minuty po trzęsieniu, kiedy wstrząsy dotarły już do
całej powierzchni kraju pojawiło się kolejne ostrzeżenie - przed
tsunami. Prawdopodobnie w ciągu kolejnych dwóch minut
w miejscowościach usytuowanych wzdłuż wybrzeża słychać
było syreny alarmowe. Generalnie Japończycy wiedzą jak się w
takiej sytuacji zachować, znają drogi ewakuacji, bo są do tego
systematycznie przygotowywani. Naturalnie, instrukcja nie
przewidzi każdej sytuacji życiowej i ludzkich emocji, a warto
pamiętać, że miejscowości najbardziej dotknięte tym razem
przez żywioł zamieszkiwali w większości ludzie starsi, młodzi
bowiem najczęściej pracują w wielkich miastach.
Niemal dokładnie po godzinie,
o 15.55 dotarła do wybrzeży Japonii pierwsza fala tsunami, które jak
się okazało, poczyniło największe
szkody. Ta godzina czasu dzieląca
wystąpienie wstrząsu od nadejścia
zabójczych fal daje ludziom spore możliwości ratunku. Podczas trzęsienia ziemi na Sumatrze w roku 2004 ten czas wyniósł
w większości miejsc tylko pół godziny, a na dodatek tam nie
działał żaden system ostrzegania ludności. Gwoli ścisłości
warto zauważyć, że w częściach świata aktywnych sejsmicznie
propaguje się określony sposób zachowania w takich sytuacjach
– jeśli będąc w strefie nadmorskiej poczujesz silny wstrząs
sejsmiczny niezwłocznie udaj się do miejsca położonego 10 -15
m wyżej, włącz radio i słuchaj komunikatów. Wspomniane
trzęsienie ziemi na Sumatrze pochłonęło ćwierć miliona ofiar,
bo tam nie stosowano żadnego systemu ostrzegania przed
żywiołem, a do wybrzeży Indii – równie gęsto zaludnionych
– fala tsunami dotarła dopiero po trzech godzinach, pomimo
tego ofiar było bardzo wiele, także z powodu braku jakiegokolwiek ostrzegania.

ostrzegania o tsunami, które jak się okazało, jest bardziej
niebezpieczne. Informacje o tsunami uzyskiwane są za pomocą sejsmografów i specjalnych boi połączonych w jeden
ogólnopacyficzny system, którego centrum znajduje się na
Hawajach. System ostrzegania przez wstrząsami sejsmicznymi
zastosowany w Japonii jest bardzo rozbudowany. Na przykład
po trzech minutach od zarejestrowania wstrząsu gotowa jest
już mapka pokazująca gdzie uderzą fale tsunami – załączam
ją poniżej - generowana automatycznie przez specjalne
programy komputerowe.
Ale na trzęsieniu ziemi i tsunami nie skończyły się nieszczęścia, doszła do tego awaria w elektrowni jądrowej.
Niestety, pomimo tych wyśrubowanych procedur bezpieczeństwa w elektrowni doszło do awarii. Przypomnijmy, wszystkie
elektrownie jądrowe na świecie sprawdzane są pod kątem
odporności na trzęsienia ziemi. Miałem okazję przygotować
ekspertyzę dla planowanej budowy polskiej elektrowni jądrowej odnośnie ryzyka sejsmicznego dla naszego kraju, gdzie tego
typu zjawiska występują raczej rzadko. Dla zwykłych budowli
ryzyko sejsmiczne określa się z tzw.
okresem powrotu 475 lat. Natomiast
dla elektrowni jądrowej przyjmuje się
okres powrotu ekstremalnego zjawiska
10 000 lat. Finowie przyjęli nawet sto
tysięcy lat jako okres powrotu. Powoduje to, że projektując elektrownię jądrową bierze się pod
uwagę zjawiska występujące niesłychanie rzadko. Wracając do
przypadku elektrowni Fukushima - opieram się na podanych
dziś informacjach CNN - w projekcie elektrowni wysokość
fali tsunami, która może dojść do obiektu określona została
na 7 m, w rzeczywistości miała ona wysokość 14 m. Zatem
mamy tu do czynienia z błędem w ocenie ryzyka wykonywanego podczas projektowania tej elektrowni jeszcze w latach
60-tych i nie skorygowanym później (choćby po tsunami na
Sumatrze w 2004 roku). Wielkie zapory wodne lub elektrownie jądrowe projektuje się na długoletnie użytkowanie
maksymalizując ich bezpieczeństwo, a więc uwzględnia się
zjawiska mogące występować ekstremalnie rzadko. Dodajmy,
że tsunami występować może i na Morzu Śródziemnym –
są dowody na to - i na Atlantyku czyli i tu konieczne będzie
sprawdzenie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych z okresem
powrotu tsunami co najmniej 10 000 lat. Uściślijmy jeszcze: w elektrowni Fukushima – woda nie zalała reaktorów,
lecz centrum sterowania chłodzeniem elektrowni. Zgodnie
z procedurami bezpieczeństwa reaktory zostały wyłączone
natychmiast po pierwszych wstrząsach, lecz w dalszym ciągu

