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S¹ takie miejsca na Ziemi � miasta niezwyk³e, prawie nie-

rzeczywiste. Mo¿esz tam zamkn¹æ szczelnie drzwi za dotych-
czasowym ¿yciem i usi¹�æ na progu, mo¿esz byæ nikim i ka¿-
dym, nie siêgn¹ ciê tu macki z³a, rozpacz nie ma dostêpu, nie
musisz niczego pamiêtaæ ani ¿a³owaæ � jeste� u siebie.

Taka w³a�nie jest Praga. Sk¹pana w strugach promieni s³o-
necznych, sp³ywaj¹cych po tynkach kamienic, przelewa siê
przez twoje palce, tworz¹c s³oneczne ka³u¿e na praskim bru-
ku. W nich brodz¹ zadziorne go³êbie w z³ocistych kamaszach.
Krête uliczki prowadz¹ w ba�niowe zau³ki, uchylaj¹ siê okien-
nice na poddaszu, prowokuj¹ by� zajrza³ bezwstydnie do �rod-
ka, kusz¹ szeroko otwarte wej�cia do piwiarni, duch Kafki i
Ha�ka zgodnie bior¹ ciê pod rêkê.

Oddycha Praga pe³n¹ piersi¹ We³tawy, opiêtej gorsetem
mostów. Pozwala zatrzymaæ siê na Hradczanach i obj¹æ je
wzrokiem w posiadanie. Hojna i go�cinna, pewna swej warto�-
ci nie musi siê umizgiwaæ do ró¿nobarwnego t³umu, który, choæ
pstry i ha³a�liwy ponad miarê, tutaj nie dra¿ni i nie mêczy.

Nasyciwszy zmys³y cudowno�ci¹ miasta, skieruj swe kroki
na Karlov¹ 12 do teatru marionetek. Na poddaszu, o �cianach
wy�cie³anych czerwonym pluszem, mag ods³oni kurtynê. Po-
prowadzi ciê wraz z Orfeuszem na wêdrówkê do Hadesu, po-
czujesz bosk¹ moc �piewu i gry na kitarze, na przekór legen-
dzie uratujesz swoj¹ Eurydykê. Bêdziesz wierzyæ, ¿e Claudio
Monteverdi z dalekiej Mantui tylko dla ciebie stworzy³ tê ope-
rê. W z³otej Pradze wszystko jest mo¿liwe: smutek podszyty
rado�ci¹, na dnie kieliszka z cierpkim fernetem, czaj¹ca siê
s³odycz. Wystarczy po³o¿yæ g³owê na ramieniu, by czytaæ w
cudzych my�lach. Nie musisz wybieraæ siê w podró¿ sen-
tymentaln¹ do raju z lat dzieciñstwa, mo¿esz pojechaæ do Pra-
gi. A potem zawsze bêdziesz do niej têskniæ.

MADA

Od ROd ROd ROd ROd Redakedakedakedakedakcccccjijijijiji
7 lat temu, w maju 1991 roku trafi³ do r¹k Czytelników pierwszy

numer �Wiadomo�ci Uczelnianych�. Liczy³ sze�æ stron, na których zna-
laz³y siê miêdzy innymi informacje z obrad senatu, rozmowa z ów-
czesnym rektorem WSI, Piotrem Wachem, gar�æ wiadomo�ci o wy-
nikach sesji egzaminacyjnej, o tym, ¿e w domach akademickich mieszka
478! studentów naszej uczelni, a ze sto³ówki korzysta oko³o 400 ¿aków
oraz o przygotowaniach do obchodów srebrnego jubileuszu uczelni i uzy-
skanych przez pracowników naukowych stopniach doktora habili-
towanego. Nie zabrak³o tak¿e serwisu sportowego. Szata graficzna pierw-
szych �Wiadomo�ci� i kilkudziesiêciu nastêpnych by³a skromna, utrzy-
mana �w tonacji czarno-bia³ej�. Najnowsze wydanie gazety nosi numer
siedemdziesi¹ty, ma kolorow¹ ok³adkê, liczy blisko 30 stron i w ci¹gu
siedmiu lat, co miesi¹c (z jednym wyj¹tkiem) Czytelnicy otrzymuj¹ ko-
lejny numer.

O tym kto zaanga¿owany jest w pracê redakcyjn¹ informuje stopka.
Bardzo cenne jest zaanga¿owanie korespondentów wydzia³owych przygo-
towuj¹cych comiesiêczne serwisy ze swoich jednostek, blasku dodaj¹
gazecie felietony MADY, podnosz¹ jej poziom artyku³y i prace graficz-
ne, których autorami s¹ pracownicy naukowi uczelni.

Przygotowuj¹c kolejny numer gazety liczymy jak zawsze na jej dobry
odbiór, poczytno�æ, otwarci jeste�my na nowe pomys³y i wspó³pracê.

Gwoli �cis³o�ci informujemy, ¿e redakcja gazety ma now¹ siedzibê.
Znajduje siê ona w pomieszczeniach Oficyny Wydawniczej przy ul. Mi-
ko³ajczyka 3 � wej�cie od strony ul. Oleskiej. Zapraszamy!

W ostatnim numerze Wiadomo�ci Uczelnianych z³o�liwy chochlik
sprawi³, ¿e przy artykule Wokó³ kultury jêzyka jako komponentu poli-
technicznego wykszta³cenia zabrak³o nazwiska autora. Artyku³ wyszed³
spod pióra dr. Krzysztofa Raczyñskiego, adiunkta w Zak³adzie Pedagogi-
ki i Metodyki Instytutu Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Sam ar-
tyku³ pochodzi z niedawno wydanej ksi¹¿ki pt. Retoryka stosowana
czê�æ I. Zagadnienia ogólne, przyk³ady, æwiczenia, której autorem jest
dr K. Raczyñski. Za niedopatrzenie przepraszamy!

W lutym up³yn¹³ termin zg³aszania prac na konkurs literacki og³o-
szony przez WU na dowoln¹ formê literack¹. Dotychczas wp³ynê³a tyl-
ko jedna praca, jury postanowi³o wiêc przed³u¿yæ termin zg³aszania prac
do koñca czerwca. Zachêcamy twórców w szranki! Na laureata czeka
nagroda pieniê¿na.
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� Od niedawna kieruje Pan Departamentem Informacji
i Promocji w Komitecie Badañ Naukowych, a praktycznie
tworzy go od podstaw. Jakie cele przy�wiecaæ bêd¹ jego dzia-
³alno�ci?

W�ród dwunastu priorytetowych zadañ jakie Komitet wy-
znaczy³ sobie na ten rok, a¿ dwa dotycz¹ promocji i in-
formacji. To � jak s¹dzê � w du¿ej mierze oddaje wagê tego
zagadnienia. Dotychczasowi przewodnicz¹cy nie doceniali ja-
ko� jego znaczenia. Sam departament powo³any zosta³ 7 kwiet-
nia, za� publikacja o tym nast¹pi³a 20 kwietnia i de facto od
tego momentu mówiæ mo¿na, ¿e departament zaistnia³. Pierw-
szym zadaniem, jakie postawiono przed zespo³em jego pra-
cowników by³o opracowanie pe³nej strategii dzia³añ infor-
macyjno-promocyjnych Komitetu. Ten dokument jeszcze nie
ujrza³ �wiat³a dziennego, lecz prace s¹ ju¿ na ukoñczeniu.
Jak s¹dzê za oko³o 10 dni tj. pod koniec maja przedstawiê go
do akceptacji Przewodnicz¹cemu. Odby³em ju¿ w tej sprawie
liczne konsultacje, zbieraj¹c cenne uwagi od dyrektorów
wszystkich departamentów, czego wymaga procedura. Po za-
akceptowaniu go przez Przewodnicz¹cego, za kolejne trzy do
czterech tygodni stanie siê on oficjalnym dokumentem Komi-
tetu. Nie omieszkam oczywi�cie rozes³aæ tego w formie ko-
munikatów prasowych tak¿e do redakcji gazet akademickich.
Proponujemy w tym dokumencie � tu ju¿ troszkê uprzedzam
fakty i zdradzam kuchniê � ukierunkowanie informacji i pro-
mocji w trzech g³ównych nurtach. Pierwszy to � co jest pew-
nym novum � adresaci wewnêtrzni, czyli pracownicy urzêdu
Komitetu Badañ Naukowych. To oznacza 750 ambasadorów
sprawy, rzeczników � niekoniecznie prasowych � urzêdu
KBN. Ich zaanga¿owanie w pracê i silna motywacja jest nie-
zmiernie istotna. Jednym z moich pierwszych spostrze¿eñ �
choæ pracujê tu zaledwie dwa miesi¹ce � jest to, ¿e jest to
zespó³ bardzo wielu kompetentnych i zaanga¿owanych ludzi.
Nie powiedzia³em, ¿e dotyczy to wszystkich, lecz bardzo wie-
lu. Fakt tak dobrze zorganizowanego zespo³u, z licznymi
�wietnymi fachowcami, bardzo mnie cieszy i tym bardziej
mobilizuje. Kolejni adresaci roboczo nazwani zostali konsu-
mentami �rodków KBN. Pod tym okre�leniem nale¿y rozu-
mieæ liczn¹ rzeszê ludzi nauki. Od kadry kierowniczej wy-
¿szych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, jednostek
PAN, do zespo³ów badawczych, a tak¿e poszczególnych na-
ukowców. Tu te¿ mie�ci siê pewne nowatorstwo. Mianowicie
w tym nurcie ujêci s¹ nie tylko polscy uczeni, lecz tak¿e ucze-
ni zagraniczni, polskiego pochodzenia. Wreszcie trzeci kie-
runek dzia³añ informacyjno-promocyjnych ujêty pod równie¿
robocz¹ nazw¹, to adresaci zewnêtrzni. Czyli wszyscy. Do�æ

symptomatyczne by³o dla mnie pytanie us³yszane od którego�
z redaktorów, b¹d� co b¹d� gazet akademickich � gdzie mie-
�ci siê KBN?! Pójd�my na ulicê i spytajmy przypadkowego
cz³owieka co to jest KBN? Us³yszymy wpierw upewnienie
czy, chodzi o KPN? Kiedy przeciêtny cz³owiek wiedzia³ bê-
dzie co to jest Komitet Badañ Naukowych i czu³, ¿e inwesto-
wanie w naukê siê op³aca, to wicepremier Balcerowicz za-
pewne zdecyduje siê daæ 1% PKB na naukê. Nie obecnie ,
kiedy tak¹ presjê wywiera w skali kraju 70 tys. ludzi bezpo-
�rednio zainteresowanych. To jest zadanie na lata. Temu s³u-
¿yæ ma na przyk³ad festiwal nauki, jak równie¿, a mo¿e
przede wszystkim � media. To s¹ podstawowe, w telegra-
ficznym skrócie przedstawione zadania, do realizacji których
powo³any zosta³ departament.

� Dlaczego tak wa¿na jest zmiana image Komitetu Badañ
Naukowych?

Zmiana, czy te¿ stworzenie go? Je�li wzi¹æ pod uwagê
wspomnianych wcze�niej adresatów zewnêtrznych, to musi-
my go dopiero stworzyæ. W przypadku konsumentów �rod-
ków KBN � to bêdzie zapewne tylko zmiana. Image ten do
tej pory by³ nie najlepszy, oglêdnie mówi¹c. Wynika³o to za-
pewne z dwóch powodów � niezrozumienia celów misji Ko-
mitetu, a po drugie � braku skoordynowanych dzia³añ w tym
kierunku. Tak prosty zabieg jak stworzenie jednolitej identy-
fikacji graficznej urzêdu ju¿ jest krokiem we w³a�ciwym kie-
runku. Nie twierdzê, ¿e nic dotychczas nie zosta³o zrobione,
lecz by³y to dzia³ania niewystarczaj¹ce.

� W jaki sposób przedstawione tu zadania bêd¹ realizo-
wane?

Jednym ze sposobów jest � o czym ju¿ mówi³em � ustale-
nie jednolitej szaty graficznej dla wszystkich wydawnictw
Komitetu. Kolejnym � w³¹czenie mediów elektronicznych. W
tym mie�ci siê wiêc witryna internetowa KBN, która obecnie

W�RÓD DWUNASTU ZADAÑ, KTÓRE WYZNACZY£ SOBIE
KOMITET, DWA DOTYCZ¥ INFORMACJI I PROMOCJI

Z dr. Tadeuszem Zaleskim, dyrektorem Departamentu Informacji i Promocji w KBN
i rzecznikiem prasowym Przewodnicz¹cego KBN rozmawia Krystyna Duda



WIADOMO�CI UCZELNIANE 7(70) maj 1998 55555

Z kZ kZ kZ kZ kalendaralendaralendaralendaralendarza  Rza  Rza  Rza  Rza  Rektektektektektorororororaaaaa

jest przyk³adem raczej radosnej twórczo�ci. Wkrótce i ona
podporz¹dkowana zostanie równie¿ jednolitej identyfikacji.
Dalej wymieniaj¹c � wykorzystywanie poczty elektronicznej
� co ju¿ ma miejsce i mam nadziejê przynosi owoce � w
docieraniu z wa¿nymi informacjami . Inne sposoby, to stwo-
rzenie listy dystrybucyjnej, co oznacza, ¿e po wpisaniu siê na
wspomnian¹ listê, na pewno otrzyma siê komplet informacji.
Chcia³bym tym sposobem dotrzeæ do komputerów jak najlicz-
niejszej grupy naukowców. By³bym szczê�liwy, gdyby liczy³a
ona ok. 50 tys. adresów. W nasz¹ strategiê wpisane jest tak¿e
u¿ycie jednej strony w telegazecie (bodaj nr 140), która bê-
dzie wy³¹cznie do u¿ytku Komitetu Badañ Naukowych.

� Czy móg³ Pan przedstawiæ w najwiêkszym skrócie pod-
stawowe kierunki dzia³añ Komitetu?

Kierunki te sprecyzowane s¹ w ustawie o KBN. To jest
przede wszystkim tworzenie strategii i polityki naukowej ca-
³ego pañstwa, zarówno aktualnej, jak i przewidzianej na przy-
sz³o�æ , wskazywanie na potrzeby finansowe nauki i wnio-
skowanie o przyznawanie niezbêdnych �rodków z bud¿etu.
Niestety, na tym polu Komitet z roku na rok ponosi sromotn¹

pora¿kê, gdy¿ zawsze otrzymuje mniej ni¿ wnioskowa³. Nie
mniej wa¿ne sprawy to opracowanie odpowiedniej polityki
innowacyjnej, uporz¹dkowanie spraw prawnych w sferze na-
uki, ale równie¿ integracja europejska oraz zmiana struktury
organizacyjnej wielu jednostek zwi¹zanych ze sfer¹ nauki i
badañ naukowych.

� Czy w �wietle wymienionych tu zadañ i strategii informa-
cyjnej, redakcje liczyæ mog¹ na przychylne rozpatrzenie
wniosków o dofinansowanie wydawania gazet akademickich?

Pod warunkiem �cis³ego udokumentowania, ¿e gazeta s³u-
¿y promocji nauki, co nie zawsze przecie¿ le¿y w profilu ga-
zety uczelnianej. Komitet przewidzia³ niewielk¹ �dzia³kê�
�rodków przeznaczonych na promocjê nauki w mediach, lecz
konsekwentnie przestrzegaæ bêdziemy wspomnianych kry-
teriów rozpatruj¹c sk³adane wnioski. Zarezerwowane na ten
cel �rodki skierowane zostan¹ na dofinansowanie tych cza-
sopism naukowych, programów np. telewizyjnych, czy im-
prez, które istotnie promowaæ bêd¹ i popularyzowaæ naukê
i to mo¿liwie w szerokim zakresie.

� Dziêkujê za rozmowê.

¢ 23.03. w KBN odby³o
siê na zaproszenia ministra
J. K. Fr¹ckowiaka spo-
tkanie zespo³u konsultacyj-
nego na temat wej�cia Pol-
ski do Unii Europejskiej,
cz³onkiem zespo³u jest
równie¿ prof. J. S. Suchy.

¢ 27.03. na spotkaniu Kolegium Rektorów Uczelni Wroc-
³awia i Opola go�ci³ przewodnicz¹cy KBN prof. Andrzej
Wiszniewski � dyskutowano na temat roli nauki i uczelni wy-
¿szych w regionie.

¢ Od 1.04. do 3.04. Krystyna Krawczyk � doradca mini-
stra edukacji narodowej, Krzysztof Borkiewicz � naczelnik
wydzia³u oraz dyrektor departamentu dr Józef Lepiech prze-
prowadzili wizytacjê uczelni w zakresie rekrutacji na studia
oraz pomocy materialnej dla studentów.

¢ 6.04. w auli Politechniki Opolskiej odby³o siê po raz pierw-
szy spotkanie absolwentów Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej �
inicjatorami byli rektor J. S. Suchy, Towarzystwa Przyjació³
PO, a sponsorem prezes �Góra¿d¿y� Andrzej Balcerek.

¢ 18.04. prof. J. S. Suchy ogl¹da³ mecz rozgrywany w ra-
mach turnieju pi³ki siatkowej o Puchar JM Rektora Poli-
techniki Opolskiej.

¢ 19.04. J. S. Suchy uczestniczy³ w uroczysto�ciach wrê-
czenia nagrody im. Wojciecha Korfantego ustanowionej w
roku obchodów 125. rocznicy jego urodzin przez Zwi¹zek

Górno�l¹ski, tegorocznymi laureatami zostali: Maciej Bie-
niasz � nagroda honorowa; ks. Jerzy Pawlik, Tomasz G³o-
gowski, Micha³ Sporoñ � nagrody promocyjne; �p. Karol
Stryja � nagroda po�miertna.

¢ 17.04. w Bielsku-Bia³ej odby³o siê posiedzenie Komisji
Hutnictwa PAN.

¢ Od 20 do 21. 04. prof. J. S. Suchy jako go�æ niemieckich
stowarzyszeñ technicznych uczestniczy³ w Getyndze w ich
obradach.

¢ 23.04. na Uniwersytecie �l¹skim odby³o siê wspólne po-
siedzenie rektorów � cz³onków Regionalnej Konferencji Rek-
torów oraz Komisji Nauki i Edukacji Narodowej Senatu RP,
na posiedzenie przybyli równie¿ przedstawiciele MEN � spo-
tkanie by³o po�wiêcone problemom reformy szkolnictwa wy-
¿szego. W tym samym dniu na AGH rektor bra³ udzia³ w
posiedzeniu cz³onków kapitu³y, przyznaj¹cej nagrodê im.
prof. Miko³aja Czy¿ewskiego ufundowanej przez Odlewnie
Polskie SA.

¢ 24�26. 04. w Budapeszcie mia³o miejsce zebranie zarz¹du
g³ównego CIATF, którego prof. J. S. Suchy jest wice-
prezydentem.

¢ 28.04. go�cili�my pos³ów z Nadrenii�Palatynatu, którzy
po spotkaniu z rektorami obejrzeli wybrane laboratoria.

¢ 2.05. Zarz¹d Huty �Andrzej� w Zawadzkiem zaprosi³ rek-
tora na uroczyste obchody Dnia Hutnika.

¢ 3.05. odby³a siê uroczysta sesja Rady Miasta z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w której, jak co roku, uczest-
niczy³ rektor.

Z KALENDZ KALENDZ KALENDZ KALENDZ KALENDARZA REKTARZA REKTARZA REKTARZA REKTARZA REKTORAORAORAORAORA
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¢ 6.05 na kolejnym posiedzeniu Zespo³u Akademicko-Go-
spodarczego �l¹ska Opolskiego spotkali siê u rektora prezesi,
dyrektorzy i przedstawiciele przemys³u Opolszczyzny.

¢ 7.05. rektor otwiera³ �Dni Kariery�98�, które po raz pi¹ty
zorganizowa³ Komitet Lokalny AIESEC w Opolu we wspó³-
pracy z PO.

¢ 8.05. prof. J. S. Suchy bra³ udzia³ w jubileuszu piêciolecia
Centrum Targowego w Kielcach.

¢ 9.05. w Akademii Muzycznej we Wroc³awiu obchodzono
uroczy�cie jubileusz 50-lecia istnienia, na którym nadano ty-
tu³ doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola
Lipiñskiego Tadeuszowi Strugale. W tym samym dniu, rów-
nie¿ we Wroc³awiu, na zaproszenie prezydenta Bogdana Zdro-
jewskiego rektor uczestniczy³ w seminarium pt.� Geneza i
perspektywa Wroc³awskiego Parku Technologicznego�, które

by³o po³¹czone z uroczystym podpisaniem aktu zawi¹zania
spó³ki akcyjnej Wroc³awski Park Technologiczny.

