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Widzê jasne s³oñca, a ciemne s³oñca,
których nie widzê, zajmuj¹ ich miejsce

[Walt Whitman]

Zbli¿a siê koniec roku akademickiego. Dobiegamy do
mety, jedni mniej, drudzy bardziej znu¿eni. Co przynie-
sie czas urlopów? Jacy powrócimy w mury uczelni? I czy
w ogóle powrócimy? W ci¹g³ym biegu codzienno�ci nie
staje czasu ni si³y, by rozmy�laæ nad kolejnym prze¿ytym
dniem. Czy wykorzystali�my jego dary, zg³êbili tajemni-
ce, ile � umy�lnie b¹d� bezmy�lnie - uczynili�my krzywd?

Czy dostrzegli�my wszystkie, nawet te nie�mia³e, wo-
³ania o chwilê uwagi, o najmniejszy gest czu³o�ci? Czy
stworzyli�my wystarczaj¹co du¿o przestrzeni, aby odnaj-
dywaæ siê w nich nawzajem? Czy mamy w zanadrzu ni-
szê dla tych, którzy potrzebuj¹ schronienia?

Lato staje przed nami otworem, kusi wolno�ci¹, obie-
cuje wiele. Pozbywamy siê trosk jak starego, wy�wiechta-
nego p³aszcza. Ubieramy siê w nowe, b³yszcz¹ce nadzie-
je, ¿¹dni wra¿eñ a¿ do bólu. Kto bêdzie przeklina³, a kto
b³ogos³awi³ spotkania z nami? Dok¹d poprowadzi szlak
beztroski?

Ale póki lato trwa, niech Prospero � dobry mag � nim
po³amie czarnoksiêsk¹ laskê, wyczaruje dla nas szkar-
³atne zachody i blade rozmodlone poranki. Niech na-
kryje do �niadania na trawie Manetowi i roznieci dla
Toulouse-Lautreca wszystkie �wiat³a w Moulin-Rouge.

MADA
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� Up³ywa w³a�nie drugi rok Pana kadencji rektorskiej,
jakie sprawy lub wydarzenia zaistnia³e w czasie dziel¹cym
nas od ostatniej rozmowy na ten temat, uwa¿a Pan Rektor
za najwa¿niejsze dla uczelni?

Do dwóch lat pozosta³y jeszcze pe³ne trzy miesi¹ce, a w ta-
kim czasie mo¿na zrobiæ wcale niema³o. Mam nadziejê, po-
dobne zdanie w tej kwestii podziela ca³y zespó³ wspó³pra-
cowników. Wracaj¹c jednak do pytania. Có¿, by na nie odpo-
wiedzieæ muszê zdobyæ siê na g³êbsz¹ refleksjê i spojrzenie
wstecz. Przede wszystkim na uwagê zas³uguje to, ¿e grono
pracowników Uczelni podjê³o siê trudu wprowadzenia w ¿y-
cie za³o¿eñ zwi¹zanych z nowym systemem finansowania.
Nast¹pi³o to w okresie trudnym dla ca³ego szkolnictwa, ale
jednocze�nie ze �wiadomo�ci¹, i¿ decyzja taka by³a niezbêd-
na. Nie mo¿na by³o d³u¿ej tolerowaæ rosn¹cego deficytu fi-
nansowego i w koñcu nale¿a³o zdobyæ siê na trud nowocze-
snego zarz¹dzania finansami. Wdra¿any nowy system ozna-
cza w równym stopniu decentralizacjê kompetencji jak i przy-
znawanych �rodków finansowych. Wydaje siê, ¿e ju¿ po pierw-
szych miesi¹cach funkcjonowania nowego systemu widoczne
sta³y siê mo¿liwo�ci lepszego gospodarowania kosztami jakie
pojawi³y siê przed zarz¹dzaj¹cymi poszczególnymi jednost-
kami.

� Idea nowego sposobu finansowania wprawdzie zyska³a
przychyln¹ opiniê Senatu i �rodowiska, w szczegó³ach wy-
maga jednak dopracowania i wyja�nienia. Czêsto nie bardzo
wiadomo, czy realizacja niektórych spraw wynika z obowi¹-
zuj¹cego przydzia³u czynno�ci, czy te¿ jednostka mo¿e do-
magaæ siê osobnego finansowania za ich wykonanie?

Zgadzam siê z tymi spostrze¿eniami, lecz powiem, ¿e to
jest zjawisko typowe dla tego okresu. Stopniowo sprawy te
bêd¹ siê uk³ada³y coraz lepiej. My�lê, ¿e za przyk³ad s³u¿yæ
mo¿e tu stanowisko Senatu w sprawie wydawnictw uczelnia-
nych. Podjête zosta³y konkretne decyzje dotycz¹ce tego, jaka
czê�æ bud¿etu uczelni przeznaczona zostanie na finansowanie
wydawnictw, w jakim zakresie jednostki ponie�æ winny kosz-
ty finansowania dzia³alno�ci wydawniczej, a tak¿e sk¹d pozy-
skiwaæ na ten cel �rodki. Jak wszystko co nowe, ten system
tak¿e wymaga jednak czasu i sprawdzenia w praktyce. Ka¿da
z jednostek dokonaæ musi analizy w³asnych kosztów i podj¹æ
decyzje co do ich racjonalnego wydatkowania. W efekcie za-
stosowanego przez resort algorytmu finansowania jeden z wy-
dzia³ów znalaz³ siê w nieco korzystniejszej sytuacji od pozo-
sta³ych. Jego wynik finansowy jest plusowy, pozosta³e jed-
nostki maj¹ wynik ujemny. Maj¹c �wiadomo�æ, ¿e jeste�my
dopiero na etapie wdra¿ania, zosta³y zapewnione �rodki na
pokrycie ewentualnego deficytu. Pod jednym wszak¿e warun-

ZMIERZAM DO REALIZACJI PRZYJÊTYCH ZADAÑ
I STARAM SIÊ NIE SKUPIAÆ NAD CODZIENNYMI PROBLEMAMI

Z rektorem Politechniki Opolskiej, prof. Józefem S. Suchym rozmawia Krystyna Duda

kiem. Wydzia³y przygotowaæ musz¹ tzw. programy napraw-
cze. Oznacza to konieczno�æ istotnych zmian, choæby w pro-
porcjach zatrudnienia poszczególnych grup pracowniczych,
liczby kszta³conych studentów i sposobu wydatkowania pie-
niêdzy. Pozytywnym rezultatem koñcowym winien byæ stan,
w którym koszty wydzia³owe nie przewy¿sz¹ wp³ywów. Zda-
jê sobie sprawê, ¿e nieco trudniejsze jest gospodarowanie tymi
�rodkami w tzw. jednostkach centralnych. Chcia³bym przy
okazji zwróciæ uwagê na jedn¹ sprawê, aby nie myliæ ich
z kosztami przeznaczonymi na funkcjonowanie administracji
szko³y, które stanowi¹ niewielk¹ porcjê w ca³ej puli. Jednost-
ki centralne to przecie¿ biblioteka uczelniana � jak wspomnia-
³em � oficyna wydawnicza, s³u¿by techniczne, s³u¿by utrzy-
mania porz¹dku. Stanowi¹ one liczn¹ grupê pracowników,
i jako zespo³y tak¿e wymagaj¹ zreformowanego gospodaro-
wania i zarz¹dzania. Na pewno nie mo¿na oczekiwaæ, ¿e
wszystko zrobiæ mo¿e Senat. Gremium to mo¿e jedynie na-
kre�liæ pewne ogólne ramy dzia³ania ka¿dej jednostki. Wiele
zale¿eæ bêdzie wiêc od ludzi. Od gospodarno�ci szefów po-
szczególnych pionów. Bardzo cieszê siê z tego, ¿e wszyscy
dziekani i dyrektorzy instytutów do problemu decentralizacji
podeszli z wielk¹ powag¹ i zaanga¿owaniem. Widaæ to nie
tylko na posiedzeniach Senatu . Praktycznie ka¿da jednostka
przedstawia propozycje zmian maj¹cych sprostaæ stawianym
wyzwaniom. Ka¿da jednostka intensywnie pracuje nad tym
by lepiej gospodarowaæ �rodkami, które otrzyma³a . Ten stan
napawa optymizmem. Oto wkraczamy w etap demokratycz-
nego zarz¹dzania uczelni¹, co �wietnie wspó³gra z ide¹ pro-
jektu nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym, gdzie kompe-
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tencje dziekanów i dyrektorów instytutów bêd¹ coraz wiêk-
sze, by oni zawiadowali �swoim przedsiêbiorstwem�, a szko-
³a stanowiæ ma jedynie holding, który sumuje bilans poszcze-
gólnych jednostek.

� Obok spraw zwi¹zanych z zarz¹dzaniem uczelni¹, a od-
czuwanych bezpo�rednio przez pracowników, wa¿ne jest tak-
¿e to jak Politechnika Opolska postrzegana jest w skali kra-
ju, w regionie?

Ostatni ranking opublikowany we Wprost, gdzie po raz
pierwszy ujêci zostali�my jako politechnika, choæ wzbudza
wiele kontrowersji, czemu sam oficjalnym pismem dawa³em
wyraz, ukazuje jednak pewn¹ istotn¹ cechê. Ostatnio nast¹pi-
³a kompresja poziomu i standardów kszta³cenia w grupie
uczelni technicznych. W efekcie czego my przenie�li�my siê
z 18 na 15 miejsce, a kilka uczelni zajmuje miejsca ex aequo.
Oznacza to, ¿e zmniejsza siê ró¿nica w poziomie kszta³cenia
pomiêdzy poszczególnymi uczelniami technicznymi. Jest to
dobre zjawisko. Tym bardziej, ¿e zarówno w ministerstwie
jak i w grupie uczelni technicznych � czego wyrazem by³a
uchwa³a podjêta na ostatniej konferencji rektorów uczelni
technicznych � zarysowuje siê tendencja, aby od przysz³ego
roku akademickiego spróbowaæ uruchomiæ system punktowy.
Pozwoli to miêdzy innymi studentom na p³ynne przechodze-
nie z jednej uczelni na drug¹. Umo¿liwi zdobywanie wykszta³-
cenia w kilku, przez siebie wybranych uczelniach. Gdyby re-
alizacja tego projektu siê powiod³a zapewni³by on pe³ne przy-
gotowanie naszego standardu wykszta³cenia do europejskiego
modelu, a do tego przecie¿ jako kraj zmierzamy.

Pójdê dalej, nasz student móg³y czê�æ studiów odbyæ na
uczelni zagranicznej. Politechnika Opolska w niczym od tych
ambitnych projektów nie odstaje, ma³o tego, wykorzystujemy
pewne specyficzne dla naszego regionu mo¿liwo�ci. Mam na
my�li partnersk¹ wspó³pracê naszego regionu z Nadreni¹ Pa-
latynatem, co pozwala na budowanie wielu interesuj¹cych kon-
taktów, je�li nadal bêdziemy województwem. Gdyby mia³o
staæ siê inaczej � poszukamy nowej formu³y tych kontaktów.

� Temat nowego podzia³u administracyjnego kraju, przy-
kuwa uwagê wiêkszo�ci Polaków, zw³aszcza mieszkañców
tych regionów, które straciæ mog¹ status województwa. Jak
w kontek�cie czekaj¹cych zmian widzi Pan Rektor przysz³o�æ
politechniki, gdy¿ wiele osób wyra¿a obawy, czy aby nie od-
bije siê to niekorzystnie dla uczelni?

Przypisuje mi siê optymizm z natury, w tej sprawie tak¿e
go zachowam i odradzam pesymistyczne podej�cie z paru po-
wodów. Po pierwsze: region nie zniknie, niezale¿nie od tego
w jakiej znajdzie siê strukturze administracyjnej. Uczelnia od
lat funkcjonuje w tym regionie. Dobrym przyk³adem na na-
sz¹ obecno�æ w regionie w³a�nie, s¹ tworzone punkty konsul-
tacyjne w Nysie, Kêdzierzynie-Ko�lu, czy ostatni � Klucz-
borku . Niezaprzeczalnym faktem s¹ coraz lepiej rozwijaj¹ce
siê kontakty z przemys³em. Do�æ wspomnieæ o ostatniej wi-
zycie licznej reprezentatywnej grupy przedstawicieli koncer-
nu Daewoo, poszukuj¹cego partnera do wspó³pracy, czy o
ponad 30 jednostek gospodarczych skupionych w Zespole
Akademicko-Gospodarczym, a powo³anym przez Politechni-
kê. Mamy wiêc swoje miejsce w regionie i jest to sprawa
niezale¿na od podzia³ów administracyjnych. Po drugie: póki

co szko³a finansowana jest ze �rodków centralnych, st¹d je-
ste�my zabezpieczeni od tej strony. W przysz³o�ci, gdy finan-
sowanie zejdzie do poziomu powiatów i to powiat dyspono-
wa³ bêdzie finansami, tak¿e nic z³ego staæ siê nam nie powin-
no. Jedynym niebezpieczeñstwem jest � moim zdaniem �
okres przej�ciowy, w którym kompetencje i pieni¹dze znaj-
dowaæ bêd¹ siê w urzêdach wojewódzkich. W takiej sytuacji
utracimy bardzo dobr¹ i blisk¹ wspó³pracê z Urzêdem Woje-
wódzkim w Opolu i stan¹æ bêdziemy musieli w kolejce po
�rodki na przyk³ad na prace inwestycyjne i remontowe, a nie-
zbêdne dla prawid³owego funkcjonowania uczelni. Taka sytu-
acja, w której staliby�my siê petentami w innym urzêdzie
wojewódzkim jest trudna, tym bardziej, ¿e sytuacja finanso-
wa szko³y nie jest najlepsza . G³ówne niebezpieczeñstwo spro-
wadza siê do tego, ¿e omin¹æ mo¿e nas wielka szansa, jaka w
najbli¿szych latach zarysowuje siê przed szkolnictwem wy-
¿szym. Tê szansê tworzy wspania³y uk³ad demograficzny za-
pewniaj¹cy w najbli¿szej dekadzie nap³yw na uczelnie m³o-
dzie¿y z wy¿u demograficznego. W nadchodz¹cych piêciu
latach powinno siê wiêc inwestowaæ w uczelnie. Je�li nie bê-
dziemy w stanie wykorzystaæ tej sytuacji, stracimy wielk¹
szansê, z której zapewne skorzysta wielu.

� Gdyby trzeba by³o podzieliæ wydarzenia ostatnich lat na
dwie grupy � osi¹gniêcia i pora¿ki, to jak wygl¹da³by ten
podzia³?

Po stronie plusów wymieni³bym dobr¹ atmosferê wspó³-
pracy i tego wra¿enia nie s¹ w stanie zatrzeæ drobne spory
czy konflikty, co jest naturalne i ma miejsce wszêdzie tam,
gdzie wspó³pracuj¹ ze sob¹ ludzie. Wszystkich ³¹czy chêæ
budowania dobrej pozycji uczelni i to zarówno studentów jak
i pracowników. W czasie ostatnich piastonaliów dobitnie wi-
daæ by³o jak spo³eczno�æ studencka jest zintegrowana i zaan-
ga¿owana w studenckie ¿ycie. Chce byæ w mie�cie widoczna
i zale¿y jej na dobrym imieniu szko³y. Wiele spraw organiza-
cyjnych, z pozoru drobnych, wyzwala pok³ady energii co do-
bitnie moj¹ tezê potwierdza. Proszê zwróciæ uwagê z jakim
zaanga¿owaniem wydzia³y staraj¹ siê zdobyæ uprawnienia pod-
nosz¹ce ich presti¿, czy instytuty ubiegaj¹c siê o przekszta³-
cenie w wydzia³y. Po stronie plusów umie�ci³bym tak¿e upra-
wian¹ przez naszych pracowników dzia³alno�æ badawczo-na-
ukow¹, czego wynikiem jest sta³y wzrost liczby profesorów,
podnoszenie standardów kszta³cenia itp. Wysoko oceniam tak-
¿e rolê uczelnianego Senatu. W bie¿¹cej kadencji senatorzy
wiêcej czasu po�wiêcaj¹ na prace w komisjach ni¿ na plenar-
ne posiedzenia. Dziêki temu w czasie posiedzeñ jeste�my w
stanie podj¹æ znacznie wiêcej uchwa³, ni¿ gdyby wszystkie
sprawy omawiane by³y gremialnie.

Wrócê jeszcze do spraw zwi¹zanych z kszta³ceniem m³o-
dzie¿y, a zw³aszcza ich liczby przyjmowanej corocznie na stu-
dia. Jak s¹dzê, osi¹gnêli�my w tym zakresie pewien szczyt
mo¿liwo�ci. Liczby 2200 osób przyjmowanych w ostatnich
latach , bez dodatkowych inwestycji nie jeste�my w stanie
przekroczyæ. I my�lê, ¿e nie powinni�my, gdy¿ nie oby³oby
siê to bez szkody na jako�ci kszta³cenia. Stale toczê boje z
ministerstwem, w sprawie budowy tzw. £¹cznika, co zaczyna
przypominaæ trochê przypadek Holendra tu³acza, który wci¹¿
pojawia siê i znika.
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Ostatnio znów jakby siê pojawi³, tzn. zyskali�my kolejne
zapewnienie ministerstwa o planach finansowania. Jest to spra-
wa nagl¹ca i wymagaj¹ca realizacji w najbli¿szych latach.

Natomiast je�li trzeba mówiæ o minusach to trochê ju¿
wspomina³em o problemach lokalowych i finansowych, z któ-
rymi ostatnio siê borykamy. Brakuje nam sal dydaktycznych
� na szczê�cie uda³o siê do�æ ju¿ zaawansowaæ adaptacjê sal
w nowym budynku dla Instytutu Zarz¹dzania, co powinno
nieco ten g³ód miejsca z³agodziæ. Nie bêdê ju¿ wraca³ do pro-
blemu pieniêdzy, bo nudzi ju¿ pewnie wszystkich.

Chcia³bym dodaæ tylko jedno zdanie. Ju¿ w zesz³ym roku
stwierdzi³em, ¿e je�li dotacja przyznana zostanie na pozio-
mie tak niskim, jak deklarowano, (a w rzeczywisto�ci by³a
ona jeszcze ni¿sza) to rektorzy powinni podaæ siê do dymisji.
Nie ma bowiem mo¿liwo�ci zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
przy takim finansowaniu. Tak niskie nak³ady wywo³a³y w �ro-
dowisku wiele protestów, deklaracji, oficjalnych stanowisk itp.
Tylko wiara w skuteczno�æ tego typu dzia³añ, zw³aszcza ar-
tyku³owanych przez polityków i parlamentarzystów pozwala
kontynuowaæ tê trudn¹ pracê i mieæ nadziejê, i¿ za krótki
stosunkowo czas bêdziemy mogli stwierdziæ, i¿ warto by³o
poczekaæ i przemêczyæ ten niezwykle trudny etap. Gdyby tak
siê nie sta³o, czarno widzê przysz³o�æ szkolnictwa i nauki.

Kontynuujmy wiêc ton minorowy. Mimo i¿ wiele zmieni³o
siê na korzy�æ, nadal brakuje nam najwy¿ej kwalifikowanej
kadry samodzielnych pracowników naukowych, co w efekcie
sprawia, ¿e nadal nie posiadamy w pe³ni akademickich upraw-
nieñ, czyli prawa do nadawania stopnia doktora habilitowane-
go na przynajmniej jednym z wydzia³ów. W kraju powstaj¹
wy¿sze szko³y zawodowe, które wkrótce bêd¹ d¹¿y³y do zdo-
bycia uprawnieñ do nadawania stopnia magistra. Pe³nia praw
akademickich w tym kontek�cie jest nam bardzo potrzebna.

Drobnych k³opotów dnia codziennego staram siê nie do-
strzegaæ. Nie le¿y w mojej naturze gromadzenie szeregu nie-
powodzeñ a¿ do stanu, w którym wzbiera w�ciek³o�æ. Dlate-
go staram siê nie skupiaæ na niepowodzeniach. Po dwóch la-
tach stwierdziæ mogê, ¿e realizacja powziêtych za³o¿eñ jest
trudna, a nawet trudniejsza ni¿ pierwotnie s¹dzi³em. Wiem
jednak, ¿e nie da siê unikn¹æ trudno�ci i niepowodzeñ, dlate-
go staram siê przej�æ nad tym do porz¹dku i w miarê mo¿li-
wo�ci osi¹gaæ cele, które sobie postawi³em.

� Piastuj¹c stanowisko rektora sta³ siê Pan osob¹ publicz-
n¹ i jako osoba publiczna podlega Pan publicznej ocenie.
Vox populi ma swoje prawa i w imieniu tych pracowników,
którzy nie maj¹ okazji lub odwagi chcia³abym zapytaæ o kil-
ka spraw, które wywo³uj¹ ró¿norodne komentarze, i kontro-
wersyjne oceny. Do takich zaliczyæ mo¿na choæby kupno
nowego samochodu, wystrój biur rektora i prorektorów, tym
bardziej, ¿e ze wszystkich stron s³yszy siê wci¹¿ o katastrofal-
nie niskich nak³adach na naukê, i braku �rodków na nie-
zbêdne inwestycje?

Bardzo dobrze, ¿e postawione zosta³o takie pytanie, gdy¿
uwa¿am przep³yw informacji za rzecz podstawow¹. Wiele
spraw urastaj¹cych do rangi problemów, nigdy problemami
by siê nie sta³o, gdyby odpowiednia informacja szybko dotar-
³a do zainteresowanych.

Zacznê mo¿e od spraw remontu wspomnianych pomiesz-
czeñ. To zrealizowane zosta³o w ubieg³ym roku, który pod
wzglêdem inwestycyjno-remontowym by³ wyj¹tkowo korzyst-
ny. Do uczelni wp³ynê³o du¿o dodatkowych �rodków � nie-
skromnie dodam, ¿e dziêki osobistym zabiegom � co umo¿li-
wi³o sfinansowanie prac remontowych. Gdyby uda³o nam siê
w bie¿¹cym roku zdobyæ �rodki na podobnym poziomie, byli-
by�my nieomal szczê�liwi. Wspomniane zabiegi to tak¿e nie-
zliczone wyjazdy, co oznacza ok. 90 tysiêcy przejechanych
kilometrów samochodem s³u¿bowym. Jedn¹ sprawê nale¿y
sobie postawiæ jasno � do czego s³u¿y s³u¿bowe auto? Czy
ma staæ i zdobiæ front budynku rektoratu, czy s³u¿yæ do pra-
cy. Mnie nie interesuje pierwsze rozwi¹zanie. Samochód by³
w ci¹g³ym ruchu, jak wspomnia³em w ubieg³ym roku mia³
90 tys. km przebiegu, a w ogóle na liczniku by³o ju¿ blisko
150 tys. km. Pojawi³ siê wiêc problem, czy eksploatowaæ go
nadal ryzykuj¹c kosztowne nak³ady na ewentualne remonty,
czy zmieniæ sposób jego u¿ytkowania. Po wnikliwej analizie
podjêli�my decyzjê, aby jeszcze w ramach kontyngentu i z
zachowaniem procedury przetargowej kupiæ nowy samochód,
a dotychczas u¿ywany samochód rektora przeznaczyæ do jazd
lokalnych. �Wygospodarowany� tym sposobem samochód
polonez mogli�my przekazaæ do Zak³adu Samochodów. Ta
decyzja wywo³a³a du¿e zadowolenie w�ród pracowników tej
jednostki. Okaza³o siê, ¿e silnik wozu jest taki sam jak za-
instalowany na hamowni, co daje mo¿liwo�æ wszechstronnych
badañ i testów. Na marginesie, zauwa¿yli to i z du¿ym zado-
woleniem przyjêli ten fakt przedstawiciele Daewoo w czasie
niedawnej wizyty w uczelni. Wa¿ne jest, ¿e studenci mog¹
kszta³ciæ siê nie na relikcie, lecz na aktualnie u¿ywanym mo-
delu. Kilka pieczeni uda³o nam siê upiec na jednym ogniu.
Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e nowy samochód to pojazd dobry i
efektowny, a da³o siê go kupiæ za bardzo korzystn¹ cenê. Przez
najbli¿sze dwa lub trzy lata cenê zapewne ten model utrzy-
ma, a po tym okresie mo¿na bêdzie go sprzedaæ równie ko-
rzystnie. Na marginesie dodam jeszcze, ¿e wszystkie rozwa-
¿ania dotycz¹ce zakupu wozu dokonywane by³y w czasie, gdy
resort przedstawi³ na pierwsz¹ przymiarkê dotacji. By³a ona
znacznie korzystniejsza od tego, co pó�niej otrzymali�my.
Mówi¹c brutalnie zostali�my przez ministerstwo trochê oszu-
kani, poniewa¿ do lutego br. aktualna by³a informacja o znacz-
nie wy¿szej dotacji, a jej prawdziw¹ wysoko�æ poznali�my
dopiero w momencie przekazania. Sytuacja takiej niepewno-
�ci utrudnia opracowanie nawet prowizorium bud¿etowego.
Nie chcia³bym jednak znów uderzaæ w ton lamentliwy. Pod-
sumowuj¹c tê sprawê dodam jeszcze, ¿e samochód jest na-
rzêdziem pracy, które musi byæ intensywnie eksploatowane,
gdy¿ to mo¿e przynie�æ �rodki szkole. Gdyby przy pomocy
tego wozu uda³o siê uzyskaæ tyle co uda³o siê korzystaj¹c
z poprzedniego � staæ nas by³oby na zakup kilkunastu podob-
nych wozów.

� Jak przedstawiaj¹ siê plany na kolejny rok akademicki?
Naturalnie, nie usiedzia³bym spokojnie nie planuj¹c cze-

go� nowego. Pierwsze wa¿ne przedsiêwziêcie, do realizacji
którego przymierzamy siê od jakiego� czasu, odbêdzie siê
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w marcu przysz³ego roku. S¹ to targi naukowo-edukacyjne
organizowane pod szyldem naszej Uczelni oraz Regionalnego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii, adresowane g³ów-
nie do ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Wyobra¿am je so-
bie nastêpuj¹co. Poszczególne katedry przygotuj¹ w³asne sto-
iska, na których demonstrowaæ bêd¹ technologie czy propo-
zycje przeznaczone do wdro¿enia zarówno w du¿ym przemy-
�le, jak i w ma³ych przedsiêbiorstwach. Centrum innowacji
zapewni obs³ugê w postaci specjalistów, którzy doradz¹ jak
zdobyæ �rodki , skontaktowaæ siê z gmin¹, wdro¿yæ technolo-
giê itp. Obecne bêd¹ tak¿e banki. Patronat honorowy nad
imprez¹ ju¿ teraz zapewni³ nam minister M. Handke, prze-
wodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych, wojewoda opolski.