Japonia jako kraj zaawansowanych technologii posiada
rozbudowany system ostrzegania.
W Japonii stosowany jest system ostrzegania o wstrząsach uruchamiający automatyczne procedury oraz system
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należało je chłodzić. Jednak to chłodzenie trwało tylko przez
jedną godzinę, po czym fala tsunami przerwała ten proces, a
skutki są powszechnie znane.
Skoro nie można zapobiec trzęsieniom ziemi, należy dążyć
do tego, aby zminimalizować jego skutki m.in. budując domy
odporne na wstrząsy, na czym polega to specjalne budownictwo
stosowane w Japonii ?
Po pierwsze budynki stawiane na terenach aktywnych
sejsmicznie można odpowiednio wzmocnić już na etapie
projektowania. Japończycy poszli dalej, konstruują specjalnie
patentowane technologie i specjalny rodzaj wibroizolatorów chroniących budynki przed uszkodzeniami. W 2006
r. będąc gościem firmy Kajima w Osace miałem okazję
obejrzeć ostatni etap budowy 10 piętrowego budynku, który zabezpieczany
był przed skutkami trzęsienia ziemi.
Osaka leży blisko Kobe, miasta mocno
doświadczonego przez trzęsienia ziemi.
Mój podziw wzbudziło umieszczenie
budynku na ośmiu wibroizolatorach, w
efekcie czego został on „zdylatowany”
poziomo. Dodam, że na budowie firmy
Kajima nie oglądałem jakiejś eksperymentalnej technologii
lecz rutynowe działanie. To oznacza, że w tym mieście i
wielu innych rutynowo wznoszone są tysiące budynków
podtrzymywanych przez specjalnie opracowane i opatentowane urządzenia. Jest to tzw. pasywna kontrola powszechnie
w Japonii stosowana. Nieco inaczej konstruuje się mniejsze
jednorodzinne budynki również odporne na efekty wstrząsów.
W nich większe zagrożenie od odporności konstrukcji stanowią
przewracające się meble, wybuchy gazu i pożary.
Polska – na szczęście - zalicza się do krajów sejsmicznej
ciszy pomimo to naukowcy – jak Pan zajmują się tymi problemami, dlaczego?
Nie stanowię tu wyjątku, mam kolegę, który doktorat zrobił
w Japonii i aktualnie zatrudniony jest na Politechnice Gdańskiej, gdzie z powodzeniem kontynuuje badania wcześniej
rozpoczęte.
Moje zaangażowanie w sprawy sejsmiki, wiąże się z długoterminowymi stypendiami badawczymi w krajach sejsmicznych, zwłaszcza we Włoszech. Wiedzę z tego zakresu
wykorzystuję przede wszystkim do rozwiązywania problemu
wstrząsów górniczych. Otóż na terenie Górnośląskiego Okręgu
Węglowego i Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
dochodzi do wstrząsów, które nasilają się w miarę postępującej