¢ 14.05. na zaproszenie prezydenta Opola, prezesa Zarz¹du
Zwi¹zku Gmin �l¹ska Opolskiego oraz przewodnicz¹cego
Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Opolskiego rektor
bra³ udzia³ w uroczystym otwarciu wystawy promocyjnej �Dni
Partnerstwa�98�, która mia³a miejsce w �Okr¹glaku�.

¢ 14.05�16.05. to termin spotkania rektorów uczelni techni-
cznych na tradycyjnej konferencji � tym razem w Koszalinie.

¢ 21.05. prof. J. S. Suchy wzi¹³ udzia³ w 54. sesji Zgroma-
dzenia Ogólnego PAN, która odby³a siê w Katowicach.

¢ 23.05. w Pañstwowej Filharmonii �l¹skiej w Katowicach
uroczysty koncert akademicki uczci³ �wiêto Uniwersytetu �l¹-
skiego � prof. J. S. Suchy by³ go�ciem rektora U� prof. T.
S³awka.

opr. md

❍ W dniach 26�28 marca 1998 r. w Zakopanem odby³o siê
sympozjum �Uzyskiwanie tytu³u naukowego i stopni nauko-
wych oraz zwi¹zana z tym procedura w szkolnictwie wy¿-
szym�. W sympozjum wzi¹³ udzia³ prorektor ds. nauki prof.
Wojciech Skowroñski. Jak wiadomo, aktualnie prowadzone
s¹ intensywne prace zmierzaj¹ce do nowelizacji ustawo-
dawstwa dotycz¹cego szkolnictwa wy¿szego, a w tym ustawy
o tytule naukowym i stopniach naukowych.

❍ 20 kwietnia prorektor ds. nauki prof. Wojciech Skowroñ-
ski uczestniczy³ w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkó³ Polskich, które odby³o siê z udzia³em prof.
Jerzego Buzka, prezesa Rady Ministrów RP oraz ministra
edukacji Miros³awa Handke na terenie Szko³y G³ównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W�ród dyskutowanych
spraw pierwszoplanowy charakter uzyska³ temat finansowa-
nia szkolnictwa wy¿szego oraz reforma edukacji, której roz-
poczêcie zaplanowano na wrzesieñ 1999 roku.

❍ 21 kwietnia w Sali Senatu dyskutowane by³y mo¿liwo�ci
optymalnego korzystania z naukowej literatury zagranicznej
oraz konieczno�æ weryfikacji listy tytu³ów czasopism miê-
dzynarodowych aktualnie kupowanych przez Bibliotekê Poli-
techniki. Na to spotkanie prorektor ds. nauki prof. Wojciech
Skowroñski zaprosi³ prodziekanów ds. nauki, dyrektorów in-
stytutów, dyrektora Biblioteki G³ównej i kwestora Poli-
techniki. Dyrektor Biblioteki przedstawi³ zebranym zaistnia³¹
sytuacjê i poinformowa³, ¿e �rodki z bud¿etu Uczelni przeka-
zane do dyspozycji Biblioteki na zakup zbiorów pokrywaj¹
zaledwie prenumeratê krajow¹ i zakup najpilniejszych krajo-
wych ksi¹¿ek i zbiorów specjalnych. Wnioski z dyskusji wy-
korzystane zosta³y przez Radê Biblioteczn¹ do sformu³owania
algorytmu finansowania zakupu czasopism zagranicznych. W
dniach 29 kwietnia i 14 maja br. odby³y siê posiedzenia Rady

W PIONIE PROREKTORA DS. NAUKI
Bibliotecznej, na których dyrekcja Biblioteki zaproponowa³a
4 warianty rozdzia³u dotacji KBN na jednostki naukowo-dy-
daktyczne:

� algorytm stosowany przez Uczelniê przy rozdziale
�rodków na badania w³asne (NBW)

�  algorytm stosowany przez KBN przy rozdziale �rodków
na badania statutowe (NBS)

� algorytm stosowany przez Uczelniê przy decentralizacji
jednostek organizacyjnych

� wydzielenie brakuj¹cej kwoty z bud¿etu Uczelni przed
rozdzia³em na jednostki organizacyjne.

Sytuacjê finansow¹ w tej sprawie ilustruje tabela.

* przewidywany koszt i zasygnalizowana wysoko�æ dotacji KBN

❍ 14 maja prof. Wojciech Skowroñski wzia³ udzia³ � na za-
proszenie Marka Dietricha, dyr. Instytutu Problemów Wspó³-
czesnej Cywilizacji � w seminarium pt. �Misja uczelni�, które
odby³o siê w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie.

NNNNNagrody�agrody�agrody�agrody�agrody�
W dwóch kolejnych numerach WU opublikowane zostan¹

zasady przyznawania nagród dla pracowników PO. Poni¿ej
prezentujemy poprawki, które zaakceptowa³ Senat do Zasad
przyznawania nagród JM Rektora Politechniki Opolskiej.

Prenumerata
na rok

Ilo�æ tytu³ów
objêtych

prenumerat¹

Koszt
prenumeraty

[z³]

Warto�æ
dotacji

KBN [z³]

Udzia³ Uczelni
w finansowaniu
prenumeraty [z³]

1996 71 120 000  94 000 26 000

1997 72 143 000 124 000 19 000

1998 70 171 000 136 000 35 000

 1999* 70 200 000 145 520 55 480
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I. Do zasad sk³adania i rozpatrywania wniosków o przy-
znanie nauczycielom akademickim nagród JM Rektora PO
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 2, ust. 2 zarz¹dzenia nr 14/95 otrzymuje brzmienie:
W uzasadnionych przypadkach do nagrody mog¹ byæ przedsta-
wione nie nagradzane dotychczas osi¹gniêcia za okres kilku
(maksymalnie czterech) lat, poprzedzaj¹cych rok przyzna-
wania nagrody (np. zwarte cykle publikacyjne).

2. § 8, ust. 5 uzupe³nia siê dodatkowo o nastêpuj¹c¹ tre�æ:
Komisja w szczególnych przypadkach mo¿e przedstawiæ rek-
torowi wniosek do nagrody poza obowi¹zuj¹cymi kryteriami
punktowymi.

3. W za³¹czniku nr 2a ww. zarz¹dzenia znosi siê pozycje
nr 15 oraz 15a dotycz¹ce przyznawania punktów za cytowa-
nie oraz autocytowanie wg �Science Citation Index�.

4. W za³¹czniku nr 2b w poz. 1 s³owo planu zastêpuje siê
s³owem filmu oraz zmienia siê maksymaln¹ liczbê punktów
z 20 na 10.

II. Do zasad przyznawania nagród rektorskich pracow-
nikom nie bêd¹cym nauczycielami akademickimi wprowadza
siê nastêpuj¹ce tre�ci:

1. Z funduszu nagród JM Rektora wydziela siê warto�æ 27
nagród II stopnia zwanych dalej �jednostkami�. Fundusz
o warto�ci 27 jednostek oddaje siê do dyspozycji dziekanów,
dyrektorów instytutów oraz dyrektora administracyjnego.

2. Wprowadza siê nowe zasady przyznawania nagród JM
Rektora:

� komisja ds. nagród opiniuje wnioski o nagrody JM
Rektora indywidualne I i II stopnia,

� po zaopiniowaniu tych wniosków dziekani i dyrektorzy
instytutów oraz dyrektor administracyjny uzyskuj¹
mo¿liwo�æ zaproponowania, dodatkowych nagród JM
Rektora dla wytypowanych przez siebie osób,

� rozdzia³ 27 �jednostek�:
a) dziekani wydzia³ów i dyrektorzy instytutów � 15
b) dyrektor administracyjny � 12

� kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektor
administracyjny maj¹ mo¿liwo�æ wzajemnego przeka-
zywania sobie �jednostek� w rozliczeniu kilkuletnim.

8 maja w Sali Portretowej Pa³acu Biskupiego w Kielcach
odby³a siê uroczysto�æ, na której �wiêtowano piêciolecie po-
wstania Centrum Targowego (CTK) oraz przyznanie tej in-
stytucji Nagrody Hermesa, któr¹ stowarzyszenia imprez tar-
gowych honoruj¹ placówki wyró¿niaj¹ce siê w dzia³alno�ci
wystawienniczej. Mo¿na nie bez kozery stwierdziæ, ¿e kielec-
kie Centrum stanowi jedno z kilkunastu szczególnie prê¿nych
o�rodków, czego dowodem wspomniana wy¿ej nagroda.

Na zaproszenie Zarz¹du Centrum Targowego Kielce na ju-
bileusz przybylii przedstawiciele przemys³u, w³adz lokalnych,
organizatorzy imprez targowych z ca³ego kraju, cz³onkowie
zarz¹du Exbudu, jak równie¿, a w³a�ciwie przede wszyst-
kim, ci, których pracownicy CTK uznali za �ojców� wspom-
nianego sukcesu. W�ród nich znalaz³ siê prof. Józef S. Su-
chy, który z r¹k organizatorów otrzyma³ wspania³¹ statuetkê.

Piêæ lat temu, kiedy Exbud zdecydowa³ siê na inwestowa-
nie w polskie odlewnictwo, nawi¹zano rozmowy z organiza-
torami niewielkich � wtedy � imprez targowych. Wszystko
zaczê³o siê od wystawy � salonu obronnego, który wzbudzi³
szczególne zainteresowanie i o którym by³o do�æ g³o�no w
owym czasie, jako ¿e stanowi³ �ma³¹� sensacjê. Postanowio-
no wiêc zorganizowaæ centrum targowe. Akt notarialny pod-
pisali: wojewoda, prezydent i Exbud jako inwestor.

Pierwsz¹ imprez¹ by³y targi Metal, po�wiêcone obróbce
skrawaniem oraz maszynom do tego s³u¿¹cym. Wybrano tê
dziedzinê ze wzglêdu na to, ¿e Kielce le¿¹ na terenie staro-
polskiego okrêgu przemys³owego. Skontaktowano siê ze Sto-
warzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich, Odlewni-
cz¹ Izb¹ Gospodarcz¹ oraz z Instytutem Odlewnictwa w Kra-
kowie. Pocz¹tkowo zdecydowano siê na wystawê po�wiêcon¹
jedynie odlewnictwu, a nie szeroko rozumianej bran¿y meta-
lowej. Targi odbywa³y siê równocze�nie z innymi wystawami.

JUBILEUSZ CENTRUM TARGOWEGO KIELCE
Te dzia³ania, podejmowane �na próbê� okaza³y siê strza³em
w dziesi¹tkê. W ubieg³ym roku targi Metal zgromadzi³y 150
wystawców , zajmuj¹c powierzchniê dwu du¿ych hal.

Trzeba dodaæ, ¿e zaistnia³y one równie¿ na arenie miêdzy-
narodowej do tego stopnia, ¿e ich organizatorzy prowadz¹
rozmowy z twórcami najwiêkszych na �wiecie targów w
Düsseldorfie na temat wystawienia stoiska, które by prezen-
towa³o i promowa³o targi Metal.

Wed³ug organizatorów i pracowników Centrum Targowe-
go Kielce wspomniana impreza sta³a siê jedn¹ z najwa¿niej-
szych i najwiêkszych w ich ofercie. W swoim wyst¹pieniu na
uroczysto�ci kieleckiej prof. J. S. Suchy powiedzia³, ¿e suk-
ces CTK wynika z kilku przyczyn. Jedna z najistotniejszych
to ta, ¿e w odpowiednim czasie i miejscu spotkali siê ludzie,
którzy uwierzyli w polskie odlewnictwo i postanowili w nie
zainwestowaæ. Po³¹czyli ambicje, ciê¿k¹ pracê, umiejêtno�ci
i zapa³, wieñcz¹c swe dzie³o sukcesem. Ostatnie 5 lat pokaza-
³o, ¿e polskie odlewnictwo osi¹gnê³o standardy �wiatowe,
wydostaj¹c siê z g³êbokiego kryzysu.

md

Og³oszenie

Ju¿ po raz drugi Politechnika Opolska og³asza nabór na
4-letnie dzienne i zaoczne studia doktoranckie z dziedziny
mechanika i budownictwo.

Wszelkich informacji w tej sprawie  udziela pe³nomocnik
rektora ds. studiów doktoranckich dr in¿. Leszek Karczew-
ski. Kontakt � ul. Miko³ajczyka 5, pokój B 213, tel. 55 60 41
wew. 255. Termin sk³adania dokumentów up³ywa z dniem
15 wrze�nia 1998 r.
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Materia³y pokonferencyjne zaliczane s¹ do grupy tzw. doku-
mentów trudno dostêpnych. Wynika to z faktu, ¿e niejednokrotnie
ukazuj¹ siê w stosunkowo niewielkich nak³adach, a w praktyce � z
rozbie¿no�ci w sporz¹dzanych opisach bibliograficznych, co czê-
sto utrudnia lokalizacjê tych dokumentów w zasobach bibliotecz-
nych. Z drugiej strony materia³y z konferencji s¹ dokumentami o
ogromnej warto�ci informacyjnej. Zawsze stanowi¹ zbiór tego, co
nowatorskie i s¹ najlepszym �ród³em przep³ywu nowej wiedzy
technicznej. Dlatego konieczne sta³o siê utworzenie centralnej bazy
informuj¹cej o tych materia³ach.

Zautomatyzowany system rejestruj¹cy materia³y konferencyjne
powsta³ w 1974 r. w Instytucie Informacji Naukowo-Technicznej i
Ekonomicznej w Warszawie przy wspó³pracy z Bibliotek¹ G³ów-
n¹ Politechniki Warszawskiej. Rejestrowa³ materia³y, które wp³y-
nê³y do Biblioteki G³ównej Politechniki Warszawskiej oraz innych
bibliotek z terenu Warszawy. System by³ realizowany na EMC Odra
serii 1300 i obejmowa³ zestaw programów napisanych w jêzyku
Cobol.

W 1984 roku Odrê zast¹pi³ komputer R-32, na którym zaczêto
wykorzystywaæ pakiet programów CDS/ISIS. Rekord � to opis
bibliograficzny materia³ów z jednej konferencji; jego budowa jest
zgodna z norm¹ obowi¹zuj¹c¹ w opisie dokumentów stosowanym
w bibliotekach. W pierwszym okresie dzia³ania systemu bibliote-
ki przesy³a³y odbitki kserograficzne strony tytu³owej oraz spisu
tre�ci materia³ów konferencyjnych i na tej podstawie w Bibliotece
G³ównej PW wprowadzano ich opis do bazy. Za jêzyk informacyj-
no-wyszukiwawczy przyjêto jêzyk swobodnych s³ów kluczowych.

W 1986 r. istniaj¹c¹ bazê nazwano Centralnym Katalogiem
Materia³ów Pokonferencyjnych �SYMPO�; mia³y go nadal wspó³-
tworzyæ biblioteki uczelni technicznych . Baza SYMPO tworzona
jest na minikomputerze typu IBM PC/AT; do wprowadzania da-
nych wykorzystuje siê pakiet Mikro CDS/ISIS. Przyjêto za³o¿e-
nie, ¿e do bazy bêd¹ wprowadzane dokumenty informuj¹ce o kon-
ferencjach, które odby³y siê poczynaj¹c od 1980 r. Rola Biblioteki
G³ównej Politechniki Warszawskiej jako administratora bazy po-
lega na ci¹g³ej aktualizacji i rozpowszechnianiu bazy SYMPO.

Biblioteka G³ówna Politechniki Opolskiej uczestniczy w two-
rzeniu bazy od 1990 r. W latach 1990�1992 informacje o materia-
³ach konferencyjnych, które wp³ynê³y do Biblioteki G³ównej na-
szej Uczelni, wysy³ano w formie odbitek kserograficznych strony
tytu³owej i spisu tre�ci. W nastêpnym okresie, w latach 1992�
1997, informacje o materia³ach konferencyjnych gromadzonych w
naszej Bibliotece, by³y przekazywane do administratora bazy na
dyskietkach, a od koñca 1997 r. � z wykorzystaniem poczty elek-
tronicznej.

Szybka i dogodna forma przekazu pozwala nam na aktualizo-
wanie bazy co 2�3 tygodnie.

Aktualnie w tworzeniu bazy SYMPO uczestniczy 60 bibliotek;
s¹ to w wiêkszo�ci biblioteki uczelni technicznych. W chwili obec-
nej baza liczy 22.450 rekordów.

Z bazy SYMPO mo¿na korzystaæ w Oddziale Informacji Na-
ukowej Biblioteki G³ównej czynnym;

� w poniedzia³ki i czwartki w godz. 900�1700

� wtorki, �rody, pi¹tki w godz.900�1500

Wyszukiwanie potrzebnej informacji mo¿e byæ realizowane na
wiele sposobów. Najszybszy � to wyszukiwanie poprzez wyra¿e-
nia wyszukiwawcze, którymi mog¹ byæ:

� rok i nazwa miejscowo�ci, w której odby³a siê konferencja,
� wszystkie s³owa z tytu³u konferencji,
� s³owa kluczowe, oddaj¹ce zawarto�æ tre�ciow¹, nadane przez

opracowuj¹cego materia³y konferencyjne do zasobów  bibliotecz-
nych,

Wyszukiwanie z innych pól rekordu wymaga zastosowania od-
powiedniego klucza wyszukiwawczego, stosowanego w Mikro
CDS/ISIS, dlatego niezbêdna jest tu pomoc bibliotekarza. Aby
poszerzyæ mo¿liwo�æ dostêpu do bazy SYMPO, Biblioteka G³ów-
na Politechniki Warszawskiej pod koniec 1997 roku przygotowa³a
wersjê bazy w Internecie. Adres internetowy jest nastêpuj¹cy:

http:\\www.bg.pw.edu.pl\Pl�asc\index.html>
Zasady korzystania z bazy internetowej s¹ nastêpuj¹ce: wcho-

dzimy do zasobów Biblioteki G³ównej Politechniki Warszawskiej i
wybieramy opcjê:

� KATALOGI I BAZY W INTERNECIE, a nastêpnie:
� SYMPO
Dokonujemy wyboru trybu wyszukiwania:
� wyszukiwanie PROSTE, pozwalaj¹ce na wyszukiwania przez

wype³nienie odpowiednich pól;
� wyszukiwanie Z£O¯ONE, z u¿yciem operatorów logicznych

przy formu³owaniu zapytania.
Najczê�ciej stosowane wyszukiwanie proste polega na:
� wype³nieniu wszystkich pól wyszukiwawczych ukazuj¹cej siê

planszy,
� wype³nieniu jednego pola wyszukiwawczego planszy,
� ustaleniu ilo�ci prezentowanych wyników � wybranie jednej

z proponowanych mo¿liwo�ci: np. 20, 30, 50 rekordów,
� uruchomieniu pola SZUKAJ!
Najczê�ciej wype³niane podczas przeszukiwania bazy pole to:

INNE. Korzystaj¹c z niego wpisujemy :
� tytu³ konferencji
� s³owa kluczowe
� miejsce i rok odbycia konferencji
� nazwiska autorów referatów

pamiêtaj¹c, ¿e spacja zastêpuje s³owo �and� i ³¹czy wyrazy np:
Warszawa 1998.

Wyniki wyszukiwania � to pe³ne opisy bibliograficzne materia-
³ów konferencyjnych, ³¹cznie z nazwiskami autorów referatów.

Uzyskujemy równie¿ informacjê o sygnaturach wybranych
wydawnictw w odpowiedniej bibliotece i o siglach bibliotek gro-
madz¹cych te materia³y.

Na planszach widnieje pozycja wykaz siglów. Wchodz¹c g³ê-
biej mo¿emy ustaliæ nazwê i adres biblioteki, posiadaj¹cej wyszu-
kane materia³y.

Wykorzystywanie Internetu pozwala na samodzielne prze-
szukiwanie bazy SYMPO, bez pomocy bibliotekarza. Jedynym
utrudnieniem jest brak dostêpno�ci do Internetu w niektóre dni
czy godziny, ale zawsze pozostaje zainteresowanym mo¿liwo�æ
skorzystania z zasobów bazy, która jest dostêpna w sieci biblio-
tecznej Biblioteki G³ównej Politechniki Opolskiej, poniewa¿ ak-
tualn¹ bazê SYMPO utrzymujemy na naszym serwerze bibliotecz-
nym.

Przygotowa³y: Halina Szlejf, Antonina Solka
Biblioteka G³ówna
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❍ Biblioteka G³ówna Politechniki Opolskiej zwraca siê z
uprzejm¹ pro�b¹ do Pracowników, Studentów i wszystkich
Czytelników korzystaj¹cych z us³ug Biblioteki G³ównej i jej
agend, o wype³nianie ankiet, których celem jest usprawnienie
pracy biblioteki i poprawienie jako�ci �wiadczonych przez ni¹
us³ug.