Zapowiada siê wiêc impreza spektakularna, maj¹ca przedsta-
wiæ nas jako prê¿ny o�rodek naukowy.

Poza tym odbêdzie siê jeszcze ca³y szereg konferencji or-
ganizowanych przez wydzia³y i instytuty, w tym kilka o ran-
dze miêdzynarodowej. My�lê, ¿e nied³ugo dojdzie te¿ do prze-
kszta³cenia obecnego instytutu w Wydzia³ Wychowania Fizycz-
nego i Fizjoterapii oraz Instytutu Zarz¹dzania w samodzieln¹
jednostkê na prawach wydzia³u, b¹d� przyjêta zostanie jaka�
nowa formu³a wydzia³u. To otwiera du¿e szanse obu jednost-
kom, poszerza ofertê i podnosi standardy prowadzonego przez
nasz¹ uczelniê kszta³cenia, a do tego przecie¿ zmierzamy.
My�lê, ¿e to s¹ g³ówne za³o¿enia i plany, które stoj¹ przed
uczelni¹ w najbli¿szym czasie.

� Dziêkujê za rozmowê.

Z KALENDZ KALENDZ KALENDZ KALENDZ KALENDARZA REKTARZA REKTARZA REKTARZA REKTARZA REKTORAORAORAORAORA

¢ 19.05. rektor by³ go�ciem studentów podczas Stu-
denckiej Wiosny Kulturalnej Piastonalia �98.

¢ 22.05. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii, Katedra In¿ynierii Produkcji zorganizowa³y
seminarium pt. Technologie informatyczne w przygoto-
waniu i zarz¹dzaniu produkcj¹, w którym uczestniczy³
rektor.

¢ 27.05. na zaproszenie rektora grupa in¿ynierów z DA-
EWOO-FSO Motor Co. wraz z dyrektorem zespo³u pro-
jektowego Hyo Ryang Kim i kierownikiem zespo³u ba-
dawczego ds. nadwozia Gyu Man Kim zwiedza³a uczel-
niê. Celem wizyty by³o nawi¹zanie wspó³pracy oraz z³o-
¿enie propozycji zatrudnienia naszych absolwentów w
DAEWOO � FSO.

¢ 29.05. w Sali Senatu PO odby³o siê wyjazdowe po-
siedzenie Komitetu Metalurgii PAN � omawiano m. in.
sytuacjê polskiej bran¿y odlewniczej, sponsorem poczê-
stunku by³ prezes Odlewni Polskich S.A. w Kielcach mgr
in¿. Bogus³aw Peczela.

¢ 2.06. odby³o siê w Krakowie posiedzenie Zarz¹-
du G³ównego STOP, którego prezesem jest prof. J.
S. Suchy.

¢ Od 3.06. do 6.06. w Polanicy Zdroju mia³a miejsce II
miêdzynarodowa konferencja Cast Composites�98, któ-
rej organizatorem jest Katedra Materia³oznawstwa i
Technologii  Bezwiórowych pod przewodnictwem prof.
J. S. Suchego.

¢ 9.06. rektor wyst¹pi³ w Bielsku � Bia³ej na  VI Forum
Energetyków GRE�98 �Pod Szyndzielni¹�.

¢ 10.06 w Sali Senatu odby³o siê spotkanie w³adz uczel-
ni, dyrekcji IWFiF z cz³onkami sekcji p³ywackiej AZS, sek-
cji ska³kowej, pi³ki siatkowej, pi³ki rêcznej.

¢ 20.06. rektor wzi¹³ udzia³ w obchodach 50-lecia Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Gogolinie.

¢ 22.06. w sali im. Karola Musio³a w opolskim Ratuszu
odby³o siê uroczyste spotkanie z najlepszymi uczniami
oraz laureatami olimpiad przedmiotowych pod has³em
�Opolskie Or³y�98�, w którym na zaproszenie prezydenta
Leszka Pogana uczestniczy³  rektor J. S. Suchy.

¢ 23.06. w Kamieniu �l¹skim mia³o miejsce uroczyste
seminarium  Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Prze-
mys³owej zwi¹zanej z 70. rocznic¹ urodzin prof. W³odzi-
mierza Kotowskiego.

¢ Od 26.06 do 4.07. prof. J. S. Suchy bra³ udzia³ w Fo-
urth World Congress on Computational Mechanics w Bu-
enos Aires.
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§ 1
Regulamin niniejszy okre�la warunki przyznawania, zasa-

dy sk³adania i rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród
ze specjalnego funduszu nagród pracownikom Uczelni nie
bêd¹cym nauczycielami akademickimi.

§ 2
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznaje siê

pracownikom Uczelni za szczególne zas³ugi i osi¹gniête efekty
na swoim stanowisku pracy, a mianowicie:

a) za szczególne przyczynianie siê do wykonywania zadañ
na stanowisku pracy oraz w jednostkach organizacyjnych
Uczelni,

b) za wzorowe wype³nianie obowi¹zków i korzystne wy-
ró¿nianie siê w procesie �wiadczenia pracy,

c) za przejawianie inicjatywy i samodzielno�ci w pracy.
2. Rektor przyznaje nagrody indywidualne I i II stopnia.
3. Podstaw¹ przyznania nagrody jest umotywowany wnio-

sek prze³o¿onego, zaopiniowany przez: dziekanów, dyrekto-
rów instytutów, dyrektora administracyjnego.

4. Wysoko�æ nagrody I i II stopnia ustala Rektor.
5. Wnioski o nagrody JMRektora, indywidualne I i II stop-

nia opiniuje komisja ds. nagród w sk³adzie:
� prorektor ds. nauki � przewodnicz¹cy
� dyrektor administracyjny
� przedstawiciele zwi¹zków zawodowych.

6. Nagroda nie mo¿e byæ przyznana pracownikowi, który
otrzyma³ karê regulaminow¹ w okresie, za jaki nagroda jest
przyznawana.

§ 3
1. Kwestor PO dokonuje corocznie naliczenia specjalnego

funduszu nagród w wysoko�ci odpisu przewidzianego ustaw¹
o szkolnictwie wy¿szym od planowanych rocznych wynagro-
dzeñ osobowych.

2. Z funduszu nagród JMRektora, wydziela siê warto�æ 27
nagród II stopnia zwanych dalej �jednostkami�.

3. Fundusz o warto�ci 27 jednostek oddaje siê do dyspozy-
cji dziekanów, dyrektorów instytutów, dyrektora administra-
cyjnego nastêpuj¹co:

a) dziekani wydzia³ów i dyrektorzy instytutów - 15
b) dyrektor administracyjny - 12.
4. Po zaopiniowaniu wniosków przez komisjê ds. nagród,

dziekani i dyrektorzy instytutów oraz dyrektor administracyj-
ny uzyskuj¹ mo¿liwo�æ zaproponowania dodatkowych nagród
JMRektora, dla wytypowanych przez siebie osób.

5. Dziekani wydzia³ów i dyrektorzy instytutów oraz dy-
rektor administracyjny maj¹ mo¿liwo�æ wzajemnego przeka-
zywania sobie �jednostek� w rozliczeniu kilkuletnim.

§ 4
1. Termin sk³adania wniosków o nagrodê rektorsk¹ up³y-

wa z dniem 01 wrze�nia ka¿dego roku.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych (dziekani, dyrek-

torzy instytutów, dyrektor administracyjny) sk³adaj¹ wnioski
w dziale kadr i spraw socjalnych.

3. Imienny wykaz osób nagrodzonych zostaje podany do
publicznej wiadomo�ci na tablicy og³oszeñ biura rektora.

Regulamin jest za³¹cznikiem do zarz¹dzenia rektora nr 16/
98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. i wchodzi w ¿ycie z dniem pod-
pisania.

❍ W maju prof. Wojciech Skowroñski, prorektor ds. nauki
uczestniczy³ w organizowanej przez Komitet Badañ Nauko-
wych konferencji Nauka�98, a bezpo�rednio po tym w spo-
tkaniu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej dla prezentacji programu SOCRATES-ERASMUS. Ob-
szerne materia³y na ten temat dostêpne s¹ w Dziale Nauki i
Wspó³pracy z Zagranic¹.

❍ Prorektor Wojciech Skowroñski 16 maja wzi¹³ udzia³ w
uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której cz³onek honoro-
wy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Wielfrid
Böhm przekaza³ miastu flagê honorow¹ rady, natomiast 23
maja w uroczysto�ciach inauguruj¹cych �Dni Francuskie w
Opolu�.

❍ Podziêkowania, podpisane przez dyrektora Szko³y Towa-
rzystwa Alternatywnego Kszta³cenia - pani¹ Beatê Malisz-

kiewicz oraz prezesa TAK - pani¹ dr Barbarê Weigl, za za-
interesowanie i pomoc okazan¹ szkole po powodzi, z³o¿ono
na rêce prorektora Wojciecha Skowroñskiego.

❍ 3 czerwca prof. W. Skowroñski, w zastêpstwie JMRektora
uczestniczy³ w spotkaniu rektorów uczelni Wroc³awia i Opo-
la z Ministrem Edukacji Narodowej, prof. Miros³awem
Handke. Dyskutowano na temat nowego prawa o szkolnic-
twie wy¿szym, które przedstawione zostanie �rodowisku aka-
demickiemu w ostatnich dniach czerwca.

❍ W dniu 4 czerwca prorektor ds. nauki wzi¹³ udzia³ w otwar-
ciu II targów pomocy powodzianom, które odby³y siê w hali
Okr¹glak, a dzieñ pó�niej w uroczysto�ci z okazji 50-lecia
Zak³adów Azotowych Kêdzierzyn S.A.

opracowa³a ECz
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Wyjazdowe posiedzenie plenarne Komitetu Metalurgii Pol-
skiej Akademii Nauk odby³o siê w Politechnice Opolskiej w
dniu 29 maja br. Jego inicjatorem by³ rektor Józef S. Suchy,
który jest cz³onkiem wspomnianego gremium. W posiedze-
niu wziêli udzia³ tak¿e � poza statutowym sk³adem � prezes
Grupy Kapita³owej Odlewnie Polskie S.A. Bogus³aw Pecze-
la, natomiast Politechnikê Opolsk¹ reprezentowa³ prorektor
ds. nauki Wojciech Skowroñski, obecni byli te¿ pracownicy
Katedry Materia³oznawstwa i Technologii Bezwiórowych.
Gospodarz, J. Suchy zaprosi³ równie¿ na posiedzenie redak-
torów od niedawna wydawanego Miesiêcznika Gospodarcze-
go � Nowy Przemys³ z Katowic.

Merytoryczne spotkanie poprzedzi³a konferencja prasowa,
w trakcie której w sprawy zwi¹zane z bran¿¹ odlewnicz¹
wprowadzali dziennikarzy prezes B. Peczela oraz prof. Józef
Zasadziñski, przewodnicz¹cy Komisji Metalurgii.

J. Suchy wprowadzi³ dziennikarzy w tok kszta³cenia in¿y-
nierów z bran¿y odlewniczej. Specjalist¹ w tej dziedzinie zo-
staæ mo¿na studiuj¹c na jedynym w kraju Wydziale Odlewni-
czym, który jest w AGH, a tak¿e na kilku uczelniach tech-
nicznych, gdzie prowadzone s¹ wydzia³y metalurgiczne, b¹d�
� jak to ma miejsce w uczelni opolskiej � podejmuj¹c studia
na wydziale mechanicznym ze specjalno�ci¹ odlewnicz¹. Pre-
zes Peczela udowadnia³, ¿e bran¿a ta mo¿e przynosiæ zyski i
byæ bardzo rozwojowa, pod warunkiem umiejêtnego zarz¹-
dzania firm¹, czego przyk³adem s¹ Odlewnie Polskie. Zapo-
trzebowanie nowoczesnego przemys³u na specjalistów tej bran-
¿y jest bardzo du¿e i tendencja ta utrzymywaæ bêdzie siê przez
parê lat.

 Na program posiedzenia z³o¿y³ siê referat naukowy prof.
J. Suchego pt. �Sytuacja w bran¿y odlewniczej w Polsce�,
który prezentujemy poni¿ej. Wyst¹pili tak¿e prezes Odlewni
Polskich przedstawiaj¹c w zwiêz³ej formie podstawowe za-
gadnienia wynikaj¹ce z kierowania firm¹ skupiaj¹c¹ 6 zak³a-
dów, zatrudniaj¹c¹ 3000 pracowników, dysponuj¹c¹ w³asnym
biurem operacji kapita³owych oraz instytutem , który nie pro-
wadzi jednak dzia³alno�ci stricte naukowej, lecz nastawiony
jest g³ównie na badania ró¿nych rozwi¹zañ technologicznych,
wdra¿anie symulacji komputerowych, badanie nowoczesnych
tworzyw itp.

Uwagê obecnych zaprz¹ta³y tak¿e sprawy projektów za-
mawianych przygotowywanych aktualnie przez niektóre ze-
spo³y, ich wdro¿eñ w praktyce, finansowania itp.

 Przewodnicz¹cy J. Zasadziñski referuj¹c sprawy bie¿¹ce
zaprezentowa³ dwa wnioski o nagrodê wydzia³u IV PAN przy-
znawan¹ przede wszystkim za wybitne prace habilitacyjne i cy-
kle publikacji. Warto odnotowaæ, ¿e w tym roku w�ród pre-
tendentów do tego presti¿owego wyró¿nienia znalaz³ siê pra-
cownik naukowy naszej Uczelni � Stanis³aw Król z Katedry
Materia³oznawstwa i Technologii Bezwiórowych Wydzia³u
Mechanicznego. Programowe wyst¹pienia i prezentacje sta³y
siê podstaw¹ do interesuj¹cej dyskusji zamykaj¹cej tê czê�æ
spotkania PAN-owskiego.

Na zakoñczenie nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e wszyscy uczest-
nicy przyjêci zostali w miejskim ratuszu przez prezydenta
miasta Leszka Pogana i przewodnicz¹cego miejskiej rady
Andrzeja Namys³ê, gdzie wykwintnym koktajlem podj¹³ ze-
branych prezes Bogus³aw Peczela.

Posiedzenie wyjazdowe by³o ostatnim spotkaniem przed
planowan¹ na wrzesieñ konferencj¹ sprawozdawcz¹ Komitetu.

kd

KOMITET METALURGII PAN OBRADOWA£ W OPOLU

Nowy parking

W dn. 16.06.1998 odby³o siê uroczyste otwarcie budowy parkingu
Oleska-Miko³ajczyka. Organizatorem spotkania by³ Rektor Politechniki
Opolskiej prof. J. S. Suchy oraz przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komi-
tetu Budowy Parkingu Jerzy Zaj¹c.

Zaproszono przedstawicieli w³adz miejskich - z prezydentem Opola
L. Poganem, przewodnicz¹cym Rady Miasta A. Namys³o i dyrek-
torem Miejskiego Zarz¹du Dróg pani¹ L. Tomsza. Sponsorów repre-
zentowa³ prezes GÓRABET A. Jankowski. Byli tak¿e Rektor, prorek-
torzy, dyrektor i kwestor.

Przedstawiciel wykonawcy robót � firma LOBBE OPOLE chce za-
koñczyæ ca³e przedsiêwziêcie do koñca wrze�nia bie¿¹cego roku. Wg
wyceny z czerwca 1997 r. koszt budowy powinien siê zamkn¹æ kwot¹
426 000,00 z³, z czego czê�æ jest finansowana przez Zarz¹d Miasta,
a czê�æ pochodzi ze �rodków zebranych przez przewodnicz¹cego
Spo³ecznego Komitetu.

Mam nadziejê, ¿e budowa parkingu rozwi¹¿e problem parkowania
samochodów przez go�ci Uczelni, pracowników i studentów. Znajdzie
siê tu bowiem miejsce dla ok. 150 samochodów. Miejsca do parkowa-
nia bêd¹ wy³o¿one kostk¹ brukow¹.

¯ycz¹c przysz³ym u¿ytkownikom bezkolizyjnego parkowania pozo-
stajê z szacunkiem

J. Zaj¹c

fot. W. Brzeszczak
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W kwietniowym wydaniu Wiadomo�ci Uczelnianych informowa-
li�my Czytelników o powstaniu Klubu Absolwenta WSI w Opolu. Ini-
cjatywa rozwija siê i nabiera rumieñców. 21 maja br. spotkali cz³on-
kowie komitetu zajmuj¹cego siê organizacj¹ zjazdu absolwentów
WSI-Politechniki Opolskiej.

We wstêpnych ustaleniach zadecydowano o terminie. Zjazd za-
planowany zosta³ w dniach 25�26 czerwca 1999 roku. Trwaj¹
prace nad szczegó³ami. O ich wynikach informowaæ bêdziemy na
bie¿¹co zainteresowanych.
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1. Wprowadzenie

Rozwój przemys³u hutniczego jest �ci�le powi¹zany z dzie-
jami �l¹ska Opolskiego. Historia zawodu hutnika w naszym
regionie obfituje w kontakty z Krakowem i innymi polskimi
miastami. Przyk³adem niech bêdzie balustrada prezbiterium
Ko�cio³a Mariackiego, wykonana w odlewni w Nysie w XVII
w., wg projektu i modeli wykonanych w Krakowie.

Najstarszymi odlewami ¿eliwnymi w naszym regionie s¹
tzw. p³yty opolskie � p³yty epitafijne w ko�cio³ach Opola,
Strzelec Opolskich, Ko�la i wielu innych. Rozwój przemys³u
hutniczego i odlewniczego nast¹pi³ po w³¹czeniu �l¹ska do
Prus. Wówczas za³o¿ono np. Hutê �Ma³apanew�. Odrêbny
obszar dzia³alno�ci to odlewnictwo dzwonów, zw³aszcza w
Nysie istnia³ wa¿ny o�rodek produkcji takich odlewów.

Obecnie w województwie opolskim funkcjonuje kilka od-
lewni, z których najwiêksza to Huta �Ma³apanew�. Istniej¹
tak¿e odlewnie ¿eliwa w Nysie oraz w Zawadzkiem (czê�æ
Huty �Andrzej�). Niepo�ledni¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e ma³e
prywatne odlewnie, zw³aszcza metali nie¿elaznych, zlokali-
zowane np. w Opolu.

Po g³êbokim kryzysie bran¿y, jaki mia³ miejsce w Polsce
w latach 80,. zaostrzonym przez postêpuj¹ce zmiany poli-
tyczno-ekonomiczne, obserwuje siê obecnie w gospodarce
�wiatowej stopniowy wzrost produkcji odlewów z wyra�nymi
zmianami w jej strukturze i metodach wytwarzania.

£¹czna �wiatowa produkcja odlewów kszta³tuje siê obec-
nie na poziomie oko³o 70 mln ton. Udzia³ Polski to oko³o 900
tys. ton. W koñcu lat siedemdziesi¹tych odlewnie polskie pro-
dukowa³y oko³o 2,6 mln ton, jednak¿e gros tej produkcji sta-
nowi³y wlewnice, p³yty podwlewnicowe, produkcja zbroje-
niowa i elementy budowlane o niskim standardzie.

Na prze³omie lat 70/80 w wiêkszo�ci krajów Europy Za-
chodniej przeprowadzono procesy restrukturyzacyjne. Ich re-
zultatem jest, m.in. :

� wysoki stopieñ specjalizacji,
� preferencje dla odlewów skomplikowanych o wysokich

wymaganiach jako�ciowych,
� wykorzystanie nowoczesnych technologii,
� integracja z najwa¿niejszymi klientami (wspó³praca przy

projektowaniu i zapewnieniu jako�ci),
� tworzenie kolektywnych form wspó³pracy z innymi

odlewniami, aby lepiej wykorzystaæ inwestycje.
Wykorzystanie tych do�wiadczeñ i umiejêtne wpisanie siê

w potrzeby rynku stwarzaj¹ realne szanse dalszego rozwoju
dla polskich odlewni. Na pewno zanika rynek zagraniczny
tanich odlewów o niskich wymaganiach jako�ciowych, gdy¿
konkurencja takich krajów, jak: Ukraina, Rosja, Chiny i Tur-
cja w produkowaniu i dostarczaniu tych odlewów jest bardzo
powa¿na.

Szereg zalet technologii odlewniczych, w tym dobre go-
spodarowanie materia³em, przy jednoczesnym poszanowaniu
�rodowiska, czyni¹ z nich bardzo nowoczesny sposób wytwa-
rzania czê�ci maszyn i urz¹dzeñ.

Mo¿na wiêc spodziewaæ siê w najbli¿szych latach wzrostu
produkcji krajowego przemys³u odlewniczego do poziomu
oko³o 1 mln ton rocznie.

2. Aktualna struktura
polskiego odlewnictwa

Udzia³ poszczególnych stopów w produkcji odlewniczej
w kraju ró¿ni siê nieco od �rednich warto�ci �wiatowych. ̄ e-
liwo szare to oko³o 79% produkcji przy 77,9% w �wiecie,
przy czym dominuj¹c¹ form¹ struktury staje siê tam ¿eliwo
sferoidalne (w Polsce 14,8%, we Francji 47,5%, w Niem-
czech 34,4%, w USA 40,4%). ¯eliwo ci¹gliwe w Polsce to
3% produkcji � w �wiecie ~1,8%, staliwo odpowiednio:
10,5% i 8%.

Najwiêksze dysproporcje wystêpuj¹ w produkcji odlewów
ze stopów metali nie¿elaznych. W kraju 7,5%, w �wiecie
12,3%. Nowo�ci¹ jest wprowadzenie takiego tworzywa jak
¿eliwo ADi (Austempered Ductile Iron) o bardzo dobrych
w³a�ciwo�ciach wytrzyma³o�ciowych (~1800 MPa) oraz two-
rzyw kompozytowych.

Odlewnictwo nale¿y do bran¿ o du¿ym rozproszeniu. Obec-
nie funkcjonuje w Polsce oko³o 300 odlewni oraz ponad 100
zak³adów rzemie�lniczych, wykonuj¹cych wyroby artystycz-
ne, zdobnicze i dora�nie remontowe. Pe³n¹ ocen¹ statystycz-
n¹ objêto jednak jedynie 120 zak³adów, przy czym ich pro-
dukcja stanowi oko³o 80% krajowego potencja³u.

Do�æ zró¿nicowana jest tak¿e struktura w³asno�ciowa pol-
skich odlewni, kszta³tuj¹c siê nastêpuj¹co (wg danych na
31.12.1996) :

� 31% odlewni prywatnych,
� 26,6% przedsiêbiorstw pañstwowych (w tym jedno-

osobowe spó³ki Skarbu Pañstwa),
� 22,5% spó³ek akcyjnych,
� 14% spó³ek z o.o.,
� 3,4% spó³dzielni,
� 2,5% odlewni w likwidacji.
Widaæ wiêc, i¿ bran¿a ta znajduje siê w trakcie procesów

prywatyzacyjnych, jednak sytuacjê komplikuje fakt ró¿nego
stopnia niezale¿no�ci zak³adów odlewniczych. Czêsto stano-
wi¹ one wydzia³y �ci�le zwi¹zane (wg pierwotnej koncepcji
organizacyjnej) z macierzystym przedsiêbiorstwem. Ogrom-
ne zró¿nicowanie zaobserwowaæ mo¿na tak¿e w stopniu wy-
korzystania mocy produkcyjnych i produktywno�ci.

Istniej¹ zarówno zak³ady pracuj¹ce na niepe³n¹ jedn¹ zmia-
nê, jak i takie, które pracuj¹ w ruchu ci¹g³ym. Wydajno�æ
pracy w odlewniach stopów ¿elaza wynosi od 10 do 150 ton
na robotnika rocznie. W odlewniach metali nie¿elaznych
wska�nik ten obejmuje przedzia³ od 3 do 45 ton na robotnika
rocznie. Dane te ukazuj¹ skalê problemów, stoj¹cych przed
instytucjami i osobami zainteresowanymi procesami restruk-
turyzacji polskiego odlewnictwa.

SYTUACJA BRAN¯Y ODLEWNICZEJ W POLSCE
Referat wyg³oszony podczas zebrania Komitetu Metalurgii PAN w Opolu w dniu 29.05.1998, opracowali: Z. Górny, J. S. Suchy
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3. Technologiczne aspekty
restrukturyzacji odlewnictwa

Niebagateln¹ rolê w powodzeniu procesów restrukturyza-
cji odlewnictwa ma umiejêtne wykorzystanie nowoczesnych
technologii, narzêdzi informatycznych i metod zarz¹dzania.
Problematyka ta jest istotna dla ca³ej Europy �rodkowo-
Wschodniej, dlatego te¿ na najbli¿szym kongresie �wiatowym
odlewnictwa w Budapeszcie zorganizowane zostanie specjal-
ne forum techniczne po�wiêcone tylko takiemu ujêciu zagad-
nieñ restrukturyzacji.

Budowanie modelu odlewni klienckiej, reaguj¹cej szybko
na skomplikowane i zró¿nicowane zamówienia, wymaga sze-
rokiego stosowania metod wspomagania komputerowego. Pro-
jektowanie zespo³u modelu i formy, ocena przebiegu krzep-
niêcia odlewu za pomoc¹ algorytmów symulacyjnych, przy-
gotowanie technologii a¿ po szybkie wykonanie prototypu
(Rapid prototyping) mo¿e byæ w ca³o�ci obs³ugiwane przez
systemy informatyczne. Wymaga to wielu dzia³añ, w tym edu-
kacyjnych i organizacyjnych. Polskie �rodowisko naukowe i
in¿ynierskie wydaje siê przygotowane do podjêcia takiego
zadania.

Oko³o 90% odlewów wykonuje siê w formach piaskowych,
zawieraj¹cych piaski, spoiwa oraz dodatki specjalne. Organi-
zacja dostaw kwarcowych piasków p³ukanych i selekcjonowa-
nych stoi na dobrym �wiatowym poziomie, natomiast bentoni-
ty krajowe (III- i IV-rzêdowe) nie nale¿¹ do najlepszych i mu-
sz¹ byæ uzupe³nione importowanymi. W zakresie spoiw rdze-
niowych organicznych, a wiêc opartych na ¿ywicach fenolo-
wych, mocznikowych czy furanowych, krajowe dostawy s¹
porównywalne pod wzglêdem w³a�ciwo�ci, a konkurencyjne
cenowo w stosunku do dostêpnych na rynkach �wiatowych.