eksploatacji złóż i stanowią problem głównie dla budownictwa.
Trzeba przyznać, że ciężar ochrony budownictwa przenosi się z
problemów tzw. deformacji do wstrząsów górniczych, czyli nagłego wydzielenia się energii spowodowanych „uszkodzeniem”
górotworu, czy gromadzeniem się w górotworze naprężeń.
Wstrząsy te mogą sięgać 4,5 stopni w skali magnitudowej, (w
RPA nawet 5,5). Uszkodzenia są na szczęście niegroźne dla
mieszkańców, ale bywają niebezpieczne i są uciążliwe. Poza
tym pojawia się problem kto ma ponieść koszty naprawy uszkodzonych budynków. Inwestorzy projektują nowe budynki, w
których – zgodnie z prawem geologicznym – powinni uwzględnić odporność na wstrząsy. Za te dodatkowe wzmocnienia
budynków – a różnice w wycenach mogą sięgać nawet kilku milionów złotych - rachunek wystawiają kopalniom, które wcale
nie są skore do płacenia. Właśnie zagadnienie wzmocnień
jest obszarem moich zainteresowań.
Współpracuję także z firmami zajmującymi się projektowaniem budowli i
urządzeń na terenach sejsmicznych.
Kiedyś zwróciła się do mnie firma z
Tarnowa o zrobienie wyliczeń sejsmicznych dla mostu budowanego w Libii.
Od wielu lat współpracuję również z
firmą Hapam z Łodzi, która produkuje
tzw. „odłączniki elektryczne”, które włączają i wyłączają prąd
w całym mieście. Po trzęsieniu ziemi należy natychmiast
odłączyć prąd, aby nie doszło do pożarów lecz po ustąpieniu
niebezpieczeństwa należy jak najszybciej go przywrócić. Są
to zatem urządzenia krytyczne ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców podczas trzęsień ziemi.
Polska firma Hapam zajmuje się sprzedażą takich urządzeń m.in. do Chile, Ekwadoru, Indii, Bułgarii, Turcji itp..
Dla wszystkich tych krajów robiłem ekspertyzy obliczeniowe.
Natomiast Chile, które ma najostrzejszą strefę sejsmiczną
świata, nawet wyższą niż Japonia, zażyczyło sobie przetestowania jednego egzemplarza odłącznika na stole wstrząsowym
w Bergamo we Włoszech, w czym uczestniczyłem razem z
przedstawicielem firmy Hapam i przedstawicielem odbiorcy
z Chile.
Warto na koniec dodać, że zaawansowana sejsmika to
poligon doświadczalny dla budownictwa. Zdrowe, dobrze
zaprojektowane budynki ulegają zniszczeniom podczas trzęsień
ziemi i siły tego zjawiska nie można z niczym porównać.
Siła, która występuje podczas trzęsienia ziemi, jest wprost
proporcjonalna do masy budynku, dlatego szczególnie na
zniszczenia narażone są wielkie, masywne budowle. Jest to
zatem bardzo interesujący obszar do badań dla naukowców.
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Czy na Opolszczyźnie robione są pomiary sejsmiczne?

strzenianiu broni jądrowej i zakazie podziemnych eksplozji
nuklearnych.