Prosimy o pomoc w rozpowszechnianiu ankiet i ich zwrot
do dowolnej agendy Biblioteki. Ankiety s¹ dostêpne w Bi-
bliotece G³ównej i jej agendach, sekretariacie Instytutu Ma-
tematyki przy ul.Luboszyckiej oraz w dziekanacie Instytutu
Marketingu i Zarz¹dzania przy ul.Waryñskiego.
❍ W dniach 5�13 maja br. w gmachu g³ównym Politechniki
Opolskiej przy ul. Miko³ajczyka 5, odby³a siê wystawa ksi¹-
¿ek zagranicznych miêdzynarodowych wydawców zorganizo-
wana przez Bibliotekê G³ówn¹ PO i KUBICZ Wydawnictwa
Importowane. Na wystawie tej mogli�my zapoznaæ siê z lite-
ratur¹ naukow¹ z nastêpuj¹cych dziedzin:

� in¿ynieria
� chemia
� mechanika
� elektronika
� ekonomia
� organizacja i zarz¹dzanie
� ochrona �rodowiska
Tych, którzy nie zd¹¿yli zwiedziæ wystawy � zapraszamy

na kolejne.

Otwarcie targów mia³o bardzo uroczysty charakter o czym
�wiadczy³a obecno�æ najwy¿szych przedstawicieli w³adz miej-
skich, wojewódzkich i samorz¹dowych oraz reprezentuj¹cych
stronê niemieck¹ pracowników konsulatu i parlamentarzystów
z Nadrenii-Palatynatu.

Po odegraniu hymnów obu pañstw go�ci powitali prezy-
dent Opola, wojewoda opolski i konsul niemiecki.

W targach prezentowali siê wystawcy z bardzo ró¿nych
bran¿ pocz¹wszy od samochodowej, poprzez hutnictwo, prze-

mys³ spo¿ywczy po prezentacje poszczególnych gmin, miast i
szkó³. Bardzo korzystnie prezentowa³o siê stoisko promuj¹ce
Politechnikê Opolsk¹. Jego twórcami byli pracownicy Biblio-
teki G³ównej oraz Sekcji Pomocy Naukowych i Dydaktycz-
nych. Choæ niewielkie pod wzglêdem powierzchni, przyci¹-
ga³o zwiedzaj¹cych bardzo ciekaw¹ opraw¹ plastyczn¹. Szcze-
gólnie du¿ym wziêciem zw³aszcza w�ród m³odzie¿y cieszy³y
siê informatory dotycz¹ce zasad rekrutacji na studia w Po-
litechnice Opolskiej.
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W dniu 14 maja 1998 r. rektor Józef S. Suchy wzi¹³ udzia³
w otwarciu wystawy promocyjnej �Dni Partnerstwa � Opo-
le�98� w Hali Widowiskowo-Sportowej �Okr¹glak�. Uroczys-
to�æ ta by³a pierwszym punktem trzydniowych obchodów Dni
Partnerstwa Polsko-Niemieckiego, których ukoronowaniem
by³o wrêczenie stolicy naszego województwa Honorowej Fla-
gi Rady Europy. UUUUUrrrrroczyoczyoczyoczyoczysssssttttto�æ oo�æ oo�æ oo�æ oo�æ otwtwtwtwtwarararararcia cia cia cia cia ppppp
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NAJLEPSI � WYRÓ¯NIENI
Zgodnie z d³ugoletni¹ tradycj¹ w dniu 13 maja 1998 r.

w sali Senatu PO odby³o siê kolejne spotkanie w³adz rek-
torskich i dziekañskich z najlepszymi studentami Politechniki
Opolskiej. W tym roku uroczysto�æ ta zgromadzi³a piêtnastu
�wspania³ych�, miêdzy którymi nie by³o niestety ¿adnej stu-
dentki. Wszyscy wyró¿nieni oprócz gratulacji i dyplomów
otrzymali skromne upominki w postaci notesów mene-
d¿erskich.

Zebranych powita³ prorektor Boles³aw Dobrowolski.
Zwracaj¹c siê do studentów wyrazi³ on przekonanie, ¿e osi¹-
gniêcie tak dobrych wyników w nauce tworzy doskona³e pod-
stawy do znalezienia dobrej, satysfakcjonuj¹cej pracy po za-
koñczeniu studiów.

Rektor Józef S. Suchy przy³¹czaj¹c siê do gratulacji za-
znaczy³, ¿e dzisiejsi studenci bêd¹ ju¿ za kilka lat pierwszymi
in¿ynierami pracuj¹cymi w Unii Europejskiej i jest to dla nich
wspania³a szansa do zaistnienia na miêdzynarodowym rynku
pracy. Zaznaczy³ jednak, ¿e podstawowym warunkiem dla
osi¹gniêcia takiego celu jest bardzo dobra znajomo�æ jêzy-
ków obcych. Przytoczy³  w tym miejscu konkretny przyk³ad
fabryki samochodów Daewoo w Nysie, która chce zatrudniæ
ok. 100 in¿ynierów, ale ze znajomo�ci¹ angielskiego. Przy-
pomnia³, ¿e w styczniu zosta³a podpisana polsko-niemiecka
umowa rz¹dowa o uznawaniu stopni i tytu³ów naukowych dziê-
ki czemu nasze dyplomy s¹ teraz respektowane w Niemczech.
Wyrazi³ przekonanie, ¿e dla potencjalnych pracodawców co-
raz wiêksze znaczenie bêdzie mia³a bardzo dobra ocena na
dyplomie.

Prorektor Wojciech Skowroñski gor¹co zaprasza³ studen-
tów do pozostania na Uczelni i podjêcia pracy w charakterze
asystenta, do czego predestynuj¹ ich znakomite wyniki w na-
uce. Zachêca³ te¿ do podjêcia studiów doktoranckich.

Studenci odnosz¹c siê do informacji o wymaganiach pra-
codawców dotycz¹cych jêzyków obcych sygnalizowali potrze-
bê nauczania terminologii fachowej niezbêdnej dla ka¿dego
in¿yniera. Rektor zapewni³, ¿e prace nad dokonaniem takich
zmian w nauczaniu jêzyków w Uczelni ju¿ trwaj¹.

Na zakoñczenie rektor wyzna³ studentom, ¿e podpisanie
zgody na wydatkowanie kwoty na upominki dla nich by³o
prawdziw¹ przyjemno�ci¹.

Lista wyró¿nionych studentów:
� Grzegorz Bialic V rok elektrotechniki,
� Andrzej Bieniek V rok mechaniki i budowy maszyn,
� Andrzej Boba III rok wychowania fizycznego,
� Grzegorz Borsuk V rok in¿ynierii �rodowiska,
� Robert Czosnowicz V rok mechaniki i budowy maszyn,
� Piotr Frydel III rok informatyki,
� Marek Grus III rok zarz¹dzania i marketingu,
� Marcin Haberecht IV rok budownictwa,
� Pawe³ Lelek II rok automatyki i robotyki,
� Roman Modrzejewski V rok in¿ynierii �rodowiska,
� Grzegorz Nowacki II rok zarz¹dzania i marketingu,
� Zbigniew Perkowski IV rok budownictwa,
� Wojciech Radziewicz III rok informatyki,
� Krzysztof Wróbel V rok elektrotechniki,
� Rafa³ Wróbel V rok elektrotechniki.

PB
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OPOLSKIE DNI KARIERY� 98
Ogólnopolskie Dni Kariery na trwale wesz³y ju¿ do uczel-

nianego kalendarza imprez daj¹c mo¿liwo�æ pierwszego kon-
taktu potencjalnego pracodawcy z pracownikiem. Impreza ta
maj¹ca ju¿ kilkuletni¹ tradycjê w opolskim �rodowisku (w tym
roku zorganizowana po raz pi¹ty) zgromadzi³a w auli Poli-
techniki Opolskiej przedstawicieli kilkunastu firm i kilkuset
studentów zainteresowanych podjêciem pracy zawodowej.

Organizatorem tegorocznych Opolskich Dni Kariery by³,
podobnie jak poprzednio, Komitet Lokalny AIESEC w Opo-
lu, przy wspó³pracy Politechniki Opolskiej, a nasza impreza
by³a jedn¹ z 16 podobnych odbywaj¹cych siê w kraju w okre-
sie od marca do maja. Koordynatorem w Opolu by³a Ma³go-
rzata Stasiak, studentka zarz¹dzania i marketingu Politech-
niki Opolskiej, sprawami marketingu zajmowali siê Micha³
Kaliciak, Ma³gorzata Bere�nicka oraz Joanna Górecka �
tak¿e studenci opolskiej uczelni technicznej.

Dni Kariery zaplanowane zosta³y jako dwudniowa impreza
adresowana do jak najszerszej grupy studentów opolskiego
�rodowiska akademickiego. W pierwszym dniu odbywa³y siê
interakcyjne szkolenia i te � jak zapewniaj¹ szefowie od spraw
marketingu � M. Bere�nicka i M. Kaliciak � cieszy³y siê naj-
¿ywszym zainteresowaniem. Tematyka szkoleñ sprowadza³a
siê do czterech g³ównych zagadnieñ. Praca w grupie oraz
Asertywno�æ to tematy przedstawione przez profesjonalnych
psychologów z Opola. Jak zbudowaæ w³asny wizerunek �
w tajniki tego problemu wprowadzili obecnych pracownicy
firmy consultingowej z £odzi, natomiast szkolenie (dodajmy
bez honorarium!) o tym jak wygl¹daæ powinien pierwszy po-
byt w firmie przeprowadzi³ pan Jan Ro¿ynek.

Zdaniem organizatorów, szkolenie wypad³o bardzo in-
teresuj¹co, wzbudzaj¹c du¿e zainteresowanie i zarazem zado-
wolenie.

Nazajutrz, 7 maja w auli Politechniki swoje stoiska wysta-
wi³o 11 firm (wystawca ponosi³ koszt 300 z³ za standardowy
box) oraz samorz¹dy studenckie obu opolskich uczelni. Szko-
da, ¿e w tym roku nie zaanga¿owa³ siê w targi pracy Rejono-
wy Urz¹d Pracy w Opolu .

Na otwarciu obecni byli � poza organizatorami � rektor
Politechniki Opolskiej, Józef S. Suchy, prorektor Uniwer-
sytetu Opolskiego, Zbigniew Ko³aczkowski, rektor opolskiej
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji Marian Ducz-
mal, przyby³ tak¿e przewodnicz¹cy Rady Miasta Opola An-
drzej Namys³o, nie zabrak³o przedstawiciela ogólnopolskie-
go sponsora Dni Kariery � Banku Handlowego w Warszawie.
Po s³owach powitania, z którymi do zebranych zwrócili siê
go�cie honorowi, rozpoczê³y siê indywidualne rozmowy stu-
dentów z potencjalnymi pracodawcami. Jak zapewnia M. Ka-
liciak stoiska odwiedzi³o oko³o 400�500 studentów. Choæ
wystawcy oczekiwali wiêkszej liczby odwiedzaj¹cych, dobrze
ocenili przygotowanie imprezy od strony technicznej � doda-
je M. Bere�nicka.

W przygotowanie opolskich Dni Kariery swój wk³ad maj¹
opolskie uczelnie, politechnika w sam¹ organizacjê, natomiast
uniwersytet u¿yczaj¹c AIESEC lokum, telefonu, faxu itp.
Lokalnym sponsorem tegorocznej edycji targów pracy by³a
Ovita Nutricia, a patronat prasowy nad ca³o�ci¹ objê³a Gaze-
ta Wyborcza oraz Radio Opole.

Co dla opolskich studentów przygotowali potencjalni pra-
codawcy?

Daewoo-FSO Motor w Nysie � firma ciesz¹ca siê w re-
gionie opini¹ bardzo prê¿nej � przygotowa³a ofertê 30 miejsc
pracy, g³ównie absolwentów kierunku mechanika i budowa
maszyn w specjalno�ciach; projektowo-konstrukcyjnych, sa-
mochody i ci¹gniki, obróbka plastyczna. Na absolwentów
wy¿szych uczelni technicznych, decyduj¹cych zwi¹zaæ siê za-
wodowo z firm¹ w Nysie czeka � jak zapewni³ szef dzia³u
technicznego � Henryk Peczeniuk � atrakcyjna i rozwojowa
praca, mo¿liwo�æ doskonalenia w³asnych umiejêtno�ci w cen-
trach technicznych w kraju, Niemczech i Korei, przyzwoity
pakiet �wiadczeñ socjalnych i wynagrodzenie wy¿sze od �red-
niej krajowej.

APC Metchem potrzebuje ok. 10 in¿ynierów mechaników
i kilku pracowników do biura konstrukcyjnego i dzia³u han-
dlowego oraz marketingu, oferuj¹c ciekaw¹ pracê, przyzwoite
wynagrodzenie i bogaty pakiet �wiadczeñ socjalnych. Bardzo
po¿¹dana u ubiegaj¹cych siê o pracê jest znajomo�æ jêzyka
angielskiego i niemieckiego, a najlepiej obu naraz - dodaje
B. Bagiñski, szef od spraw personalnych.

Oferta pozosta³ych wystawców przedstawia siê podobnie,
wszêdzie poszukiwani s¹ m³odzi, prê¿ni i ambitni z dobr¹

OrOrOrOrOrganizatganizatganizatganizatganizatorororororzy zy zy zy zy qqqqq
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We wrze�niu 1996 r., z inicjatywy rektora Politechniki
Opolskiej � prof. Józefa S. Suchego powo³ano do ¿ycia Zes-
pó³ Akademicko-Gospodarczy Przemys³u �l¹ska Opolskiego.
Zaproszenie do udzia³u w pracach zespo³u przyjêli prezesi
znacz¹cych firm Opolszczyzny, m.in. �Remaku�, �Metalche-
mu�, �Azotów�, �Famaku�, �Góra¿d¿y�, hut �Ma³apanew�
i �Andrzej� oraz rektor Uniwersytetu Opolskiego.

Utworzenie zespo³u podyktowane by³o potrzeb¹ nawi¹za-
nia �ci�lejszej wspó³pracy miêdzy �rodowiskiem akademic-
kim Opolszczyzny z przedstawicielami �wiata gospodarczego
w regionie. Nie bez znaczenia by³a tak¿e chêæ stworzenia na
terenie województwa opolskiego nieformalnego forum, nieza-
le¿nego od w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, które by³o-
by gremium opiniodawczym i opiniotwórczym pomocnym w
budowaniu strategii rozwoju regionu.

Zarówno cele jak i sposób dzia³ania wzorowane by³y na
powsta³ym w Warszawie Polskim Forum Akademicko-Gospo-
darczym, kierowanym przez prof. Marka Dietricha oraz rów-
nie sprawnie dzia³aj¹cym Zespole Akademicko-Gospodar-
czym Przemys³u Hutnictwa.

Fakt powo³ania zespo³u spotka³ siê z pozytywnymi reakc-
jami �rodowisk gospodarczych i w³adz wojewódzkich, co po-
parte zosta³o deklaracjami konkretnej wspó³pracy ze strony
wojewody opolskiego Ryszarda Zembaczyñskiego.

W trakcie prawie dwuletniej dzia³alno�ci zespó³ zajmowa³
siê m.in. problemami zagospodarowania terenów po³o¿onych
wzd³u¿ autostrady A-4, perspektywami rozwoju szlaku ¿eg-
lownego na Odrze, wspó³tworzy³ �Strategiê rozwoju �l¹ska
Opolskiego�. Zwiêkszy³a siê równie¿ liczba jego cz³onków.
Obecnie jest ich prawie trzydziestu.

Na posiedzeniu zespo³u, które odby³o siê w dniu 6 maja
1998 r. dokonano konkretnych ustaleñ zmierzaj¹cych do nada-
nia zespo³owi osobowo�ci prawnej, a tym samym zwiêksze-
nia zakresu i mo¿liwo�ci jego dzia³ania. Jednog³o�nie zaapro-
bowano potrzebê przekszta³cenia zespo³u w stowarzyszenie o
nazwie: Forum Akademicko-Gospodarcze �l¹ska Opolskiego
i zatwierdzono projekt statutu. W celu rozpoczêcia procedu-
ry rejestracyjnej powo³ano komitet za³o¿ycielski pod przewod-
nictwem prof. Józefa S. Suchego. W sk³ad komitetu weszli

KKKKKonkonkonkonkonkururururursssss

Politechnika Zielonogórska by³a organizatorem XX Miê-
dzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i M³o-
dych Pracowników Nauki. Jescze kilka lat temu tylko nielicz-
ni studenci i m³odzi pracownicy nauki z Opola uczestniczyli
w tym spotkaniu. Ostatnio jednak opolska uczelnia technicz-
na jest coraz liczniej reprezentowana w Zielonej Górze, a
przygotowywane na tê okazjê referaty naukowe podlegaj¹ce
ocenie jurorów, zdobywaj¹ nagrody i wyró¿nienia. Szcze-
gólnie pomy�lnie nasza Uczelnia wypad³a w tym roku.

Prezentujemy poni¿ej dyplom za II miejsce, które zaj¹³
Przemys³aw Zbirek, student Wydzia³u Budownictwa w kon-
kursie na najlepszy referat studencki (informuje o tym kore-
spondent wydzia³owy w Wie�ciach z wydzia³ów). Nie jest to
jedyny sukces naszych reprezentantów. Obszern¹ informacjê
na ten temat w najbli¿szym numerze WU zapowiedzia³ Rafa³
Matwiejczuk, asystent w Instytucie Zarz¹dzania, który w
sympozjum w Zielonej Górze uczestniczy³ kilkakrotnie.

równie¿ prezes Fabryki Maszyn i Urz¹dzeñ �Famak� S.A. �
Jan Czechowski oraz Przemys³aw Burtny.

Celem stowarzyszenia jest dzia³anie na rzecz zrozumienia
i wspó³pracy miêdzy �rodowiskami akademickimi i �rodowis-
kami gospodarczymi oraz realizowanie procesów moderniza-
cji gospodarki i szkolnictwa, zw³aszcza w regionie �l¹ska
Opolskiego.

PB

znajomo�ci¹ jêzyków obcych. W zamian czeka interesuj¹ca
praca z perspektyw¹ rozwoju, za wynagrodzenie wy¿sze od
�redniej krajowej. Niektórzy z wystawców uczestnicz¹ nie
tylko w kolejnych edycjach targów, lecz obecni s¹ we wszyst-
kich o�rodkach organizuj¹cych imprezê. Tym sposobem two-
rzone s¹ przez firmy osobowe banki danych o kandydatach do
pracy, daj¹ce pracodawcy mo¿liwo�æ wyboru najlepszych spo-
�ród ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie.