Natomiast zgodnie z tendencjami �wiatowymi jeste�my
obecnie w trakcie wdra¿ania na bardzo szerok¹ skalê nowo-
czesnych procesów wi¹zania materia³ów formierskich na zim-
no, tzw. procesu cold box. Wymagana tu bêdzie wspó³praca
z najlepszymi firmami �wiatowymi, ale ogromne zapotrze-
bowanie przemys³u motoryzacyjnego na odlewy wykonane w
takich formach stanowi wystarczaj¹c¹ motywacjê do dzia³añ
badawczych i inwestycyjnych.

W tym miejscu warto wspomnieæ o potrzebie doskonale-
nia aparatury kontrolno � pomiarowej do badania mas for-
mierskich. Polska jest jednym z nielicznych krajów wytwa-
rzaj¹cych tak¹ aparaturê. Obok szwajcarskich urz¹dzeñ G.
Fischera i amerykañskich H. Dieterta produkty polskie mog¹
nadal byæ, po ich dostosowaniu do wymogów ISO i EN, ce-
nione na rynkach �wiatowych.

W infrastrukturze odlewnictwa znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹
maszyny i urz¹dzenia odlewnicze. Krajowa baza czterech spe-
cjalistycznych zak³adów budowy maszyn odlewniczych (DZM
� Nowa Sól, FMD � Kraków, FUMOS � Skierniewice, PE-
MOD � My�lenice), a tak¿e producenci pieców ZAM Kêty,
Elterma �wiebodzin i huta �Zabrze� w wyniku d³ugiego okre-
su dekoniunktury z trudem utrzymuj¹ siê na rynku. W rezul-
tacie w wiêkszo�ci dzia³añ modernizacyjnych stosuje siê urz¹-
dzenia i maszyny importowane.

Spraw¹ niezwyk³ej wagi dla funkcjonowania polskiego
przemys³u na rynkach miêdzynarodowych jest certyfikacja w
systemie ISO 9000 i innych. Obecnie kilkadziesi¹t odlewni,
samodzielnych lub stanowi¹cych czê�æ wiêkszych przedsiê-

biorstw, posiada lub przygotowuje ten proces. Do�æ dobrze
przebiegaj¹ starania o certyfikacjê zaplecza badawczego. La-
boratoria Instytutu Odlewnictwa posiadaj¹ szeroki zakres cer-
tyfikacji, a tak¿e uprawnieñ do certyfikowania wyrobów. Spo-
�ród laboratoriów uczelnianych jedynie w Politechnice Opol-
skiej istniej¹ pracownie posiadaj¹ce certyfikat ISO 9003.

Problemem, który w ogromnej mierze wywo³a³ kryzys
bran¿y odlewniczej w �wiecie, jest du¿a szkodliwo�æ dla �ro-
dowiska klasycznych technologii. Rezultatem zaostrzonych
przepisów w zakresie emisji, �cieków i odpadów sta³ych jest
wiele przedsiêwziêæ z zakresu odpylania, neutralizacji,
oczyszczania �cieków, regeneracji mas formierskich, i co naj-
wa¿niejsze, szybkiego wdra¿ania technologii nie emituj¹cych
szkodliwych substancji. Pojawi³o siê wrêcz pojêcie �zielonej
odlewni�.

Równie¿ w Polsce kilka odlewni prowadzi dzia³ania zbli-
¿aj¹ce je do takiego modelu zak³adu. Przyk³adem mo¿e byæ
jedna z odlewni, produkuj¹ca rocznie 7�8 tys. ton odlewów
¿eliwnych, wyposa¿ona obok odpylania ¿eliwiaka, równie¿
w instalacjê odsiarczania spalin i inne tego typu urz¹dzenia.

Nale¿y spodziewaæ siê w najbli¿szym czasie przyznania
kilku polskim odlewniom certyfikatu systemu ISO 14000.
Postawi je to w czo³ówce �wiatowej. W roku bie¿¹cym Miê-
dzynarodowy Komitet Odlewniczych Stowarzyszeñ Technicz-
nych CIATF przyzna pierwszym dziesiêciu odlewniom, które
uzyska³y ten certyfikat specjalne nagrody.

4. G³ówne obszary badañ
Interdyscyplinarno�æ odlewnictwa jest przyczyn¹ relatyw-

nie szerokich badañ w³asnych i wykorzystywania opracowañ
innych bran¿. Spo�ród najwa¿niejszych tematów badawczych
mo¿na wymieniæ:

� doskonalenie stosowanych tworzyw, optymalizacja sk³a-
du, warunków odlewania, obróbki cieplnej,

� opracowanie nowych tworzyw, m. in. w celu zmniej-
szenia masy konstrukcji (np. stopy AlLi czy MgLi) i
innych cech (np. bezo³owiowe stopy Cu, które mog¹
kontaktowaæ siê z ¿ywno�ci¹),

� znaczne poszerzenie zakresu zastosowania symulacji
komputerowej w celu badania procesów krzepniêcia,
projektowanie i optymalizacja ju¿ stosowanych tech-
nologii,

� przygotowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomia-
rowej do oceny ciek³ego metalu, procesów krystalizacji,
form, rdzeni oraz oczyszczania i wykañczania odlewów,

� budowê zintegrowanych systemów komputerowego za-
rz¹dzania przedsiêbiorstwem odlewniczym,

� doskonalenie stosowanych obecnie technik wykonywania
form piaskowych, metalowych, precyzyjnych,

� integracja do�wiadczeñ naukowych �rodowiska od-
lewników i metalurgów w zakresie doskonalenia metod
ci¹g³ego odlewania,

� badanie przysz³o�ciowych technik odlewniczych, np.
topienia bezkontaktowego (lewitacyjnego).

5. Integracja �rodowiska bran¿y

Opisane dzia³ania wymagaj¹ wspó³pracy i zaanga¿owania
ca³ego �rodowiska naukowego i in¿ynierskiego bran¿y. W
Polsce istniej¹ pod tym wzglêdem optymalne przes³anki. Prê¿-



1111122222 Politechnika Opolska

Z ¿yZ ¿yZ ¿yZ ¿yZ ¿ycia Uczcia Uczcia Uczcia Uczcia Uczelnielnielnielnielni

Uznanie dla naukUznanie dla naukUznanie dla naukUznanie dla naukUznanie dla naukooooowwwwwcccccóóóóówwwww
z Pz Pz Pz Pz Politolitolitolitolitechniki Opolsechniki Opolsechniki Opolsechniki Opolsechniki Opolskiekiekiekiekiejjjjj

Kilka miesiêcy temu informowali�my Czytelników o tym,
¿e w przygotowywanej XV edycji Who�s Who in the World
znajdzie siê notka biograficzna pracownika naszej Uczelni
dr. in¿. Igora Z. Zubrzyckiego, adiunkta w Instytucie
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii . W maju nadszed³
oficjalny certyfikat potwierdzaj¹cy ten fakt (prezentowany
ni¿ej), gdzie przeczytaæ mo¿emy, i¿ w tak szacownym wy-
dawnictwie �znale�æ mog¹ siê wy³¹cznie osoby, które wy-
kaza³y siê szczególnymi osi¹gniêciami w swojej dziedzinie
i które przyczyni³y siê do polepszenia wspó³czesnego spo-
³eczeñstwa�.

Na tym nie koñcz¹ siê sukcesy naszego pracownika. Prof.
Joshua Lederberg, noblista z fizjologii zaproponowa³ I.
Zubrzyckiemu cz³onkostwo Nowojorskiej Akademii Nauk.
Gremium to powo³ane do istnienia w 1817 roku skupia oko-
³o 45 000 naukowców z ca³ego �wiata. Warto wspomnieæ,
¿e pierwsze wyst¹pienie w USA A. Sacharowa mia³o miej-
sce w³a�nie w New York Academy of Sciences.

Poza presti¿em jaki przysparza uczestnictwo w akade-
mii, swoim cz³onkom zapewnia ono wymianê informacji i
mo¿liwo�æ kontaktów z najwybitniejszymi uczonymi �wiata.

Do grona tego nale¿¹ równie¿ pracownicy WEiA: Je-
rzy Skubis, Józef Kêdzia i Bronis³aw Tomczuk.

Panu Igorowi Zubrzyckiemu gratulujemy ¿ycz¹c dalszych
sukcesów!

ne Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, wyda-
j¹ce miesiêcznik �Przegl¹d Odlewnictwa�, Instytut Odlew-
nictwa monitoruj¹cy sytuacjê w najwa¿niejszych odlewniach,
Odlewnicza Izba Gospodarcza skupiaj¹ca oko³o 120 przed-
siêbiorstw , licz¹ca siê doroczna impreza targowa METAL,
o�rodki naukowe, w tym Wydzia³ Odlewnictwa AGH i wresz-
cie tworzone obecnie grupy kapita³owe, w tym grupa �Od-
lewnie Polskie� S.A., obecna na Gie³dzie Papierów Warto-
�ciowych, pozwalaj¹ s¹dziæ, i¿ odlewnictwo mo¿e byæ polsk¹
specjalno�ci¹ XXI wieku.

J. S. Suchy

Seminarium w IZSeminarium w IZSeminarium w IZSeminarium w IZSeminarium w IZ
W dniu 22 maja br., w Instytucie Zarz¹dzania Politechniki Opol-

skiej odby³o siê seminarium nt. Technologie informatyczne w przy-
gotowaniu i zarz¹dzaniu produkcj¹. Organizatorami spotkania byli
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Opolu
(CIiTT) oraz Katedra In¿ynierii Produkcji przy Instytucie Za-
rz¹dzania Politechniki Opolskiej.

Powitania uczestników i zaproszonych go�ci dokona³ prof. dr
hab. in¿. Ryszard Knosala (Kierownik Katedry In¿ynierii Produk-
cji). Pierwszej sesji przewodniczy³ prof. dr hab. Rudolf Ko�mider
(Dyrektor Instytutu Zarz¹dzania PO). Objê³a ona dwa wyst¹pienia:
� prof. dra hab. in¿. Józefa Suchego (JM Rektora Politechniki

Opolskiej, Przewodnicz¹cego Rady Programowej CIiTT) oraz in¿.
Andrzeja Gierczyckiego (Prezesa Agencji Rozwoju Opolsz-
czyzny) nt. zadañ i zamierzeñ CIiTT w Opolu;

� prof. dra hab. in¿. Ryszarda Knosali, nt. obiektywizacji ocen i
podejmowania decyzji.
Druga sesja przebiega³a pod przewodnictwem prof. dra hab. in¿.

Józefa Suchego (JM Rektora Politechniki Opolskiej). Po wyst¹pie-
niach dra in¿. Aleksandra Gwiazdy (nt. automatyzacji techniczne-
go przygotowania produkcji), oraz dr in¿. Bo¿eny Sko³ud (zarz¹-
dzanie procesami produkcyjnymi), nast¹pi³a tzw. dyskusja okr¹g³ego
sto³u, a od po³udnia wszyscy uczestnicy seminarium wziêli udzia³ w
prezentacji profesjonalnych systemów komputerowych (EXPERT, G2,
ME10, Prelude, Mastercam, Progo/Profil, TAYLOR, VRT5, MM &
PM, MS Project oraz Business Plan), której towarzyszy³ fachowy
consulting.

Lista uczestników by³a bardzo obszerna:
� W. Dzieduszyñski (MEPROZET Brzeg);
� St. Mizia, E. ¯elwetro (Cukry Nyskie);
� F. Pigu³a, J. Michnik (Zak³ady Papiernicze w Krapkowicach);
� E. Lipiñska-Luczyn (ICSO);
� M. Grze�kowicz, B. Dêbiñski, E. Hañko (Sp. Inw. META-

LOWIEC w Namys³owie);
� Z. �liwiñski, T. Kobry (ELMOT S.A. w Namys³owie);
� M. Dudek (ZUP Nysa);
� J. Maciantowicz, S. Zimroz (F-ka mebli w Paczkowie);
� S. Wilczyñski (�l¹ska Fabryka Dro¿d¿y w Wo³czynie);
� E. Bazan, J. Kêdzia, Z. Sobota (FAMAK Kluczbork);
� A. Wilczyñski, J. Grubizna, M. Hada³a (WAKMET Bodzanów);
� P. W¹do³owski, G. Hrycuj (OZAS Opole);
� J. Kwa�niak (Góra¿d¿e S.A.);
� B. Krupnik, K. Horwat (MULTIRAM Namys³ów);
� R. Koryga, W. Urbaniak (P.P. OZAMECH Opole);
� P. Wolczañski, Z. Wojciechowski (F-ka Amatur w G³ucho³azach);
� A. Leszczyñski, A. Czajkowski (ZNTK Opole);
� K. Ruciñski, St. Zygmanowski, K. Koralewski, B. £akomy

(BESEL Brzeg);
� J. Spik, J. Podsiad³y (Huta �Andrzej� w Zawadzkim);
� R. Nosidlak, J. Nowosielski (DAEWOO MOTOR � Zak³ad

Samochodów Dostawczych w Nysie);
� D. Jêdrzejczyk (Izba Rzemie�lnicza w Opolu);
� St. Staniszewski, Z. Potacza³o (POLWOD Opole);
� M. Nakonieczny, P. Zelek (FROTEX Prudnik).

Oprócz wymienionych powy¿ej przedstawicieli przemys³u, w se-
minarium udzia³ wziê³o kilkunastu pracowników Politechniki Opol-
skiej oraz kilkunastu studentów naszej Uczelni, co da³o w sumie
oko³o 80. osób � uczestników spotkania.

Rafa³ Matwiejczuk
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Systematycznie zwiêkszaj¹ca siê liczba studentów w Poli-
technice Opolskiej zmusza dyrekcjê Biblioteki do poszukiwa-
nia nowych form pracy, zmierzaj¹cych do usprawnienia i po-
prawienia obs³ugi czytelników. Reorganizacja struktury Bi-
blioteki pozwoli³a na zapewnienie etatu dla uruchomionej w
styczniu 1998 roku Biblioteki Instytutu Wychowania Fizycz-
nego i Fizjoterapii, która szybko zape³ni³a siê studentami.
Wyodrêbnienie Oddzia³u Informacji Naukowej w samodziel-
n¹ komórkê organizacyjn¹ Biblioteki G³ównej w pe³ni uak-
tywni³o pracê tego Oddzia³u. Zwiêkszy³a siê liczba u¿ytkow-
ników oraz ilo�æ udzielonych informacji zw³aszcza bibliogra-
ficznych i rzeczowych. Wykorzystuj¹c komputerowy warsztat
informacyjny Oddzia³ przygotowuje na indywidualne zapo-
trzebowanie dyplomantów i magistrantów zestawienia tema-
tyczne, za� innym czytelnikom wskazuje �ród³a bibliograficz-
ne, które pozwalaj¹ dotrzeæ do poszukiwanej literatury. Uak-
tywniono tak¿e informacje o zbiorach Biblioteki, przygoto-
wuj¹c wystawy tematyczne. Planowane jest przygotowanie
cyklu szkoleñ z informacji naukowej dla studentów naszej
Uczelni.

Wdro¿ony biblioteczny system komputerowy SOWA u³a-
twia czytelnikom dostêp do zbiorów, a w przysz³o�ci umo¿li-
wi zamawianie ksi¹¿ek z dowolnego punktu uczelnianej sieci
komputerowej. W 1986 roku, przenosz¹c bibliotekê do bu-
dynku LIPSK zaplanowano czytelniê na 30 miejsc. Zwiêk-
szaj¹ca siê w ostatnich latach liczba studentów zmusi³a nas
do sztucznego podwojenia ilo�ci miejsc pracy w czytelni. By³o
to równie¿ konieczne z powodu zmniejszaj¹cego siê ilo�cio-
wo zakupu wszystkich rodzajów zbiorów ze wzglêdu na du¿y
wzrost ich cen . To po³owiczne rozwi¹zanie sta³o siê obecnie
niewystarczaj¹ce. Zarówno pracownicy naukowi, studenci jak
i czytelnicy spoza �rodowiska akademickiego uskar¿ali siê na
uci¹¿liwe warunki pracy w czytelni.

Tylko udostêpnianie ksiêgozbioru podrêcznego czytelni w
wolnym dostêpie do pó³ek, zwiêkszenie liczby miejsc mog³o-
by poprawiæ sytuacjê:

� umo¿liwiæ wiêkszej liczbie czytelników korzystanie z
naszych zbiorów,

� zwiêkszyæ stopieñ wykorzystania zbiorów.
Mieli�my jednak �wiadomo�æ, ¿e tak radykalna zmiana

wymaga przebudowy czytelni i elektronicznego zabezpiecze-
nia zbiorów, co wi¹¿e siê z du¿ymi nak³adami finansowymi.
Rozmowy z firmami wyposa¿aj¹cymi biblioteki w odpowied-
nie meble i sprzêt potwierdzi³y nasze przypuszczenia. Syste-
matyczna analiza form pracy, uwagi czytelników, zapoznanie
siê z do�wiadczeniami i warunkami pracy innych bibliotek
szkó³ wy¿szych, a nade wszystko status politechniki, jaki osi¹-
gnê³a nasza Uczelnia zobligowa³y nas do opracowania wnio-
sku o subwencjê finansow¹ do Fundacji na Rzecz Nauki Pol-
skiej LIBRARIUS.

Dziêki starannemu i rzeczowemu przygotowaniu dokumen-
tacji finansowej , projektu przebudowy pomieszczeñ Czytelni

i wszechstronnej, wyczerpuj¹cej argumentacji potrzeb decy-
zj¹ Zarz¹du Fundacji, na podstawie opinii Ekspertów, �Wnio-
sek...� nasz zosta³ rozpatrzony pozytywnie: Biblioteka G³ów-
na Politechniki Opolskiej znalaz³a siê w gronie 9 Laure-
atów IX edycji programu LIBRARIUS, obok takich insty-
tucji jak: Akademia Teatralna w Warszawie, Zamek Królew-
ski w Warszawie, Biblioteka G³ówna Politechniki Warszaw-
skiej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego,
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Biblioteka Polskie-
go O�rodka Spo³eczno-Kulturalnego w Londynie, Biblioteka
G³ówna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Biblioteka Polska w Pary¿u.

W tym miejscu sk³adamy serdeczne podziêkowania pro-
rektorowi ds. nauki prof. dr hab. in¿. Wojciechowi Skow-
roñskiemu i przewodnicz¹cemu Senackiej Komisji ds. Biblio-
teki prof. dr hab. in¿. Grzegorzowi Gasiakowi za pomoc w
przygotowaniu wniosku i pisemne opinie popieraj¹ce celo-
wo�æ przebudowy czytelni. Do naszego sukcesu przyczyni³
siê równie¿ Dzia³ Techniczny Uczelni, który przygotowa³ pe³-
n¹ dokumentacjê techniczn¹ wniosku, za co serdecznie dziê-
kujemy.

Bibliotekê czeka teraz bardzo trudne zadanie sprawnego
pokierowania pracami remontowo-adaptacyjnymi, aby otwo-
rzyæ czytelniê w nowym kszta³cie w roku akademickim 1998/
99.

Ju¿ teraz zwracamy siê do wszystkich czytelników z pro�-
b¹ o cierpliwo�æ i wyrozumia³o�æ, przepraszaj¹c za niedo-
godno�ci w korzystaniu z czytelni w okresie remontu. Za-
mierzamy przyst¹piæ do prac adaptacyjnych ju¿ w czerwcu.
Bêdziemy wiêc zmuszeni do przemieszczenia ksiêgozbioru
czytelni. Ksiêgozbiór i czasopisma z takich dziedzin jak: in-
formatyka, ekonomia, marketing, zarz¹dzanie, prawo � zo-
stan¹ przeniesione do Biblioteki Wydzia³u Mechanicznego
i tam na znanych warunkach bêd¹ udostêpniane czytelnikom.
Udostêpnianie pozosta³ych zbiorów przechowywanych w czy-
telni z konieczno�ci bêdzie ograniczone. Szczegó³owe infor-
macje o miejscu udostêpniania tych zbiorów zostan¹ podane
na plakatach we wszystkich agendach bibliotecznych oraz w
innych punktach informacyjnych Uczelni.

E. Czerwiñska
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Biblioteka uprzejmie zaprasza na wystawê pt. Prawo na
co dzieñ � przegl¹d wybranych wydawnictw ze zbiorów
Biblioteki G³ównej, prezentowan¹ w holu gmachu g³ówne-
go Politechniki Opolskiej w dniach od 01 do 22 czerwca
1998 r.

Ekspozycja jest promocj¹ bogatej i wa¿nej grupy zbio-
rów, szczególnie w okresie transformacji gospodarczej Pol-
ski i dostosowywania naszego systemu prawnego do pra-
wa Wspólnoty Europejskiej.
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Kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli Daewoo w Ny-
sie wraz z dyrektorem technicznym in¿. Jackiem Szumañ-
skim przebywa³a w dniu 27 maja br. z robocz¹ wizyt¹ w
Uczelni. Towarzyszy³ im Hyo Ryang Kim, dyrektor projektu
nowego samochodu dla fabryki w Nysie oraz dwaj Koreañ-
czycy kieruj¹cy pracami projektowymi nadwozi samochodo-
wych. W�ród go�ci byli tak¿e pracownicy warszawskiego cen-
trum firmy, a tak¿e konstruktorzy, kierownicy zespo³ów � jed-
nym s³owem � kadra in¿ynierska odpowiedzialna za wa¿ne w
fabryce dzia³y i zespo³y specjalistów.

Pierwsza wizyta mia³a charakter roboczy � co podkre�li³
zarówno przyjmuj¹cy go�ci rektor, Józef S. Suchy, jak rów-
nie¿ sami go�cie. Na jej program z³o¿y³ siê pokaz niektórych
laboratoriów oraz � co istotne � dyskusja na temat mo¿liwo-
�ci wzajemnej i systematycznej wspó³pracy, co wydaje siê
oczywiste z racji bliskiego s¹siedztwa fabryki samochodów i
uczelni technicznej kszta³c¹cej in¿ynierów tak¿e w specjal-
no�ci samochodowej.

� Na pytanie o rezultat wizyty w laboratoriach Politechni-
ki Opolskiej pan Hyo Ryang Kim, dyrektor projektu odpo-
wiedzia³:

 Cieszy mnie, ¿e mogli�my siê przekonaæ o paru sprawach.
Przede wszystkim o tym, ¿e w uczelni kszta³ci siê du¿o m³o-
dzie¿y, a wiêc przysz³ej kadry in¿ynierskiej, której jako fir-
ma bardzo potrzebujemy. Powiedzia³bym wrêcz, ¿e oczeki-
wany jest przez nas dop³yw ��wie¿ej m³odej krwi�, a mó-
wi¹c konkretniej � potrzebujemy wysokiej klasy in¿ynierów
� praktyków, którzy byliby w stanie podj¹æ siê trudu rozwi¹-
zania wielu zagadnieñ nie tylko teoretycznie. Istotne jest aby
rozpracowaæ je w praktycznych próbach, testach itp. Odno-
szê wra¿enie po dzisiejszej wizycie, ¿e znale�li�my uczelniê
spe³niaj¹c¹ nasze oczekiwania, a co tak¿e nie jest bez znacze-
nia � znajduj¹c¹ siê blisko Nysy.

� Czy oznacza to pocz¹tek sta³ej wspó³pracy pomiêdzy Da-
ewoo a Politechnik¹ Opolsk¹?

Mam nadziejê, ¿e tak, chocia¿ nie ustalili�my jeszcze
szczegó³ów dotycz¹cych tej wspó³pracy, czy bêd¹ to praktyki
studenckie, czy jakie� inne formy wzajemnych kontaktów. Tê
wizytê nale¿y postrzegaæ jako pierwszy kontakt maj¹cy na
celu rozeznanie zagadnienia. Da on pocz¹tek regularnym spo-
tkaniom i kontaktom na ró¿nych szczeblach. Planujemy miê-
dzy innymi spotkanie z szefem Centrum Technicznego z Nysy,
jak równie¿ z osob¹ odpowiedzialn¹ za sprawy kadrowe w
nyskiej fabryce. Musimy tak¿e dok³adnie poinformowaæ stu-
dentów o naszych potrzebach i oczekiwaniach, a to wymaga
ju¿ starannie przemy�lanej akcji informacyjnej � odpowiedzia³
pan Hyo Ryang Kim

W�ród przedstawicieli Daewoo by³ tak¿e dyrektor technicz-
ny Jacek Szumañski, a pobyt w politechnice by³ okazj¹ do
zadania mu kilku pytañ , tak¿e na tematy ogólniejsze.

� Wraz z przedstawicielami innych jednostek gospodar-
czych uczestniczy Pan w pracach Zespo³u Akademicko-Go-
spodarczego �l¹ska Opolskiego, jaki wp³yw Pana zdaniem
mo¿e mieæ to gremium i firma Daewoo na rozwój naszego
regionu?

Sam fakt, ¿e powsta³a grupa tworzona przez ludzi zwi¹za-
nych z przemys³em i nauk¹ ma znaczenie zasadnicze. Zgro-
madzenie w jednym zespole, w jednym miejscu, dyrektorów
przedsiêbiorstw oraz przedstawicieli nauki jest wydarzeniem
wa¿nym, którego przez lata nie udawa³o siê w kraju zrobiæ.
Ten maria¿ oznaczaæ mo¿e jedno � rozwój i to zarówno w
przemy�le, spowodowany bod�cem jaki daje nap³yw nowej
my�li naukowej, ale równie¿ i w nauce stymulowanej kon-
kretnymi zapotrzebowaniami z przemys³u. Sama idea powo-
³ania i wykreowania takiego zespo³u jest z gruntu dobra i traf-
na i jako taka, winna przynie�æ dobre owoce.

� Znany jest ju¿ cel wizyty przedstawicieli firmy Daewoo
w Uczelni. Wraz z innymi uczestnikami mia³ Pan okazjê obej-
rzeæ niektóre laboratoria Zak³adu Samochodów czy Katedry
Mechaniki, jakie szanse Pana zdaniem ma przysz³a wspó³-
praca pomiêdzy jednostkami?