W skali całej Polski i całego świata istnieje geofizyczna sieć
sejsmometrów, na terenie naszego kraju również rozmieszczonych jest kilka stacji, w tym jedna, bardzo ważna znajduje się
w Raciborzu. Te stacje dokonują pomiarów telesejsmicznych,
tzn. mierzą bardzo słabe drgania niewyczuwalne dla ludzi.
Zanotowały oczywiście także trzęsienie ziemi, które przed
laty wystąpiło na Sumatrze i to w Japonii. Dane zbierane
przez te urządzenia wykorzystywane są przez specjalistów i
naukowców, służą więc rozwojowi geofizyki, ale mają także
inne zastosowanie. Rejestrują wszystkie wstrząsy, także te nie
będące dziełem natury lecz człowieka. Gdyby jakieś państwo
chciało przeprowadzić tajne, podziemne eksplozje jądrowe –
nie da się tego ukryć. Podziemna eksplozja jądrowa bardzo
przypomina wstrząs górniczy, jednak dzięki precyzyjnym
pomiarom istnieją metody odróżnienia ich od siebie. Dlatego
pomiary te służą także przestrzeganiu układu o nierozprze-

Dziękuję za rozmowę.
Wiadomości Uczelniane nr 212
marzec 2011
W 2011 r. prof. Zbigniew Zembaty jest kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli i prodziekanem ds. nauki na Wydziale
Budownictwa. Specjalizuje się w dynamice budowli, metodach
stochastycznych w mechanice i w inżynierii sejsmicznej. Jest autorem lub współautorem około 80 publikacji, w tym 2 książek
21 artykułów w międzynarodowych czasopismach indeksowanych przez Science Citation Index. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierii Sejsmicznej (EAEE), American
Geopysical Union, American Soc. of Civil Engineers. Wykłada
na studach doktoranckich na Uniwersytecie w Trento (Włochy)
i Technion, Haifa (Izrael). W roku 2011 został wybrany na ‚coeditora” specjalnego wydania czasopisma “Journal of Seismology” dotyczącego tzw efektów rotacyjnych w sejsmologii.
Hobbystycznie zajmuje się astronomią.
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Wywiad z redaktor naczelną Wiadomości Uczelnianych Krystyną Dudą
o początkach i ,,pełnoletności “ gazety, którą tworzy nieprzerwanie od 20 lat.

W maju upływa 20 lat od ukazania się pierwszego numeru
Wiadomości Uczelnianych. Jak to się wszystko zaczęło?

Dodam, że nie była to pierwsza próba powołania pisma akademickiego na uczelni, bo w latach osiemdziesiątych na fali tzw.
karnawału Solidarności wyszło kilka numerów Testu, jednak
nie kontynuowano jego wydawania. Zaskakująca propozycja
prof. Skubisa tyleż mnie przeraziła, co ucieszyła. Przeraziła
dlatego, że nie byłam na nią zupełnie przygotowana i uważałam, że nie mam odpowiedniego warsztatu, a z drugiej strony
bardzo ucieszyła, bo praca w redakcji była moim marzeniem,
które - niestety bezskutecznie - starałam się zrealizować kończąc studia. Spotkała mnie więc niespodziewana przyjemność.
Oczywiście pojawiło się pierwsze pytanie i niemal paniczne