Czy impreza spe³ni³a rolê, do której zosta³a powo³ana, czy
zaliczyæ mo¿na j¹ do udanych, czy zaspokoi³a oczekiwania
studentów i pracodawców? Na te i podobne pytania zapewne
nie mo¿na odpowiedzieæ jednym zdaniem. Wa¿ne, ¿e impre-
zy takie maj¹ miejsce, a ich forma, miejmy nadziejê bêdzie
coraz ciekawsza i atrakcyjniejsza.

kd
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Tabela 1. Wyniki sesji egzaminacyjnej � studia dzienne

Tabela 2. Wyniki sesji egzaminacyjnej � studia zaoczne

Tabela 3. Sprawno�æ nauczania na poszczególnych kierunkach studiów

Tabela 4. Sprawno�æ nauczania na I roku studiów

Liczby studentów I rok % II rok % III rok % IV rok % V rok % Razem %

W dniu 1.X.1997 1000 100,0 495 100,0 374 100,0 265 100,0 89 100,0 2223 100,0

W dniu 30.XI.1997 969  96,9 465  93,9 370  98,9 265 100,0 88  98,9 2157   97,0

Przystêpuj¹cych do sesji 712  71,2 431  87,1 350   93,6 255   96,3 86  96,6 1834  82,5

Którzy zaliczyli semestr 538  53,8  272  54,9 250   66,8 199   75,1 17  19,1 1276  57,4

Zaliczyli semestr warunkowo �    0,0   96 19,4  67  17,9  56   21,1 69  77,5 288  12,9

Urlopowanych   3   0,3  55 11,1  30    8,0   2   0,7 � �  90  4,0

Przeniesionych skre�lonych 432 43,2  35 7,1  13  3,5   1   0,4 � � 481 21,6

Stan na dzieñ 10.03.1998 577 57,7 440 88,9 333 89,0 259 97,7 82  92,1 1691  76,1

Kierunek
Studia dzienne Studia zaoczne

Liczba stud.
1.X.1997

Liczba stud.
10.III.1998

%
Liczba stud.
1.X.1997

Liczba stud.
10.III.1998

%

Automatyka i Robotyka  209  162 77,5 � �   0,0

Budownictwo 520  441 84,8  373 257 68,9

Elektrotechnika 646  530 82,0  456  332 72,8

Informatyka 347 312 89,9 396 329 83,1

In¿ynieria �rodowiska 369 352 95,4  188 152 80,8

Mechanika i Budowa Maszyn  508 409 80,5  337 215 63,8

Wychowanie Fizyczne 284 284 100,0 � �  0,0

Zarz¹dzanie i Marketing 481  456 94,8  473 406 85,8

Uczelnia 3364 2946 87,6 2223 1691 76,1

Kierunek
I rok � studia dzienne I rok �- studia zaoczne

Liczba stud.
1.X.1997

Liczba stud.
10.III.1998

%
Liczba stud.
1.X.1997

Liczba stud.
10.III.1998

%

Automatyka i Robotyka  90 49 54,4 � � 0,0

Budownictwo 198 128  64,6 168 84 50,0

Elektrotechnika  220 131 59,5  184 66 35,9

Informatyka 112 84  75,0  203 153 75,4

In¿yn¿ynieria �rodowiska 97 83  85,6  94 61 64,9

Mechanika i Budowa Maszyn  161 110 68,3  169 78 46,1

Wychowanie Fizyczne 130 130 100,0 � � 0,0

Zarz¹dzanie i Marketing 108 88 81,5 182 135 74,2

Uczelnia 1116 803 71,9 1000 577 57,7

Liczby studentów I rok % II rok % III rok % IV rok % V rok % Razem %

W dniu 1.X.1997 1116 100,0 753 100,0 610 100,0 573 100,0 312 100,0 3364 100,0

W dniu 30.XI.1997 1027 92,0 750 99,6 602 98.7 573 100,0 311 99,7 3263 98,0

Przystêpuj¹cych do sesji 946 84.8 650 86,3 582 95,4 558 97,4 301 96,5 3037 90,3

Którzy zaliczyli semestr 754 67,6 498 66,1 471 77,2 308 53,7 290 92,9 2321 69,0

Zaliczyli semestr warunkowo �  0,0 150 19,9 102 16,7 243 42,4 10 3,2 505 15,0

Urlopowanych 9 0,1 24 3,2 16 2,6  11  1,9   7 2,2 67 2,0

Przeniesionych skre�lonych 325 29,1  20 2,7   7 1,1   1 0,2  1 0.3 354 10,5

Stan na dzieñ 10.03.1998 803 71,7 695 92,3 588 96,4 557 97,2 303 97,1 2946 87,6
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WWWWWydzia³ Budoydzia³ Budoydzia³ Budoydzia³ Budoydzia³ Budownictwwnictwwnictwwnictwwnictwaaaaa
W dniach 11-12 maja br. odby³o siê w Politechnice Zielono-

górskiej 20 Miêdzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i
M³odych Pracowników Nauki. Uczestnicz¹cy w Sympozjum re-
prezentanci dwóch kó³ naukowych dzia³aj¹cych na WB odnie�li
znacz¹ce sukcesy. Przemys³aw Zbirek student V roku ze Stu-
denckiego Ko³a Naukowego �Biodom�, którego opiekunem jest
prof. Wojciech Skowroñski oraz Grzegorz Lehmann, student
II roku z SKN �Ekomatbud�, którego opiekunem jest mgr in¿.
Halina S³odziñska, zajêli w swoich grupach tematycznych II
miejsca w konkursie na najlepszy referat studencki. Sukces jest
tym cenniejszy, ¿e wywalczony w grupie prawie 50 referatów z
25 uczelni krajowych i zagranicznych. Studentom i ich opieku-
nom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

korespondent wydzia³owy

W styczniu obchodzono II rocznicê powstania ko³a BIODOM.
Z tej okazji 14 stycznia odby³o siê uroczyste ze-
branie pracowników Katedry Podstaw Projekto-
wania Budowlanego ze studentami dzia³aj¹cymi
w Kole Naukowym. To niecodzienne spotkanie
rozpocz¹³ opiekun Ko³a - prof. Wojciech Skow-
roñski od prezentacji �matrycy� odznaki Biodo-

mu, a widoczne na tacy odznaki (patrz na fotografiê) wrêczy³
wraz z mgr mgr Henrykiem ̄ elaznym i Dariuszem Fabianow-
skim. W atmosferze nieskrêpowanej dyskusji podsumowano dzia-
³alno�æ (prelekcje o wykorzystaniu energii s³onecznej w budow-
nictwie, o ekologii; wyjazd naukowy do Jaworza, dyskusja �na
¿ywo� w radiu Opole) oraz nakre�lono plany (udzia³ w Miêdzy-
narodowym Sympozjum Naukowym Studentów i M³odych Pra-
cowników Nauki � Zielona Góra�98; planowany wyjazd do Za-
kopanego�). Bardzo wa¿ne jest to, ¿e �matryca� mo¿e byæ u¿y-
ta wielokrotnie. Zapraszamy chêtnych do pracy w Kole zapew-
niaj¹c o mo¿liwo�ci reedycji odznaki, któr¹ mo¿na ogl¹daæ w
gablocie na II piêtrze budynku Wydzia³u Budownictwa.

WWWWWydzia³ Elektroydzia³ Elektroydzia³ Elektroydzia³ Elektroydzia³ Elektrotttttechniki i Aechniki i Aechniki i Aechniki i Aechniki i Autututututomatomatomatomatomatykiykiykiykiyki
■ 4 marca br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wroc-
³awskiej obroni³ pracê doktorsk¹ nt. Porównywanie metod bada-
nia elektryzacji statycznej olejów izolacyjnych na podstawie wy-
ników eksperymentalnych i modeli matematyczno-fizycznych mgr
in¿. Bernard Willner i zosta³ nadany Mu stopieñ naukowy dok-
tora nauk technicznych w zakresie: elektrotechniki. Promotorem
pracy by³ prof. Józef Kêdzia.

Gratulujemy!

Dr in¿. B. Willner od 1 pa�dziernika br. mianowany zostanie
na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektrowni i Systemów Po-
miarowych.

■ W dniach 18�29 marca 1998 r. dziekan Wydzia³u Elektro-
techniki i Automatyki, prof. Ryszard Rojek z³o¿y³ wizytê na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Zielonogórskiej, gdzie zo-
sta³ przyjêty przez dziekana wydzia³u prof. Józefa Korbicza. W
czasie pobytu odby³o siê seminarium w Instytucie Robotyki i In-
¿ynierii Oprogramowania, na którym referat Ocena efektywno-
�ci sterowania adaptacyjnego obiektem z opó�nieniem na przy-
k³adzie m³yna cementu wyg³osi³ mgr in¿. Janusz Wrzuszczak.

■ Wydzia³owi Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opol-
skiej powierzono organizacjê XIII Krajowej Konferencji Automa-
tyki.

Konferencja odbêdzie siê w Opolu w dniach 21-24 wrze�nia
1999 r., a jej organizatorami bêd¹:

� Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk,
� Komitet Automatyki Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów,

Automatyki i Robotyki � POLSPAR
� Politechnika Opolska � Wydzia³ Elektrotechniki i

Automatyki.
Przewodnicz¹cym Komitetu Programowego konferencji zosta³

prof. zw. dr hab. in¿. Zdzis³aw Bubnicki, natomiast Komitetu
Organizacyjnego - prof. Ryszard Rojek, dziekan WEiA.

Konferencja bêdzie spotkaniem automatyków reprezentuj¹cych
ró¿ne o�rodki akademickie, naukowe i przemys³owe w kraju. Sta-
nowiæ bêdzie forum dla prezentacji osi¹gniêæ naukowych, dy-
daktycznych i in¿ynierskich, okazjê do wymiany do�wiadczeñ
oraz wzajemnego, lepszego poznania siê osób o podobnych zain-
teresowaniach zawodowych.

Tematyka konferencji skupiaæ siê bêdzie wokó³ do�æ szeroko
pojêtej problematyki naukowej i naukowo-technicznej z dziedzi-

PPPPPolitolitolitolitolitechnikechnikechnikechnikechnika Opolsa Opolsa Opolsa Opolsa Opolskkkkkaaaaa
WWWWWydzia³ Elektrydzia³ Elektrydzia³ Elektrydzia³ Elektrydzia³ Elektrotechniki i Aotechniki i Aotechniki i Aotechniki i Aotechniki i Autututututomatomatomatomatomatykiykiykiykiyki

og³asza nabór kandydatów na:

2-semestralne Studia Podyplomowe:

�in�in�in�in�informatyka w procesach edukacyjnych

�wychowanie komunikacyjne
z elementami informatyki u¿ytkowej

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wy¿szych uczelni ma-
j¹cych uprawnienia pedagogiczne. Otwiera mo¿liwo�æ zdobycia dodat-
kowego wykszta³cenia w zakresie nauczania wychowania komunikacyj-
nego oraz komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego.

Absolwenci uzyskuj¹ kwalifikacje uprawniaj¹ce do nauczania
przedmiotów informatycznych w szko³ach podstawowych i �rednich
oraz egzaminowania na karty rowerowe i motorowerowe.

Termin sk³adania dokumentów
20 wrze�nia 1998 r.

Dokumenty przyjmuje i udziela dodatkowych informacji:
Dziekanat Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opol-

skiej, ul. Sosnkowskiego 31, 45-233 Opole, pokój 321, tel. 55 60 41
wew. 216
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ny automatyki, a w szczególno�ci poruszaæ bêdzie nastêpuj¹-
ce kierunki:

� teoretyczne podstawy projektowania systemów auto-
matycznego sterowania;

� analizê systemow¹ i jej zastosowania;
� badanie operacyjne w automatyce;
� in¿ynieriê wiedzy, sztuczn¹ inteligencjê i systemy eks-

pertowe w automatyce i technice systemów;
� komputerowe systemy automatyki;
� automatyzacjê procesów dyskretnych i elastyczne sys-

temy produkcji;
� robotyzacjê procesów przemys³owych;
� aktualne problemy konstrukcji i eksploatacji �rodków

automatyki;
� praktyczne przyk³ady systemów automatyzacji;
� problemy kszta³cenia.

■ 12 maja br. w Politechnice Warszawskiej odby³ siê Walny
Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Ro-
botyki POLSPAR. Funkcje Prezesa POLSPARU powierzono
prof. Tadeuszowi Pucha³ce z Politechniki Poznañskiej. W
sk³ad Zarz¹du wybrani zostali pracownicy WEiA: prof. Ry-
szard Rojek i dr Ma³gorzata Kaliczyñska.

Gratulujemy!
Pragnê nadmieniæ, ¿e prof. R. Rojek pe³ni od br. funkcjê

Przewodnicz¹cego Komitetu Automatyki POLSPAR-u, a dr
M. Kaliczyñska jest sekretarzem tego komitetu.

■ 19 marca br. asystenci Katedry Elektroenergetyki WEiA
mgr Tomasz Boczar i mgr Marcin Lorenc przeprowadzili
pod kierunkiem prof. Jerzego Skubisa pomiary z wykorzy-
staniem lasera Nd: YAG w Instytucie Optoelektroniki Woj-
skowej Akademii Technicznej w Warszawie. Prace koordyno-
wane przez pracownika WAT mgr. M. Nowakowskiego, mia-
³y na celu wyznaczenie deskryptorów sygna³ów EA generowa-
nych na skutek zjawisk termosprê¿ystych, spowodowanych
uderzeniem wi¹zki laserowej w powierzchnie badanych cia³
sta³ych. Powy¿sze badania realizowane by³y w ramach pracy
doktorskiej wykonywanej przez mgr. M. Lorenca.

■ W marcu br. dziekan WEiA, prof. Ryszard Rojek wyrazi³
zgodê na utworzenie przy wydziale Klubu Polskiego Towa-
rzystwa Badañ Nieniszcz¹cych. Opiekunem ze strony wydzia-
³u zosta³a dr Maria Wrzuszczak.

nW dniach 11�12 maja br. odby³o siê 20 Miêdzynarodowe
Sympozjum Naukowe Studentów i M³odych Pracowników
Nauki zorganizowane przez Politechnikê Zielonogórsk¹.
W grupie m³odych pracowników nauki referat nt. Wp³yw roz-
szerzania obszaru obliczeniowego w metodzie elementów skoñ-
czonych (MES) na warto�ci indukcji przewodnika z pr¹dem
wyg³osi³ mgr Mariusz Sobol, pracownik Katedry Automaty-
ki, Elektroniki i Informatyki. Studenci Krzysztof Swat i Ra-
fa³ Wróbel powtórzyli swój ubieg³oroczny sukces zdobywa-
j¹c kolejn¹ nagrodê w grupie studentów. Ich referat, pisany
pod opiek¹ dr. J. Sadeckiego nt. Równoleg³e realizacje gra-
dientowych algorytmów rozwi¹zywania uk³adów równañ li-
niowych, systemy komputerowe zaj¹³ 3 miejsce na najlepszy
referat studencki w kategorii: Praktyczne i Teoretyczne Za-
gadnienia Informatyki. Rafa³ Wróbel i Krzysztof Swat wy-

g³osili ponadto referat nt. Obliczenia parametrów ca³kowych
cewki solenoidalnej w stanach nieustalonych, Analiza pr¹-
dów wirowych w elementach wykonuj¹cych ruch za pomoc¹
pakietu PC-OPERA 3d�

Opiekunem naukowym studentów K. Swata i R. Wróbla
jest prof. Marian £ukaniszyn.

Studenci Aleksander Antoniewicz i Krzysztof Babczyk,
studiuj¹cy indywidualnym tokiem studiów pod kierunkiem
prof. Bronis³awa Tomczuka, wyg³osili na Sympozjum dwa
referaty: Trójwymiarowa analiza pola magnetycznego trans-
formatora specjalnego metod¹ elementów skoñczonych i Trój-
wymiarowa analiza pola dla obwodów magnetycznych ze
szczelin¹, które zajê³y III miejsce na najlepszy referat stu-
dencki w kategorii: Elektrotechnika przemys³owa.

Gratulujemy!

korespondent wydzia³owy

InsInsInsInsInstttttytut Zarytut Zarytut Zarytut Zarytut Zarz¹dzaniaz¹dzaniaz¹dzaniaz¹dzaniaz¹dzania
■ 6 maja br., w nowej siedzibie Instytutu Zarz¹dzania przy
ul. Waryñskiego 4, odby³o siê spotkanie Dyrekcji i pra-
cowników instytutu z W³adzami Uczelni oraz przyby³ymi z
tej okazji go�æmi.

�Top Management� Politechniki Opolskiej reprezentowa-
li: JM Rektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. in¿. Józef
S. Suchy, Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. in¿. Wojciech
Skowroñski, Dyrektor Administracyjny, mgr Wies³aw Hen-
zler oraz Kwestor, mgr Teresa Burtny. Ponadto, zaproszenie
na spotkanie przyjêli: Dyrektor Zak³adu Energetycznego S.A.
w Opolu, p. mgr Marek Bartoszewicz oraz Dyrektor Urzê-
du Kontroli Skarbowej w Opolu (prowadz¹cy w Instytucie Za-
rz¹dzania zajêcia z przedmiotu System podatkowy), p. mgr
Stanis³aw Pabian.

Instytut Zarz¹dzania by³ reprezentowany przez Dyrektora,
prof. dr. hab. Rudolfa Ko�midra oraz Z-cê Dyrektora, dr
Agatê Zagórowsk¹, natomiast ca³okszta³tem przebiegu spot-
kania �dowodzi³� Kierownik Zak³adu Nauk Ekonomicznych,
dr Henryk Lewandowski. Oprócz pozosta³ych pracowników
instytutu, obecni byli równie¿ przedstawiciele Studenckiego
Ko³a Naukowego �Arafin�.

Powitania W³adz Uczelni, zaproszonych go�ci oraz pra-
cowników i studentów dokona³ dr Henryk Lewandowski, pre-
zentuj¹c najistotniejsze fakty i wydarzenia, zwi¹zane z gene-
z¹ i rozwojem Instytutu Zarz¹dzania, który powsta³ przed sze-
�cioma laty z dawnego Studium Nauk Spo³ecznych i Ekono-
micznych. W roku akademickim 1992/93 uruchomiono nowy
kierunek studiów w ówczesnej Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej
- �zarz¹dzanie i marketing� - pocz¹tkowo prowadzony tylko
systemem dziennym, a od drugiego roku tak¿e systemem za-
ocznym.

Obecnie, poza wymienionymi powy¿ej rodzajami studiów,
oferta Instytutu Zarz¹dzania obejmuje uzupe³niaj¹ce studia
magisterskie dla absolwentów (z tytu³em in¿yniera) kierunku
�zarz¹dzanie i marketing�, uzupe³niaj¹ce studia magisterskie
dla absolwentów kierunków ekonomicznych wy¿szych uczel-
ni z tytu³em licencjata oraz trzy rodzaje studiów podyplomo-
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wych (�Wiadomo�ci Uczelniane� informowa³y o nich w nu-
merze listopadowym). O tych sprawach, a tak¿e o planach
rozwojowych Instytutu Zarz¹dzania poinformowa³ zebranych
jego Dyrektor, prof. Rudolf Ko�mider.

G³ówna przyczyna tego spotkania by³a jednak¿e nieco inna
- oddanie w u¿ytkowanie nowego budynku na potrzeby Insty-
tutu Zarz¹dzania, który - jak wspomniano - mie�ci siê przy
ul. Waryñskiego 4 (dawna siedziba przedsiêbiorstwa �Las�).
Nie sposób wymieniæ wszystkich, dziêki którym by³o to mo¿-
liwe, ale z ca³¹ pewno�ci¹ gor¹ce podziêkowania nale¿y skie-
rowaæ do:

� JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. J. Suchego, za
zaanga¿owanie i sta³y monitoring nad przebiegiem
prowadzonych rozmów i prac;

� Pos³a na Sejm RP, dr. J. Szteligi (jednocze�nie � pra-
cownika Instytutu Zarz¹dzania, przebywaj¹cego na
urlopie poselskim), za czynny udzia³ i ogromny wk³ad
w przekazanie �rodków MEN-u (tzw. dotacji celowej)
na rzecz tej inwestycji; by³o to obwarowane tym, i¿
zajêcia w nowym budynku mia³y rozpocz¹æ siê w ci¹gu
6 miesiêcy od momentu przekazania �rodków, co - z
ma³ym, dwutygodniowym opó�nieniem - nast¹pi³o;

� Dyrektora Instytutu Zarz¹dzania, prof. R. Ko�midra, za
realizacjê ca³ego projektu oraz sta³y nadzór nad prze-
biegiem robót;

� Z-cy Dyrektora, dr Agaty Zagórowskiej, za osobisty
wk³ad i pe³ne zaanga¿owanie, wymagaj¹ce czêstokroæ
ogromnego wysi³ku i nak³adów;

� Dyrektora Administracyjnego, mgr. W. Henzlera;
� Dr. J. Preisa, który pe³ni³ funkcjê inspektora nadzoru

budowlanego, czuwaj¹c nad prawid³owym wykonaniem
robót budowlanych;

� Kierownika dzia³u technicznego, in¿. Z. Kmiecia.
W dalszej czê�ci spotkania g³os zabierali:
� JM Rektor PO, prof. J. Suchy, który przekaza³ na rêce

Dyrekcji Instytutu Zarz¹dzania gratulacje za postêpuj¹cy
rozwój kadry naukowej, wprowadzenie i realizacjê
za³o¿eñ systemu decentralizacji �rodków Uczelni (z ra-
mienia instytutu nad ca³o�ci¹ spraw z tym zwi¹zanych
czuwa dr Krzysztof Malik) oraz ¿yczy³ dalszej wytrwa-
³o�ci i konsekwencji w podejmowanych dzia³aniach;

� Prorektor ds. nauki, prof. W. Skowroñski, m.in. obie-
cuj¹c dofinansowanie wydawnictw naukowych instytutu
oraz zapewniaj¹c o mo¿liwo�ciach dotycz¹cych publika-
cji naukowych pracowników I¯ (problemy te zasygnali-
zowa³ uprzednio cz³onek Komitetu Redakcyjnego zeszy-
tów naukowych, prof. M. Ciepaj);

� prof. R. Knosala (Kierownik Katedry In¿ynierii Pro-
dukcji w I¯), który bardzo obiecuj¹co przedstawi³
rozwój nowej, prowadzonej dopiero od tego roku akade-
mickiego specjalno�ci na kier. �zarz¹dzanie i marke-
ting�, nosz¹cej nazwê �komputerowo zintegrowane
systemy zarz¹dzania produkcj¹�, wspomnia³ o zorgani-
zowanej w styczniu br. konferencji nt. komputerowo
zintegrowanego zarz¹dzania oraz poinformowa³ o pla-
nach na przysz³o�æ, m.in. o uruchomieniu nowego
kierunku �in¿ynieria i zarz¹dzanie�.

W czasie tego spotkania mia³o miejsce równie¿ wyst¹pie-
nie z-cy prezesa Studenckiego Ko³a Naukowego �Arafin� przy
I¯, studentki III roku �zarz¹dzania i marketingu�, p. Edyty

¯urek, która przedstawi³a najistotniejsze zdarzenia oraz obec-
ne problemy, zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ ko³a. P. Edyta nawi¹-
za³a do zorganizowanego w kwietniu br. IV Ogólnopolskiego
Seminarium Studenckich Kó³ Naukowych pod has³em �Etyka
w biznesie� oraz zwróci³a siê z pro�b¹ o wygospodarowanie
lokum dla ko³a naukowego, co w znacznej mierze u³atwi³oby
jego funkcjonowanie.