Traktujemy tê wizytê bardzo powa¿nie, trudno wiêc od razu
mówiæ o szerokiej wspó³pracy i jej przysz³ych szczegó³ach.
Chcia³bym podkre�liæ, ¿e jako firma jeste�my na pocz¹tku
nowego etapu jakim jest projekt nowego samochodu dla fir-
my Daewoo-FSO. Za wcze�nie jeszcze w tej chwili okre�liæ
w jakich obszarach zwrócimy siê do uczelni z ofert¹ wspó³-
pracy. Poza tym, jak ka¿dy projekt � a szczególnie dotyczy to
firm samochodowych � objêty jest on w pocz¹tkowym etapie
tajemnic¹ zawodow¹. Dopóki wiêc wewn¹trz firmy nie zosta-
nie opracowana dok³adnie polityka informacyjna, nie bardzo
mogê wyj�æ poza pewne ogólniki.

� Wizyta w uczelni przedstawicieli Daewoo to przecie¿ oka-
zja do zaprezentowania firmy zw³aszcza studentom, poten-
cjalnym pracownikom i klientom. Co w du¿ym skrócie chcia³-
by Pan powiedzieæ o Daewoo-FSO?

Wpierw chcia³bym zwróciæ uwagê na pewien aspekt dla
mnie bardzo wa¿ny. Po wielu bowiem latach braku bli¿szych
kontaktów pomiêdzy Zak³adem Samochodów Dostawczych w
Nysie, który obecnie jest czê�ci¹ DAEWOO-FSO a uczelni¹
techniczn¹ w Opolu, co� zaczyna siê na tym polu dziaæ. Na-
wi¹zane zosta³y- niegdy� zaniechane � kontakty, na razie na
szczeblu w³adz. Rokuj¹ one jak najlepiej i to napawa mnie
optymizmem.

Natomiast wracaj¹c do meritum � czyli s³ów parê o firmie
� to stwierdziæ mogê, ¿e od kilku lat rozwija siê ona bardzo
prê¿nie. Proces ten rozpocz¹³ siê jeszcze � co warto podkre-
�liæ- przed wej�ciem koncernu Daewoo do Polski. Zak³ad
Samochodów Dostawczych w Nysie nawi¹za³ wspó³pracê z
firm¹ Citroen, a to co zaowocowa³o zmontowaniem ju¿ 10
tysiêcy samochodów C-15. Obecnie , co pewnie jest ju¿ wia-
dome choæby z reklam telewizyjnych, przyst¹pili�my do mon-
ta¿u nowoczesnego auta dostawczego Berlingo. Ta wspó³pra-
ca jest kontynuowana niezale¿nie od faktu, ¿e w³a�cicielem
naszego zak³adu sta³a siê firma DAEWOO. Od paru ju¿ lat
nasz zak³ad znajduje siê na tzw. krzywej wznosz¹cej siê i to
powinno byæ jego rekomendacj¹, szczególnie dla absolwen-
tów szukaj¹cych interesuj¹cego zatrudnienia. Najwiêksze
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Trzynaste posiedzenie
Senatu Politechniki Opol-
skiej odby³o siê 20 maja
1998 r. i wbrew obawom co
niektórych nie okaza³o siê
wcale pechowe.

Pocz¹tek obrad by³ jed-
nak trochê nietypowy, po-
niewa¿ pierwszym punktem
obrad by³ zg³oszony przez
Rektora Józefa S. Suche-
go wniosek o poparcie
przez Senat PO stanowiska

rektorów szkó³ wy¿szych w sprawie zmniejszaj¹cych siê na-
k³adów na finansowanie szkolnictwa wy¿szego i nauki wyra-
¿ony w Uchwale Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.

Senat PO podj¹³ uchwa³ê w której czytamy:
Senat Politechniki Opolskiej wyra¿a g³êbokie zaniepokoje-

nie. Istniej¹ca od d³u¿szego czasu trudna sytuacja finansowa
doprowadzi³a ju¿ do krytycznego stanu, przejawiaj¹cego siê
dekapitalizacj¹ maj¹tku uczelni i odp³ywem kadry naukowej z
powodu niskich zarobków.

Równocze�nie zadania podejmowane przez Politechnikê
wzros³y. Dziêki ogromnemu wysi³kowi ca³ego �rodowiska w
ci¹gu ostatnich lat nast¹pi³ trzykrotny wzrost liczby studen-
tów, a w ramach reformy uczelni wprowadzono nowe formy
kszta³cenia.

Senat Politechniki Opolskiej ostrzega, ¿e utrzymywanie
obecnej sytuacji spowoduje zmniejszenie liczby studentów
przyjmowanych na wy¿sze uczelnie i przy³¹cza siê do g³osu
rektorów wyra¿onego w Uchwale Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich z 20 kwietnia 1998 r. w sprawie finansowania
szkolnictwa wy¿szego.

W bloku spraw organizacyjnych Senat:
� popar³ wniosek Rady Wydzia³u Mechanicznego przedsta-

wiony przez prof. dr hab. in¿. Janusza Bossa o przyz-
nanie wydzia³owi uprawnieñ do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie
in¿ynieria chemiczna,

� wyrazi³ zgodê na utworzenie kolejnego punktu konsulta-
cyjnego PO, tym razem w Kluczborku. W³adze Klucz-
borka wyznaczy³y ju¿ lokalizacjê dla punktu i dokona³y
wstêpnego rozeznania dotycz¹cego liczby zaintere-
sowanych osób.

Sprawy osobowe rozpocz¹³ Rektor wrêczeniem mianowa-
nia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PO � dr. hab.
in¿. Janowi Jaremskiemu (WB) i przekaza³ takowe dla nie-
obecnego � dr. hab. Ludwika Habudy (IZ).

Nastêpnie odby³a siê ca³a seria tajnych g³osowañ, w któ-
rych Senat wyrazi³ zgodê na mianowanie:

� prof. dr. hab. Stefana Szymury (IMFiCh) na stano-
wisko profesora zwyczajnego w PO,

� dr. hab. in¿. Mariana Partyki (WM) na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w PO na czas nieokre�lony,

� dr. hab. in¿. Wojciecha Skowroñskiego (WB) na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w PO na czas
nieokre�lony,

� dr. hab. in¿. Stanis³awa Witczaka (WM) na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w PO na czas okre�lony,

� dr. hab. in¿. Waldemara Krajewskiego (IMFiCh) na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w PO na czas
okre�lony,

� dr. hab. in¿. Stanis³awa Witczaka (WM) na cz³onka
Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich.

Dalej Senat zatwierdzi³ uruchomienie nowych specjalno�ci
i planów studiów oraz zmiany w istniej¹cych ju¿ siatkach zg³o-
szone w du¿ej liczbie przez wszystkie wydzia³y oraz Instytut
Zarz¹dzania. Nowe specjalno�ci to:

� budownictwo ekologiczne oraz komputerowo wspo-
magane projektowanie i renowacja konstrukcji budow-
lanych na zaocznych uzupe³niaj¹cych studiach magis-
terskich kierunku budownictwo (WB),

� systemy telekomunikacyjne na studiach in¿ynierskich
zaocznych kierunku informatyka (WEiA),

� technologie bezwiórowe � odlewnictwo na studiach
in¿ynierskich zaocznych kierunku mechanika i budowa
maszyn (WM).

W Instytucie Zarz¹dzania uruchomione zostan¹ uzupe³nia-
j¹ce dzienne studia magisterskie 4 � semestralne na kierunku
zarz¹dzanie i marketing dla absolwentów zawodowych stu-
diów technicznych. Umo¿liwi¹ one uzyskanie tytu³u magistra
studentom z innych kierunków in¿ynierskich.

Zaopiniowane zosta³y plany studiów dla wszystkich wy¿ej
wymienionych specjalno�ci a tak¿e:

� plany studiów in¿ynierskich zaocznych na kierunku
informatyka dla specjalno�ci systemy informatyczne
(WEiA),

� plany studiów magisterskich dziennych dwujêzycznych
na kierunku informatyka (WEiA),

� zmiana nazwy przedmiotu prawo handlowe na prawo
gospodarcze dla wszystkich kierunków studiów dzien-
nych i zaocznych (WEiA),

� zmiany w planach studiów na kierunku elektrotechnika,
specjalno�æ elektroenergetyka, przedmiot podstawy
termokinetyki (WEiA),

� plany studiów in¿ynierskich zaocznych na kierunku
mechanika i budowa maszyn,

� zmiany nazw specjalno�ci i profili dyplomowania na
studiach zaocznych kierunku mechanika i budowa
maszyn (WM):
� specjalno�æ maszyny i urz¹dzenia przemys³u chemicz-

nego i spo¿ywczego na maszyny, urz¹dzenia przemy-
s³owe i ochrony �rodowiska,

� profil maszyny i urz¹dzenia przemys³u chemicznego
na procesy i aparaty przemys³owe,

� profil maszyny i urz¹dzenia przemys³u spo¿ywczego
na urz¹dzenia przemys³u spo¿ywczego i ochrony �ro-
dowiska,

� zmiany w planach studiów dziennych na kierunku
zarz¹dzanie i marketing dla specjalno�ci komputerowo
zintegrowane systemy zarz¹dzania produkcj¹ (IZ).

Bardzo du¿e zainteresowanie wzbudzi³ kolejny punkt ob-
rad, czyli przedstawienie planu rzeczowo-finansowego Uczelni
na 1998 r., którego za³o¿enia w zastêpstwie nieobecnej pani
kwestor Teresy Burtny omówili dyrektor administracyjny
Wies³aw Henzler i pe³nomocnik rektora ds. Decentralizacji
Finansów Uczelni Zygmunt Kasperski. Senat w stosownej
uchwale zatwierdzi³ go jednog³o�nie.



1111166666 Politechnika Opolska

W �rodoW �rodoW �rodoW �rodoW �rodowiswiswiswiswiskkkkku aku aku aku aku akademickimademickimademickimademickimademickim

W dalszej czê�ci posiedzenia zebrani zapoznali siê z pro-
jektami porozumieñ o wspó³pracy z zagranicznymi jednost-
kami naukowymi. W efekcie Senat wyrazi³ zgodê na:

� zawarcie porozumienia o wspó³pracy miêdzy PO a
Uniwersytetem Technicznym Transportu i Komunikacji
w ¯linie (S³owacja),

� rozszerzenia zakresu wspó³pracy miêdzy PO a Uniwer-
sytetem Technicznym w Ostravie (Czechy),

� reaktywowanie porozumienia o wspó³pracy miêdzy PO
a Bie³gorodzk¹ Pañstwow¹ Technologiczn¹ Akademi¹
Materia³ów Budowlanych (Rosja).

Kolejnym emocjonuj¹cym punktem by³ problem ustalenia
zasad prenumeraty pism zagranicznych przez Uczelniê, które
nale¿a³o zmieniæ w zwi¹zku z wprowadzeniem systemu de-
centralizacji finansów. Swoimi spostrze¿eniami w tej sprawie
podzieli³a siê z zebranymi dyrektor Biblioteki G³ównej Pani
El¿bieta Czerwiñska. Pod g³osowanie poddano jeden z
dwóch projektów zaproponowanych przez prorektora ds. Na-
uki Wojciecha Skowroñskiego. Zosta³ on zatwierdzony w na-
stêpuj¹cej postaci:

Senat Politechniki Opolskiej przyjmuje jako obowi¹zuj¹cy
od 1998 r. algorytm rozdzia³u na jednostki naukowo-badaw-
cze dotacji KBN do prenumeraty czasopism zagranicznych.
Jednocze�nie zobowi¹zuje jednostki dla których s¹ prenume-
rowane czasopisma do przed³o¿enia Bibliotece w terminie
do 25 maja ka¿dego roku ostatecznych list czasopism oraz
kwot, powy¿ej przypadaj¹cej dotacji KBN, na finansowanie
prenumeraty.

W koñcowej czê�ci posiedzenia krótk¹ informacjê o tar-
gach �Innowacyjno�æ i Transfer Technologii� przedstawi³ ich
komisarz � prof. Roman Ulbrich. Targi maj¹ siê odbyæ w
marcu 1999 r., a ich celem ma byæ zaktywizowanie �rodo-
wisk naukowych i przemys³owych regionu opolskiego.

Prof. Jerzy Skubis poinformowa³ zebranych o uruchomie-
niu przez PO wspólnie z Politechnik¹ �l¹sk¹ czteroletnich
dziennych studiów doktoranckich z dziedziny elektrotechni-
ka. Studia rozpoczn¹ siê w listopadzie 1998 r.

Przemys³aw Burtny

* �rodki dotacji pozostaj¹ce po wstêpnym podziale s¹ dzielone w równych czê�ciach na jednostki, które musz¹ dop³aciæ do prenumeraty

Obraduj¹ca w dniach 14�16 maja br. w Koszalinie Kon-
ferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
m.in. przyjê³a uchwa³ê w sprawie wspólnego opra-

cowania i wdro¿enia systemu punktów kredytowych, któr¹
prezentujemy poni¿ej:

UchwUchwUchwUchwUchwa³a z dnia 1a³a z dnia 1a³a z dnia 1a³a z dnia 1a³a z dnia 16.05.6.05.6.05.6.05.6.05.11111998 r998 r998 r998 r998 r.....
w sw sw sw sw sprprprprpraaaaawie wwie wwie wwie wwie wssssspólnego oprpólnego oprpólnego oprpólnego oprpólnego opracoacoacoacoacowwwwwaniaaniaaniaaniaania

i wdro¿i wdro¿i wdro¿i wdro¿i wdro¿enia syenia syenia syenia syenia syssssstttttemu punktemu punktemu punktemu punktemu punktóóóóów kredytw kredytw kredytw kredytw kredytooooowywywywywychchchchch

Rektorzy zrzeszeni w KRPUT deklaruj¹ intencjê wspólne-
go opracowania i wdra¿ania w kierowanych przez siebie uczel-
niach systemu punktowego, odpowiadaj¹cego standardowi
ECTS (European Credit Transfer System).

Prorektorzy ds. nauczania przygotuj¹ projekt wielostron-
nego porozumienia uczelni technicznych w sprawie zasad i
warunków stosowania tego systemu. Konferencja Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych rozpatrzy ten projekt w roku
akademickim 1998/99 i zadecyduje o jego wykorzystaniu.

Przewodnicz¹cy KRPUT
prof. dr hab. in¿. Jerzy Wo�nicki

Na wspomnianej konferencji w�ród wielu oficjalnych wy-
st¹pieñ znalaz³ siê tak¿e referat prof. Aleksandra Ko³o-
dziejczyka, rektora Politechniki Gdañskiej pt. Przyczyny kry-
zysu szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Jakie jest wyj�cie z tej
trudnej sytuacji?, przygotowany i wyg³oszony na Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej nt. Systemy finansowania szkol-
nictwa wy¿szego � SF�98, która odby³a siê w Osiekach.

Obszerne fragmenty referatu publikujemy na ³amach WU.
Skróty pochodz¹ od redakcji.

�Aktualna sytuacja szkolnictwa jest istotnie alarmuj¹ca� �
takie stwierdzenie pad³o na posiedzeniu Rady G³ównej Szkol-
nictwa Wy¿szego w dniu 13 listopada 1997 r. Ta ocena doko-
nana przez najwy¿szy wybieralny organ przedstawicielstwa
szkolnictwa wy¿szego jest nie tylko zbie¿na z obserwacjami
�rodowiska akademickiego, ale pokrywa siê z wynikami ubie-
g³orocznej kontroli NIK. Raport NIK szczególnie mocno
uwypukli³ brak inwestycji, które koniecznie powinny towa-
rzyszyæ tak szybkiemu wzrostowi populacji studentów, z ja-
kim mamy ostatnio do czynienia. Najbardziej widocznym
objawem zaniedbañ inwestycyjnych jest walka studentów nie
tylko o miejsca w laboratoriach, ale równie¿ w salach wyk³a-
dowych. (...)

W³adze powojennej Polski, wbrew g³oszonym piêknym
has³om, nigdy nie podjê³y wysi³ku wyd�wigniêcia edukacji w

Wydzia³/Instytut Udzia³ w %
Wstêpna kwota dotacji

z algorytmu [z³]
Zweryfikowana kwota

dotacji* [z³]
Szacunkowy koszt
prenumeraty [z³]

Wymagana dop³ata [z³]

Mechaniczny 24,65 35 870,70 51 675,90 76 344,40 24 668,50

Elektr. i Automat. 21,99 31 927,10 38 192,60 38 192,60 �

Budownictwa 18,63 27 110,50  42 915,50 69 049,00 26 133,50

Mat.-Fiz.-Chem. 10,49 15 265,00 � � �

Zarz¹dzania 8,58 12 485,60 5 416,00 5 416,00 �

Wychowania Fiz. 15,71 22 861,20 7 320,00 7 320,00 �

Razem 100,00  145 520,00 145 520,00 196 322,00 50 802,00
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zniszczonym wojn¹ i okupacj¹ kraju na poziom odpowiadaj¹-
cy wymaganiom wspó³czesnego �wiata. W czasach, kiedy
pañstwa Europy Zachodniej, Ameryki Pó³nocnej i Dalekiego
Wschodu widzia³y w edukacji najistotniejszy element stymu-
lowania wszechstronnego rozwoju, w³adze krajów Europy
�rodkowej i Wschodniej stara³y siê wszelkimi sposobami ha-
mowaæ potrzeby edukacyjne i aspiracje swoich spo³eczeñstw,
a w Polsce dosz³o do wyj¹tkowego zaniedbania edukacji. Po-
twierdzeniem tej oceny jest jeden z najni¿szych w Europie
odsetek osób z wy¿szym wykszta³ceniem, zacofana infrastruk-
tura szkolnictwa, niezadowalaj¹cy stan jego zaplecza, wypo-
sa¿enia i kadry � dobieranej czêsto na zasadzie negatywnej
selekcji. Stan wojenny wprowadzony w 1981 r. i pó�niejsze
lata osiemdziesi¹te pog³êbi³y kryzys w edukacji powoduj¹c
odp³yw wielu najwarto�ciowszych pracowników, pog³êbiaj¹c
wcze�niejsze braki osobowe spowodowane poprzednimi czyst-
kami politycznymi po powtarzaj¹cych siê protestach spo³ecz-
nych i zrywach niepodleg³o�ciowych. Przemiany gospodar-
czo-polityczne zapocz¹tkowane w 1989 r. wytworzy³y dla
szkolnictwa wy¿szego dobry klimat i da³y mo¿liwo�æ realiza-
cji nieskrêpowanych inicjatyw. Rezultaty tych poczynañ sta³y
siê szybko widoczne, mimo ¿e, jak ka¿da rewolucja, równie¿
ta bezkrwawa, jaka dokona³a siê w Polsce na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, wywo³a³a g³êboki kryzys prawie we
wszystkich ga³êziach gospodarki. Jedynie szkolnictwo wy¿sze
okaza³o siê chlubnym wyj¹tkiem, odpornym na niekorzystne
oddzia³ywania wystêpuj¹ce w pocz¹tkowym okresie zmienia-
j¹cego siê systemu. Szybki rozwój szkolnictwa wy¿szego w
pierwszych latach przemian polityczno-ekonomicznych nale-
¿y uznaæ za ewenement, poniewa¿ kryzysy ekonomiczne i
polityczne zwykle nie maj¹ promuj¹cego dzia³ania na eduka-
cjê. Silne i niezwykle negatywne oddzia³ywanie wszelkiego
rodzaju kryzysów na edukacjê i jej podatno�æ na tego rodzaju
czynniki ilustruje zamieszczony wykres zmieniaj¹cej siê licz-
by studentów w czasie ponad dziewiêædziesiêcioletniego ist-
nienia Politechniki Gdañskiej (wykres 1.). Widoczny na nim
drastyczny spadek liczby studentów wywo³any wojnami, kry-
zysami ekonomicznymi (lata trzydzieste, druga po³owa lat sie-
demdziesi¹tych), podwy¿k¹ op³at ( czterokrotne podwy¿sze-
nie czesnego w 1924 r.), a tak¿e kryzysami politycznymi (rok
1955, lata osiemdziesi¹te � po wprowadzeniu stanu wojenne-
go). Dlaczego wobec tego w czasie g³êbokiego kryzysu eko-
nomicznego pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych nie dosz³o w
Polsce do gwa³townego spadku liczby studiuj¹cej m³odzie¿y,
a wrêcz przeciwnie od 1991 r. obserwujemy jej szybki wzrost?

Szko³y wy¿sze, po otrzymaniu w 1990 r. autonomii, mimo
znacznie obni¿onych nak³adów bud¿etowych (tab.1) oraz utra-
ty wsparcia ze strony przemys³u, rozpoczê³y samodzielne za-
rz¹dzanie dostêpnymi �rodkami wykorzystuj¹c, miêdzy inny-
mi, wszelkie istniej¹ce wówczas rezerwy dziêki temu, odpo-
wiadaj¹c na apel w³adz pañstwowych i oczekiwania spo³e-
czeñstwa by³y w stanie w ci¹gu kilku ponad lat dwukrotnie
zwiêkszyæ liczbê studentów. Ten wzrost odby³ siê wy³¹cznie
kosztem ogromnego wysi³ku �rodowiska akademickiego, w
bardzo niekorzystnych warunkach, gdy¿ jak ju¿ wspomnia-

³em zosta³y znacznie obni¿one dochody uczelni, zabrak³o
�rodków na nowe etaty i konieczne inwestycje. Przyczyn¹ ob-
ni¿enia dotacji bud¿etowej na szkolnictwo wy¿sze by³ nie tyl-
ko przej�ciowy (1990�1992) spadek warto�ci produkcji kra-
jowej brutto (PKB), ale przede wszystkim �wiadome decyzje
kolejnych rz¹dów poszukuj¹cych �rodków na ratowanie dzia-
³ów gospodarki niezdolnych do przystosowania siê do nowych
wymogów ekonomicznych. Taki zabieg, chocia¿ trudny do
zaakceptowania, dopuszczalny jedynie w warunkach zagro¿e-
nia bytu narodowego, musi byæ ograniczony do minimum.
Oszczêdzanie na edukacji zawsze prowadzi do tragedii naro-
dowych.(...)

W odpowiedzi na moje wyst¹pienie zatytu³owane: Który z
resortów bud¿etowych cierpi najwiêksz¹ biedê Podsekretarz
Stanu Ministerstwa Finansów w przes³anym w dniu 10 lutego
br. na rêce Ministra Borusewicza li�cie stwierdzi³a: � nawet
w najciê¿szym okresie dla finansów publicznych z przyczyn
finansowych nie zosta³a zniesiona ¿adna szko³a...� Zgroza

Wykres 1. Zmiana liczby studentów w Politechnice Gdañskiej w latach 1904�
�1997

Rok '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98

Nak³ady na SzW
w z³ bie¿¹cycha 633 665 1011 1270 1626 2175 3002 3745 4241

Realne nak³ady na
SzW w z³ sta³ych

633 413 375 329 312 317 342 356 351

Dotacja na dydakt.
w z³ bie¿¹cycha 598 628 968 1222 1542 2079 2860 3532 bd

Realna dotacja na
SzW w z³ sta³ych

598 396 317 296 303 326 326 335 bd

Tabela 1. Nak³ady bud¿etu pañstwa na szkolnictwo wy¿sze w latach 1990�
�1998 (mln z³)

a Nak³ady bud¿etu na szkolnictwo wy¿sze (SzW) przewy¿szaj¹ o kilka procent dotacjê
na dydaktykê, w której wchodzi te¿ pomoc materialna dla studentów, fundusz remonto-
wy i rozwoju
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przychodzi na my�l, ¿e znoszenie uczelni z powodów finan-
sowych mog³o byæ rozpatrywane w Ministerstwie Finansów
III RP. [...]

Symptomy gwa³townie pogarszaj¹cej siê sytuacji w szkol-
nictwie wy¿szym by³y widoczne od dawna. Senaty uczelni i
konferencje rektorów systematycznie informowa³y Rz¹d, Par-
lament i prezydenta RP o zbli¿aj¹cym siê kryzysie. Nie tylko
nie nast¹pi³y oczekiwane reakcje naprawcze, ale zabrak³o rów-
nie¿ zwyczajnych odpowiedzi. O rozmiarach kryzysu �wiad-
cz¹ ni¿ej wymienione przyk³ady. W ci¹gu ostatnich kilku
lat liczba nowo przyznawanych tytu³ów profesorskich
zmniejszy³a siê o ponad po³owê (z 804 w 1990 r. do 367 w
1995 r.), a w dziedzinie nauk matematycznych zmala³ a¿
sze�ciokrotnie! (29 i 5 odpowiednio).W ostatnim sprawoz-
daniu Komisja Centralna stwierdzi³a, ¿e w 1997 rozpatrzy³a
30% wniosków o tytu³ profesora mniej ni¿ w roku poprzed-
nim, a wnioski maj¹ byæ rozpatrywane na bie¿¹co. W wielu
dziedzinach nie ma absolwentów chêtnych do podejmowania
pracy na uczelni. Wytworzy³a siê g³êboka luka pokoleniowa.
Szereg wydzia³ów egzystuje wy³¹cznie poniewa¿ zatrudnia
emerytów. Ale jak d³ugo mo¿na w ten sposób prolongowaæ
nieuchronn¹ utratê uprawnieñ akademickich, je¿eli liczba
nowo przyznawanych tytu³ów profesorskich ju¿ od dawna nie
równowa¿y³a ubytków naturalnych? Sytuacja pogarsza siê z
roku na rok. W zwi¹zku z tym rodz¹ siê pytania. Kto bêdzie
kszta³ci³ nauczycieli wprowadzaj¹cych w ¿ycie proponowan¹
reformê o�wiatow¹? Kto przygotuje kadry dla gospodarki
zdolnej do konkurowania w zintegrowanej Europie? Kto za-
projektuje i zbuduje planowane autostrady? Kto zapewni �rod-
ki na remonty, na modernizacje, na konieczne inwestycje w
SzW? Na tle tych pytañ nasuwa siê pytanie zasadnicze: kto
doprowadzi³ do takiego stanu polskie szkolnictwo wy¿sze?
Premierzy poszczególnych rz¹dów III RP zapewniali o prio-
rytecie dla edukacji. Czas najwy¿szy na wskazanie i rozli-
czenie odpowiedzialnych za wywo³anie kryzysu w szkol-
nictwie wy¿szym. Jest to pilne zadanie dla Trybuna³u Stanu!