Kiedy powstała idea powołania gazety na naszej uczelni
byłam pracownikiem nieistniejącej już jednostki - studium
języka polskiego dla cudzoziemców. W ramach corocznego
spotkania pracowników z prorektorem ds. nauki – wówczas tę
funkcję pełnił prof. Jerzy Skubis - po omówieniu spraw bieżących stwierdził, że ma pewien pomysł, a nawet już upatrzoną
osobę do jego realizacji. Chodziło właśnie o utworzenie gazety,
a ja okazałam się osobą, która miała zająć się jego realizacją.
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uczucie - jak się do tego zabrać? W roboczym spotkaniu z
profesorem i ustaliliśmy, co na pewno powinno się znaleźć w
gazecie. A więc przede wszystkim wywiad z interesującą dla
środowiska osobą, informacje dotyczące spraw nauki, wiadomości dotyczące życia uczelni i spraw studenckich, tym samym
wyznaczone zostały zręby działów, które budują gazetę do dziś.
Wtedy też ustaliliśmy nakład pisma oraz inne wydawnicze i
techniczne szczegóły. Kiedy otrzymałam pierwsze materiały
dotyczące m. in. liczby studentów i wyników rekrutacji, raz
jeszcze dopadło mnie zwątpienie, że z tego nie da się zrobić
gazety! Jednak roboczy kontakt z ówczesną szefową Działu
Kształcenia, niepracującą już Marię Zielińską wyjaśnił wiele
wątpliwości i jeszcze w tym samym miesiącu, właśnie w maju,
ukazał się pierwszy numer gazety. Okazało się więc, że mimo
obaw udało się! Zostałam redaktorem naczelnym uczelnianej
gazety i byłam z tego bardzo dumna. Gazeta liczyła wtedy 8
stron i dziś, kiedy oglądam ten pierwszy numer, wydaje się
siermiężny i ubogi, choć jednocześnie niepozbawiony ambicji,
bo nad szatą graficzną pracowała artystka - Ela Ciechocińska
z powołanego do współpracy z gazetą Działu Wydawnictw
(kierował nim wówczas Andrzej Michniewicz). Inaczej wówczas przygotowywało się gazetę. Teksty pisane ręcznie lub na
biurowej maszynie do pisania przepisywała na specjalnym
składopisie maszynistka – dziś nie ma już takiego zawodu na
uczelni – z tego przygotowywało się matryce offsetowe, a druk
odbywał się na maszynie offsetowej marki Romayor. Natomiast
winieta wykonana odręcznym rysunkiem była dziełem pani
Ciechocińskiej. W tym pierwszym numerze pisma był także
inny artystyczny akcent – mianowicie informacja o wystawie
grafiki komputerowej, zorganizowanej we współpracy z jedną
z naszych zagranicznych uczelni partnerskich. Początki były
więc skromne, ale z numeru na numer gazeta się rozwijała.
Ustaliliśmy też, że w roku akademickim powinno się ukazać
10 numerów, z przerwą na wakacje i trwa to nieprzerwanie
do dziś, choć Wiadomości Uczelniane bardzo się zmieniły –
zarówno ich zawartość, jak i szata graficzna oraz technika
przygotowywania, podobnie jak sama uczelnia. Gazeta dostosowywała się do zmieniających się realiów: pamiętam, że
w numerze 29, ogłosiliśmy expressis verbis, że czas maszyn
do pisania przechodzi do historii i tak się rzeczywiście stało.

konferencjach. Na jednej z nich dyskutowaliśmy właśnie o
sensie istnienia gazety w czasach, kiedy powszechne stało się
korzystanie z Internetu. Zdecydowanie uważam, że istnienie
pisma w formie papierowej ma sens. Pismo informacyjne mające materialną formę, można zawsze dać komuś na pamiątkę
- przecież trudno tylko powiedzieć, że na stronie politechniki
dostępna jest elektroniczna wersja gazety. Ponadto, jako
rzecz materialna, pismo jest dostępne znacznie szerszej liczbie
odbiorców, sprzyja też większej dbałości o jakość wydania, i
ambitniejszą redakcję. Wydaje mi się więc, że Internet nie
stanowi specjalnego zagrożenia dla Wiadomości Uczelnainych.
Skąd wzięła się nazwa naszego pisma?
Kiedy z prorektorem Jerzym Skubisem, Marią Zielińską i
Andrzejem Michniewiczem omawialiśmy sprawy przyszłego czasopisma, jednym z problemów do rozwiązania było
ustalenie tytułu. Zgłaszane były wówczas różne propozycje
nazwy: m. in. Wieści Akademickie, Wiadomości Akademickie
i Wiadomości Uczelniane. Doszliśmy do wniosku, że te ostatnie
będą najlepiej pasowały do naszej idei i tak zostało.
Czy w dwudziestoletniej historii Wiadomości Uczelnianych
były jakieś przerwy i kryzysy?
Nie, Wiadomości Uczelniane ukazują się nieprzerwanie i
nigdy nie miały momentu załamania. Nawet, kiedy musiałam się udać na dłuższe zwolnienie lekarskie, zgromadziłam
wcześniej materiał i powierzyłam przygotowanie kolejnych
numerów koleżance pracującej w wydziałowej bibliotece,
nawiasem mówiąc pisującej od czasu do czasu do Wiadomości Uczelnianych. Natomiast był moment, kiedy na pewien
czas zrezygnowałam z funkcji redaktor naczelnej, ponieważ
przejęłam inne obowiązki i wydawało mi się, że wszystkiemu
nie podołam. Postanowiłam, że skoro dziecko już dorosło – bo
Wiadomości Uczelniane traktuję jak moje trzecie dziecko (tu
p. Duda się śmieje, ale wszyscy wiemy, że mówi serio – przyp.
LSG) to może już iść samodzielnie w świat. Wówczas przez
okres ok. roku redakcją kierowała, również zaangażowana w
pracę nad gazetą, Marianna Drzyzga. Summa summarum
gazeta wróciła jednak do mnie i tu nic się nie zmieniło do
dziś. Zmieniał się natomiast z latami skład współpracowników.