Oficjalnego zakoñczenia tego bardzo mi³ego i intere-
suj¹cego spotkania dokonali gospodarze: dr H. Lewandowski
i prof. R. Ko�mider, zapraszaj¹c przyby³ych go�ci na zwie-
dzenie pomieszczeñ budynku oraz symboliczn¹ lampkê szam-
pana i poczêstunek.

■ W ostatnich kilku miesi¹cach (niestety, ze wzglêdu na re-
strukturyzacjê Dzia³u Wydawnictw PO, dopiero teraz mo¿e-
my o tym poinformowaæ Czytelników) pracownik Katedry
Nauk o Zarz¹dzaniu przy Instytucie Zarz¹dzania PO, prof. dr
hab. Jan Pyka zosta³ mianowany na kilka istotnych stano-
wisk, obejmuj¹c m.in. funkcje:

� wiceprzewodnicz¹cego Prezydium Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
(TNOiK);

� kierownika zespo³u ds. ³¹czenia i likwidacji kopalñ,
zwi¹zanego z Pañstwow¹ Agencj¹ Restrukturyzacji
Górnictwa w Katowicach;

� cz³onka grupy ekspertów, zwi¹zanej z procesami res-
trukturyzacji górnictwa (cz³onkowie tej grupy otrzymali
nominacje z r¹k wiceministra Gospodarki RP);

� cz³onka komitetu redakcyjnego �Przegl¹du Organizacji�,
jednego z najpopularniejszych biuletynów z dziedziny
organizacji i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, zaliczane-
go do �cis³ej czo³ówki tego typu specjalistycznych
wydawnictw w Polsce.

Gratulujemy !!!
Rafa³ Matwiejczuk
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Wszelkich informacji udziela w ka¿dy czwartek w go-
dzinach od 1000 do 1100 pe³nomocnik dziekana ds. studiów
doktoranckich � Prof. dr hab. in¿. Jerzy Skubis

Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
45�233 OPOLE, ul. Sosnkowskiego 31,

II piêtro, pokój 214, Tel. 55 60 41 wew. 247, 230

Termin sk³adania podañ � 15 wrze�nia 1998 r.
Rozpoczêcie studiów nast¹pi � 1 listopada 1998 r.
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Komitet Badañ Naukowych by³ organizatorem konferencji
Nauka �98, która odby³a siê w dniach 11-12 maja br. i zgro-
madzi³a ponad 400 uczestników - przedstawicieli wy¿szych
uczelni, instytutów badawczych, w³adz resortowych. Na dru-
gi dzieñ obrad zaproszeni zostali tak¿e dziennikarze gazet
akademickich, reprezentuj¹cych ponad 40 uczelnianych re-
dakcji. Szerokie spektrum zagadnieñ bêd¹cych tematem ob-
rad zilustruj¹ tematy przedstawianych wyst¹pieñ. Podsekre-
tarz stanu Ma³gorzata Koz³owska przedstawi³a finanse nauki
w bie¿¹cym roku oraz system pozabud¿etowego wspomaga-
nia nauki. Zastêpca przewodnicz¹cego KBN Bogdan Marci-
niec przedstawi³ kierunki zmian w dzia³alno�ci KBN, za�
Andrzej K. Wróblewski - zastêpca przewodnicz¹cego KBN
by³ autorem opracowania na temat miejsca nauki polskiej w
�wiecie. Ponadto uczestnicy zapoznaæ mogli siê ze Sprawoz-
daniem z wykonania bud¿etu w roku 1997, Ocen¹ stanu reali-
zacji zadañ wynikaj¹cych z dokumentu rz¹dowego pt. �Za³o-
¿enia polityki proinnowacyjnej pañstwa i przedstawienie wnio-
sków w sprawie jego aktualizacji� czy �Za³o¿enia polityki
naukowej i naukowo-technicznej pañstwa�.

Podsekretarz stanu, Jan K. Fr¹ckowiak w swoim pod-
sumowuj¹cym wyst¹pieniu koñcz¹cym konferencyjne obrady
nakre�li³ g³ówne problemy, wokó³ których skupia siê dzia-
³alno�æ Komitetu. W skrócie - s¹ to: nowa polityka naukowa,
programy na przysz³o�æ, polityka innowacyjna, problemy
prawne zwi¹zane ze sfer¹ nauki, integracja europejska, zmia-
na struktury organizacyjnej w nauce, w tym restrukturyzacja
jednostek badawczo-rozwojowych. G³ówna my�l spinaj¹c¹
omawiane zagadnienie, zawiera zdanie mog¹ce s³u¿yæ za
motto wszystkich wyst¹pieñ , ¿e edukacja to najbardziej ren-
towna inwestycja.

Po zakoñczeniu obrad konferencji Nauka� 98 zaplanowana
zosta³a konferencja prasowa, w której na pytania dziennika-
rzy odpowiada³o szefostwo KBN-u. z przewodnicz¹cym - mi-
nistrem Andrzejem Wiszniewskim na czele, który jednak ze
wzglêdu na tocz¹ce siê w³a�nie posiedzenie Rady Ministrów
ograniczyæ musia³ czasowo swój udzia³. W�ród pytañ padaj¹-
cych z sali dotycz¹cych wyja�nienia stale malej¹cych nak³a-
dów bud¿etowych na naukê, czy powodów nieuczestniczenia
w konferencji ministra finansów, nie zabrak³o i takich, które
domaga³y siê wyja�nienia wielko�ci nak³adów finansowych
wydanych na organizacjê konferencji i oszacowania jej efek-
tów.

Minister A. Wiszniewski podkre�li³, ¿e Rada Ministrów
omawia aktualnie ustawê o finansach publicznych, wyj¹tko-
wo wa¿ny dla nauki dokument. Wiele pytañ dotyczy³o fi-
nansowania grantów, a zw³aszcza tych, które nie zyska³y po-
zytywnej opinii Komitetu. Poinformowa³ tak¿e, ¿e priorytet
w finansowaniu mieæ bêd¹ projekty du¿e oraz interdyscy-
plinarne.

Popo³udniowy program obrad zaplanowany przez dyrekto-
ra Departamentu Informacji i Promocji i rzecznika prasowe-
go ministra w jednej osobie - dr. Tadeusza Zaleskiego adre-
sowany by³ ju¿ tylko do przedstawicieli prasy akademickiej.
Pierwszy jego punkt obejmowa³ spotkanie z organizatorami
zaplanowanego na wrzesieñ br. II Festiwalu Nauki Polskiej -
prof. Magdalen¹ Fikus i dr. Maciejem Gellerem. G³ówne
has³o tegorocznego festiwalu brzmi: �Przysz³o�æ Polski w
znacznej mierze zale¿y od tego na ile potrafimy wykorzystaæ
naukê w naszym ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym i politycz-
nym�, a sama impreza zyska³a poza zwolennikami - tak¿e
na�ladowców. Trudu organizacji Festiwalu podjêli siê nasi s¹-
siedzi nie ograniczaj¹c jej wy³¹cznie do samego Wroc³awia,
lecz w³¹czaj¹c w ni¹ tak¿e o�rodki w Wa³brzychu, Jeleniej
Górze i Legnicy. Byæ mo¿e i Opole w niedalekiej przysz³o�ci
w³¹czy siê do grona gospodarzy festiwali nauki.

Gwoli �cis³o�ci warto jeszcze odnotowaæ promocjê wydaw-
nictwa Raport o stanie nauki i techniki w Polsce, której tego
dnia dokona³ Roman S³aweta. Ta bez w¹tpienia interesuj¹ca
pozycja ,,przedstawiaj¹ca wyniki najnowszych badañ statys-
tycznych z zakresu nauki i techniki przeprowadzonych ostat-
nio przez GUS w oparciu o miêdzynarodow¹ metodologiê
opracowan¹ przez OECD zawart¹ w serii podrêczników Fra-
scati Family Manuals� - co przeczytaæ mo¿na we wstêpie -
zas³uguje na pewno na uwagê.

Nie sposób nie wspomnieæ o koktajlu wydanym tego wie-
czoru przez Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych.
Zwyczajowo ju¿ podobne imprezy s¹ doskona³¹ okazj¹, aby
w mi³ej atmosferze powróciæ jeszcze raz do wielu spraw oma-
wianych wcze�niej zarówno z obecnymi przedstawicielami
w³adz Komitetu i Ministerstwa, jak równie¿ w gronie redak-
torów.

Ostatni dzieñ obrad odby³ siê w siedzibie gospodarza przy
ul. Wspólnej.

Rozpoczê³o je spotkanie z przewodnicz¹cym i sekretarzem
powo³anego w tym roku zespo³u opiniodawczego do spraw
etyki badañ naukowych, prof. Aleksandrem Gieysztorem i
dr. Przemys³awem Pietrzykiem.

Dla wszystkich przygotowano komplety takich doku-
mentów jak uchwa³y i protoko³y z odbytych posiedzeñ, a in-
formacja prof. A. Gieysztora na temat prac i zamierzeñ Ze-
spo³u, jak równie¿ dyskusja w tej sprawie pozwalaj¹ przy-
puszczaæ, ¿e temat ten jest ¿ywy i wielokrotnie zapewne po-
jawiaæ siê bêdzie zarowno na ³amach prasy jak i w centrum,
zainteresowañ Zespo³u.

Clou programu by³o jednak spotkanie z Kolegium KBN.
Nie sposób nie doceniæ faktu, ¿e obecny by³ ca³y sk³ad Kole-
gium, a jego przewodnicz¹cy Andrzej Wiszniewski w zwiê-
z³y sposób dokona³ prezentacji podstawowych kierunków dzia-
³alno�ci Komitetu, a grono udziela³o odpowiedzi na wiele jesz-

REDAKTORZY NA KONFERENCJI
NAUKA� 98
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cze pytañ. Przewodnicz¹cy podkre�li³ jak wa¿na jest w³a�ci-
wa polityka informacyjna i budowanie obrazu Komitetu. Du¿¹
rolê w tej sprawie powierzaj¹c w³a�nie prasie akademickiej,
która dociera przecie¿ do szerokiego grona odbiorców - pra-
cowników naukowych i studentów.

Specjalne s³owa podziêkowania nale¿y skierowaæ do twór-
ców ca³ego spotkania - dyrektora Tadeusza Zaleskiego i wspó³-
pracuj¹cej z nim Marzeny Wiszniewskiej. Zapraszaj¹c dzien-
nikarzy akademickiej prasy na tak wa¿n¹ dla nauki polskiej
konferencjê stworzy³ mo¿liwo�æ wspó³uczestniczenia w nie-
zwykle istotnych sprawach, a ponadto T. Zaleski da³ okazjê
dodatkowego - poza wrze�niowym terminem - spotkania re-
daktorów, zapowiadaj¹c jednocze�nie jego kontynuacjê.

Oficjalnym dokumentem dwudniowych obrad w KBN jest
tak¿e m.in. prezentowana ni¿ej uchwa³a.

UchwUchwUchwUchwUchwa³a *a³a *a³a *a³a *a³a *

Uczestnicy Konferencji Nauka� 98 - kierownicy i przedsta-
wiciele szkó³ wy¿szych, placówek naukowych PAN i jed-
nostek badawczo-rozwojowych ca³ego kraju - apelujemy do
Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej o systematyczne zwiêksza-
nie, w relacji do produktu krajowego brutto (PKB), nak³adów
bud¿etowych na badania naukowe pocz¹wszy od roku 1999,
tak, aby w ci¹gu najbli¿szych 5 lat osi¹gnê³y one 1% PKB.

Popieramy postulaty dotycz¹ce dramatycznej sytuacji fi-
nansowej nauki polskiej, podnoszone przez przedstawicieli
naszego �rodowiska.

Domagamy siê zaplanowania w bud¿ecie pañstwa na rok
1999 �rodków przeznaczonych na naukê w minimalnej wyso-
ko�ci 0,6% PKB. Uwa¿amy, ¿e jest to obecnie jedyny sposób
powstrzymania dalszej degradacji, a równocze�nie wyko-
rzystania mo¿liwo�ci nauki dla rozwoju Polski

*Dokumenty, o których mowa w relacji znajduj¹ siê w redakcji Wiado-

mo�ci Uczelnianych.

kd
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27�28 kwietnia br. przebywa³a w Brukseli sze�cioosobowa
delegacja RP na czele z Sekretarzem Komitetu Badañ Nau-
kowych, Podsekretarzem Stanu dr. Janem Krzysztofem Fr¹c-
kowiakiem. Celem wizyty by³y rozmowy dwustronne i wie-
lostronne w ramach negocjacji akcesyjnych z przedstawicie-
lami Unii Europejskiej dotycz¹ce przegl¹du prawa wspólno-
towego (tzw. screening). Zgodnie z przyjêtym harmonogra-
mem jako pierwszy omawiany by³ obszar nr 17 �Nauka i ba-
dania�. By³a to wiêc równocze�nie inicjacja przegl¹du legi-
slacji, która obejmie ³¹cznie 31 grup tematycznych.

W trakcie rozmów minister Fr¹ckowiak zapewni³, ¿e Pol-
ska jest w stanie dostosowaæ siê do 35 aktów prawnych sk³a-
daj¹cych siê na prawa europejskie w dziedzinie nauki. Po za-
koñczeniu misji dr Jan Krzysztof Fr¹ckowiak powiedzia³:
�W obszarze nauka i badania nie ma problemów nego-

cjacyjnych. Dokonali�my starannego przegl¹du unijnych ak-
tów prawnych w dwóch zasadniczych grupach - ramowych
programów wspó³pracy naukowej unii i umów w tym zakre-
sie miêdzy uni¹ a pañstwami trzecimi�.

ZaproszZaproszZaproszZaproszZaproszenie do unienie do unienie do unienie do unienie do unijnjnjnjnjnyyyyych progrch progrch progrch progrch programóamóamóamóamówwwww

28 kwietnia by³a równie¿ w Brukseli Pani Podsekretarz
Stanu KBN Ma³gorzata Koz³owska (w sk³adzie delegacji
Ministerstwa £¹czno�ci) w celu dokonania przegl¹du legisla-
cji wspólnotowej dla obszaru negocjacyjnego �Telekomuni-
kacja i technologie informacyjne� (runda multilateralna).
Runda bilateralna odbêdzie siê 6 maja br.

W trakcie obrad przedstawiciele unii zapowiedzieli pe³ne
otwarcie od stycznia 1999 roku dla krajów Europy Centralnej
i Wschodniej (CEEC) programu INFO 2000. Jest to wielo-
letni program wspólnotowy maj¹cy na celu stymulacjê rozwo-
ju europejskiego przemys³u multimedialnego i wspierania
multimediów w rozwijaj¹cym siê spo³eczeñstwie informa-
cyjnym. Celem programu jest stworzenie odpowiednich wa-
runków dla rozwoju europejskiego przemys³u multimedial-
nego, stymulowanie popytu oraz promocja wymiany wiedzy
w�ród u¿ytkowników i producentów. Po roku 2000 mo¿emy
te¿ oczekiwaæ otwarcia dla krajów CEEC drugiego programu
pod nazw¹ MLIS (MultiLingual Information Society). Pro-
muje on zró¿nicowanie jêzykowe w ramach spo³eczeñstwa
informacyjnego i wspiera tworzenie serwisów s³u¿¹cych wie-
lojêzyczno�ci oraz u¿ytkowanie zaawansowanych narzêdzi lin-
gwistycznych w sektorze publicznym.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 1998 roku

Negocjacje w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej

W trakcie posiedzenia Komitetu Badañ Naukowych (15
bm.) przewodnicz¹cy KBN prof. Andrzej Wiszniewski poin-
formowa³, ¿e rozpoczynaj¹ siê negocjacje w sprawie przyst¹-
pienia Polski do Unii Europejskiej obejmuj¹ce 31 dziedzin.
Pierwsz¹ z nich jest nauka, uznana za najlepiej przygotowa-
n¹ i mog¹c¹ stworzyæ pewien model negocjacji. Przewodni-
cz¹cym zespo³u ze strony polskiej bêdzie dr Jan Krzysztof
Fr¹ckowiak, podsekretarz stanu w Komitecie Badañ Nauko-
wych i sekretarz KBN. Rozmowy w Brukseli rozpoczn¹ siê
27 kwietnia br.

Rozwój biotechnologii     w Polsce

Do�wiadczenia amerykañskie wskazuj¹, ¿e zastosowanie
w przemy�le biotechnologii wymaga z jednej strony ogrom-
nego kapita³u, ale te¿ i generuje olbrzymie zyski. W Polsce
fuzjê biotechnologii z przemys³em hamuje przede wszystkim
przez brak rozwi¹zañ legislacyjnych. Z inicjatywy KBN oraz
Fundacji na rzecz Rozwoju Administracji Publicznej ukaza³o
siê w wydaniu ksi¹¿kowym opracowanie pt. �Rozwój bio-
technologii - projekt rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych sto-
sowania genetycznie modyfikowanych organizmów�, w
którym przedstawiono tak¿e takie zagadnienia jak: kierunki
rozwoju biotechnologii, zagro¿enia zwi¹zane z jej rozwojem
czy standardy bioetyczne.

Warszawa, 17.04.98



WIADOMO�CI UCZELNIANE 7(70) maj 1998 1919191919

Aktualno�Aktualno�Aktualno�Aktualno�Aktualno�ci z KBNci z KBNci z KBNci z KBNci z KBN

StStStStStanoanoanoanoanowiswiswiswiswiskkkkka Ka Ka Ka Ka Komisji Badañ Stomisji Badañ Stomisji Badañ Stomisji Badañ Stomisji Badañ Stosoosoosoosoosowwwwwanananananyyyyych orch orch orch orch orazazazazaz
KKKKKomisji Badañ Pomisji Badañ Pomisji Badañ Pomisji Badañ Pomisji Badañ Podsodsodsodsodstttttaaaaawwwwwooooowywywywywych w sch w sch w sch w sch w sprprprprpraaaaawie ��redniookresowie ��redniookresowie ��redniookresowie ��redniookresowie ��redniookresowwwwweeeeejjjjj

ssssstrtrtrtrtratatatatategii rozwegii rozwegii rozwegii rozwegii rozwoooooju Pju Pju Pju Pju Polsolsolsolsolski�ki�ki�ki�ki�

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Badañ Podstawowych
przyjê³a stanowisko w sprawie ��redniookresowej strategii
rozwoju Polski�:

�Cz³onkowie Komisji Badañ Podstawowych Komitetu Ba-
dañ Naukowych wyra¿aj¹ zdecydowany protest przeciwko za-
powiedzianemu w ��redniookresowej strategii rozwoju Pol-
ski� utrzymaniu przez rz¹d nak³adów na naukê w nie-
zmiennej, katastrofalnie niskiej wysoko�ci 0,47 % PKB w
nadchodz¹cych latach. Jest to sprzeczne z deklaracjami kolej-
nych rz¹dów i oczekiwaniami �rodowiska naukowego.

Uwa¿amy, ¿e nie ma potrzeby powtarzania wielokrotnie
formu³owanych przez �rodowisko i instytucje naukowe opinii
na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych z drastycznego niedofinan-
sowania sfery nauki dla rozwoju spo³eczeñstwa i gospodarki.
Pragniemy jedynie zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce aspekty:

1. Mo¿liwo�ci zdobywania dla badañ naukowych �rodków
pozabud¿etowych s¹ i d³ugo jeszcze bêd¹ bardzo ograniczo-
ne.

2. Korzystanie ze �rodków w programach miêdzynarodo-
wych wymaga utrzymania wysokiego poziomu badañ i pono-
szenia okre�lonych nak³adów w kraju.

3. Reformowanie sfery dzia³alno�ci naukowej zwi¹zane z
integracj¹ europejsk¹ wymaga nak³adów.

4. Podejmowane s¹ przez Komitet Badañ Naukowych ini-
cjatywy zmierzaj¹ce do zwiêkszenia efektywno�ci wykorzys-
tania �rodków przeznaczonych na naukê.

5. Zaniepokojenie, a nawet oburzenie �rodowiska naukowe-
go spowodowane aktualnymi zapowiedziami w³adz dotycz¹cy-
mi finansowania nauki i edukacji, jest obecnie powszechne.

Zwracamy siê do Pana Premiera, Rz¹du RP i Parlamentu
o rewizjê zapowiadanej ��redniookresowej strategii rozwoju
Polski� w czê�ci dotycz¹cej nauki i edukacji, tak aby w roku
2001 nak³ady na naukê osi¹gnê³y 1 % PKB.

Warszawa, dnia 7 maja 1998 roku�.