Naszym natomiast zadaniem jest realna ocena sytuacji i
zaproponowanie programu naprawy. Pobie¿n¹ ocenê sytuacji
przedstawi³em powy¿ej. Naprawa obecnego stanu szkolnic-
twa wy¿szego nie mo¿e polegaæ na próbach modyfikacji al-
gorytmu podzia³u dotacji, na jego �ulepszaniu�, na czynie-
niu bardziej �sprawiedliwym�, na propozycjach zmian wspó³-
czynników kosztoch³onno�ci, a w rezultacie doprowadzeniu
do wzajemnego wyrywania sobie tych samych �rodków, do
przys³owiowego �wy�cigu szczurów�, prowadz¹cego nie-
uchronnie do sk³ócenia �rodowiska akademickiego. Trzeba
jasno uzmys³owiæ sobie i decydentom, ¿e nawet najlepsze dzie-
lenie biedy nie zwiêkszy �rodków potrzebnych na wyprowa-
dzenie edukacji z kryzysu. Nie mo¿na siê jednak te¿ ³udziæ, a
takim z³udzeniom ulegaj¹ nawet do�wiadczeni parlamentarzy-
�ci, ¿e istotn¹ poprawê da wprowadzenie wspó³odp³atno�ci za
studia. Wspó³odp³atno�æ jest potrzebna, ale nawet w znacz-
nie bogatszych ni¿ Polska krajach, to �ród³o rzadko pokrywa
10% kosztów studiów. Ponadto, jak to wykaza³em powy¿ej,
ju¿ obecnie ponad 50% studentów wy¿szych szkó³ publicz-

nych wspó³uczestniczy w kosztach kszta³cenia, nie mo¿na
wiêc oczekiwaæ znacznie wiêkszych wp³ywów z tego �ród³a.
Szkolnictwo wy¿sze musi zostaæ w pilny sposób doinwesto-
wane, je¿eli mamy na zasadach partnerskich do³¹czyæ do li-
cz¹cych siê w Europie krajów �Przeznaczanie jedynie 0,8%
PKB na szkolnictwo i 0,4% PKB na badania naukowe jest
sabota¿em i zbrodni¹ przeciw Narodowi�; ta ocena po-
chodzi z ust laureata Nagrody Nobla, prof. Georgesa
Charpaka. Mówi¹c o dofinansowaniu nale¿y zdawaæ sobie z
tego sprawê, ¿e �rodki potrzebne na wyprowadzenie polskie-
go szkolnictwa wy¿szego z zapa�ci i zapewnienie mu rozwoju
s¹ niewielkie w porównaniu do dop³at na ubezpieczenia po-
wszechne, dop³at do nierentownych kopalni, hut, rozdrobnio-
nego rolnictwa, a nawet pojedynczych zak³adów, jakim jest
np. Ursus. Potrzebna jest przede wszystkim wola polityczna
decydentów i ich �wiadomo�æ zagro¿enia jakie dla przysz³o-
�ci Kraju niesie utrzymywanie szkolnictwa wy¿szego w sta-
nie zapa�ci Los Narodu i Kraju nie mo¿e byæ podporz¹dko-
wany li tylko dzia³aniom ukierunkowanym na wygranie ko-
lejnych wyborów parlamentarnych. Na tym w³a�nie polega
ró¿nica miêdzy politykiem a mê¿em stanu, ¿e ten pierwszy
dzia³a na rzecz wygrania kolejnych wyborów, a m¹¿ stanu
d¹¿y do rozwoju narodu i pañstwa. Czy tak trudno wyobraziæ
sobie skutki wprowadzenia do struktur europejskich spo³e-
czeñstwa, w którym jedynie 7% ludzi ma wy¿sze wykszta³-
cenie i to na coraz gorszym poziomie. Losy takiego narodu
³atwo przewidzieæ: p³ace na najni¿szym poziomie, wysokie
bezrobocie, ogólna frustracja. Dlaczego do dzisiaj decydenci
s¹ nadal tak beztroscy? Jak mo¿na zapewniæ po¿¹dany po-
ziom kszta³cenia w warunkach wyczerpania wszystkich re-
zerw, prowadzenia zajêæ w przepe³nionych salach dydaktycz-
nych, bez nowoczesnej aparatury, przy nasilaj¹cej siê tenden-
cji odchodzenia nisko op³acanych pracowników.

O ¿enuj¹co niskich zarobkach nauczycieli, w tym nauczy-
cieli akademickich, wiadomo powszechnie. Nie wszyscy zda-
j¹ sobie jednak sprawê z tego, jak niskie one s¹ naprawdê.
Niedawno podpisa³em podwy¿kê uposa¿enia pracownikowi,
któremu Centralna Komisja zatwierdzi³a stopieñ doktora ha-
bilitowanego. Po 30 latach pracy na stanowisku nauczyciela
akademickiego, otrzyma³ on 1 marca 1.285 z³ wynagrodze-
nia zasadniczego. Dla porównania podajê, ¿e absolwentom
niektórych kierunków zaraz po studiach pracodawcy sk³adaj¹
oferty wynagrodzenia rzêdu 3.000 z³. Wynagrodzenie tego
pracownika o kwalifikacjach profesora nieznacznie przekra-
cza �redni¹ krajow¹ w sektorze przedsiêbiorstw. Oczywi�cie
takie dochody nie zapewniaj¹ utrzymania rodziny na pozio-
mie odpowiadaj¹cym aspiracjom profesora. Pracownik ten
podj¹³ dodatkow¹ pracê w liceum ogólnokszta³c¹cym. Zgod-
nie z propozycj¹ pana ministra Handke, po reformie jako
profesor szko³y �redniej, a posiada pe³ne kwalifikacje na to
stanowisko, powinien otrzymywaæ wynagrodzenie rzêdu
4.000 z³. Ile w takim razie powinien zarabiaæ jako profesor
nadzwyczajny? Bior¹c pod uwagê dodatkowy obowi¹zek pro-
wadzenia badañ naukowych, prawdopodobnie nie mniej ni¿
6.000 z³. Jak¿e jeszcze daleka droga przed nami.
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Niezmiernie uci¹¿liwym problemem w szkolnictwie wy-
¿szym jest brak wysoko kwalifikowanej kadry. My�lê, ¿e brak
ten nigdy wiêcej nie zostanie uzupe³niony przez mianowanie
zas³u¿onych cz³onków rz¹dz¹cego ugrupowania, jak to bywa-
³o w przesz³o�ci. Jest jednak w Polsce du¿¹ grupa wysoko
wykwalifikowanych pracowników, których jedynym zadaniem
jest uprawianie nauki, podczas gdy akademiccy nauczyciele
ND, pracownicy obci¹¿eni identycznymi zadaniami nauko-
wymi maj¹ do wykonania dodatkowo bardzo powa¿ne obo-
wi¹zki dydaktyczne, a otrzymuj¹ porównywalne wynagrodze-
nia. Ponadto pracownik uczelniany na badania naukowe otrzy-
muje jedynie 1/3 tego co pracownik naukowy w instytucjach
niedydaktycznych. Ta jedna trzecia �rodków musi wystarczyæ
do wykonania i przedstawienia takiego samego dorobku na-
ukowego, np. na awans profesorski, jaki jest wymagany od
kolegi nieobci¹¿onego obowi¹zkami dydaktycznymi. Czy nie
jest to nieuzasadniona pozosta³o�æ dawnego systemu? Dlacze-
go w sytuacji braku kadr w szkolnictwie wy¿szym instytuty
PAN nie zostan¹ w³¹czone do jednego systemu? Dlaczego obo-
wi¹zki oraz uprawnienia pracowników naukowych i nauko-
wo-dydaktycznych obu tych pionów nie zostan¹ dotychczas
zrównane?

W latach dziewiêædziesi¹tych pojawi³o siê w Polsce i szyb-
ko rozwinê³o wy¿sze szkolnictwo niepubliczne. Jest to zjawi-
sko pozytywne pod warunkiem istnienia merytorycznej kon-
troli nad tymi szko³ami, które wydaj¹ dyplomy bêd¹ce odpo-
wiednikami dyplomów wy¿szych szkó³ publicznych. S¹ g³o-
sy utrzymuj¹ce, ¿e jedynym kryterium jako�ci kszta³cenia i
efektów dzia³ania ka¿dej szko³y powinien byæ rynek. Absol-
wenci nie s¹ jednak zwyk³ym produktem, ich pobyt na stu-
diach trwa kilka lat i rozczarowanie po tym czasie mo¿e byæ
szczególnie dotkliwe, przy czym jest ono zwykle znacznie
dotkliwsze dla m³odego cz³owieka ni¿ szko³y, któr¹ opu�ci³.
Nikt, jak dotychczas, nie ponosi odpowiedzialno�ci za po-
ziom kszta³cenia. Kto odpowie za jako�æ wystawionych dy-
plomów, za zmarnowany czas i zmarnowane pieni¹dze rodzi-
ców, a niejednokrotnie samych studentów. Ka¿da nowo po-
wstaj¹ca jednostka otrzymuje licencje MEN, nikt jednak nie
sprawdza realizacji zobowi¹zañ podjêtych przez organ za³o-
¿ycielski, a docieraj¹ce opinie na temat niektórych szkó³ nie-
publicznych s¹ niepokoj¹ce. Znane s¹ tak¿e przypadki powo-
³ywania szkó³ niepublicznych wbrew opinii Rady G³ównej.
Oczywi�cie uwagi te nie dotycz¹ wszystkich szkó³ utworzo-
nych po 1990 r., s¹ bowiem w�ród nich instytucje naprawdê
godne nazwy uczelni akademickich.

Odrêbn¹ kwesti¹ s¹ ¿¹dania dofinansowania niepublicznych
szkó³ wy¿szych ze �rodków MEN. Uwa¿am ten pomys³ za
nierozs¹dny, a wrêcz szkodliwy. G³ównym czynnikiem ró¿-
ni¹cym szko³y publiczne od niepublicznych jest ich �ród³o
finansowania. Jaki by³by cel zacierania tej ró¿nicy, przecie¿
nie likwidacja szkolnictwa prywatnego? Do finansowanych
przez pañstwo szkó³ publicznych maj¹ i powinni mieæ dostêp

wszyscy chêtni spe³niaj¹cy okre�lone kryteria merytoryczne.
Osoby nie spe³niaj¹ce tych kryteriów, a tak¿e wszyscy, któ-
rym szko³y publiczne nie odpowiadaj¹ maj¹ do wyboru sze-
rok¹ ofertê p³atnych szkó³ prywatnych. Dofinansowanie szkó³
niepublicznych zmniejszy³oby i tak skromne �rodki przezna-
czane na szko³y publiczne, a to jeszcze w wiêkszym stopniu
pogorszy³oby warunki studiowania, natomiast szko³om nie-
publicznym, które nie maj¹ ¿adnych ograniczeñ w wysoko�ci
pobieranego czesnego zwiêkszy³oby po prostu dochody.

Ostatnio na forum Parlamentu toczy³a siê debata na temat
tzw. emerytur mundurowych. Wysz³y przy tym na jaw fakty
zgo³a niezrozumia³e. Przedstawiono argumenty uzasadniaj¹-
ce wy¿sze wynagrodzenie oficerów w porównaniu do uposa-
¿eñ nauczycieli akademickich. Argument pe³nienia przez ofi-
cerów zawodowych s³u¿by przez 24 godz. na dobê, nie wszyst-
kich przekonuje, bo s³u¿ba nie oznacza pracy przez tyle go-
dzin. Nauczyciele akademiccy natomiast rzadko pracuj¹ mniej
ni¿ 12 godzin dziennie. Dodatkowy argument pracy wojsko-
wych w warunkach sta³ego zagro¿enia, nawet w czasie poko-
ju, równie¿ nie wytrzymuje krytyki, poniewa¿ s¹ zawody cy-
wilne, w których istnieje znacznie wiêksze zagro¿enie zdro-
wia i ¿ycia, np. kierowców zawodowych. Natomiast nikt, jak
do tej pory, nie podj¹³ siê nawet próby rozs¹dnego wyja�nie-
nia dlaczego emerytura genera³a jest dwukrotnie wy¿sza od
wynagrodzenia czynnego profesora i bêdzie wy¿sza, nawet
gdyby profesor pracuj¹c na 5 etatach otrzymywa³ wy¿sze ni¿
genera³ uposa¿enie.

W dyskusji nad wielko�ci¹ dotacji na o�wiatê i edukacjê
nie nale¿y zapomnieæ o wp³ywie tych �rodków na nasze ¿ycie
codzienne. Przera¿a wszystkich wzrost przestêpczo�ci nasto-
latków. A czy jedn¹ z przyczyn tej sytuacji nie jest z braku
�rodków ograniczenie, a czêsto wrêcz likwidacja zajêæ poza-
lekcyjnych. M³odzie¿ nie mo¿e pozostawaæ bez opieki i za-
jêæ. Ju¿ od dawna wiadomo, ¿e poprzez zwiêkszanie dotacji
na szko³y, na wychowanie dzieci i m³odzie¿y, na ich w³a�ciwe
przygotowywanie do ¿ycia mo¿na wiele zaoszczêdziæ na wy-
datkach na policjê, s¹downictwo, czy wiêziennictwo. Bieda,
bezrobocie i wysoka przestêpczo�æ czêsto id¹ w parze z bra-
kiem wykszta³cenia, a mo¿e s¹ skutkiem zaniedbañ eduka-
cyjnych? Tê tezê popiera sytuacja w najbiedniejszych polskich
województwach � odsetek ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem
jest w nich piêæ razy ni¿szy od �redniej krajowej.

Z ostatniego raportu rz¹du wynika, ¿e w najbli¿szych la-
tach, czyli za jego kadencji, nie wystarczy �rodków na wszyst-
kie zaplanowane reformy. Planuje siê wobec tego opó�niæ re-
formê o�wiaty. A to w³a�nie reforma o�wiaty powinna zapo-
cz¹tkowaæ reformê pañstwa, poprzedziæ inne reformy. Z nie-
dostatecznie wykszta³conym spo³eczeñstwem ¿adna reforma
nie mo¿e siê udaæ. Im wcze�niej to politycy zrozumiej¹ tym
lepsze bêd¹ perspektywy dla Kraju i nas wszystkich.

Aktualna sytuacja w szkolnictwie jest istotnie alarmu-
j¹ca. Kiedy ten alarm dotrze do decydentów?
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Jeden majowy tydzieñ jak co roku nale¿y do studentów. Tym razem ¿acy
wziêli gród we w³adanie w dniach od 17 do 22 maja. Piastonalia rozpocz¹³
koncert chóru akademickiego Dramma per musica oraz spektakl teatru Ka-
ruzela, a w amfiteatrze wyst¹pi³y Piersi i Golden Life.

We wtorkowe przedpo³udnie odby³a siê ¿akinada. Poza tym codziennie
zespo³y uczelniane potyka³y siê w sportowych rozgrywkach, mo¿na by³o za-
bawiæ siê na kabaretonie oraz obejrzeæ seanse filmowe. Ka¿dy dzieñ koñczy-
³y dyskoteki na wolnym powietrzu miêdzy akademikami. Czwartek to dzieñ
zarezerwowany na imprezy sportowo-rekreacyjne w Turawie. Choæ w tym
roku - jak doniesiono- nie odby³y siê one bez pewnych potkniêæ organizacyj-
nych. Ostatnim punktem Piastonaliów by³ wyjazd cyklistów na Ogólnopolski
Wiosenny Rajd Kolarski. Podobnie jak w poprzednich latach ozdob¹ imprez
by³y popisy orkiestry dêtej Politechniki Opolskiej.

Szaleñstwa ¿akinadowe zdj¹³ na kliszê uczelniany fotograf, a my prezen-
tujemy ni¿ej co ciekawsze ujêcia. Studentów, a zw³aszcza samorz¹d redakcja
WU zachêca do wiêkszej aktywno�ci w przekazywaniu co wa¿niejszych in-
formacji ze studenckiego ¿ycia.

W dniach 02.06�03.06.1998 w Turawie odby³o siê zorga-
nizowane przez Ko³o Naukowe �Skruber� Seminarium Na-
ukowe nt. �Nowoczesne technologie w in¿ynierii proceso-
wej�, na którym grupa studentów IV i V roku specjalno�ci
procesy i aparaty przemys³owe mia³a przyjemno�æ uczestni-
czyæ. Seminarium odby³o siê w obecno�ci pracowników Ka-
tedry In¿ynierii Procesowej, w�ród których byli prof. Leon
Troniewski, dr hab. Stanis³aw Witczak, dr in¿. Gabriel Fi-
lipczak, dr in¿. Jerzy Hapanowicz.

Podczas pierwszego dnia Seminarium koledzy z V-go roku
przedstawili referaty zwi¹zane z wykonywanymi przez nich
pracami dyplomowymi, a mianowicie:
1. Mariusz Wêglarz � �Analiza metod obliczania oporów

przep³ywu dwufazowego gaz-ciecz w oparciu o dane do-
�wiadczalne�

2. Teresa Filarowska i Artur Jednoróg � �Analiza pracy
filtrów modu³owych�

3. Artur Krzy¿a � �Wrzenie w objêto�ci dwóch cieczy nie-
mieszaj¹cych siê�

4. Gabriel Schewior � �Ocena dok³adno�ci metod oblicza-
nia udzia³u objêto�ciowego faz w przep³ywie dwufazowym
gaz-ciecz na tle danych eksperymentalnych�

5. Janusz Sielski � �Badanie procesów spalania paliw sta-
³ych�

6. Marcin Araszczuk i Krzysztof Merak � �Badanie udzia-
³u objêto�ciowego faz przy przep³ywie mieszaniny trójfa-
zowej�
Jednocze�nie koledzy z V roku podzielili siê swoimi spo-

strze¿eniami na temat prowadzonych przez siebie badañ i od-
powiadali na pytania (niekiedy z pomoc¹ pracowników Kate-
dry In¿ynierii Procesowej), interesuj¹ce uczestników semi-
narium a dotycz¹ce na ogó³ zakresu, sposobu realizacji, re-
zultatów bêd¹cych na ukoñczeniu prac dyplomowych.

PPPPPod fod fod fod fod flag¹ Zjednoczlag¹ Zjednoczlag¹ Zjednoczlag¹ Zjednoczlag¹ Zjednoczoneoneoneoneonej Eurj Eurj Eurj Eurj Europopopopopyyyyy q q q q q
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Po krótkiej przerwie na kawê poruszone by³y sprawy orga-
nizacyjne dotycz¹ce bezpo�rednio KN �SKRUBER�. W
zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem ukoñczenia studiów
przez kolegów z aktualnych w³adz  ko³a, wybrano nowy Za-
rz¹d Ko³a w sk³adzie:
1. Prezes � Krystian Czernek,
2. Wiceprezes � Tomasz Janu�,
3. Sekretarz � Krzysztof Dawid.

Zaakceptowano ogólny plan pracy KN �SKRUBER� na
bie¿¹cy rok akademicki oraz 1998/99, plan który zak³ada kon-
tynuowanie programu z poprzednich lat, a mianowicie: spo-
tkania z pracownikami i przedstawicielami firm, interesuj¹ce
nas z tytu³u kierunku studiów, aparatura procesowa w prakty-
ce (wycieczki do zak³adów, na targi, seminaria, itp.), pomoc
w zdobywaniu fachowej literatury.

W serdecznej i przyjacielskiej atmosferze uczestnicy se-
minarium wrócili do Opola.

REKRUTACJA NA STUDIA
Do dnia 19 czerwca br. do godz. 1716 (tj. do zamkniê-

cia numeru WU) wp³ynê³a nastêpuj¹ca liczba podañ na
poszczególne kierunki studiów dziennych:

liczba limit
kandydatów miejsc

automatyka i robotyka 56 90
budownictwo 220 200
elektrotechnika 146 200
informatyka 265 120
mechanika i budowa maszyn 98 180
in¿ynieria �rodowiska 170 60
zarz¹dzanie i marketing 588 110
RazRazRazRazRazememememem 11111555554343434343 960960960960960
wychowanie fizyczne 395 100
RazRazRazRazRazememememem 395395395395395 111110000000000

Przypominamy, ¿e rekrutacja na studia dzienne w Poli-
technice Opolskiej � za wyj¹tkiem kierunku wychowanie
fizyczne � trwa do dnia 26 cz26 cz26 cz26 cz26 czerererererwwwwwca 1ca 1ca 1ca 1ca 1998998998998998 r. Kandydaci
ubiegaj¹cy siê o indeks studenta PO na kierunku wycho-
wanie fizyczne z³o¿yæ musieli dokumenty do dnia 1111199999
czczczczczerererererwwwwwca brca brca brca brca br.....

Og³oszenie list kandydatów przyjêtych na I rok studiów
nast¹pi � 25 cz 25 cz 25 cz 25 cz 25 czerererererwwwwwca 1ca 1ca 1ca 1ca 1998 r998 r998 r998 r998 r. na kierunek wychowanie
fizyczne oraz � 2 lipca 12 lipca 12 lipca 12 lipca 12 lipca 1998 r998 r998 r998 r998 r. na pozosta³e kierunki stu-
diów dziennych.

Dane na temat liczby kandydatów na studia zaoczne
podamy we wrze�niowym numerze WU, gdy¿ termin sk³a-
dania podañ up³ywa z dniem 28 sier 28 sier 28 sier 28 sier 28 sierpnia brpnia brpnia brpnia brpnia br. Na tych kie-
runkach studiów zaocznych, na których do 28 sierpnia br.
nie zostan¹ wype³nione limity przyjêæ, Przewodnicz¹cy
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mo¿e na wniosek dzie-
kana podj¹æ decyzjê o przesuniêciu terminu rekrutacji, nie

pó�niej jednak ni¿ do 111111 wr1 wr1 wr1 wr1 wrzzzzze�nia 1e�nia 1e�nia 1e�nia 1e�nia 1998998998998998 r.

Podczas Seminarium, któremu ca³y czas przewodniczy³
prof. Leon Troniewski, poruszane by³y tak¿e sprawy dotycz¹-
ce struktury szkolnictwa wy¿szego w Polsce, sposobów i
metod nowoczesnego kszta³cenia, zakresu i programów stu-
diów, sprawy które omawiane by³y wspólnie w formie dysku-
sji, a których tematyka wynika³a z wzajemnych zaintereso-
wañ uczestników spotkania.

Nastêpnego dnia, po krótkim omówieniu struktury zdoby-
wania kolejnych szczebli w karierze naukowej, prof. Leon
Troniewski wrêczy³ uroczy�cie tematy prac dyplomowych
kolegom z IV-go roku studiuj¹cym na profilu procesy i apa-
raty przemys³owe przy Katedrze In¿ynierii Procesowej. I tak
tematy prac dyplomowych otrzymali:
1. Krzysztof Dawid � �Wp³yw wybranych parametrów na

proces odsiarczania spalin�
2. Krystian Czernek � �Metody obliczeniowe procesów

cieplno-przep³ywowych w strudze trójfazowej gaz-ciecz-
ciecz�

3. Mariusz Kaflowski � �Ocena efektywno�ci procesów
cieplnych zachodz¹cych w strudze dwufazowej gaz-ciecz�

4. Tomasz Janu� i Maciej Tkaczyk � �Wrzenie cieczy nie-
jednorodnych�

5. Rafa³ Czarny � �Wp³yw wybranych parametrów wytwa-
rzania emulsji na jej w³a�ciwo�ci�

6. Adrian Riedel � �Analiza procesu spalania paliw sta³ych�
7. Krzysztof Pers � �Opory miejscowe przy przep³ywie dwu-

fazowym gaz-ciecz�
8. Artur Podawca � �Badanie wymiany ciep³a rur o¿ebro-

wanych�
9. Andrzej Konicki � �Analiza metod opisuj¹cych hydraulikê

przep³ywu dwufazowego gaz-ciecz:�
Obdarowani wyrazili rado�æ z przynale¿nego im zaszczytu

i obiecali ukoñczyæ studia w terminie.
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WWWWWydzia³ Budoydzia³ Budoydzia³ Budoydzia³ Budoydzia³ Budownictwwnictwwnictwwnictwwnictwaaaaa
¢ W dniach 11�13 maja 1998 r. odby³a siê w Krakowie ko-
lejna konferencja: 8th IFIP WG 7.5 Working Conference on
Optimization and Reliability of Structural Systems. W konfe-
rencji tej wziêli udzia³ prof. dr hab. in¿. T. Chmielewski i dr
hab. in¿. Z. Zembaty. Profesor Chmielewski przedstawi³ re-
ferat pt. The Variability of Concrete Stenght Produced in Con-
crete � Mixing Plants in Stuttgart Area oraz wspó³przewodni-
czy³ jednej z sesji na tej konferencji. Dr Zembaty zosta³ wy-
brany w sk³ad grupy roboczej WG 7.5 przygotowuj¹cej na-
stêpn¹ konferencjê, która ma siê odbyæ w Ann Arbor, Michi-
gan, USA w roku 2000.
¢ W dniach od 17 do 21 maja br. przebywa³a z wizyt¹ w
Fachhochschule für Technik Stuttgart dziesiêcioosobowa gru-
pa studentów IV i V roku Wydzia³u Budownictwa. Studen-
tom towarzyszyli opiekunowie - prof. Stefania Grzeszczyk i
prodziekan dr Henryk Nowak. Wyjazd by³ rewizyt¹ ubieg³o-

rocznego pobytu na WB studentów z niemieckiej uczelni.
Przebywaj¹c w Stuttgarcie opolscy studenci mogli obejrzeæ
laboratoria naukowo-badawcze, w które wyposa¿ona jest tam-
tejsza uczelnia. W jednym z nich studentka V roku Monika
Mizera przeprowadziæ mog³a niektóre badania do swojej pra-

PPPPPobobobobobyt w Kyt w Kyt w Kyt w Kyt w Konsonsonsonsonstttttancancancancancji nad Jeziorji nad Jeziorji nad Jeziorji nad Jeziorji nad Jeziorem Bodeñsem Bodeñsem Bodeñsem Bodeñsem Bodeñskim kim kim kim kim qqqqq
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cy dyplomowej. Wraz z niemieckimi kolegami zwiedzili kil-
ka zak³adów przemys³u materia³ów budowlanych Badenii-Wir-
tembergii, w�ród nich: wytwórniê stali zbrojeniowej i zak³a-
dy produkcji elementów zbrojeniowych dla budownictwa w
Kehl, fabrykê elementów z betonu komórkowego Ytong w
Rheinau - Freistett, zak³ady produkcji keramzytu w Tuningen
oraz cementowniê w Dotternhausen. Naukowców z opolskiej
uczelni technicznej przyj¹³ rektor prof. Martin Stohrer, spo-
tkali siê tak¿e z pe³nomocnikiem rektora ds. wspó³pracy miê-
dzy Fachhochschule Stuttgart a Politechnik¹ Opolsk¹ pani¹
Kerstin Kruppa, prof. B. Neubertem i dr. Edwardem Ko-
nopk¹. Spotkanie by³o okazj¹ by omówiæ plan dalszej wspó³-
pracy w zakresie wymiany studentów i wspólnych prac na-
ukowo-badawczych.
¢ W dniu 25 maja 1998 r. Centralna Komisja ds. Tytu³ów i
Stopni Naukowych zatwierdzi³a habilitacjê dr. in¿. Zbignie-
wa Zembatego. Kolokwium habilitacyjne mia³o miejsce 16
stycznia 1998 r. na Politechnice Wroc³awskiej.

korespondent wydzia³owy

WWWWWydzia³ Elektroydzia³ Elektroydzia³ Elektroydzia³ Elektroydzia³ Elektrotttttechniki i Aechniki i Aechniki i Aechniki i Aechniki i Autututututomatomatomatomatomatykiykiykiykiyki
¢ 21 maja 1998 r. odby³o siê w Warszawie posiedzenie semi-
naryjne � po�wiêcone problemom kszta³cenia in¿ynierów elek-
tryków � Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu
Elektrotechniki PAN zorganizowane wspólnie z Polskimi Sie-
ciami Energetycznymi S.A. W posiedzeniu wziêli udzia³ dzie-
kani wydzia³ów elektrycznych wszystkich krajowych politech-
nik.