A czy teraz, w dobie mediów elektronicznych i Internetu,
sens Wiadomości Uczelnianych, jako papierowego miesięcznika
nie jest zagrożony?

Mówiła Pani, że jednym z pierwszych ustaleń, co do zawartości gazety był wywiad. Czy któryś z rozmówców w 20-leciu
dał się szczególnie zapamiętać?

Zastanawiałam się nad tym wiele razy, zresztą nie tylko ja
sama, bo w gronie redaktorów innych gazet akademickich, z
którymi spotykamy się regularnie już od 19 lat na dorocznych

Autorem pomysłu przygotowywania wywiadów do każdego
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numeru gazety był prof. Skubis, z nim także często omawiałam
wybór rozmówców do kolejnych numerów. Przeprowadzenie
wywiadu wymaga za każdym razem przygotowania, trzeba
mieć pewną wiedzę o rozmówcy, jak i o obszarze, którym on
się zajmuje. Szczególnie zapamiętałam wywiad, a właściwie
towarzyszące mu okoliczności, z prof. Antonim Plamitzerem,
współtwórcą uczelni, i znanym w kraju autorytetem w dziedzinie maszyn elektrycznych, wówczas już niepracującym i dość
schorowanym. Profesor niechętnie zgodził się na spotkanie, a
ze względu na stan jego zdrowia musiało ono odbyć się u niego
w domu i w godzinach popołudniowych. Niemal tuż przed
wyjściem okazało się, że nie mam z kim zostawić swojego
kilkuletniego syna, więc aby się nie spóźnić wzięłam go ze sobą.
Czułam się bardzo niekomfortowo i nieprofesjonalnie (nie mogłam przełożyć spotkania, bo telefonów komórkowych jeszcze
wówczas nie było). Okazało się jednak, że obecność małego
słuchacza w niczym Profesorowi nie przeszkadzała, a nawet
miałam wrażenie, że wyraźnie go
odprężyła i wszystko poszło gładko. Przyznam szczerze, że poza
tym przypadkiem, trudno byłoby
mi wskazać jakiś szczególny, jedne
szły łatwiej, inne wymagały więcej
pracy, poprawek – a każdy był na
swój sposób wyjątkowy. Zawsze
dbałam o to aby nawiązać z rozmówcą nić porozumienia, ustalić
warunki współpracy i je wypełnić. Ostatnio przejrzałam niemal
wszystkie przeprowadzone rozmowy, ponieważ przygotowuję
specjalne wydawnictwo z okazji 20 – lecia WU.
Co jeszcze złoży się na obchody jubileuszu Wiadomości
Uczelnianych ?
Przede wszystkim Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich. Politechnika będzie gościć redaktorów już po raz
drugi – gospodarzami byliśmy też w 1997 r. Rok 2011 rok jest
na Politechnice Opolskiej rokiem jubileuszowym, a właśnie
podwójny jubileusz, czyli 45 lat uczelni i 20 lat gazety stał się
głównym argumentem, który przekonał koleżanki i kolegów
z innych ośrodków, że warto jeszcze raz spotkać się w Opolu.
Okrągłą rocznicę gazety upamiętnić ma także wspomniana
już publikacja, w której znajdą się najciekawsze wywiady w
20-leciu, obrazujące różnorodność poruszanych w gazecie
zagadnień.
Jak Wiadomości Uczelniane prezentują się na tle innych
gazet akademickich?