Podobne (ale nie jednobrzmi¹ce) stanowisko na wczoraj-
szym posiedzeniu podjê³a Komisja Badañ Stosowanych.

W sk³ad obu komisji wchodzi ³¹cznie 60 naukowców z ty-
tu³em profesora b¹d� stopniem doktora habilitowanego wy-
branych przez ca³e �rodowisko naukowe Polski w dwu-
stopniowych wyborach. Przewodnicz¹cym Komisji Badañ Sto-
sowanych jest prof. dr hab. Bogdan MARCINIEC, cz³onek
korespondent PAN z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, za� Komisji Badañ Podstawowych - prof. dr hab.
Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI, cz³onek rzeczywisty
PAN z Uniwersytetu Warszawskiego.

Obrady Komisji Badañ Podstawowych trwaj¹.
Warszawa, dnia 7 maja 1998 roku
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18 maja, poniedzia³ek, godz. 11:00
W siedzibie komitetu odby³o siê spotkanie cz³onków Rady

Ministrów, kierownictwa Komitetu Badañ Naukowych, Pols-

kiej Akademii Nauk i Polskiej Agencji Atomistyki po�wiêco-
ne wspomaganiu prac rz¹du przez krajowe zaplecze naukowe
i badawczo�rozwojowe oraz polityce naukowej i naukowo-
technicznej pañstwa w latach 1998�2002 i powi¹zaniu jej
z polityk¹ resortow¹. Reprezentowani byli niemal wszyscy
cz³onkowie rz¹du. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ Prezes Rady
Ministrów prof. Jerzy Buzek.

Zebrani wys³uchali krótkiego wprowadzenia Przewodni-
cz¹cego Komitetu Badañ Naukowych prof. Andrzeja Wisz-
niewskiego. Przewodnicz¹cy podkre�li³ strategiczne cele, ja-
kie nale¿y osi¹gn¹æ w najbli¿szym czasie: poprawa efektyw-
no�ci finansowania nauki, promocja pozabud¿etowych �róde³
finansowania, dostosowanie do procesów integracyjnych z
Uni¹ Europejsk¹, wytyczenie zasad etyki badañ naukowych
oraz dzia³ania nauki na rzecz s³u¿b publicznych. Tym celom
podporz¹dkowane bêd¹ planowane zmiany legislacyjne usta-
wy o Komitecie Badañ Naukowych, ustawy o dzia³alno�ci
badawczo-rozwojowej oraz za³o¿enia do polityki innowacyj-
nej i naukowo-technicznej pañstwa.

Kolejno g³os zabra³ premier prof. Jerzy BUZEK. Premier
zwróci³ uwagê na trudno�ci wynikaj¹ce z wdra¿ania sze-
rokiego programu przebudowy pañstwa. Szukaj¹c rezerw fi-
nansowym nie mo¿na zaszkodziæ najwa¿niejszemu - finan-
som pañstwa i reformom, �rodowisko naukowe musi wspo-
móc reformy, konieczny jest system sta³ej wspó³pracy, eks-
pertyzy, a tak¿e �recenzowanie� prac rz¹du.

O sprawach bud¿etowych nauki mówi³a podsekretarz sta-
nu w KBN Ma³gorzata KOZ£OWSKA, za� o polityce na-
ukowej i naukowo-technicznej oraz udziale polskich zespo-
³ów naukowych w programach badañ Unii Europejskiej - se-
kretarz KBN, podsekretarz stanu dr Jan Krzysztof FR¥C-
KOWIAK.

W dyskusji wa¿kie pytanie zada³ premier prof. Jerzy BU-
ZEK: co potrzeba Komitetowi Badañ Naukowych by rz¹dowy
program polityki gospodarczej by³ przejrzysty równie¿ dla
sfery nauki? Niezbêdne s¹ za³o¿enia polityki rz¹du na naj-
bli¿sze 10 lat (Strategia 2010) z wyra�nym okre�leniem roli
nauki (np. reforma administracyjna kraju, system ³¹czno�ci
dla potrzeb pañstwa). Premier zwróci³ uwagê na potrzebê
udoskonalenia polityki informacyjnej komitetu, w szczegól-
no�ci upowszechniania informacji o systemie finansowania
badañ.

Pozostali mówcy zwracali przede wszystkim uwagê na ko-
nieczno�æ szybkiego wdro¿enia systemu dokonywania pilnych
ekspertyz, które realizowa³oby �rodowisko naukowe na rzecz
administracji pañstwowej.

Jeszcze przed zakoñczeniem posiedzenia odby³a siê kon-
ferencja prasowa z udzia³em Premiera prof. Jerzego Buzka i
Przewodnicz¹cego KBN prof. Andrzeja Wiszniewskiego. Za�
po zakoñczonym zebraniu z dziennikarzami spotka³o siê kie-
rownictwo KBN.

RZECZNIK PRASOWY
Komitetu Badañ Naukowych

dr Tadeusz Zaleski



2020202020 Politechnika Opolska

RRRRRozwozwozwozwozwa¿aniaa¿aniaa¿aniaa¿aniaa¿ania

UsUsUsUsUstrtrtrtrtrój politój politój politój politój polityyyyyczncznczncznczny Py Py Py Py Polsolsolsolsolski w okresie odki w okresie odki w okresie odki w okresie odki w okresie od
1111199999444444 r4 r4 r4 r4 r. do 1. do 1. do 1. do 1. do 1989 r989 r989 r989 r989 r. � t. � t. � t. � t. � toooootttttalitalitalitalitalitarararararyzm czyyzm czyyzm czyyzm czyyzm czy

autautautautautorororororytytytytytarararararyzm? (cz. III)yzm? (cz. III)yzm? (cz. III)yzm? (cz. III)yzm? (cz. III)

Zamordowana wolno�æ sta³a siê ozdob¹ pañstwa,
ale ozdob¹ po¿yteczn¹ . Martwa wolno�æ sta³a siê
g³ównym aktorem w gigantycznej inscenizacji,
w widowisku teatralnym o niebywa³ym rozmachu.
Pañstwo pozbawione wolno�ci stworzy³o jej atrapê.
Wasilij Grossman

Ciê¿kie czasy � to nie zawsze szko³a najgorsza;
zdarza siê bowiem, ¿e czasy ciê¿kie
ludzi lekkomy�lnych wychowuj¹ na bohaterów.
Knut Hamsun

Pojawienie siê w sierpniu 1980 r. �Solidarno�ci� zapo-
cz¹tkowa³o epokowe wrêcz procesy polityczne i spo³eczne w
dwóch podstawowych wymiarach: wewn¹trzkrajowym w Pol-
sce i wewn¹trz bloku wschodnio � europejskiego, poci¹gaj¹c
za sob¹ lawinê rewolucyjnych przeobra¿eñ zwanych �jesieni¹
narodów �. Doprowadzi³o to w 1989 r. do obalenia porz¹dku
poja³tañskiego w Europie i �wiecie oraz do zakoñczenia wiel-
kiego eksperymentu polityczno � ustrojowego jakim by³a
budowa socjalizmu i komunizmu wed³ug nauk Marksa, Leni-
na, a tak¿e w d³ugim okresie (który by³ najbardziej despo-
tyczny i zbrodniczy) wed³ug dyrektyw Stalina.

�Solidarno�æ� pojawi³a siê w efekcie nagromadzenia siê
wielkich konfliktów w podstawowych sferach ¿ycia spo-
³ecznego i wyst¹pi³a jako ruch, który charakteryzowa³ siê
masowo�ci¹, radykalizmem i plebejskim zapleczem spo³ecz-
no-kulturowym.

W okresie poprzedzaj¹cym powstanie �Solidarno�ci� za-
negowane zosta³y zasady, na których opiera³ siê autorytet i
legalizm w³adzy pañstwowej. Kompetencje w³adzy by³y co-
raz mocniej podawane w w¹tpliwo�æ dlatego, ¿e w jej dzia³a-
niach, zw³aszcza na p³aszczy�nie ekonomiczno-spo³ecznej,
pojawi³y siê b³êdy pog³êbiaj¹ce istniej¹cy ju¿ wówczas kry-
zys gospodarczy, wyra¿aj¹cy siê w dezorganizacji rynku i
gwa³townym za³amaniu produkcji. Autorytet w³adzy pocho-
dz¹cy z poszanowania obowi¹zuj¹cego prawa, zosta³ równie¿
zanegowany przez akty bezprawia jakich dopuszcza³a siê w³a-
dza oraz przez nadu¿ywanie kompetencji dla osobistych ko-
rzy�ci.

W �wiadomo�ci spo³ecznej, której podstawowe kompo-
nenty by³y wyra�nie artyku³owane przez ruch �Solidarno�ci�,
w³adza nie tylko by³a nieefektywna i �le realizowa³a swoje
organizacyjne � kryzys 1980 r. pog³êbia³ siê, warunki ¿ycia
ludno�ci stawa³y siê coraz bardziej dramatyczne, a w³adza nie
podejmowa³a ¿adnych skutecznych przedsiêwziêæ w celu ogra-
niczeniu kryzysu � ale przede wszystkim uwik³a³a siê w kon-
flikt polityczny i obronê w³asnych pozycji, a tak¿e d¹¿y³a do
obezw³adnienia, a nawet zniszczenia �Solidarno�ci�. Jawny
sprzeciw wobec w³adzy pañstwowej wynika³ tak¿e z histo-
rycznego kontekstu w jakim w³adza ta powstawa³a i odrzuce-
nia przez ni¹ wielu warto�ci politycznych i kulturalnych ma-
j¹cych bogat¹ tradycjê i powszechny wymiar.

Z drugiej strony, pojawi³a siê potrzeba znalezienia nowego
autorytetu, takiego który potrafi³by zdobyæ powszechne za-
ufanie i racjonalnie pokierowaæ dzia³aniami zbiorowymi. Jest
bowiem pewn¹ prawid³owo�ci¹ socjologiczno-psychologiczn¹,
jak twierdzi J. Reykowski, ¿e w sytuacji, gdy wiêkszo�æ spo-
³eczeñstwa czuje siê g³êboko zawiedziona polityk¹ dotychcza-
sowej w³adzy, oka¿e ona znacznie wiêksz¹ gotowo�æ poparcia
tego, co spostrzega jako nowy autorytet ni¿ tego, co wydaje
siê byæ kontynuacj¹ starego. Bieg wydarzeñ w sierpniu 1980 r.
doprowadzi³ do wy³onienia siê takiego w³a�nie autorytetu �
sta³ siê nim wielomilionowy ruch �Solidarno�æ� i równocze-
�nie niezale¿ny i samorz¹dny zwi¹zek zawodowy o takim imie-
niu. Ruch ów by³ konkretnym wcieleniem pewnych rozpo-
wszechnionych i maj¹cych g³êbok¹ tradycjê mitów, z których
dwa � jak twierdzi J. Reykowski � acz o ró¿nej proweniencji
i ró¿nych ideologicznych konotacjach znalaz³y w nim swoj¹
realizacjê: mit narodowego odrodzenia oparty na zjednocze-
niu i wspólnej akcji wszystkich Polaków oraz mit spo³eczne-
go wyzwolenia opartego na powszechnej solidarno�ci ludzi
walcz¹cych przeciwko wszelkiemu uciskowi.

Od pocz¹tku swojego istnienia �Solidarno�æ� legitymowa-
³a siê wielk¹ si³¹ moraln¹, nawi¹zywa³a do odrzucanych do-
t¹d tradycji, nade wszystko za� wspiera³a siê na autorytecie
moralnym Ko�cio³a, wzmocnionym ca³¹ jego histori¹ w Pol-
sce Ludowej i wyborem polskiego papie¿a. Ruch potrafi³ sku-
piæ wielkie rzesze ludzi, utworzyæ w krótkim czasie w³asn¹
strukturê organizacyjn¹ i w³asny system informacyjno-propa-
gandowy oraz podj¹æ walkê przeciwko nieefektywnemu i
skompromitowanemu systemowi w³adzy. I w walce tej zacz¹³
odnosiæ sukcesy, gdy¿ w³adza ustêpowa³a mu na coraz to no-
wych obszarach; przyczynia³ siê do usuwania skorumpo-
wanych przedstawicieli w³adzy i wymusza³ pos³uch na orga-
nach przymusu. W tej sytuacji ruch jako wielka si³a politycz-
na walcz¹ca o podmiotowo�æ jednostki i spo³eczeñstwa w ¿y-
ciu publicznym wyzwala³ powszechny entuzjazm, postawy
prospo³eczne i nastroje patriotyczne, a z drugiej strony by³
przez spo³eczeñstwo zw³aszcza za� przez cz³onków zwi¹zku
zawodowego postrzegany jako nosiciel odwiecznych idea³ów
polityczno-moralnych: wolno�ci, sprawiedliwo�ci, prawo-
rz¹dno�ci, prawdy, suwerenno�ci narodowej.

W NSZZ �Solidarno�æ� mo¿na by³o zaobserwowaæ od
chwili jego powstania pewn¹ opcjê polityczn¹, w my�l której
wszystkie wydarzenia maj¹ce miejsce w Polsce i si³y uczest-
nicz¹ce w tych wydarzeniach powinny za nadrzêdne kryte-
rium swojego dzia³ania publicznego przyjmowaæ interes pañ-
stwa, jego trwa³o�æ i umacnianie.

 Jednak¿e dominowaæ siê zdawa³ nurt zdecydowanie rady-
kalny, reprezentowany przez aktyw, sk³adaj¹cy siê z ludzi m³o-
dych, rozczarowanych dotychczasow¹ polityk¹, nie widz¹cych
dla siebie perspektyw w systemie wówczas istniej¹cym, a
przeciwnie, swoje szanse upatruj¹cych w rewolucyjnych prze-
mianach obejmuj¹cych sferê polityczno-ustrojow¹ i spo³ecz-
no-ekonomiczn¹. Nurt ten prowadzi³ radykaln¹ politykê,
zmierza³ do eskalacji ¿¹dañ politycznych, ekonomicznych i
socjalnych oraz do rozliczenia w³adz. W³adza by³a przedmio-
tem nieustannej krytyki za przesz³o�æ i tera�niejszo�æ, za to
�¿e czego� nie robi i za wszystko co robi�. Tak wiêc konflikt
z w³adz¹ nie by³ rozpatrywany z punktu widzenia tego, ile i
jak¹ w³adzê nale¿y zachowaæ aby interesy ca³o�ci by³y naj-
bardziej chronione, lecz jakim sposobem w³adzê istniej¹c¹

Marian Ciepaj
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wówczas pomniejszyæ. Podwa¿ono, zw³aszcza za po�rednic-
twem dzia³alno�ci publikacyjnej, wiarygodno�æ instytucji po-
litycznych, w tym szczególnie PZPR-u (ograniczenie wp³y-
wów w zak³adach pracy), istniej¹cych zwi¹zków zawodowych
za ich niesamodzielno�æ i zbiurokratyzowanie, organy w³a-
dzy pañstwowej za ich niereprezentatywno�æ i wyobcowanie
ze spo³eczeñstwa. Zmierzano do tworzenia organizacji alter-
natywnych w �rodowisku robotniczym, studenckim, uczniow-
skim. Atakowano równie¿ polsk¹ politykê zagraniczn¹, w tym
zw³aszcza udzia³ Polski w Uk³adzie Warszawskim i RWPG,
sojusz polsko-radziecki, obecno�æ wojsk radzieckich w Pol-
sce itd.

Inny front walki z w³adz¹ by³ nakierowany na podstawy
socjalistycznych zasad i rozwi¹zañ ustrojowych. W tym za-
kresie inspirowano �wiadomo�æ spo³eczn¹ w kierunku odej-
�cia od oficjalnie propagowanego systemu warto�ci, stanowi¹-
cego nadbudowê my�li programowej partii i stronnictw poli-
tycznych oraz podstawowych rozwi¹zañ w systemie politycz-
nym i gospodarczym kraju. Upowszechniano tezê, ¿e socja-
lizm siê prze¿y³, w Polsce nie zosta³ zaakceptowany, ale z
drugiej strony, nie postulowano te¿ prostego przej�cia do ka-
pitalistycznych wzorców polityczno-gospodarczych, lecz g³o-
szono konieczno�æ poszukiwania dla Polski trzeciego rozwi¹-
zania, drogi po�redniej. Szerokie rzesze robotników, jak rów-
nie¿ pewne krêgi inteligencji uwierzy³y bowiem, i¿ mo¿liwy
jest stan �od ka¿dego wed³ug jego mo¿liwo�ci, ka¿demu we-
dle jego potrzeb�, ale na drodze do jego zaprowadzenia stoi
nieuczciwy i niesprawny system �komunistycznego totalita-
ryzmu�. W zwi¹zku z tym nale¿y go zneutralizowaæ, poddaæ
kontroli spo³ecznej, przede wszystkim �Solidarno�ci�, a naj-
lepiej obaliæ. Jak twierdzi J. Lipiec (filozof), dramatyzm pro-
cesu znoszenia realnego socjalizmu wy³ania³ siê stopniowo: o
ile w intencjach plebejskiego nurtu idea³em mia³ byæ socja-
lizm ³agodnej demokracji sytego i niepodleg³ego narodu, to
w realizacji pozytywnej, dostêpny okaza³ siê wybór miêdzy
kapitalizmem drapie¿nym a kapitalizmem z ludzk¹ twarz¹,
bêd¹cym pozosta³o�ci¹ po socjali�mie.

Ewolucja pocz¹tkowej my�li i dzia³alno�ci NSZZ �Soli-
darno�æ� nastêpowa³a przede wszystkim pod wp³ywem
oddzia³ywania ze strony opozycji zewn¹trzsystemowej, g³ów-
nie KOR-u, która wesz³a w ideowe i organizacyjne powi¹za-
nia z kierowniczymi ogniwami �Solidarno�ci�. W³a�nie przy-
jêta na I Zje�dzie NSZZ �Solidarno�æ� uchwa³a programowa
w sprawie tzw. Polski samorz¹dowej nosi wyra�nie �lady de-
klarowanej przez Komitet Obrony Robotników koncepcji sa-
morz¹dowej, w my�l której samorz¹dy terytorialny, pracow-
niczy, robotniczy itd., powinny przej¹æ funkcje istniej¹cych
struktur pañstwowych i t¹ drog¹ zdemontowaæ system i me-
chanizmy socjalistycznego pañstwa.

Opozycja jeszcze silniej zarysowa³a swoje antyustrojowe
oblicze w �Deklaracji za³o¿ycielskiej� Klubów Rzeczypospo-
litej �Samorz¹dno�æ � Wolno�æ � Sprawiedliwo�æ � Niepod-
leg³o�æ �og³oszonej pó�n¹ jesieni¹ 1981 r. Zawiera³a ona atak
na umiarkowany i kompromisowy nurt w �Solidarno�ci� i
nawo³ywa³a do tworzenia kontrw³adzy i faktycznego demon-
ta¿u pañstwa. Obok wiêc radykalnego nurtu zyskuj¹cego z
czasem coraz bardziej na znaczeniu mieli�my w �Solidarno-
�ci� do czynienia w³a�nie z nurtem umiarkowanym, który by³
zorientowany na odnowê ¿ycia spo³ecznego i zwi¹zkowy cha-
rakter �Solidarno�ci�.

Alternatywa w postaci: racja stanu czy te¿ racje jednost-
kowe grupowe � wystêpowa³a w �Solidarno�ci� od samego
pocz¹tku. Za pierwsz¹ opcj¹ tej alternatywy opowiada³a siê
ta czê�æ uczestników ruchu i zwi¹zku zawodowego �Solidar-
no�æ�, która kieruj¹c siê wskazaniami Ko�cio³a d¹¿y³a do ta-
kiego zhierarchizowania postulatów spo³ecznych, aby nie na-
rusza³y one równowagi w pañstwie, nie prowadzi³y do de-
monta¿u struktur pañstwa i nie rujnowa³y mocno ju¿ przecie¿
zdewastowanej gospodarki. Stoj¹c na gruncie konstytucyjnych
zasad porz¹dku ustrojowego pañstwa te krêgi �Solidarno�ci�
pragnê³y równocze�nie uzyskaæ instytucjonaln¹ i faktyczn¹
mo¿liwo�æ krytycznego reagowania na wszelkie przejawy ³a-
mania przez w³adzê zasad praworz¹dno�ci i ogólnie przyjê-
tych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Przedmiotem takiej kry-
tyki mia³a byæ tak¿e istotna niespójno�æ miêdzy deklaracjami
na temat sprawiedliwo�ci i równo�ci spo³ecznej oraz demo-
kracji, a istniej¹c¹ w tym zakresie praktyk¹.