Referat i koreferat wprowadzaj¹cy do dyskusji wyg³osili:
prof. A. Wiszniewski (Przewodnicz¹cy KBN) oraz prof. W.
Winkler (wiceminister Edukacji Narodowej). W referatach i
dyskusji poruszane by³y takie zagadnienia jak:

1. Tempo rozwoju wiedzy, z którym zwi¹zane s¹ pytania:
a) czego uczyæ?
b) na jakim poziomie uczyæ?
c) jak uczyæ?

2. Masowo�æ kszta³cenia i problemy kontroli jako�ci.
3. Zmieniaj¹ce siê potrzeby gospodarcze i preferencje ludz-

kie, z którymi zwi¹zane s¹ pytania:
a) jakie s¹ relacje pomiêdzy potrzebami a kszta³ceniem?
b) jakie s¹ poszukiwane umiejêtno�ci i po¿¹dane cechy

osobowo�ci?
4. Nowe narzêdzie edukacyjne, w tym wp³yw technologii

informatycznych na procesy edukacyjne.
5. Czynniki wp³ywaj¹ce na liczbê i jako�æ kandydatów na

studia na kierunkach elektrycznych.

¢ W dniach 28�30 maja br. Uniwersytet Opolski zorganizo-
wa³ w Turawie XVI Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukow¹
nt. �In¿ynieria Procesowa w Ochronie �rodowiska�. Dr A.
Przytulski wspólnie ze studentkami IV roku WEiA � Barba-
r¹ Ubraniak i Julit¹ Ziêcik (obydwie studiuj¹ indywidual-
nym tokiem nauczania pod kierunkiem naukowym prof. M.
£ukaniszyna) przygotowa³ referat dotycz¹cy zagadnieñ zasto-
sowania pakietu MATLAB do wizualizacji rozk³adu pól elek-
trycznych pod liniami przesy³owymi. Referat wyg³oszony
przez Barbarê Urbaniak uzyska³ uznanie uczestników i wy-
wo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê.
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¢ 28 maja br. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki od-
by³ siê II etap VI Konkursu Prac Dyplomowych na najlepsz¹
pracê dyplomow¹ zorganizowany przez Ko³o SEP przy Poli-
technice Opolskiej. Wiêkszo�æ konkursów poprzedniej edycji
zosta³a zorganizowana dziêki staraniom i inspiracji prof. Je-
rzego Hickiewicza.

Dziêki uprzejmo�ci i pomocy dziekana WEiA prof. R.
Rojka seminarium naukowe odby³o siê w sali posiedzeñ Rady
Wydzia³u, rozpocz¹³ je prezes Ko³a SEP dr R. Beniak wita-
j¹c absolwentów uczelni oraz zaproszonych go�ci. Semina-
rium zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹: wiceprezes Oddzia³u Opol-
skiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich � mgr W³ady-
s³aw Bia³okur, dziekan � prof. Ryszard Rojek, prodziekani �
dr Karol Grandek i prof. Bronis³aw Tomczuk, kierownik
Katedry Elektrowni i Systemów Pomiarowych � prof. Zdzi-
s³aw Kabza oraz prezes Ko³a SEP przy Elektrowni Opole �
mgr Adam Antkowiak.

Przedstawiono 5 prac dyplomowych reprezentuj¹cych bar-
dzo wysoki i wyrównany poziom. Po prezentacji komisja kon-
kursowa w tajnym g³osowaniu wybra³a zwyciêzców konkursu:

I miejsce zdoby³ in¿. Andrzej Rutkiewicz za pracê �Mier-
nik mocy optycznej (dla struktur i sieci �wiat³owodowych�

Za zwyciêstwo otrzyma³ nagrodê finansow¹ w wysoko�ci
500,00 z³. Praca dotyczy³a budowy �inteligentnego� mierni-

ka natê¿enia �wiat³a i mo¿liwo�ci jego praktycznych zastoso-
wañ. Promotorem pracy by³ dr Feliks Szczot.

II miejsce zdobyli ex aequo mgr in¿. Krzysztof Swat i
mgr in¿. Rafa³ Wróbel za pracê �Modelowanie uk³adów elek-
tromagnetycznych z wykorzystaniem pakietu PC-OPERA 3d�
oraz in¿. Grzegorz Grazma za pracê �Podstawowe procedu-

ry analizy obrazu � zastosowania praktyczne�. Ka¿da z wy-
mienionych prac zosta³a nagrodzona kwot¹ 350,00 z³. Pro-
motorami wymienionych prac byli prof. Marian £ukaniszyn
i prof. Krystyna Macek-Kamiñska.

III miejsce zdobyli mgr in¿. Arkadiusz Gardecki i mgr
in¿. Marek Korniak za pracê �Napisanie i przebadanie pro-
cedury ca³kuj¹cej uk³ady równañ ró¿niczkowych zwyczajnych
z wykorzystaniem algorytmu Krogh�a�. Praca zosta³a nagro-
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dzona kwot¹ 300,00 z³. Promotorem pracy by³ dr Ryszard
Beniak.

IV miejsce zdobyli in¿. Marcin Nowicki i in¿. Roman
Rosiñski za prace �Wykorzystanie pakietu symulacyjnego do
programowania zadañ robota SCORBOT - ER�. Powy¿sza
praca nagrodzona zosta³a kwot¹ 200,00 z³, jej promotorem
by³ prof. Piotr Wach.

Konkurs finansowo wsparty zosta³ przez: Opolski Oddzia³
Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Towarzystwo Przy-
jació³ Politechniki Opolskiej.

Wrêczaj¹cy dyplomy i nagrody wiceprezes Oddzia³u Opol-
skiego mgr W. Bia³okur pogratulowa³ zwyciêzcom konkursu
i wyró¿nionym absolwentom.

Jolanta Ukarma

WWWWWydzia³ Mechanicznydzia³ Mechanicznydzia³ Mechanicznydzia³ Mechanicznydzia³ Mechanicznyyyyy
¢ Na konferencji naukowej �Krzepniêcie metali i stopów�
przedstawiono referat J. Suchego, B. Mochnackiego i S.
Króla pt. Segregacja a pêkanie odlewów staliwnych.

¢ W Wysokich Tatrach (Stara Le�na) w obiektach S³owac-
kiej Akademii Nauk tradycyjnie co 3 lata organizowana jest
Konferencja METALLOGRAPHY. Tegoroczne 10 Internatio-
nal Symposium of Metallography zgromadzi³o ponad 200
uczestników z Czech, S³owacji, Polski, Ukrainy, Rumunii,

Anglii, Niemiec, Japonii, Francji, Austrii i S³owenii. Zdecy-
dowana przewaga Czechów i S³owaków pozwala uznaæ tê kon-
ferencjê jako mitting s³owacko-czeski. W do�æ licznej repre-
zentacji polskiej znalaz³ siê tak¿e przedstawiciel Politechniki
Opolskiej � prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Król, przedstawiaj¹c
wspó³autorski referat pt. The initial stage of dezincification of
brass CuZn28S11. Konferencja odby³a siê w dniach od 22 do
24.04.1998 r.

¢ Krynica by³a miejscem XV Physical Mettalurgy and Mate-
rials Science Conference on Advanced Materials & Techno-
logies ATM �98. W programie tej najwiêkszej krajowej (z
licznym udzia³em uczestników zagranicznych) konferencji
metaloznawczej zosta³o zaprezentowanych ponad 20 refera-
tów (ilo�æ uczestników ponad 350). Oprócz sesji plenarnych
(otwieraj¹cej i koñcz¹cej konferencjê) obrady odbywa³y siê
w siedmiu sekcjach grupuj¹cych:

� stopy ¿elaza,
� stopy metali nie¿elaznych,
� modelowanie i symulacja w nauce o materia³ach,
� ceramikê i kompozyty,
� cienkie warstwy,
� in¿ynieriê powierzchni,
� metalurgiê proszków.
W sekcji �stopy ¿elaza� prof. S. Król przedstawi³ referat

wspó³autorski (wspólnie z M. Pietrzakiem) pt. The corro-
sion layers created at steel 12Cr�1Mo�0,3V oxidated in wa-
ter wapour atmosphere.

Wszystkie referaty zaakceptowane przez miêdzynarodowy
komitet naukowy zosta³y wydrukowane w czasopi�mie In¿y-
nieria Materia³owa. Pe³n¹ frekfencjê na salach obrad zapew-
ni³y ulewne deszcze trwaj¹ce przez ca³y czas obrad tj. od 18
do 21 maja 1998 r.

Katedra Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn

¢ W dniach 26�28 maja 1998 roku dr in¿. Czes³aw Pazo³a
uczestniczy³ w VIII Miêdzynarodowej Konferencji �Uszczel-
nienia i technika uszczelniania w maszynach i urz¹dzeniach�
w Polanicy-Zdroju. Dr Pazo³a przedstawi³ referat zatytu³owa-
ny Zastosowanie tworzyw sztucznych w konstrukcji zespo³ów
uszczelniaj¹cych si³owników hydraulicznych.

¢ Trwa realizacja zadañ ujêtych w tegorocznym planie pro-
gramu Tempus. Obecnie na szkoleniach w Anglii przebywaj¹
dwaj nasi studenci: pan Robert Czosnowicz, który odbywa
pó³roczny sta¿ na uniwersytecie w Nottingham oraz pan Ar-
tur Pawlik, który przebywa w Stourbridge w firmie Dartec.
Z obu tych o�rodków powrócili nasi pracownicy � dr hab.
in¿. Grzegorz Gasiak (Nottingham) i mgr in¿. Piotr Pia-
seczny (Dartec). Swój pobyt w Futuroscope (Francja) rozpo-
cz¹³ dr in¿. Cyprian Lachowicz.

W dniach 26�29 czerwca prof. Jean Petit z Laboratoire de
Mécanique et de Physique des Matériaux w Futuroscope wy-
g³osi wyk³ady podczas IV Letniej Szko³y Mechaniki Pêka-
nia, która bêdzie mia³a miejsce tym razem we Lwowie. Na
pocz¹tku lipca odbêdzie siê w Opolu spotkanie cz³onków miê-
dzynarodowego komitetu kieruj¹cego programem Tempus, w
którym bêd¹ uczestniczyæ pracownicy naszej katedry oraz
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przedstawiciele naszych zagranicznych partnerów: prof. Jean
Petit z Futuroscope, dr Andrzej Lichtarowicz z uniwersyte-
tu w Nottingham oraz pan Karl Johnson z firmy Dartec.

Na pocz¹tku nowego roku akademickiego, po zakoñczeniu
obecnego etapu programu Tempus, dokonamy jego podsumo-
wania na ³amach Wiadomo�ci Uczelnianych.

Ewa Helleñska

¢ W dniach 18�21.05.1998 r. w Pieczyskach k. Bydgoszczy
odby³ siê XVII Sympozjon Zmêczenia Materia³ów i Kon-
strukcji. Uczestniczyli w nim prof. Ewald Macha, dr Tade-
usz £agoda i mgr Roland Pawliczek, pracownicy Katedry
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Wyg³osili oni dwa referaty:
� T. £AGODA, E. MACHA: Energetyczny opis zmêczenia

cyklicznego próbek g³adkich i z karbem z uwzglêdnieniem gra-
dientów naprê¿eñ przy kombinacji zginania ze skrêcaniem,

� T. £AGODA, E. MACHA, R. PAWLICZEK: Oblicza-
nie trwa³o�ci zmêczeniowej przy jednoosiowym losowym ob-
ci¹¿eniu z udzia³em warto�ci �rednich.

Z cyklu: Ochrona �rodowiska;
dzisiaj: LAS i WODA

W dniach 25�29 maja 1998 r. odby³a siê w Krakowie Miê-
dzynarodowa Konferencja Las i woda, zorganizowana przez
Instytut Badawczy Le�nictwa, Politechnikê Gdañsk¹ i Poli-
technikê Krakowsk¹. Konferencji patronowa³ Minister Ochro-
ny �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa prof. Jan
Szyszko oraz Miêdzynarodowy Zwi¹zek Le�nych Instytutów
Badawczych (IUERO).

W konferencji tej wzi¹³ udzia³ prof. Kazimierz Sporek,
pracownik naukowy Katedry Urz¹dzeñ dla Przemys³u Spo-
¿ywczego i Ochrony �rodowiska.

Prof. K. Sporek, dla którego ubytki w naszych lasach s¹
wielkim zmartwieniem, a dzia³ania zwi¹zane z popraw¹ kon-
dycji naszych lasów � wielk¹ pasj¹, tak oto dzieli siê z nami
problematyk¹ poruszan¹ na konferencji:

Lasy �wiata s¹ gwarantem bezpieczeñstwa ekologicznego
cywilizacji. Zagro¿enia lasów s¹ bezpo�rednio lub po�rednio
zwi¹zane z dzia³aniem cz³owieka i wyra¿aj¹ siê wylesianiem
ziemi, zmianami naturalno�ci lasów, zamieraniem lasów, ustê-
powaniem i przekszta³caniem siê lasów pod wp³ywem zmian
klimatycznych. Wysi³ki licznych gremiów miêdzynarodowych
doprowadzi³y po roku 1992 do okre�lenia kryteriów i wska�-
ników trwale zrównowa¿onej gospodarki le�nej, których in-
tencj¹ jest m.in. zachowanie lasów, zwiêkszenie ich po-
wierzchni i naturalno�ci. Polityka le�na winna uwzglêdniaæ

warunki niepewno�ci ekologicznej zagro¿eñ, interesy spo³ecz-
ne i stosowaæ zasadê rozpraszania ryzyka poprzez konstruk-
cjê drzewostanów w miarê mo¿liwo�ci ró¿nogatunkowych.
Szczególna rola przypada in¿ynierii ekologicznej i in¿ynierii
le�nej, z których pierwsza definiuj¹c i organizuj¹c homeosta-
zê ekosystemów wyznacza bariery dla udostêpniania lasu, co
uwzglêdniaæ musi in¿ynieria le�na, projektuj¹c komunikacyj-
ne i inne rozwi¹zania przestrzenne oraz techniczne sposoby
u¿ytkowania elementów siedliska le�nego.

Niepewno�æ oraz wielofunkcyjno�æ lasu i le�nictwa wyma-
gaj¹ opracowania lub doskonalenia stosowanych modeli lasu,
prowadzenia gospodarki le�nej i samego le�nictwa.

Polska jest krajem ubogim w wodê. Obszary le�ne posiada-
j¹ naturaln¹ zdolno�æ zatrzymywania w glebie znacznych ilo�ci
wód opadowych. Potencja³ wodochronny i retencyjny lasów
zale¿y miêdzy innymi od wielko�ci powierzchni lasów (wska�-
nika lesisto�ci) oraz od rozmieszczenia lasów w zlewni.

W prezentowanych referatach przedstawiono metody sto-
sowane w gospodarce le�nej, powoduj¹ce zwiêkszenie funk-
cji retencyjnych i ochronnych lasu. Zwrócono równie¿ uwagê
na konieczno�æ zintegrowania programów zwiêkszenia lesi-
sto�ci i odbudowy ma³ej retencji z planami zagospodarowania
przestrzennego.

Maria Mazur

W grudniu 1976 roku, podczas konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej, Rada Uczelniana SZSP ów-
czesnej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej

Górze przyjê³a program dzia³ania, k³ad¹cy szczególny nacisk
na rozwój studenckiego ruchu naukowego i wspó³pracê na-
ukow¹ z zagranic¹. Jednym z punktów tego programu by³a
organizacja corocznych, Miêdzynarodowych Studenckich

Sympozjów Naukowych, która to impreza - pocz¹wszy od
1977 roku � odbywa siê ka¿dej wiosny (z wyj¹tkiem lat 1981�
1982) na prze³omie kwietnia i maja.

Jak ju¿ informowali�my w poprzednim numerze Wiado-
mo�ci Uczelnianych, tegoroczne, XX Miêdzynarodowe Sym-
pozjum Naukowe Studentów i M³odych Pracowników Na-
uki odby³o siê w dniach 11�12 maja, a jego organizatorem
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by³a oczywi�cie Politechnika Zielonogórska. Tradycyjnie,
patronat nad sympozjum obj¹³ Jego Magnificencja Rektor
Politechniki Zielonogórskiej, prof. zw. dr hab. Micha³ Ki-
sielewicz. W przygotowaniu sympozjum uczestniczyli ponad-
to:

� prof. dr hab. in¿. Jerzy Bolikowski � Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego

� prof. dr hab. in¿. Zbigniew Banaszak � Przewodnicz¹cy
Komitetu Programowego

oraz pozostali cz³onkowie obydwu powy¿szych komitetów,
a tak¿e Biura Organizacyjnego, czuwaj¹cego nad sprawnym
przebiegiem ca³ej konferencji.

W ramach XX MSN w Zielonej Górze wyg³oszonych zo-
sta³o prawie 300 referatów (przewidywano, i¿ bêdzie ich do-
k³adnie 307, lecz czê�æ zaproszonych osób nie dojecha³a), z
czego ok. 90 stanowi³y opracowania go�ci z Niemiec, S³owa-
cji, Czech, Wêgier, Ukrainy, Litwy, Rosji i Bia³orusi. Dlate-
go te¿, tegoroczne sympozjum zosta³o okre�lone jako rekor-
dowe pod wzglêdem liczby uczestników, w dwudziestoletniej
historii tego typu spotkañ.

Referaty wyg³aszane by³y równolegle w piêciu sekcjach:
� budownictwo i in¿ynieria �rodowiska;
� elektrotechnika i elektronika;
� mechanika;
� informatyka;
� zarz¹dzanie.
Ze wzglêdu na zdecydowanie najwiêksz¹ liczbê zg³o-

szonych i zakwalifikowanych do wyst¹pienia referatów w sek-
cji zarz¹dzanie, obrady tej sekcji zosta³y podzielone na dwie
grupy:

� zarz¹dzanie I, obejmuj¹ce nastêpuj¹ce zagadnienia:
zarz¹dzanie strategiczne, zarz¹dzanie organizacj¹ w
procesie transformacji, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi,
zarz¹dzanie marketingiem, zarz¹dzanie proekologiczne;

� zarz¹dzanie II, gdzie umieszczono tematykê zarz¹dzania
jako�ci¹, zastosowania informatyki w zarz¹dzaniu,
logistyki, organizacji i zarz¹dzania procesami produk-
cyjnymi oraz zastosowania matematyki w zarz¹dzaniu.

Profesjonalna organizacja sympozjum nie by³aby oczywi-
�cie mo¿liwa bez finansowego wsparcia i pomocy ze strony
instytucji, stowarzyszeñ i przedsiêbiorstw Ziemi Lubuskiej,
w�ród których nale¿y przede wszystkim wymieniæ: Kredyt
Bank PBI S.A., ALDEC Inc., Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.,
Zielonogórskie Zak³ady Górnictwa Nafty i Gazu, Towarzy-
stwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Przedsiêbiorstwo
Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze,
Lubuskie Zak³ady Garbarskie w Lesznie Górnym oraz Elek-
trociep³owniê Zielona Góra S.A.

Pierwszy dzieñ konferencji rozpoczê³o uroczyste otwarcie
sympozjum, którego centralnym punktem by³ wyk³ad inau-
guracyjny (wyg³oszony w jêzyku angielskim) JM Rektora
Politechniki Zielonogórskiej, prof. Micha³a Kisielewicza nt.
wp³ywu wspó³czesnych metod komputerowych na zakres i for-
my kszta³cenia matematycznego na studiach technicznych, po
czym odby³a siê pierwsza czê�æ obrad w poszczególnych sek-
cjach tematycznych.

Zosta³y one wznowione po obiedzie, a na zakoñczenie
pierwszego dnia konferencji, organizatorzy zaprosili wszyst-
kich uczestników na wieczór klubowy przy muzyce na ¿ywo.

We wtorek, 12 maja, po �niadaniu, mia³y miejsca wyst¹-
pienia pozosta³ych referentów, po czym komisje uda³y siê na
narady. Jest bowiem tradycj¹, i¿ najlepszym referatom stu-
denckim s¹ przyznawane 1., 2. i 3. miejsca, natomiast pra-
cownicy naukowi za najciekawsze wyst¹pienia otrzymuj¹ wy-
ró¿nienia.

Poza osobami (studentami i pracownikami naukowymi na-
szej Uczelni) wymienionymi w poprzednim numerze Wiado-
mo�ci, w XX MSN w Zielonej Górze wziêli udzia³ tak¿e
przedstawiciele Instytutu Zarz¹dzania Politechniki Opol-
skiej:

� Joanna Gilewicz, studentka IV roku zarz¹dzania i
marketingu (specj. zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem),
której referat (przygotowany wspólnie z mgr in¿. Kata-
rzyn¹ Wider¹) zaj¹³ II miejsce w sekcji zarz¹dzanie;

� mgr in¿. Katarzyna Widera, asystent w Zak³adzie
Nauk Ekonomicznych IZ;

� mgr in¿. El¿bieta Kara�, asystent w Katedrze Nauk o
Zarz¹dzaniu IZ;

� Roman £ê¿niak i Mariusz Ko³osowski, studenci IV
roku zarz¹dzania i marketingu (specj. komputerowo
zintegrowane systemy zarz¹dzania produkcj¹)

oraz autor niniejszej relacji, któremu przyznano wyró¿nienie
w gronie referatów m³odych pracowników nauki.

Tradycj¹ zielonogórskiego sympozjum jest równie¿ przy-
znawanie nagrody g³ównej im. prof. Jerzego Wróbla - twór-
cy tej imprezy, zmar³ego przedwcze�nie w wieku 43 lat. Na-
grodê tê otrzymuje autor najlepszego referatu studenckiego
w sekcji zarz¹dzanie. W tym roku jury postanowi³o przyznaæ
dwie pierwsze nagrody (ex aequo). Otrzymali je:

� Md. Rezaul Karim, student V roku zarz¹dzania i mar-
ketingu na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki Zielonogórskiej, za referat nt. Kobiety na
rynku pracy w Bangladeszu oraz

� Grzegorz Gunia, student Wydzia³u Organizacji i Zarz¹-
dzania Politechniki £ódzkiej, filii w Bielsku-Bia³ej
(jednocze�nie pracownik Katedry In¿ynierii Produkcji
tej uczelni), którego referat by³ zatytu³owany Klasyfi-
kator konstrukcyjno-technologiczny elementów maszyn
oparty na oprogramowaniu SYSKLASS, zastosowany
w FRiM �BEFARED� w Bielsku-Bia³ej.

Znakomita, profesjonalna organizacja sympozjum, bardzo
bogata tradycja, wysoki poziom referatów pozytywnie zaopi-
niowanych przez Komitet Programowy oraz bardzo piêkne
miasto, jakim bez w¹tpienia jest Zielona Góra, to niezaprze-
czalne atuty, którymi mo¿e poszczyciæ siê zielonogórska
uczelnia techniczna. Tym bardziej, w �wietle postêpuj¹cego
rozwoju polskiej gospodarki oraz wzrastaj¹cych wymagañ we
wszystkich dziedzinach wiedzy ekonomicznej i technicznej,
pogratulowaæ nale¿y organizatorom sympozjum osi¹gniêtych
dotychczas efektów, a studentom i m³odym pracownikom na-
ukowym Politechniki Opolskiej ¿yczyæ jak najliczniejszej re-
prezentacji naszej uczelni oraz samych sukcesów na konfe-
rencji w przysz³ym roku. Do zobaczenia !!!