Spotkania redaktorów pozwalają na omówienie wielu
spraw bieżących w redakcjach działających przecież na różnych uczelniach, podnoszeniu kwalifikacji, rozwiązywaniu
wielu problemów dotykających redaktorów w ich codziennej
pracy takich jak realizacja celu, do którego powołana została
uczelniana gazeta. Redaktorskie zjazdy pozwalają również na
porównywanie naszych gazet, zarówno podczas organizowanych od czasu do czasu konkursów na najlepiej redagowane
pismo, czy najlepszą szatę graficzną, jak i roboczą analizę
każdego tytułu. Nawet patrząc na WU bardzo krytycznie
- uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy również
jedną z najstarszych gazet akademickich w Polsce, tytułów o
takim stażu jest zaledwie kilka, np. w zeszłym roku byłam na
spotkaniu, które organizował Gdański Uniwersytet Medyczny i jego gazeta właśnie wówczas obchodziła również swoje
20-lecie. Ostatnio zebrałam kilka bardzo życzliwych uwag
na temat nowej szaty graficznej gazety, gdyż zmieniliśmy
ją dość znacznie. Jeśli chodzi
o grafikę to ścierają się w środowisku rozmaite koncepcje.
Na przykład nieliczne gazety
akademickie przypominają
wyglądem gazetę codzienną,
choć przeważają czasopisma
w różnym stopniu kolorowe. Jeden z referatów wygłoszonych
podczas ostatniego spotkania
redaktorów próbował odpowiedzieć na pytanie, jak powinna
wyglądać gazeta na uczelni. Prelegent postawił tezę, że skoro
gazeta – a najczęściej są to miesięczniki, lub pisma ukazujące
się rzadziej, raz na kwartał, czy nawet semestr – nie może
na bieżąco skomentować wydarzeń, to niech przynajmniej
będzie ładna. Myślę, że Wiadomości Uczelniane doskonale
na te oczekiwania odpowiadają.
Kiedy sięgam do zszytych w roczniki Wiadomości, aby odszukać czy sprawdzić jakieś informacje stwierdzam, że stały
się one prawdziwą kroniką wydarzeń na uczelni. Wszystkie
numery przechowuję także w swoim prywatnym archiwum,
tam też znajdują się pierwsze wydania, od czasu do czasu
z sentymentem oglądane. Kiedyś żartobliwie stwierdziłam,
że ten mój dorobek, to archiwum zabiorę ze sobą „na drugą
stronę”. Na to młoda stażystka zauważyła rezolutnie: „pani
Krystyno, wieko się nie domknie”. Półka z rocznikami już się
ugina pod ciężarem papieru, a nadto „zdobi ją” mnóstwo
kolorowych zakładek, to ślad zaznaczanych tekstów czy poszukanych materiałów.

Jakie plany wiąże Pani z Wiadomościami?