Dla tego nurtu oraz dla nurtu opowiadaj¹cego siê za zwi¹z-
kowym, w sensie zwi¹zku niezale¿nego i samorz¹dnego, ob-
liczem �Solidarno�ci� wprowadzenie stanu wojennego zawie-
szaj¹cego dzia³alno�æ wszystkich zwi¹zków zawodowych, a
pó�niej zwi¹zki te rozwi¹zuj¹cego, by³o dotkliw¹ klêsk¹. Ale
by³o przede wszystkim klêsk¹ dla radykalnego nurtu �Soli-
darno�ci�, dla �ci�le z nim powi¹zanej opozycji antyustrojo-
wej, powoduj¹c przej�cie tych ugrupowañ do dzia³alno�ci pod-
ziemnej, która sta³a siê natychmiast przedmiotem inwigilacji
i represji stosowanych przez aparat przymusu pañstwowego.

 W ca³ym tym okresie w sytuacji najtrudniejszej znajdo-
wa³o siê spo³eczeñstwo, nêkane odruchami nadziei i zw¹tpie-
nia, nade wszystko za� zgnêbione pogarszaj¹c¹ siê nieustan-
nie kondycj¹ ekonomiczn¹ kraju. Znaczna jego czê�æ zawie-
rzy³a �Solidarno�ci� w niej szukaj¹c, obok oczywi�cie Ko-
�cio³a, którego rola i pozycja ujawni³y siê ze szczególn¹ wy-
razisto�ci¹ � oparcia dla swych trosk . I oparcie to znalaz³o,
nawet je�li uznaæ, ¿e w ostatnim czasie powiêkszy³ siê margi-
nes zawodu; jednak¿e wszystkie sonda¿e wskazywa³y na
utrzymuj¹c¹ siê wysok¹ pozycjê �Solidarno�ci� w oczach
spo³eczeñstwa. Spo³eczeñstwo w³a�ciwie nie mia³o wyboru,
musia³o opowiedzieæ siê za tym autorytetem, który pierwszy
wyrazi³ publicznie to, co my�la³a wiêkszo�æ (K. T. Toeplitz).
Ludziom, bardzo wielu ludziom w Polsce tamtego czasu ¿y³o
siê �le, i to nie tylko i nie przede wszystkim nawet na skutek
niedostatku takich lub innych dóbr materialnych, lecz na sku-
tek deprawuj¹cej i pozbawiaj¹cej chêci do ¿ycia szarpaniny,
która czeka³a ich na ka¿dym niemal kroku. Podstawowe pyta-
nie przed którym wszyscy wtedy stanêli mo¿na uj¹æ nastêpu-
j¹co: kiedy i w jakim stopniu uda siê opanowaæ ówczesny
chaos, i kiedy w³adza publiczna odzyska zaufanie?

Nale¿y dodaæ, pod konie 1997 r. Stany Zjednoczone
odtajni³y Raport Centralnej Agencji Wywiadowczej z
27.01.1981 r., w którym m.in. w nastêpuj¹cy sposób scha-
rakteryzowano postawê Ko�cio³a katolickiego w Polsce tam-
tych burzliwych miesiêcy: �Od czasu przejêcia w³adzy przez
komunistów polski Ko�ció³ katolicki z uporem i sukcesem
broni³ swojej niezale¿no�ci, przy czym uda³o mu siê zacho-
waæ zaufanie ludno�ci, w przewa¿aj¹cej czê�ci katolickiej. Od
czasu wyboru Polaka na papie¿a i jego tryumfalnej wizyty w
kraju w czerwcu 1979roku, znacznie wzros³a skuteczno�æ
Ko�cio³a jako si³y politycznej. Jednak¿e zawsze u¿ywa³ swo-
ich wp³ywów ostro¿nie, przewa¿nie za kulisami, a w okre-
sach narodowego kryzysu � popiera³ w³adzê�.
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W �wietle przedstawionej powy¿ej interpretacji totalitary-
zmu wprowadzenie stanu wojennego w Polsce nie by³o aktem
totalitarnym, lecz aktem autorytarnym. Wprowadzenia stanu
wojennego ówczesna w³adza nie próbowa³a uzasadniaæ wzglê-
dami ideologicznymi, które dla totalitaryzmu s¹ najwa¿niej-
sze, lecz uzasadnia³a ca³kowicie odideologizowan¹ kategori¹
�racji stanu�, interesu narodowego, geopolitycznego status
quo, �mniejszego z³a�. Nie wymagano te¿ od spo³eczeñstwa
czynnego poparcia (co znowu charakteryzuje totalitaryzm),
lecz zadowalano siê biern¹ neutralno�ci¹. Nie tylko zarzuco-
no, ale wrêcz potêpiono tzw. propagandê sukcesu, zastêpuj¹c
j¹, niemal, zupe³nie przeciwstawn¹, �propagand¹ klêski�,
�aby nie ³udziæ spo³eczeñstwa� �wietlan¹ przysz³o�ci¹ pod
autorytarnymi rz¹dami i nie prowokowaæ nieuzasadnionych
oczekiwañ, które dla w³adzy s¹ zawsze niebezpieczne. Propa-
ganda tego rodzaju odnosi³a siê w najwiêkszym stopniu do
stanu gospodarki oraz mo¿liwo�ci rych³ej poprawy warunków
¿ycia ludno�ci. Oficjalnie potêpiono ów relaks totalitaryzmu,
jakim by³a fa³szywa koncepcja moralno-politycznej jedno�ci
narodu, zaczêto dyskutowaæ o wielo�ci postaw i orientacji
politycznoideowych (pluralizm socjalistyczny, czy pluralizm
w socjali�mie) oraz apelowaæ o minimum konsensusu w naj-
wa¿niejszych dla pañstwa sprawach, co nazywano �porozu-
mieniem narodowym� (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Naro-
dowego). Andrzej Walicki (w ksi¹¿ce pt. �Marksizm i skok
do królestwa wolno�ci � dzieje komunistycznej utopii�)
stwierdza: �W warunkach totalitaryzmu zorganizowana pre-
sja moralno-polityczna by³a narzêdziem w rêkach w³adzy,
skutecznie wymuszaj¹cym maksymalny konformizm politycz-
ny; w Polsce lat osiemdziesi¹tych nastroje spo³eczne zdomi-
nowane zosta³y przez wyzywaj¹cy wrêcz nonkonformizm, a
presja moralno-polityczna sta³a siê potê¿nym narzêdziem opo-
zycji�. Uwa¿a on nastêpnie, i¿ w ostatnich latach kluczow¹
okaza³a siê demokratyczno-narodowa legitymizacja w³adzy.
Nie jest wiêc prawd¹, jakoby PRL nigdy nie dysponowa³a ja-
k¹kolwiek legitymizacj¹ narodow¹; jest natomiast prawd¹, ¿e
legitymizacja ta, wzglêdna i warunkowa, nie wytrzyma³a pró-
by stanu wojennego oraz przewlek³ego i beznadziejnego za³a-
mania gospodarczego. Wyci¹gniêcie przez PZPR wniosków
z tego faktu i pokojowe oddanie w³adzy si³om opozycyjnym
dowodzi, ¿e system polityczny nie by³ ju¿ totalitaryzmem i
sama partia nie by³a ju¿ parti¹ totalitarn¹.

 Przez ca³y okres po II wojnie �wiatowej Polska pozosta-
wa³a w orbicie radzieckiej dominacji oraz realizowa³a za³o¿e-
nia ustrojowe i ideologiczne zasadniczo takie same jak w
ZSRR. Powstaje wiêc w tym miejscu pytanie, czy to sami
Polacy wybili siê na wolno�æ, demokracjê, rynek czy te¿ wy-
korzystali w miarê rozs¹dnie sprzyjaj¹c¹ koniunkturê miê-
dzynarodow¹ oraz ró¿norakie impulsy p³yn¹ce z zewn¹trz?
Nie wdaj¹c siê w szczegó³owe rozwa¿ania trzeba wszak¿e
stwierdziæ, ¿e na rewolucjê ustrojow¹ w Polsce, k³ad¹c¹ kres
autorytaryzmowi i otwieraj¹c¹ drogê do demokracji i rz¹dów
prawa zapracowa³y wielkie mocarstwa. Pierestrojka Gorba-
czowa oraz wewnêtrzne konflikty w ZSRR powstrzyma³y
mo¿liwo�æ interwencji,stwarzaj¹c nawet pewne przyzwolenie
na g³êbokie reformy. W 1985 r. dosz³a do w³adzy w ZSRR
ekipa Gorbaczowa, która od pocz¹tku by³a zdecydowana uno-
wowocze�niæ pañstwo i gospodarkê. Kluczowym warunkiem
przebudowy by³a rewizja polityki zagranicznej, jej unowocze-
�nienie i potanienie. Decyduj¹c siê na tak zasadnicze zmiany,
ekipa Gorbaczowa liczy³a, jak mo¿na przypuszczaæ, na ³a-

godniejszy i bardziej ewolucyjny przebieg wydarzeñ, na d³u¿-
sze okresy przej�ciowe i na ukszta³towanie siê po�rednich for-
mu³ politycznych. W ramach nowej strategii zagranicznej
ZSRR nie by³o ju¿ miejsca dla dziejowej misji proletariatu, i
zwi¹zku z tym, dla szczególnej roli ZSRR w systemie pañstw
realnego socjalizmu. Bêd¹c w tych pañstwach u w³adzy par-
tie komunistyczne i ich sprzymierzeñcy zosta³y pozostawione
samym sobie. Mog³y one zapewne przy pomocy �rodków re-
presji utrzymaæ siê jeszcze przez pewien czas u w³adzy lecz,
z wyj¹tkiem Rumunii, nie decydowa³y siê na ich zastosowa-
nie; po pierwsze dlatego, ¿e za³ama³a siê �cis³a wspó³praca i
jedno�æ polityczno-ideologiczna tych pañstw, po drugie za�
zastosowanie przemocy musia³oby cechowaæ siê brutalno�ci¹
i powszechno�ci¹. Si³y rz¹dz¹ce w tych krajach wola³y ryzy-
kowaæ utratê w³adzy pokojowo ni¿ zdecydowaæ siê na u¿ycie
si³y na wielk¹ skalê, ¿ywi¹c zapewne nadziejê na jak¹� formê
kompromisu i wspó³dzia³ania z ugrupowaniami opozycyjny-
mi. Jest to dowodem pewnego poczucia odpowiedzialno�ci i
realizmu tych ugrupowañ w partiach rz¹dz¹cych w krajach
radzieckiej strefy wp³ywów, które wówczas decydowa³y o
polityce.

Na zakoñczenie podkre�liæ trzeba � sine ira et studio � ¿e
dzieje Polski Ludowej domagaj¹ siê oceny sprawiedliwej, bo-
wiem obok niepowodzeñ i kryzysów dostrzegamy tam rów-
nie¿ wymierne osi¹gniêcia. Wymieniæ tu mo¿na: a) Odbudo-
wê kraju ze zniszczeñ wojennych. Koszty tej odbudowy po-
noszone przez kolejne pokolenia Polaków wpisa³y siê w ogól-
ny bilans gospodarczy i spo³eczny ca³ych dziejów realnego
socjalizmu w Polsce. b) Uprzemys³owienie. Powsta³ zupe³nie
nowy potencja³ przemys³owy, który obci¹¿y³ kraj wielkimi
serwitutami, ale równocze�nie powiêkszy³ bogactwo kraju,
które nie w pe³ni zosta³o spo¿ytkowane. c) Migracja ze wsi
do miast. By³ to proces autentycznego awansu spo³ecznego
wielkich rzesz ludzkich (ludno�ci wiejskiej). W miastach jest
to awans proletariatu miejskiego, a tak¿e zwielokrotnienie
szeregów inteligencji. d) Bezpieczeñstwo socjalne. Te olbrzy-
mie rzesze zyskiwa³y pracê, tanie mieszkania, bezp³atn¹
o�wiatê, naukê, opiekê zdrowotn¹ oraz szeroki dostêp do kul-
tury. e) Przebudowa cywilizacyjna wsi. Z drewnianej polska
wie� sta³a siê murowan¹ i zmechanizowan¹. Zbli¿y³a siê do
miasta.

Ostatnie lata potwierdzi³y powszechne pragnienie demo-
kracji, nieodzowno�æ jej budowania. Mo¿e, i musi ona byæ
dzie³em zbiorowym wszystkich Polaków. Mimo bowiem prze-
szkód w jej realizacji, pozostaje ona stale ustrojem rzeczywi-
stych szans i wolno�ci tak w wymiarze jednostkowym jak i
spo³ecznym.

Tak wiêc na pytanie, czy Polska by³a pañstwem totalitar-
nym � nie ma odpowiedzi nie budz¹cej w¹tpliwo�ci. Przysz³e
pokolenia równie¿ o to bêd¹ siê spiera³y. My poprzestañmy
teraz na parafrazie my�li Arystotelesa z jego �Etyki Nikoma-
chejskiej�: Wystarczy mo¿e, je�li opracowanie naszego przed-
miotu osi¹gnie ten stopieñ jasno�ci na jaki przedmiot ten po-
zwala; nie we wszystkich bowiem wywodach trzeba szukaæ
tego samego stopnia �cis³o�ci i nie na ka¿de pytanie udzielaæ
jednoznacznej odpowiedzi.

W odniesieniu za� do totalitaryzmu nie zapominajmy o za-
wsze aktualnej, niestety, przestrodze Bertolda Brechta, i¿ zno-
wu mo¿e byæ p³odne ³ono, co wyda³o Bestiê.

Marian Ciepaj, prawnik, politolog,
prof. w Zak³adzie Nauk Humanistycznych IZ
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XIII w bie¿¹cej kadencji posiedzenie plenarne Rady G³ów-
nej odby³o siê 12 marca br. Poprzedniego dnia zebra³o siê
Prezydium Rady na swym XVII posiedzeniu.

W posiedzeniu plenarnym wzi¹³ udzia³ prof. Andrzej Wisz-
niewski, Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych, który
w obszernym wyst¹pieniu przedstawi³ stan funduszy przewi-
dywanych na badania naukowe oraz zasady ich podzia³u i za-
miary wprowadzenia wa¿nych zmian tych zasad. Spo�ród pro-
pozycji najistotniejszych odnotujemy tê, by �rodki dzieliæ przy
uwzglêdnianiu przede wszystkim (oczywi�cie !) wyników pra-
cy naukowej poszczególnych jednostek organizacyjnych, w
odniesieniu jednak tak¿e do liczby zatrudnionych w nich ba-
daczy (a wiêc przy braniu pod uwagê �produkcji naukowej�
liczonej na osobê badacza). Nie mog¹c streszczaæ obszerne-
go i ogromnie interesuj¹cego wyst¹pienia Przewodnicz¹cego
KBN powiem tylko, ¿e wywo³a³o ono ¿yw¹ dyskusjê oraz
wyrobi³o przekonanie o pe³nym zrozumieniu przez kierow-
nictwo KBN problemów szkolnictwa wy¿szego o nadziejê na
poprawê finansowania dzia³alno�ci naukowej na uczelniach w
ramach mo¿liwo�ci Komitetu.

Rada stwierdzi³a, ¿e podziela w pe³ni stanowisko Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego br. w sprawie
wydarzeñ Marca 1968. Rada G³ówna zwróci³a siê w swoim
stanowisku nr 28/98 do Prezydenta, Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej o podjêcie inicjatywy ustawodawczej na-
prawiaj¹cej krzywdy tym, których pozbawiono obywatelstwa
polskiego.

Rada wyrazi³a opiniê w sprawie, przedstawionego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, projektu reformy systemu
edukacji, wyra¿aj¹c poparcie dla g³ównych idei zawartych w
tym projekcie, podkre�laj¹c wa¿ne, pozytywne elementy pro-
ponowanej reformy: a) ca³o�ciowy charakter systemu eduka-
cji, b) zmiany programów i metod nauczania, tak by po³o¿o-
ny by³ wiêkszy nacisk na wyrabianie umiejêtno�ci i kszta³to-
wanie osobowo�ci, a mniejszy na �wiedzê encyklopedyczn¹�,
c) uwypuklenie wychowczej roli szko³y w powi¹zaniu z rol¹
rodziny i spo³eczno�ci lokalnej, wprowadzenie zewnêtrznej,
zobiektywizowanej oceny postêpów uczniów, e) za³o¿enie
motywacyjnego systemu wynagradzania nauczycieli. Równo-
cze�nie rada stwierdzi³a, ¿e: Og³oszone (...) za³o¿enia refor-
my s¹ ogólne i maj¹ w du¿ym stopniu charakter deklaratyw-
ny. Istniej¹ obawy co do mo¿liwo�ci rozpoczêcia reformy w
za³o¿onym przez MEN terminie. Po�ród wyliczonych nastêp-
nie zadañ, które - wed³ug Rady - musz¹ byæ podjête w naj-
bli¿szym czasie w zwi¹zku z reform¹, s¹ m.in.: oszacowanie
jej kosztów i zapewnienie �rodków na realizacjê, zsynchroni-
zowanie reformy programowej w szko³ach z przygotowaniem
do niej nauczycieli, stworzenie jednolitego systemu oceny ja-
ko�ci kszta³cenia, zmodyfikowanie proponowanej drogi awan-
su zawodowego nauczycieli (je�li bêdzie ona za d³uga i bêdzie
mia³a zbyt du¿o formalnych szczebli, to mo¿e dzia³aæ anty-
motywacyjnie). Z braku miejsca przedstawi³em tylko wybór

spraw, które rada wymieni³a jako podstawowe dla reformy. W
zwi¹zku z zakoñczeniem prac Zespo³u Do Spraw Nowelizacji
Ustawodawstwa Dotycz¹cego Szkolnictwa Wy¿szego pod kie-
runkiem prof. Jerzego Osiowskiego, Rada przyjê³a z uzna-
niem wyniki tych prac ( w oficjalnym stanowisku nr 27/98).

Rada podjê³a uchwa³ê dotycz¹c¹ projektu nowelizacji usta-
wy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Rada przyjê-
³a w niej do wiadomo�ci roboczy projekt nowelizacji , przed-
stawiaj¹cy odmienn¹ od dotychczasowej, koncepcjê systemu
ubezpieczeñ zdrowotnych, podkre�laj¹c najwa¿niejsze pozy-
tywne cechy projektu, lecz zg³aszaj¹c wiele szczegó³owych
uwag i zastrze¿eñ oraz uwagi bardzo ogólne, spo�ród których
wspomnê tylko o jednej, na temat braku symulacyjnych osza-
cowañ reformy oraz ewentualnego wzrostu administracji, które
powinny towarzyszyæ zamierzeniom nowelizacyjnym.

Rada podjê³a uchwa³ê co do projektów rozporz¹dzeñ Mi-
nistra Edukacji Narodowej zmieniaj¹cych rozporz¹dzenia: w
sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich i w spra-
wie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników
szkó³ wy¿szych nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi,
w zwi¹zku z podwy¿k¹ wynagrodzeñ od 1 kwietnia 1998 r.,
stwierdzaj¹c m.in., ¿e przyjmuje do wiadomo�ci proponowa-
ne zmiany taryfikatorów p³acowych przewiduj¹ce (...) pod-
wy¿szenie stawek wynagrodzeñ w granicach oko³o 13%, z za-
stosowaniem korekt porz¹dkuj¹cych wzajemne relacje stawek
p³acowych (...), dodaj¹c pewne szczegó³owe uwagi dotycz¹-
ce korekt. Ponadto Rada zwraca uwagê na to, ¿e niewielki
zakres korekt porz¹dkuj¹cych by³ zdeterminowany wspomnia-
n¹ relatywnie niewielk¹ skal¹ podwy¿ki wynagrodzeñ w szko-
³ach wy¿szych w obecnym roku.

Rada podjê³a uchwa³y opiniuj¹ce pozytywnie (lub nie wno-
sz¹ce zastrze¿eñ) co do projektów nastêpuj¹cych aktów praw-
nych: rozporz¹dzeñ Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków, form, trybu przyznawania i wyp³acania oraz wy-
soko�ci �wiadczeñ pomocy materialnej dla studentów studiów
dziennych zawodowych i w sprawie okre�lenia maksymalnej
wysoko�ci op³aty wnoszonej przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o
przyjêcie na studia w pañstwowej uczelni zawodowej w roku
akademickim 1998/99, a tak¿e zasad podzia³u w 1998 r. do-
tacji na dzia³alno�æ dydaktyczn¹ w akademiach wychowania
fizycznego i Konwencjê o Uznaniu Kwalifikacji Zwi¹zanych z
Uzyskaniem Wy¿szego Wykszta³cenia w regionie Europy.

Rada uchwali³a minima programowe dla dwóch kierunków:
biologii i nawigacji.

Rada nie znalaz³a podstaw do utworzenia nowego kierunku
optometrii, o co wnioskowa³o Polskie Towarzystwo Optome-
trii i Optyki.