Rafa³ Matwiejczuk
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¢ 20 maja, w siedzibie urzêdu odby³o siê posiedzenie Komi-
tetu Badañ Naukowych. Po przyjêciu protoko³u z poprzed-
nich obrad 15 kwietnia 1998 roku Komitet przyj¹³ miêdzy
innymi nastêpuj¹ce uchwa³y:

1. O zmianie uchwa³y z 18 marca br. w sprawie podzia³u
�rodków finansowych na dofinansowanie dzia³alno�ci ogól-
notechnicznej i wspomagaj¹cej badania w 1998 roku (DOT
�98) uzupe³niaj¹c j¹ o dwa zadania finansowane ze �rodków
rezerwowych Przewodnicz¹cego KBN:

� wydanie �Przegl¹du Legislacyjnego� przez Kancelariê
Prezesa Rady Ministrów (10 800 z³)

� organizacjê seminarium naukowego �Maps for special
users� przez Akademiê Rolnicz¹ we Wroc³awiu
(7 700 z³)

2. W sprawie podzia³u miêdzy komisje Komitetu Badañ
Naukowych i ich zespo³y �rodków finansowych na dzia³al-
no�æ statutow¹ jednostek naukowych i jednostek badawczo-
rozwojowych w 1998 roku w ³¹cznej kwocie 1 144 182 000 z³
(w tym 592 381 000 z³ do dyspozycji Komisji Badañ Podsta-
wowych (KBP), 465 968 000 z³ - Komisji Badañ Stosowanych
(KBS))

3. W sprawie podzia³u miêdzy komisje KBN i ich zespo³y
�rodków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w
1998 roku inwestycji budowlanych i aparaturowych s³u¿¹cych
potrzebom badañ naukowych i prac badawczo-rozwojowych
jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych i
przyznano:

� 90 500 000 z³ na inwestycje budowlane (w tym 52 521
374 z³ do dyspozycji KBP oraz 37 978 626 z³ - KBS)

� 74 508 000 z³ na inwestycje aparaturowe (37 050 380 z³
- KBP, 37 434 540 z³ - KBS)

4. W sprawie prenumerat czasopism popularnonaukowych
dla bibliotek szkó³ podstawowych i �rednich, która stanowi,
¿e w latach 1999 - 2001 (w 1999 r. - 80 proc., w 2000 - 75
proc. i w 2001 - 70 proc. ceny prenumeraty) KBN bêdzie
dofinansowywa³ prenumeratê 25 000 egzemplarzy nastêpuj¹-
cych tytu³ów: ��wiat Nauki�, �Wiedza i ¯ycie�, �M³ody
Technik� oraz �Mówi¹ Wieki�. O przyznaniu dofinansowa-
nia decydowaæ bêdzie kolejno�æ wp³at

5. O ustanowieniu projektów celowych zamawianych:
� �Rynek pracy wobec integracji z Uni¹ Europejsk¹�

(wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Socjalnej)
� �Opracowanie sposobu oraz systemu organizacyjnego

gospodarowania substancjami chemicznymi na wydzia-
³ach chemicznych i pokrewnych oraz koncepcji technolo-
gicznych neutralizacji oraz utylizacji odpadów z labora-
toriów chemicznych szkó³ wy¿szych� (wnioskodawca:
Minister Edukacji Narodowej)

� Komitet postanowi³ te¿ ponownie og³osiæ konkursy
otwarte na realizacjê projektów badawczych zama-
wianych:

� �Perspektywy i uwarunkowania rozwoju polskiego
rybo³ówstwa przybrze¿nego i jego znaczenie dla rozwoju
regionu nadmorskiego�

� �System transportowy województwa katowickiego�.
Komitet wys³ucha³ te¿ informacji na temat harmonizacji

prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w obszarze �na-
uka i badania� oraz o dofinansowaniu udzia³u polskich zespo-
³ów naukowo-badawczych w miêdzynarodowych programach
badawczych (SPUB). W 1997 roku przyznano na realizacjê
64 SPUB-ów 5 159 289 z³ w tym na:

� 17 projektów w ramach programu EUREKA
� 18 projektów w ramach programu COPERNICUS
� 14 projektów w ramach programu COST.
Komitet przedyskutowa³ równie¿ projekt postanowienia

oceny parametrycznej wyników dzia³alno�ci naukowej i ba-
dawczo-rozwojowej jednostek oraz zapozna³ siê z informacj¹
na temat stanu �rodków finansowych w dziale 77 - nauka.

¢ W dniu 19 maja 1998 r., z okazji posiedzenia polsko-fran-
cuskiego Komitetu ds. selekcji projektów wspó³pracy nauko-
wej i naukowo-technicznej, prof. Andrzej WISZNIEWSKI,
Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych przyj¹³ delega-
cjê francusk¹ w sk³adzie pan Franois REQUEDAT, Naczel-
nik Wydzia³u Stypendiów i Wymiany Naukowej w MSZ i pan
Michel PASQUIER, Attache ds. Nauki i Techniki przy Am-
basadzie Francji w Warszawie.

Komisje Komitetu/Zespó³ komisji
�rodki finansowe w z³

Dz. statutowa Inw. budowlane Inw. aparaturowe

KBP Komisja Badañ Podstawowych 592 381 000 z³ 52 521 374 z³ 37 050 380 z³

H-1 Zespó³ Nauk Humanistycznych 57 932 000 z³ 15 462 710 z³ 2 287 570 z³

H-2 Zespó³ Nauk Spo³ecznych, Ekonomicznych i Prawnych 24 512 000 z³ 2 000 000 z³ 1 464 300 z³

P-3 Zespó³ Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych 79 168 000 z³ 8 380 918 zl 5 480 350 z³

P-4 Zespó³ Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony �rodowiska 103 927 000 z³ 11 662 000 z³ 7 045 700 z³

P-5 Zespó³ Nauk Medycznych 154 660 000 z³ 6 463 746 z³ 12 029 550 z³

P-6 Zespó³ Nauk Rolniczych i Le�nych 172 182 000 z³ 8 552 000 z³ 8 742 910 z³

KBS Komisja Badañ Stosowanych 465 968 000 z³ 37 978 626 z³ 37 434 540 z³

T-7 Zespó³ Mechaniki, Budownictwa i Architektury 92 571 000 z³ 8 773 200 z³ 7 085 000 z³

T-8 Zespó³ In¿ynierii Materia³owej i Technologii Materi³owych 43 464 000 z³ 3 620 000 z³ 4 145 000 z³

T-9
Zespó³  Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz In¿ynierii Procesowej
i Ochrony �rodowiska

99 324 000 z³ 9 554 500 z³ 9 226 100 z³

T-10 Zespó³ Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii 41 001 000 z³ 2 460 000 z³ 3 020 560 z³

T-11 Zespó³ Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji 65 648 000 z³ 3 525 000 z³ 4 886 880 z³

T-12 Zespó³ Górnictwa, Geodezji i Transportu 71 970 000 z³ 6 459 926 z³ 4 517 000 z³

Do dyspozycji Komisji Badañ Stosowanych 51 990 000 z³ 3 586 000 z³ 4 554 000 z³
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Posiedzenie polsko-francuskiego Komitetu ds. selekcji pro-
jektów wspó³pracy naukowej i naukowo-technicznej w ramach
Programu Polonium powo³anego na mocy Umowy miêdzy
Rz¹dem PRL a Rz¹dem Republiki Francuskiej o wspó³pracy
naukowej i technicznej zawartej w 1966 roku odby³o siê w
dniach 18 i 19 maja br. Program Polonium zosta³ og³oszony
w stuletni¹ rocznicê odkrycia polonu i radu przez Mariê Sk³o-
dowsk¹-Curie i Piotra Curie. Program jest otwarty dla wszyst-
kich jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Polski i
Francji.

Spotkaniu przewodniczyli pan Piotr PAJESTKA, Wicedy-
rektor Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹ i Integracji
Europejskiej w KBN oraz pan Franois REQUEDAT, Naczel-
nik Wydzia³u Stypendiów i Wymiany Naukowej w Departa-
mencie Europy Centralnej i Wschodniej Dyrekcji Generalnej
Wspó³pracy Kulturalnej, Naukowej i Technicznej francuskie-
go MSZ. Ponadto ze Strony polskiej udzia³ wziêli przedsta-
wiciele MSZ, MEN, MZiOS, PAN i PAA, a ze Strony fran-
cuskiej: Ministerstwa Edukacji, Badañ i Technologii
(MENRT), Narodowego O�rodka Badañ Naukowych (CNRS),
Narodowego Instytutu Zdrowia i Badañ Medycznych (IN-
SERM), Agencji odpowiedzialnej za organizacjê pobytu dla
cudzoziemców (APAPE) przy MSZ i Ambasady Francji.

Z ponad 300 projektów z³o¿onych zgodnie z wymogami
formalnymi wybrano do wspólnego finansowania na 1998 rok
65 nowych projektów oraz przed³u¿ono na drugi rok 50, a na
trzeci rok - 9 projektów. £¹cznie Komitet Badañ Naukowych
bêdzie finansowa³ w 1998 roku 151 projektów (razem z 27
jednostronnymi) w ramach Programu Polonium.

W 1998 roku Komitet Badañ Naukowych finansuje rów-
nie¿ projekty wspó³pracy w ramach Porozumienia PAN -
CNRS, Umowy z IN2P3 w dziedzinie fizyki j¹drowej, Umo-
wy o utworzeniu Polsko-Francuskiego Centrum Biotechnolo-
gii Ro�lin, miêdzynarodowe projekty PICS, �zwi¹zki bli�-
niacze�, projekty z Narodowym Instytutem Badañ Rolniczych
(INRA) oraz projekt tzw. badawczej grupy europejskiej
(GDRE) w dziedzinie materia³ów wêglowych.

Daje to liczbê prawie 280 projektów, co stawia Francjê na
pierwszym miejscu we wspó³pracy z zagranic¹ finansowanej
przez KBN. Dla Francji Polska jest drugim po Rosji naj-
wa¿niejszym partnerem w�ród krajów Europy Centralnej
i Wschodniej.

¢ Uprzejmie informujemy, ¿e staraniem Komitetu Badañ Na-
ukowych zosta³a stworzona witryna pod adresem http://
bs.sejm.gov.pl:4001/aleph/owner/alephe/www/kn/
dds.html. Jest ona pomy�lana jako pomoc doradcza dla �ro-
dowiska bibliotekarskiego i naukowego w dziedzinie syste-
mów elektronicznego rozpowszechniania informacji (DDS).
G³ównym celem witryny jest dostarczanie aktualnych i wia-
rygodnych informacji o mo¿liwo�ciach bezpo�redniego do-
stêpu do dokumentów z ró¿nych obszarów wiedzy, bez po-
trzeby korzystania z wyspecjalizowanych us³ug.

Witryna ta zawiera informacje skierowuj¹ce. Ma charakter
wirtualnego o�rodka doradztwa i wymiany informacji. Infor-
macje zwrotne od �rodowiska pomog¹ w podejmowaniu dzia-
³añ dotycz¹cych systemów elektronicznego rozpowszechnia-
nia informacji zarówno samego �rodowiska, jak zaintereso-
wanych resortów.

Po automatyzacji bibliotek, systemy elektronicznego roz-
powszechniania informacji stanowi¹ nastêpny naturalny etap
rozwoju technologii wyszukiwania i wymiany informacji.
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Na posiedzeniu 7 maja br. 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 niezmien-
nej, katastrofalnie niskiej wysoko�ci 0,47 % PKB w nadcho-
dz¹cych latach. Jest to sprzeczne z deklaracjami kolejnych
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 ograniczone.

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 wykorzy-
stania �rodków przeznaczonych na naukê.

5. Zaniepokojenie, a nawet oburzenie �rodowiska nau-
kowego spowodowane aktualnymi zapowiedziami w³adz do-
tycz¹cymi finansowania nauki i edukacji, jest obecnie po-
wszechne.

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 posiedze-

niu 6 maja br. 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 dwustop-
niowych wyborach. Przewodnicz¹cym Komisji Badañ Stoso-
wanych jest prof. dr hab. Bogdan MARCINIEC, cz³onek ko-
respondent PAN z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, za� Komisji Badañ Podstawowych - prof. dr hab.
Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI, cz³onek rzeczywisty PAN
z Uniwersytetu Warszawskiego.

Odpowied� nades³a³a podsekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów, któr¹ cytujê w ca³o�ci:

Szanowny Panie Ministrze
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 8 maja br., skierowanego

do Pana Jerzego Buzka, Prezesa Rady Ministrów RP/ otrzy-
manego przy pi�mie Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów z
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dnia 13 maja br., znak: SJB-220-4(10)98/, w sprawie prote-
stu Komisji Badañ Stosowanych oraz Komisji Badañ Podsta-
wowych Komitetu Badañ Naukowych przeciwko zapowiedzia-
nej wysoko�ci nak³adów na naukê, pragnê uprzejmie poinfor-
mowaæ Pana Przewodnicz¹cego, co nastêpuje:

Mo¿liwo�ci wzrostu wydatków bud¿etowych na naukê uza-
le¿nione s¹ od szybkiego, wieloletniego i równomiernego
wzrostu gospodarczego kraju.

Zmiany w strukturze wydatków publicznych - zwiêkszenie
roli wydatków prorozwojowych, w tym na naukê, zapowie-
dziane w ��redniookresowej strategii...�- zosta³y uznane za
czynnik aktywnie wspieraj¹cy podstawy d³ugofalowego wzro-
stu gospodarczego.

Za³o¿enie w cytowanym projekcie dokumentu utrzymania
w latach 1999-2001 sta³ej relacji nak³adów na dziedziny pro-
rozwojowe, w tym na badania naukowe, do Produktu Krajo-
wego Brutto, oznaczaæ bêdzie ich realny wzrost w tempie 5-
6% w skali rocznej i stopniowy wzrost wydatków prorozwo-
jowych w strukturze wydatków publicznych.

Godnym upowszechnienia jest podejmowanie przez Komi-
tet Badañ Naukowych inicjatyw w zakresie zwiêkszania efek-
tywno�ci wykorzystania �rodków przeznaczonych na naukê.

Z wyrazami szacunku

Z upowa¿nienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ STANU/ - /
Halina Wasilewska-Trenkner

Otrzymuje:
Pan Krzysztof Go³aszewski
Wicedyrektor Sekretariatu
Prezesa Rady Ministrów
- w zwi¹zku z pismem z dn. 13.05.1998 r.
znak: SJB-220-4(10)98"

RZECZNIK PRASOWY
Komitetu Badañ Naukowych

dr Tadeusz Zaleski

Marian Ciepaj
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A jednak ten wiek, ten smutny i wielki wiek w którym
¿yjemy, wydaje siê ¿eglowaæ bez steru; ze�lizguje siê
ku przepastnym g³êbiom, i s³yszê ludzi mówi¹cych do
mnie: Dok¹d p³yniemy, ty co patrzysz czêsto ku
horyzontowi odpowiedz, co tam dostrzegasz? Czy
jeste�my na wznosz¹cej siê, czy opadaj¹cej fali?
Dobijamy do brzegów Ziemi Obiecanej, czy te¿ w
dalszym ci¹gu pogr¹¿amy siê w otch³aniach chaosu?

George Sand, Dzieje mojego ¿ycia

Szkic niniejszy, sk³adaj¹cy siê z trzech merytorycznie po-
wi¹zanych z sob¹ czê�ci, po�wiêcony jest koncepcji pañstwa
prawa, która dzi� prze¿ywa swój prawdziwy renesans. Stano-
wi ona istotn¹ przes³ankê zarówno orzeczeñ Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, jak te¿ wyst¹pieñ Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Jest przedmiotem analiz naukowych i has³em w s³ow-
nikach powszechnych, s³owem � zaklêciem w publikacjach
popularnych i synonimem demokracji w �wiadomo�ci potocz-
nej. Zainteresowanie t¹ ide¹ jest du¿e nie dlatego � jak twier-
dzi francuski wybitny teoretyk prawa konstytucyjnego L. Fa-
voreu � ¿e znaczenie demokracji zmala³o, lecz dlatego, ¿e
pañstwo prawne stanowi pewien etap doskonal¹cy i uzupe³-
niaj¹cy demokracjê.

Pogl¹dy na relacje miêdzy spo³eczeñstwem a pañstwem,
miêdzy obywatelem a organem w³adzy stanowi¹ wa¿n¹ czê�æ
sk³adow¹ ka¿dej filozofii politycznej i doktryny pañstwowej.
Je�li przez re¿im polityczny rozumieæ ogó³ metod, jakimi rz¹-
dz¹cy pos³uguj¹ siê w stosunkach z ludno�ci¹, to w re¿imie
autorytarnym rz¹dz¹cy uznaj¹ siê za grupê nadrzêdn¹ wobec
obywateli i wymagaj¹ od nich przede wszystkim pos³uszeñ-
stwa, natomiast w re¿imie pañstwa obywatelskiego, obywate-
le wywieraj¹ istotny wp³yw na funkcjonowanie pañstwa, al-
bowiem formalnie maj¹ prawo do udzia³u w podejmowaniu

decyzji pañstwowych i kontrolowaniu ich realizacji oraz fak-
tycznie z tego prawa korzystaj¹. W pañstwie obywatelskim
ów aktywny udzia³ obywateli w ¿yciu pañstwa wyra¿a siê w
wielu formach, z których jako najczêstsze mo¿na wymieniæ:
zastosowanie elementów demokracji bezpo�redniej, funkcjo-
nowanie pluralistycznego systemu partyjnego i instytucji de-
mokracji przedstawicielskiej. Filozofia polityczna pañstwa
obywatelskiego oparta jest na za³o¿eniu uznaj¹cym pañstwo
za instytucjê s³u¿ebn¹ wobec obywateli, a obywateli za pod-
miot w³adzy politycznej. Podstawow¹ metod¹ dzia³ania sto-
sowan¹ wobec obywateli w pañstwie o re¿imie demokratycz-
nym jest kompromis, pozwalaj¹cy rozstrzygaæ spory wed³ug
okre�lonej procedury i zak³adaj¹cy istnienie w takim spo³e-
czeñstwie, spo³eczeñstwie obywatelskim, pewnego minimum
zgody co do podstawowych spraw pañstwa i fundamentalnych
warto�ci politycznych (konsensus).

Mo¿na wiêc pañstwo obywatelskie okre�liæ jako organiza-
cjê spo³eczeñstwa obywatelskiego, czyli takiego spo³eczeñ-
stwa, w którym poszczególne jednostki maj¹ wprawdzie od-
mienne interesy, ale maj¹ te¿ na gruncie podstawowych war-
to�ci politycznych i spo³ecznych poczucie interesu wspólne-
go, dla bezpieczeñstwa którego niezbêdny jest kompromis i
konsensus.

Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego znalaz³a swój wyraz ju¿
w XVII w. w koncepcjach prawa natury i pó�niej w koncep-
cjach pañstwa liberalnego. Gdy chodzi o liberalizm, to w³a-
dza pañstwowa przypisa³a sobie minimalny zakres dzia³ania,
ograniczaj¹c siê tylko do spraw najwa¿niejszych i regulacji
niezbêdnych, i respektowa³a zasadê, ¿e �co nie jest zakazane,
jest dozwolone�.

Samo jednak pojêcie spo³eczeñstwa obywatelskiego � civil
society � pojawi³o siê w XVII w., w okresie wielkiego rene-
sansu kultury antycznej w krajach anglosaskich.

Punktem wyj�cia dla koncepcji spo³eczeñstwa obywatel-
skiego by³a filozofia prawa natury, której jednym z g³ównych
przedstawicieli by³ J. Locke (1632�1704).
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W �Dwóch traktatach o rz¹dzie� Locke zawar³ zasadnicz¹
tezê swej filozofii politycznej, w my�l której powszechnie
obowi¹zuj¹cym w ka¿dej spo³eczno�ci prawem s¹ imperaty-
wy rozumu. Analiza przedpañstwowego stanu naturalnego
doprowadzi³a go do przekonania, ¿e prawo natury stanowi¹ce
zespó³ norm fundamentalnych tworz¹cych zrêby ludzkiej
wspólnoty i umo¿liwiaj¹cych zgodne wspó³dzia³anie obowi¹-
zywa³o ju¿ wtedy, gdy nie istnia³y ¿adne instytucje w³adzy
pañstwowej ani ¿adne autorytety publiczne . Wówczas w³a-
dzê bezpo�redni¹ i najwy¿sz¹ sprawuje rozum, a równi sobie
obywatele � tworz¹cy spo³eczeñstwo obywatelskie � mog¹
osi¹gaæ swoje indywidualne cele. Rozum � pisa³ Locke � po-
ucza ludzi, ¿e skoro wszyscy s¹ równi i niezale¿ni, to nikt nie
powinien szkodziæ drugiemu w sprawach takich warto�ci jak,
¿ycie, zdrowie, wolno�æ, mienie. Prawo natury by³o zwi¹zane
z natur¹ cz³owieka (cz³owiek rodzi³ siê z nim),mia³o ono po-
staæ praw podmiotowych, których nikt nie móg³ go pozbawiæ.
Rodzi³ siê wiêc cz³owiek z naturaln¹ w³adz¹ zachowania swej
w³asno�ci, tj. swego ¿ycia, wolno�ci i mienia przeciwko
krzywdom i napa�ciom drugiego cz³owieka. Poniewa¿ jednak
stan natury by³ niepewny i prowadzi³ do nadu¿ywania natu-
ralnych uprawnieñ, spo³eczno�æ ludzka zdecydowa³a siê na
utworzenie � w drodze umowy spo³ecznej � w³asnego pañ-
stwa. Inaczej ni¿ u Hobbesa, który w umowie spo³ecznej wi-
dzia³ fenomen powstania pañstwa i spo³eczeñstwa zarazem, u
Locke�a umowa spo³eczna sk³ada³a siê z dwóch aktów: w
akcie pierwszym umawiaj¹ siê z sob¹ jednostki, tworz¹c spo-
³eczeñstwo, w akcie drugim, spo³eczeñstwo umawia siê z w³a-
dz¹, tworz¹c rz¹d, czyli pañstwo. Zatem przekre�lenie dru-
giego, czyli umowy z w³adz¹ nie niweczy samego spo³eczeñ-
stwa, albowiem jest to spo³eczeñstwo obywatelskie, bêd¹ce
kategori¹ pierwotn¹ w stosunku do pañstwa, podobnie jak jed-
nostka jest pierwotn¹ w stosunku do spo³eczeñstwa. Jednak¿e
zawarcie umowy spo³ecznej ustanawiaj¹cej pañstwo nie pro-
wadzi i prowadziæ nie mo¿e do odarcia jednostki z jej natu-
ralnych i niezbywalnych praw, albowiem u podstaw tej umo-
wy le¿y �wzajemne zachowanie swych praw do ¿ycia, wolno-
�ci i mienia�. Pañstwo jest tylko stró¿em tego, co istnia³o
przed nim i co � niezbywalne i niepodzielne � istnieje obok
niego i niezale¿nie od niego, a wystêpuj¹c w takiej roli musi
pozostawiæ jednostkom swobodê dzia³alno�ci gospodarczej i
spo³eczno-politycznej. Zatem wszystkie stowarzyszenia, par-
tie, korporacje i spó³ki powinny cieszyæ siê ca³kowit¹ autono-
mi¹; produkcja i wymiana, ¿ycie spo³eczne, kulturalne i reli-
gijne powinny byæ wolne od ingerencji pañstwa, a jego g³ów-
nym pos³annictwem powinno byæ zabezpieczenie wolno�ci
obywatelskiej i w³asno�ci prywatnej. W tym celu mo¿e ono
stanowiæ prawo pozytywne i je egzekwowaæ pos³uguj¹c siê
wyposa¿onym w si³ê przymusu � aparatem pañstwowym. Na
takich za³o¿eniach opiera siê u Locke�a idea spo³eczeñstwa
obywatelskiego i pañstwa liberalnego, która da³a pocz¹tek
pó�niejszym koncepcjom i programom politycznym.

Tak wiêc idea spo³eczeñstwa obywatelskiego stanowi³a
przeciwwagê dla ró¿nych tendencji autorytarnych, ogranicza-
j¹cych swobodê jednostki i autonomiê ró¿norodnych grup i
instytucji spo³ecznych, a dziêki temu obiektywnie sprzyja³a
rozwojowi demokracji. Sprowadzi³a bowiem problem spra-

wowania w³adzy do obywatelskiej jej akceptacji i stanowi³a
wyzwanie dla takiej filozofii politycznej, która w istnieniu
autorytetu i scentralizowanej struktury pañstwowej upatrywa-
³a niezbêdny warunek istnienia spo³eczeñstwa. Idea ta wy-
mierzona by³a ju¿ w XVIII w. w istniej¹ce wówczas ró¿ne
odmiany despotyzmu i skutecznie stymulowa³a kszta³towa-
niem siê demokratycznej kultury politycznej. Jako przyk³ad
mo¿na podaæ osiemnastowieczn¹ Amerykê, gdzie najpierw
ró¿ne wspólnoty religijne, a pó�niej filozofowie o�wiecenio-
wi zdecydowanie wyst¹pili przeciwko zbyt daleko id¹cym rosz-
czeniom pañstwa przeciwstawiaj¹c im filozofiê praw natury i
ideê �civil society�. Wymieniæ tu nale¿y nazwisko wybitnego
filozofa amerykañskiego tego okresu Th. Paine�a (1737-1809),
pó�niejszego krzewiciela jokobinizmu francuskiego, autora
znanej rozprawy �Rights of Man�.

Zdaniem Th. Paine�a porz¹dek spo³eczny istnia³ zanim
pojawi³ siê rz¹d i istnia³by równie¿, gdyby wszelkie sformali-
zowane struktury w³adz zosta³y zniesione. W pamflecie �
Zdrowy rozs¹dek� nawo³ywa³ Paine do kszta³towania w Ame-
ryce demokratycznego ustroju pañstwowego, na fundamencie
takich zasad, jak: suwerenno�æ ludu, równo�æ praw i gwaran-
cji ich przestrzegania, w tym równouprawnienie kobiet oraz
tolerancja religijna. Narodziny republikañskiej formy pañstwa
powinny � jego  zdaniem � doprowadziæ do swoistego �uby-
wania� w³adzy, albowiem t¹ drog¹ wyeliminuje siê z ¿ycia
spo³ecznego wielkie sprzeczne z prawem naturalnym i zdro-
wym rozs¹dkiem przes¹dy, które w przesz³o�ci wspiera³y ka¿-
d¹ despotyczn¹ formê ustroju. W rzeczywisto�ci bowiem de-
spotyczna w³adza narzucaj¹c rygory sprzeczne z natur¹ i sto-
suj¹c �rodki przemocy demoralizowa³a ludzi i niweczy³a na-
turaln¹ miêdzy nimi harmoniê, albowiem naturalne sk³onno-
�ci cz³owieka sprawiaj¹, ¿e jest on istot¹ zgodn¹ i przyjazn¹,
tworz¹c¹ racjonalne wiêzi miêdzyludzkie. Wszystkie wielkie
prawa spo³eczeñstwa s¹ prawami natury, a demokracja jest
najsolidniejsz¹ gwarancj¹ postêpu i dobrobytu � konstatowa³
Paine. Swoj¹ ideê spo³eczeñstwa obywatelskiego Th. Paine
bardzo silnie zwi¹za³ z filozofi¹ prawa natury, podobnie jak
J. Locke, ale o ile dla Locke�a pañstwo poprzez tworzenie
prawa pozytywnego i narzucanie swojego w³adztwa ma za-
pewniæ ochronê spo³eczeñstwa obywatelskiego i harmonijne
wspó³dzia³anie tworz¹cych je jednostek, o tyle dla Paine�a
wszelka deprecjacja w³adzy czy ograniczenie jej zakresu in-
spiruj¹ rozwój demokratycznych wyobra¿eñ. W ten sposób
Paine po³o¿y³ fundament pod najbardziej radykalne has³o no-
wo¿ytnej demokracji, has³o �obumierania pañstwa�.