Oj zdarzyło się, że w powietrzu wisiała nawet groźba wycofania numeru, ale udało mi się przekonać prorektora, któremu
wówczas podlegały Wiadomości Uczelniane, że literówki
zdarzają się w każdej gazecie i nie ma sensu przyklejać na
ośmiuset egzemplarzach poprawnego słowa. Raz „udało” nam
się popełnić taką gafę, że z porucznika zrobił nam się profesor,
w rezultacie czego wyszedł profesor rezerwy, co miało bardzo
komiczny kontekst i przysporzyło wiele przykrych komentarzy.
Jako naczelna zawsze czułam się odpowiedzialna za całość
gazety i niezależnie od tego, kto błąd popełnił, czy go „przepuścił” brałam to do siebie i jeśli trzeba było - przepraszałam
jeśli nasza pomyłka kogoś dotknęła. Chochliki – jak wiadomo
zdarzają się, mimo gęstego sita korekty. Zawsze zatem moment kiedy kolejny numer wychodzi z drukarni przyprawia
mnie o silny stres.

Myślę, że dopóki będę aktywna zawodowo będę mogła
redagować gazetę. A kiedy przyjdzie taki moment, że trzeba
będzie to zdecydowanie pełnoletnie dziecko przekazać w inne
ręce, to myślę, że pozycja Wiadomości Uczelnianych jest na
tyle utrwalona, że będą nadal kwitły.
Natomiast fakt, że gazeta liczy już 20 lat dostarcza mi
sporej zawodowej satysfakcji i zwyczajnego zadowolenia.
Mogę powiedzieć, że Wiadomości Uczelniane są dzieckiem
szczęścia, bo mimo zmieniających się realiów nigdy nie była
nawet rozważana koncepcja ich zamknięcia.
Rozmawiała LSG

Jaką gazetę podziwia pani prywatnie?
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Jestem wiernym czytelnikiem Rzeczpospolitej. Podoba mi się
bogactwo tematyczne, dobry język, linia programowa pisma,
rozbudowane formy wypowiedzi – już nieczęsto uprawiane,
szczególnie w czasach wszechobecnych blogów. Ale nie staram
się zrobić dziennika na uczelni – nie dałabym rady! Natomiast
z gazet akademickich wysoko oceniam Forum Akademickie,
z którym i jako redakcja Wiadomości Uczelnianych i Dział
Promocji i Kultury – gdzie pismo jest organizacyjnie umocowane, współpracujemy.

W 2011 r. Krystyna Duda jest kierowniczką Działu Promocji i Kultury, redaktorem naczelnym Wiadomości Uczelnianych
oraz współorganizatorką obchodów 45 - lecia uczelni. Więcej
informacji o autorce wszystkich wywiadów z niniejszego zbioru
znajduje się na okładce.

Proszę poskarżyć się, czy chochlik drukarski mocno przez
te 20 lat narozrabiał?
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Kr ysty
studiowa na Duda, abso
najpierw ła filologię polsk lwentka opolsk
ka Polsk na stanowisku ą. Na politechniej WSP, gdzie
ds. infor iego dla Cudzoz wykładowcy w ice od 1989 r.
Wydawn macji i promocjiiemców, następn Studium JęzyDziału P ictw i Promocji , od 1998 kiero ie specjalisty
ła zajęciaromocji i Kultu , a od 2006 jest wnika Działu
Fizyczne z kultury słowry. W międzycz kierownikiem
Wiadom go i Fizjoterapii a na Wydzialeasie prowadzitychczas ości Uczelnianyc . Od 1991 kie Wychowania
wiele tw ukazało się 21 h Politechniki O ruje redakcją
go wyda órczych inicjatyw6 numerów. Zaa polskiej – donowej je wnictwa poprze od moderniza ngażowana w
ganizacjędnostki – Działuz wkład w pow cji uczelnianebudujący spektakularnyc Promocji i Ku stanie i rozwój
(m. in. K ch pozycję ucze h przedsięwzięć ltury oraz orcowuje s olej na orkiestr lni w środowiskupromocyjnych
czystości.cenariusze i częę i Impresje Muz akademickim
obchodó Współuczestnsto prowadzi u yczne). Oprauszu, po w jubileuszowy iczka prac na czelniane urouczelnia wstania pomnik ch - wyboru pd programem
wydawn nego, opracowana patrona, powo atrona jubilebalu Poliictw i wystaw o ia szeregu okoliłania muzeum
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