Rada zaopiniowa³a pozytywnie dwa i negatywnie trzy wnio-
ski szkó³ wy¿szych o przyznanie prawa do nadawania stopni
naukowych oraz podjê³a uchwa³y o wnioskach uczelni nie-
pañstwowych w sprawach dotycz¹cych uruchamiania kierun-
ków studiów i uzyskiwania uprawnieñ do prowadzenia stu-
diów magisterskich, nie znajduj¹c podstaw do opinii pozy-
tywnych.

Andrzej Pelczar
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Jan Lechoñ urodzi³ siê w Warszawie 13 marca 1899 roku
jako Leszek Serafinowicz. Polonistykê studiowa³ na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ju¿ wcze�niej
pisa³ wiersze. Pierwszy zbiorek wyda³ w 1913 r. U¿y³ wtedy
pseudonimu Jan Lechoñ i tak ju¿ pozosta³o. S³awê poetyck¹
ugruntowa³ w 1920 roku, wydaj¹c Karmazynowy poemat. W
tym te¿ roku Lechoñ wespó³ z Jaros³awem Iwaszkiewiczem,
Antonim S³onimskim, Julianem Tuwimem i Kazimierzem
Wierzyñskim sta³ siê wspó³redaktorem miesiêcznika literac-
kiego Skamander. Autorem tej nazwy by³ Lechoñ. On te¿
wyg³osi³ s³owo wstêpne na pierwszym wyst¹pieniu grupy Ska-
mandra 6 grudnia 1919 roku. Grupa ta zwana skamandrytami
sta³a siê prekursorem nowego stylu czy te¿ modelu poezji
polskiego dwudziestolecia. Przypomnê, ¿e Skamander, to rze-
ka w Troadzie (Azja Mniejsza). Wg Iliady Homera, bóg tej
rzeki wyst¹pi³ do walki z Achillesem w obronie mordowa-
nych przez niego m³odzieñców trojañskich. Sam autor nazwê
tê uzasadni³ nastêpuj¹co:

Wokó³ Troi, w której zatrzasnê³a siê i broni dusza narodu,
chcemy op³ywaæ jak Wis³a, broni¹c wrogom dostêpu i daj¹c
napój spragnionym.

Jan Lechoñ przez wiele lat pisa³ szopki polityczne, felieto-
ny, eseje, trochê przek³ada³, wyg³asza³ odczyty � wcielaj¹c w
¿ycie idee skamandrytów, tzn. odchodz¹c od sztuki dla sztuki
bli¿ej ¿ycia, demokratyzuj¹c poezjê z jednoczesnym porzu-
caniem martyrologii.

Zamierzenia takie mia³y swoj¹ racjê bytu, na co mo¿na
daæ wiele przyk³adów. Ja poprzestanê na nastêpuj¹cym fak-
cie: Redutê Ordona deklamowano z uniesieniem przez kilka
pokoleñ, podczas kiedy Ordon, bohater poematu, który mia³
siê wysadziæ w powietrze w 1831, zakoñczy³ ¿ycie dopiero w
1887 roku - czego bynajmniej nie nauczono mnie w szkole,
lecz przeczyta³am w Karafce La Fontaine�a Melchiora Wañ-
kowicza wydanej przez Instytut Wydawniczy PAX, Wydaw-
nictwo Literackie 1984 r.

O matematyce wyrazi³ siê poetycko:

MÊDRCA SZKIE£KO

Wszystko� mi wyt³umaczy³ w tej wy¿szej algebrze,
¿e Adam na Zatybrzu, d³oñ podnosz¹c, ¿ebrze,
¿e domy stoj¹ prosto z odwiecznego planu,
¿e nie ma ¿adnych cudów, zmar³y wszystkie �wiête.
Ale s¹ jeszcze przecie¿ rzeczy niepojête
Jak zapach heliotropu i kolor szafranu.

Funkcjê attaché kulturalnego ambasady polskiej w Pary¿u
pe³ni³ od 1930 roku do wojny. W czasie wojny wyg³osi³ w
Pary¿u cykl odczytów o literaturze polskiej. Po opanowaniu
Francji przez hitlerowców, Lechoñ wyjecha³ do Ameryki. W
1942 r. wyda³ w Londynie zbiór wierszy w wiêkszo�ci przed-
wojennych. Nastêpnie tom, wydany w Nowym Jorku. Ostatni
cykl wierszy wyda³ w londyñskiej edycji Wierszy zebranych
w 1956 r.

W 1917 r., o Polsce napisa³ tak:

HEROSTRATES

Czyli to bêdzie w Sofii, czy te¿ w Waszyngtonie,
od egipskich piramid do �niegów Tobolska
Na tysiêczne siê wiorsty rozsiad³a nam Polska,
Papuga wszystkich ludów - w cierniowej koronie.

Kaleka jak beznodzy ¿o³nierze szpitalni,
Co bêd¹ ze ³z¹ wieczn¹ chodzili po �wiecie,
Taka wysz³a nam Polska z urzêdu w powiecie
I taka siê powlok³a do robót w kopalni.
......................................................
Ja nie chcê nic innego, niech jeno mi p³acze
Jesiennych wiatrów gêd�ba w pó³nagich badylach;
A latem niech siê s³oñce przegl¹da w motylach,
A wiosn¹ - niechaj wiosnê, nie Polskê zobaczê.

Bo w nocy spaæ nie mogê i we dnie siê trudzê
My�lami, co mi w serce wrastaj¹ zw¹tpieniem,
I chcia³bym raz zobaczyæ, gdy przesz³o�æ wy¿eniem,
Czy wszystko w py³ rozkruszê, czy� Polskê obudzê.

Powy¿szy tytu³ - przypomina nam szewca z Efezu, który
w IV w. p.n.e. dla zdobycia s³awy podpali³ �wi¹tyniê Artemi-
dy. Potocznie t³umaczy siê to jako cz³owiek, który targa siê
na u�wiêcone warto�ci lub dokonywa bezbo¿nego aktu znisz-
czenia. Prze¿yli�my Potop Tysi¹clecia. Ale czy powód� po-
wiatowa nie zaleje nas? I jak d³ugo bêdzie trzeba czekaæ na
amfibie z Katowic?

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof.
dr. hab. Stanis³aw S³awomir Nicieja twierdzi (na ³amach
naszej lokalnej prasy) cytujê: Nie s¹dzê jednak, ¿e plan, który
przygotowa³ profesor Kulesza jest do wykonania. Pamiêtajmy
jednak, ¿e ¿yjemy w kraju, gdzie wykonywano ju¿ wiele pla-
nów, które nie by³y do wykonania. Przewa¿nie przeliczano je
w systemie pi¹tkowym, w matematyce � rzadko stosowanym.

REFORMA SAMOBÓJCÓW, to bardzo dobry tytu³ na
pierwszej stronie Gazety Opolskiej. Je�li nawet nie jest to ty-
tu³ naukowy, to na pewno ten literacki nag³ówek warto sobie
zapamiêtaæ. Historia os¹dzi jego trafno�æ. A mo¿e wojewódz-
two opolskie stanie siê koniem trojañskim na powiatowej ma-
pie Polski? Lub, przeciwnie - pozostanie nam ju¿ tylko no-
stalgia za by³ym Ksiêstwem Opolskim. Byæ mo¿e wtedy po-
cieszy nas fakt, ¿e w tego typu uczuciach nie bêdziemy by-
najmniej odosobnieni.

Ostatnie lata Lechoñ prze¿y³ w Stanach Zjednoczonych.
Z biegiem lat poetê coraz bardziej nêka³a nostalgia. Od roku
1949 do zgonu prowadzi³ Dziennik. Dokument ten mia³ byæ
dla poety ostatni¹ desk¹ ratunku, terapi¹ czy te¿ lekarstwem
na nêkaj¹ce go problemy nerwów i psychiki, okresy twórczej
niemocy� Prawdopodobnie w 1956 roku - pisa³ sam o sobie:

POETA NIEMODNY

Mówi¹ mi: �Nic nie wskrzesi czasu, co prze¿yty,
Wkrótce o nim i pamiêæ w�ród m³odych siê zatrze.

CO SIÊ DZIEJE W MATEMATYCE?
PrPrPrPrPrzzzzzeczyteczyteczyteczyteczytajmajmajmajmajmy u Jana Lechoniay u Jana Lechoniay u Jana Lechoniay u Jana Lechoniay u Jana Lechonia
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Zabieraj sobie swoje stare rekwizyty,
Bo now¹ bêd¹ grali sztukê w teatrze�.

Có¿ robiæ? Trzeba upiæ ambrozji siê flach¹,
Co jeszcze mi zosta³a z m³odzieñczych bankietów.
Wychodzê z ró¿¹ w rêku, z ksiê¿ycem pod pach¹,
A resztê pozostawiam dla nowych poetów.

W ostatnich tygodniach jego ¿ycia jego problemy we-
wnêtrzne nasili³y siê. Ich kres zada³ samobójczy skok pol-
skiego poety z dziesi¹tego piêtra Hotelu Hudson w Nowym

Jorku 8 czerwca 1956 roku. My�lê, ¿e wcze�niej opisa³ to
sam:

�MIERÆ
................................................
Za ¿adne skarby nieba nie oddam mej �wiêtej
Pogardy dla wszystkiego, co wzros³o z tej ziemi:
Do koñca biæ siê bêdê z falami w�ciek³emi,
A �mieræ niech mnie potarga jak ¿agiel rozpiêty.

Cytaty wybra³a: Ewa Graczyñska
prof. w Zak³adzie Matematyki IMFCh
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Reprezentacja Politechniki Opolskiej w koszykówce mê¿czyzn w dniach
6�10.05.1998 r. wziê³a udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki w
Budapeszcie. Nasza dru¿yna w rywalizacji z reprezentacjami wy¿szych uczel-
ni z: Hajfy � Izrael, Plovdiv � Bu³garia, Varny � Bu³garia, Arad � Rumunia,

Dusseldorf � Niemcy, Sofii � Bu³garia, Wroc³awia i Budapesztu zajê³a wyso-
kie 3 miejsce. W eliminacjach nasi koszykarze ulegli po dogrywce reprezen-
tantom gospodarzy 44:54,pokonali natomiast dru¿yny z Niemiec 48:28, Ru-
munii 55:38, Bu³garii (Sofia) 70:32. Czas trwania meczów w rundzie elimi-
nacyjnej wynosi³ 2 × 15 min bez zatrzymywania, co t³umaczy niskie rezul-
taty jakimi koñczy³y siê spotkania. W spotkaniu pó³fina³owym przegrali�my
z dru¿yn¹ Izraela 51:69. W meczu o trzecie miejsce nasi koszykarze pokona-
li reprezentacjê Uniwersytetu Wroc³awskiego 68:54. Turniej zakoñczy³ siê
zwyciêstwem dru¿yny Izraela, która pokona³a gospodarzy zawodów 100:82.
Nasza dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Piotr Plutka, Bartosz Trytek, To-
masz Dawidowicz, Marek Weso³owski, Grzegorz Jankowski, Dariusz Mil-

ler, Krzysztof Kaptur, Bartosz Nazimek, Sebastian Kujda, Daniel At³a-
chowicz, £ukasz Jedliñski, trener Dariusz Nawarecki, asystent trenera
Jakub Krok, kierownik Sylwester Ginda. W turnieju gra³y równie¿ dru¿y-
ny kobiece reprezentuj¹ce uczelnie z Francji � Caen, Finlandii � Turku, Bu³-
garii � Sofia, Polski � Wroc³aw i Katowice, Wêgier � Budapeszt. Rywaliza-
cja kobiet zakoñczy³a siê zwyciêstwem dru¿yny Francji przed Polkami (Wro-
c³aw) i dru¿yn¹ Wêgier. Turniej by³ równie¿ okazj¹ do wymiany do�wiad-
czeñ oraz nawi¹zania kontaktów towarzyskich czemu s³u¿y³y doskonale zor-
ganizowane imprezy towarzysz¹ce miêdzy innymi rejs po Dunaju czy wizyta
w Muzeum Ludowym niedaleko Budapesztu. Nasza dru¿yna by³a widoczna
nie tylko na boisku, kulturalnym oraz weso³ym dopingiem podczas zawodów
równie¿ skierowanym do przeciwników przyczynili�my siê do wytworzenia
wspania³ej atmosfery studenckiego �wiêta. Kierownictwo ekipy zaopatrzone
w materia³y promuj¹ce Opole oraz nasz¹ uczelniê nawi¹za³o kontakty z przed-
stawicielami wszystkich pañstw bior¹cych udzia³ w turnieju, co powinno za-
owocowaæ czêstymi kontaktami ze studentami innych krajów. Z ostatniej chwi-
li � nasza dru¿yna otrzyma³a zaproszenie na turniej do Izraela.

Wzmagania na �Wzmagania na �Wzmagania na �Wzmagania na �Wzmagania na �ciancecianceciancecianceciance

W ubieg³ym roku akademickim powsta³a przy Klubie Uczelnianym AZS
Politechniki Opolskiej sekcja wspinaczkowa zrzeszaj¹ca studentów opolskich
uczelni wy¿szych.Miejscem zmagañ mniej i bardziej do�wiadczonych wspi-
naczy jest �cianka przy II Liceum Ogólnokszta³c¹cym, jednak ostatnio roz-
poczêto starania o wynajem nowo powsta³ej, bardziej profesjonalnej �ciany
wspinaczkowej w SP nr 11. Zajêcia prowadzone s¹ pod kierownictwem in-
struktora Mariusza Pi¹tkowskiego dwa razy w tygodniu (poniedzia³ek, �ro-
da) po dwie godziny. Najwiêkszym powodzeniem sekcja cieszy siê w�ród
m³odzie¿y, która wcze�niej zetknê³a siê z tym sportem, ale postêpy i zainte-
resowanie rosn¹ i u pocz¹tkuj¹cych. Dowodem jest z³oty medal zdobyty przez
studentkê IV roku In¿ynierii �rodowiska � Dorotê Ko�cielniak podczas I
MISTRZOSTW SZKÓ£ WY¯SZYCH WE WSPINACZCE SKA£KOWEJ
we Wroc³awiu 21.03.98 r. Dorota zwyciê¿y³a w konkurencji wspinania siê na
czas, która uwa¿ana jest za jedn¹ z najtrudniejszych w tej dziedzinie spor-
tu.Dru¿ynowo Politechnika Opolska zajê³a IV miejsce w typie.

Nagrod¹ za dobre wyniki bêdzie podczas wakacji obóz szkoleniowy na
terenie Jury Krakowsko-Czêstochowskiej.
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 Nasza uczelnia po raz pierwszy uczestniczy³a w Mistrzostwach Szkó³
Wy¿szych w typie politechnik i od razu osi¹gnê³a wspania³e wyniki sporto-
we.

Pierwszy sukces odnie�li w Mistrzostwach Polski pi³karze rêczni zdo-
bywaj¹c srebrny medal. Impreza odbywa³a siê po raz dziewiêtnasty, a miej-
scem rozgrywek by³ Koszalin. Wziê³o w niej udzia³ dwana�cie reprezentacji
politechnik z ca³ego kraju. W meczu o z³oty medal nasz zespó³ spotka³ siê z
wielokrotnym mistrzem Polski � Politechnik¹ Gdañsk¹. Spotkanie by³o bar-
dzo zaciête i wyrównane. Opolska dru¿yna gra³a w sk³adzie: Marek Kêp-
czyk i Tomasz Langner � bramkarze, Zbigniew Kleszno, Tomasz Gor-
towski, Wojciech Aksamit, Maciej Bere�niewicz, £ukasz Gradowski, An-
drzej Matyszok, Wojciech Lalek, Ireneusz Kaczmarczyk, Piotr Bielamo-
wicz, Gracjan Wêgrzyn, Jacek Majka. Kierownikiem ekipy by³ Piotr £u-
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gowski, a trenerem mgr Andrzej Banek. £ukasz Gradowski, zdobywca 37
bramek zosta³ królem strzelców mistrzostw.

�Jest to nasz bardzo du¿y sukces. Grali�my po raz pierwszy pod szyldem
Politechniki i od razu zdobyli�my srebrny medal. Poziom mistrzostw by³ bar-
dzo wysoki, o czym �wiadczy udzia³ zawodników dru¿yn pierwszoligowych.
My mogli�my pokusiæ siê o z³oto, lecz po rozegraniu czterech spotkañ w
ci¹gu dwóch dni zawodnicy nie byli ju¿ w stanie wykrzesaæ z siebie wiêcej.
By³ to �prawdziwy maraton szczypiorniaka� � oceni³ wystêp swojej dru¿yny
trener Banek. Mo¿e co� wiêcej w kolejnej edycji�

Katarzyna Banek

Du¿ym sukcesem mog¹ siê tak¿e cieszyæ p³ywacy, którzy z Poznania, z
Mistrzostw Polski Politechnik w P³ywaniu przywie�li 10 medali. Politechni-
kê Opolsk¹ reprezentowa³a ekipa w sk³adzie: Marcin Wieloch, Rafa³ Krzysz-
ta³owicz, Grzegorz Benek, Mariusz Pi¹tek, Jacek Wiêcek, Dorota Kar-
watka, Aleksandra Czajka, Agnieszka Jazinicka, Justyna Golc i Kata-
rzyna Banek � kierownik. W klasyfikacji koñcowej mê¿czy�ni zajêli IX, a
kobiety XI miejsce. Mariusz Pi¹tek zosta³ najlepszym p³ywakiem Mistrzostw
wygrywaj¹c dla Politechniki dwa medale w stylu klasycznym : na dystansie
100 m � z³oty medal i na 50 m srebrny. Równie dobre wyniki mia³ Marcin
Wieloch zdobywaj¹c srebrny medal na dystansie 50 m stylem dowolnym oraz
50 m stylem motylkowym br¹zowy. Tak¿e dwa medale w�ród kobiet zdoby³a
Dorota Karwatka. P³yn¹c 100 m stylem dowolnym wywalczy³a br¹zowy
medal, a na 50 m dowolnym � srebrny medal. Dodatkowym sukcesem by³
srebrny medal zdobyty w sztafecie stylem zmiennym 4 × 50 m mê¿czyzn.
To dobre wyniki, gdy¿ poziom zawodów by³ bardzo wysoki. Jednak gdyby
ekipa by³a liczniejsza to I miejsce w Polsce w�ród politechnik by³oby dla
Politechniki Opolskiej.

Katarzyna Banek

SrSrSrSrSrebrebrebrebrebrni medali�ni medali�ni medali�ni medali�ni medali�ci sztci sztci sztci sztci sztafafafafafeeeeettttty sy sy sy sy stttttylem zmiennylem zmiennylem zmiennylem zmiennylem zmiennym ym ym ym ym qqqqq

Pi³kPi³kPi³kPi³kPi³karararararzzzzze re re re re rêczni � Andrêczni � Andrêczni � Andrêczni � Andrêczni � Andrzzzzzeeeeej Banek j Banek j Banek j Banek j Banek qqqqq WIADOMO�CI
UCZELNIANE

7(70)7(70)7(70)7(70)7(70) maj maj maj maj maj 11111998998998998998

Spis tre�ci

Felieton osobny 3
Od Redakcji 3
W�ród dwunastu zadañ, które wyznaczy³ sobie komitet, dwa

dotycz¹ informacji i promocji 4
Z kalendarza rektora 55
W pionie prorektora ds. nauki 6
Jubileusz Centrum Targowego Kielce 7
Informacja o materia³ach konferencyjnych gromadzonych w

polskich bibliotekach 8
Dni Partnerstwa� 98 � Partnerschaftstage� 98 9
Najlepsi � wyró¿nieni 10
Opolskie Dni Kariery� 98 11
W �rodowisku akademickim 12
Studia i studenci 13
Wie�ci z wydzia³ów 14�16
Aktualno�ci z KBN 17�19
Ustrój polityczny Polski w okresie od 1944 r. do 1989 r. �

totalitaryzm czy autorytaryzm? (cz. III) 20
Notatki przewodnicz¹cego RGSW 23
Co siê dzieje w matematyce 24
Sport 25


	okładki 70,71,72
	W70maj_1998
	Spis treœci
	Felieton osobny 
	Od Redakcji 
	wœród dwunastu zadañ, które wyznaczy³ sobie komitet, dwa dotycz¹ informacji i promocji 
	Z kalendarza rektora 
	W pionie prorektora ds. nauki 
	Jubileusz Centrum Targowego Kielce 
	Informacja o materia³ach konferencyjnych gromadzonych w polskich bibliotekach 
	Dni Partnerstwa' 98 - Partnerschaftstage' 98 
	Najlepsi - wyró¿nieni 
	Opolskie Dni Kariery' 98 
	W œrodowisku akademickim 
	Studia i studenci 
	
	Wieœci z wydzia³ów 
	
	Aktualnoœci z KBN 
	
	Ustrój polityczny Polski w okresie od 1944 r. do 1989 r. - totalitaryzm czy autorytaryzm? (cz. III) 
	Notatki przewodnicz¹cego RGSW 
	Co siê dzieje w matematyce 