To w³a�nie T. Hobbes i J.Locke sformu³owali, a pó�niejsi
przedstawiciele my�li liberalnej rozwinêli kwestiê, maj¹c¹
niezmiernie istotne znaczenie dla okre�lenia atrybutów no-
wo¿ytnej demokracji. Kwestiê tê mo¿na by uj¹æ nastêpuj¹co:
czy mo¿e istnieæ sfera ¿ycia jednostki, w któr¹ pañstwo nie
powinno ingerowaæ i jakie s¹ jej granice? Pozytywna odpo-
wied� jak¹ na to pytanie dali wymienieni filozofowie dopro-
wadzi³a ich do wyodrêbnienia p³aszczyzny regulacyjnej dzia-
³alno�ci pañstwa i p³aszczyzny spo³eczeñstwa obywatelskie-
go. Wyodrêbnienie tych dwu p³aszczyzn i ich stosunku wo-
bec siebie sta³o siê podstaw¹ dla wspó³czesnych koncepcji
demokracji i wolno�ci obywatelskich. Przyjmuje siê wszak
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powszechnie, ¿e niezbêdnym warunkiem istnienia wolno�ci
jest nie tylko wy³onienie siê spo³eczeñstwa obywatelskiego ,
ale tak¿e jej ochrona przez pañstwo. Wynikaj¹ st¹d dla pañ-
stwa okre�lone powinno�ci prawotwórcze i administracyjne
maj¹ce zapewniæ mo¿liw¹ w danym spo³eczeñstwie obywa-
telskim harmoniê. Przedstawione wy¿ej wyobra¿enia doty-
cz¹ce spo³eczeñstwa obywatelskiego z jednej strony uzasad-
niaj¹ ograniczenie roli pañstwa w ¿yciu spo³ecznym, z dru-
giej za� strony uzasadniaj¹ tak¿e ingerencjê pañstwa wszê-
dzie tam, gdzie wymaga tego ochrona praw cz³owieka.

Aby z takich pozycji pañstwo wystêpowa³o w stosunku do
spo³eczeñstwa obywatelskiego musi byæ pañstwem prawa.

Termin �pañstwa prawa� ju¿ w latach trzydziestych XIX
w. wprowadzony do jurysprudencji niemieckiej oznacza
wspó³cze�nie opart¹ na prawie formê organizacji i dzia³ania
w³adzy publicznej oraz okre�lone przez prawo stosunki wza-
jemne miêdzy w³adz¹ a obywatelami jako podmiotami prawa.

Idea pañstwa prawnego ma stosunkowo d³ug¹ historiê: jej
pocz¹tków mo¿na siê doszukaæ ju¿ w dobie Rewolucji Fran-
cuskiej. Francuska �Deklaracja praw cz³owieka i obywatela�
z 1789r. formu³owa³a fundamentaln¹ dla prawno-polityczne-
go ustroju pañstwa zasadê, i¿ obywatele mog¹ wszystko, cze-
go prawo im nie zakazuje, a organy pañstwowe mog¹ czyniæ
to tylko, na co prawo im pozwala. Sytuacjê prawn¹ obywatela
okre�la wiêc zasada g³osz¹ca, i¿ �co nie jest prawem zabro-
nione � jest dozwolone�; dozwolone jest równie¿ to, co nie
narusza cudzych praw i wolno�ci. Natomiast organ pañstwo-
wy mo¿e dzia³aæ tylko na podstawie prawa i tylko w grani-
cach przyznanych mu przez prawo kompetencji.

B. Sobolewska i M. Sobolewski twierdz¹ (�My�l politycz-
na XIX i XX w. Liberalizm�), ¿e idea pañstwa prawnego
(czy raczej pañstwa prawa) znana ju¿ od Immanuela Kanta,
rozwiniêta pó�niej przez wielu teoretyków niemieckich wy-
st¹pi³a w dwóch powi¹zanych ze sob¹ wersjach. Pierwsza z
nich postulowa³a ograniczenie arbitralno�ci w³adzy pañstwo-
wej przez zwi¹zanie jej prawem. Jest to klasyczna niemiecka
doktryna pañstwa prawa. Zgodnie z ni¹ pañstwo prawa to ta-
kie pañstwo, w którym wszystkie instytucje publiczne tworz¹
system wewnêtrznie uporz¹dkowany (zhierarchizowany), a
¿adna instytucja nie mo¿e dzia³aæ bez podstawy prawnej (sine
lege), sprzecznie z prawem (contra legem) lub ponad prawem
(supra legem). W takim znaczeniu pañstwo prawa pokrywa
siê raczej z polskim terminem �praworz¹dno�æ�, tj. rz¹dy
prawa, usytuowanie prawa ponad pañstwem. Druga natomiast
wersja idei pañstwa prawa opiera³a pañstwo na okre�lonych
warto�ciach sta³ych i niekwestionowanych. Do warto�ci tych
zaliczano przede wszystkim równo�æ wobec prawa, wolno�ci
obywatelskie, a tak¿e prawo w³asno�ci prywatnej. Pañstwo,
które gwarantuje te warto�ci, a ponadto legitymuje siê istnie-
niem cia³a przedstawicielskiego i szerokiego samorz¹du tery-
torialnego jest � pañstwem prawnym�.

We wspó³czesnej doktrynie i praktyce ustrojowej liberali-
zmu pañstwo prawa uciele�nia ideê podporz¹dkowania nie tyl-
ko ca³ego systemu organów pañstwowych, ale tak¿e wszyst-
kich obywateli rz¹dom prawa. Natomiast w ramach prawa,
decyzje dotycz¹ce tego, czego obywatel chce, a co uznaje dla
siebie za zbêdne s¹ pozostawione wy³¹cznie jego woli. Zatem
w pañstwie prawa obywatele maj¹ zapewnion¹ wolno�æ w
warunkach poszanowania prawa: o ile ka¿dy przestrzegaæ bê-
dzie ustaw, zachowa sw¹ autonomiê. Jest to wolno�æ od od-
górnego planowania i kierowania. Jednak¿e ta pañstwowo-
prawna wolno�æ jednostki ulega ograniczeniu na rzecz wspól-
nych interesów obywateli, je¿eli s¹ one zagro¿one, a ograni-
czenie, o którym mowa przewidziane jest przez przepisy obo-
wi¹zuj¹cego prawa.

Idea pañstwa prawa ujmowana jest w wymiarze formalnym
i w wymiarze materialnym.

Wymiar formalny w pojêciu pañstwa prawa sprowadza siê
do tego, co nazwaliby�my praworz¹dno�ci¹ formaln¹. Dotych-
czasowe przepisy konstytucyjne pos³ugiwa³y siê tu formu³¹,
i¿ organy w³adzy i administracji pañstwowej dzia³aj¹ na pod-
stawie przepisów prawa i zgodnie z zawartymi w nich dyspo-
zycjami; obecna konstytucja RP zasadê praworz¹dno�ci for-
malnej ujmuje nastêpuj¹co: organy w³adzy publicznej dzia³a-
j¹ na podstawie i w granicach prawa (art. 7).

Natomiast materialny wymiar pojêcia pañstwa prawa od-
wo³uje siê do pewnych minimalnych standardów zwi¹zanych
z demokratycznym sposobem wy³aniania i sprawowania w³a-
dzy oraz do pewnego zbioru warto�ci, które w pañstwie ta-
kim powinny byæ zadeklarowane i urzeczywistniane; chodzi
tu w szczególno�ci o wolno�æ polityczn¹ i sprawiedliwo�æ spo-
³eczn¹.

W tym kontek�cie Z. Ziembiñski (�Warto�ci konstytucyj-
ne�) wyra¿a pogl¹d, ¿e je¿eli konstytucja wprowadza zasadê
praworz¹dno�ci materialnej (element materialny pañstwa pra-
wa) poprzez okre�lenie Rzeczypospolitej Polskiej jako demo-
kratycznego pañstwa prawnego, to w takim ujêciu redakcyj-
nym pañstwo prawa jest instrumentem realizacji okre�lonych
warto�ci samoistnych. Dopóki jednak warto�ci te nie zostan¹
dok³adnie okre�lone przez przepisy konstytucyjne czy przez
doktrynê konstytucyjn¹, postulat demokratycznego pañstwa
prawnego ma charakter poniek¹d blankietowy. Dla koncepcji
pañstwa prawnego kluczowe znaczenie ma wiêc nie tyle jego
aspekt formalny, co przestrzeganie obowi¹zuj¹cego trybu pra-
wotwórstwa, a w tym przede wszystkim materialnej zgodno-
�ci stanowionego prawa z za³o¿eniami aksjologicznymi, na
których opiera siê konstytucja. Za� aksjologia le¿¹ca u pod-
staw konstytucji mo¿e odwo³ywaæ siê do prawa natury, do
ogólnych zasad prawa akceptowanych przez narody cywilizo-
wane, do tradycji kultury prawnej danego spo³eczeñstwa itp.

Marian Ciepaj, prawnik, politolog
prof. w Zak³adzie Nauk Humanistycznych IZ
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Krzysztof Raczyñski

KKKKKulturulturulturulturultura ja ja ja ja jêzykêzykêzykêzykêzyka jaka jaka jaka jaka jako ko ko ko ko komomomomomponentponentponentponentponent
ksztksztksztksztkszta³cenia polita³cenia polita³cenia polita³cenia polita³cenia politechnicznego cz. IIIechnicznego cz. IIIechnicznego cz. IIIechnicznego cz. IIIechnicznego cz. III

Genologia retoryczna to zarówno teoria rodzajów (typów)
i gatunków, jak i kompozycji u¿ytkowych wypowiedzi potocz-
nych, co ró¿ni j¹ od genologii literaturoznawczej zajmuj¹cej
siê takimi strukturami na obszarze tekstów literackich.

Typy i gatunki potocznych komunikatów jêzykowych po-
dzieliæ mo¿na wed³ug rozmaicie przyjmowanych kryteriów.
Podstawowa taksonomia opiera siê o zasadê aktywno�ci jê-
zykowej jednego b¹d� wielu podmiotów jêzykowych, wy-
ró¿niaj¹c formy monologowe i dialogowe, aczkolwiek podzia³
taki nie jest definicyjnie ostry. Kwestia dialogowa tak¿e jest
monologiczna, autocharakterystyka lub przemówienie czêsto
pojawiaj¹ siê w kontek�cie wzajemnego komunikowania siê
ludzi o czym�, po przemówieniu czêsto nastêpuje dyskusja,
za� autoprezentacja to czê�æ rozmowy kwalifikacyjnej.

Z drugiej strony, podstawowe zasady kompozycji wypo-
wiedzi s¹ w³a�ciwie takie same dla gatunków monologowych
i dialogowych, zarówno je�li idzie o wypowiedzi pisane, jak i
mówione, potoczne, jak i naukowe.

1. Podstawowe typy monologów

A. Narracje i interpretacje

To najbardziej powszechny typ wypowiedzi, na który sk³a-
daj¹ siê m.in.: opowiadanie, charakterystyka, autoportret,
list, pamiêtnik, ocena, recenzja, interpretacja.

B. Wypowiedzi opisowe

To równie¿ znane gatunki, m.in.: streszczenie, raport,
sprawozdanie, opis, instrukcja, wyk³ad, pogadanka, expo-
se, dekret, artyku³, curriculum vitae, niektóre mowy s¹do-
we i przemówienia parlamentarne. Istotny jest tu precyzyj-
ny jêzyk i staranie o obiektywizm w ujêciu tre�ci, a tak¿e
logika i przejrzysto�æ kompozycji wypowiedzi, za� celem ta-
kiej wypowiedzi jest przedstawienie stanu, zjawiska, przed-
miotu lub metody i � czêsto � nauczenie innych.

C. Wypowiedzi definiuj¹ce

Definicja mo¿e byæ albo realna � je�li jest charakterysty-
k¹ przedmiotów i zjawisk specyficznych, a wiêc zawiera
wszystkie wa¿niejsze cechy definiowanego obiektu, albo te¿
� nominalna, czyli tworzy j¹ wypowied� metajêzykowa �
s³owa wypowiadaj¹ce siê o znaczeniu innych s³ów. Najbar-
dziej prost¹ form¹ definicji s¹ synonimy. W tzw. czystej po-
staci definicje wystêpuj¹ rzadko, ale stanowi¹ fragment wielu
wypowiedzi. Oprócz tego istnieje jeszcze wiele metod defi-
niowania przedmiotów i zjawisk. Najbardziej znane to:

� definiowanie przez porównanie,
� definiowanie przez negacjê (To nie jest...),
� definiowanie przez etymologiê (geneza i zmiana znaczeñ

w toku dziejów),
� definiowanie przez powo³anie siê na autorytet (np. bo-

wiem jak powiedzia³ X...),

� definiowanie operacyjne (podaj¹ce czynno�ci niezbêdne
do wytworzenia definiowanej rzeczy).

Do�æ czêsto spotkaæ mo¿na b³êdne sposoby definiowa-
nia, np.:

� definiowanie nieznanego przez nieznane, np. Grafem
jest odpowiednikiem fonemu w mowie,

� definiowanie wed³ug zasady b³êdnego ko³a, np. Logika
zajmuje siê sposobami my�lenia zgodnego z prawid³ami lo-
giki,

� definiowanie za szerokie, np. Motocykl to pojazd na
dwóch ko³ach, lub za w¹skie � Chleb to owalna forma bia³e-
go pieczywa.

D. Wypowiedzi opisowo-dowodowe

Takie gatunki, jak np. referat, rozprawa, traktat, niektó-
re wyk³ady i odpowiedzi egzaminacyjne, powinny okre�laæ,
co stanowi przedmiot opisu, zawieraæ uwagi na temat: obra-
nej metody analizy, interpretacji zjawisk, sposobów zbiera-
nia materia³u, oceny wyników badañ dokonanych przez in-
nych, wnioski oraz okre�lenie potrzeb i kierunków dalszych
badañ. Wa¿na jest tu logika argumentacji i przedstawione
dowody na rzecz g³oszonej tezy. Czêsto takie wypowiedzi
odwo³uj¹ siê do autorytetów uznanych przez audytorium, za�
jêzyk jest bardzo rzeczowy, aczkolwiek dobrze, kiedy spra-
wy zostaj¹ przedstawione w sposób pogl¹dowy i z odwo³a-
niem siê do wyobra�ni s³uchaczy. Ze wzglêdu na spore nasy-
cenie tre�ci rozmaitymi informacjami warto kilkakrotnie po-
wtarzaæ najwa¿niejsze konkluzje. Kompozycja takich wypo-
wiedzi sk³ada siê na ogó³ z piêciu czê�ci: sformu³owania za-
³o¿eñ, sformu³owania tezy, okre�lenia metody dowodzenia,
przeprowadzenia dowodu oraz wyci¹gniêcia wniosków.

E. Przemówienia jawnie perswazyjne

S¹ to przemówienia, b¹d� wypowiedzi pisemne, których
cel perswazyjny jest bezpo�rednio widoczny: albo utrwalenie
u s³uchaczy ich wierzeñ lub przekonañ (np. kazanie, mani-
fest, mowa polityczna), ich zmiana (m.in. wypowied� w
ramach debaty parlamentarnej), albo zachêcenie odbior-
ców do podjêcia okre�lonych dzia³añ (np. apel, mowa agita-
cyjna, pro�ba, podanie, niektóre artyku³y prasowe). Na
ogó³ odwo³uj¹ siê do prymarnych przekonañ, uczuæ, warto�ci
i pragnieñ ludzkich: mi³o�ci, przyja�ni, wiary, lito�ci, spra-
wiedliwo�ci, praworz¹dno�ci, tolerancji, wolno�ci, idei poli-
tycznych, zawodowych i patriotycznych, tradycji, honoru, s³a-
wy. Z drugiej strony mo¿e to byæ lêk przed: chorob¹, �mier-
ci¹, kar¹, utrat¹ pieniêdzy, pozycji, dobrego imienia, pracy,
przyjemno�ci itp.

F. Mowy okoliczno�ciowo-ceremonialne

Przy wielu ró¿nych okazjach wyg³asza siê przemowy, któ-
re odwo³uj¹ siê nie tyle do intelektu (jak referat, mowa poli-
tyczna etc.), ile do uczuæ odbiorcy. Czêsto s¹ one bardzo sza-
blonowe. Nale¿¹ do nich wyst¹pienia otwieraj¹ce lub zamy-
kaj¹ce uroczysto�æ (powitanie, po¿egnanie, podziêkowanie),
a tak¿e pochwa³a, nagana, przeproszenie, deklamacja i
mowy jubileuszowe. Winny byæ krótkie, tre�ciwe; nadmier-
ne komplementowanie lub strofowanie s³uchaczy, nadu¿ywa-
nie konwencjonalnych formu³ (np. Przypad³ mi w udziale wy-
j¹tkowy zaszczyt...; Uwa¿am niniejsze spotkanie za otwarte...;
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Dziêkujê Pañstwu za tak liczne przybycie...) nie jest wskaza-
ne. Generalnie, trzeba wa¿yæ s³owa, dlatego takie mowy po-
winny byæ odczytane, choæ trac¹ wówczas na walorach ora-
torskich. Jêzyk na ogó³ jest w nich podnios³y, a ca³o�æ nie-
zbyt d³uga.

Najczê�ciej stosowany schemat kompozycyjny to: przy-
pomnienie powodu uroczysto�ci (zdarzenia historycznego,
rocznicy etc.) lub spotkania, przedstawienie przebiegu zda-
rzeñ i ludzi z nimi zwi¹zanych, podkre�lenie historycznych i
aktualnych konsekwencji.

Mowy pogrzebowe powinny byæ tworzone wed³ug rzym-
skiej zasady De mortuis aut nihil nisi bene (O zmar³ych mówi
siê tylko dobrze). Na ogó³ próbuje siê w nich powiedzieæ,
kim by³ zmar³y dla innych. Stosownym zakoñczeniem bywa
fragment utworu literackiego, cytat z kanonicznego dzie³a re-
ligijnego, albo znana sentencja. Wypada pamiêtaæ, ¿e g³ów-
nym odbiorc¹ jest rodzina zmar³ej osoby, przyjaciele, bliscy
znajomi. Mowy takie maj¹ dwie charakterystyczne formy:

� pochwalny, skrótowy biogram (10-15 min.), wyg³asza-
ny w 3. osobie (on, ona), w tonie podnios³ym b¹d� rzeczo-
wym,

� apostrofa, czyli zwracanie siê do zmar³ego w 2. osobie
(ty), co jest form¹ bardzo ekspresywn¹, ale wymagaj¹c¹ do-
brego przygotowania wypowiedzi. Nie powinien to byæ re-
jestr zas³ug, ale koncentracja na jednej wybranej cesze cha-
rakteru, czê�ci dzia³alno�ci zmar³ego lub znaczenia �mierci
tej osoby dla innych.

Mowy weselne i biesiadne nale¿y tak formu³owaæ, aby
by³y dowcipne lub refleksyjne, maj¹ bowiem sprawiaæ przy-
jemno�æ wspó³biesiadnikom. Ta emocjonalna wypowied�,
odnosz¹ca siê bezpo�rednio do danej uroczysto�ci i potêguj¹-
c¹ podnios³y lub weso³y nastrój, realizowana jest w ró¿no-
rodnych gatunkach (rozbudowane toasty, przemowy wesel-
ne, kawa³y, sentencje, anegdoty, gawêdy). Gospodarz lub
wodzirej winien w kilku zdaniach powitaæ biesiadników i
wyja�niæ powód uroczysto�ci � nawet oczywisty dla zebra-
nych � zapoznaæ ich z programem i ¿yczyæ mi³o spêdzonego
czasu, a na zakoñczenie podziêkowaæ go�ciom za przybycie i
po¿egnaæ ich.

2. Zasadnicze typy
wypowiedzi dialogowych

Nie ka¿demu zdarza siê wyg³aszaæ publiczne przemówie-
nia, ale ka¿dy na co dzieñ dyskutuje, negocjuje, prowadzi
rozmowy s³u¿bowe, a wiêc opanowanie podstawowych regu³ i
technik dialogowych jest bardzo wa¿ne zarówno dla kariery
zawodowej, jak i w ¿yciu prywatnym ka¿dego cz³owieka.

A. Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi nale¿¹ do najbardziej powszechnych
gatunków ludzkiej mowy, dlatego te¿ mo¿na wyró¿niæ roz-
maite ich typy. Sokrates metod¹ �akuszeryjn¹�, czyli kon-
struktem retorycznym z³o¿onym z pytañ, uzyskiwa³ po¿¹dane
odpowiedzi, pomagaj¹c oponentowi samodzielnie wyci¹gn¹æ
wniosek.

Ze wzglêdu na funkcjê w dialogu pytania mo¿na podzie-
liæ na kilka grup:

� pytania zamkniête, zaczynaj¹ce siê czêsto s³owem �czy�,
ustalaj¹ce w¹skie ramy odpowiedzi (tak, nie, nie wiem),

� pytania otwarte, np. Co s¹dzisz o ostatnich wyborach?
� pytania fatyczne, czyli konwencjonalne formu³y, pseu-

dopytania ograniczaj¹ce siê do podtrzymania kontaktu, np.
Co tam u Ciebie s³ychaæ?

� pytania o informacjê, np. Która jest godzina?
� pytania sugestywne, czyli takie, które narzucaj¹ roz-

mówcy opiniê, stwierdzenie lub przekazuj¹ mu informacjê,
np. Czy nie by³oby dobrze, gdyby� ju¿ poszed³ do pracy?
Wiesz, oczywi�cie, ¿e pojutrze wyje¿d¿am do Krakowa? Na-
prawdê w to wierzysz, ¿e dusza po �mierci wêdruje po za-
�wiatach?

� pytania kontroluj¹ce, tzn. zadawane przez osobê, która
zna odpowied�, chce jednak � np. na egzaminie � uzyskaæ j¹
od rozmówcy,

� pytania kreatywne, czyli wzbudzaj¹ce proces my�lenia
lub przynajmniej wyboru, doprowadzaj¹c tym do wyci¹gniê-
cia wniosków, np.: Co by� powiedzia³, gdybym mocno obciê-
³a w³osy? Pójdziemy dzisiaj do kina czy do teatru? Dlaczego
w³a�ciwie im siê tak nie uk³ada ¿ycie?

Odpowiedzi na pytania mog¹ byæ:
� w³a�ciwe lub niew³a�ciwe, a wiêc replikuj¹ce b¹d� nie

szyk pytania, stosowne b¹d� nie w odniesieniu do konwencji,
np. je�li zadane zosta³o nieznanej osobie pytanie Czy ma pani
zegarek? odpowiedzi¹ w³a�ciw¹ jest podanie czasu (Dwuna-
sta trzydzie�ci), a niew³a�ciw¹ replika Tak, mam, albo Co to
pana obchodzi?

� prawdziwe lub nieprawdziwe,
� ca³kowite lub czê�ciowe, np. na pytanie Czy Polacy lu-

bi¹ czêsto ogl¹daæ telewizjê? odpowiedzi¹ ca³kowit¹ jest Wiêk-
szo�æ tak, za� czê�ciow¹ � Ja nie lubiê.

� pytanie jako odpowied�, np. Czy s¹dzisz, ¿e z og³osze-
nia w gazecie mo¿na ³atwo znale�æ pracê? � A ty jak uwa-
¿asz?

B. Dialog i rozmowa

Potoczne pojêcie dialogu jest najmniej nacechowane, a
wiêc najszersze. Oznacza aktywno�æ mówi¹c¹ przynajmniej
dwóch osób, niczego jednak nie okre�la, je�li idzie o ich s¹dy.
Nieco inaczej jest z rozmow¹, która na pewno nie jest dysku-
sj¹, debat¹, negocjacj¹, ale mo¿e tworzyæ ró¿ne, choæ nie-
sporne racje, czyli mówi¹cy wyg³aszaj¹ tzw. s¹dy równole-
g³e, albo � jak np. w wywiadzie � poprzestaj¹ na tym, ¿e
jedna strona pyta, druga za� odpowiada.

C. Dyskusja i debata

Dialog osób, które reprezentuj¹ dwie lub kilku racji i d¹¿¹
do przekonania innych o zasadno�ci w³asnej tezy, opinii i ar-
gumentacji, nazywa siê dyskusj¹, je�li toczy siê w stosunko-
wo prywatnym gronie, lub debat¹, je�li ma bardziej publicz-
ny charakter ze wzglêdu na obserwuj¹c¹ ten dialog publicz-
no�æ (np. telewidzów lub go�ci w studio) lub stosunkowo du¿¹
ilo�æ uczestników, jak np. ma to miejsce w parlamencie. Gra-
nice miêdzy dyskusj¹ a debat¹ nie s¹ ostre, istniej¹ jednak
specyficzne cechy, które pozwalaj¹ rozró¿niæ obydwie formy
dialogu. Od potocznej rozmowy ró¿ni je to, i¿ partnerzy s¹
nastawieni na konkretny cel (wyja�nienie danej sprawy lub
przeforsowanie w³asnego stanowiska), a w potocznej rozmo-
wie tematy �wêdruj¹� bez celu, przeskakuje siê z w¹tku na
w¹tek.
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Dyskusja to specyficzna forma rozmowy. Termin pochodzi
z ³aciny � �discutere�, to znaczy �rozbiæ, rozpl¹taæ, roz³o-
¿yæ�, co odnoszone by³o do sfery wypowiedzi, wspólnego
wyja�niania czego� s³owami. Jak mawiali ju¿ staro¿ytni, kto
dyskutuje, ten próbuje poznaæ prawdê, uzyskaæ w³a�ciwy
s¹d, wyja�niaj¹c dan¹ kwestiê z ró¿nych punktów widzenia
przy pomocy innych osób. W praktyce jednak najczê�ciej dys-
kutantom idzie nie o prawdê, lecz realizacjê w³asnych celów,
o zwyciêstwo nad przeciwnikiem, za� dyskusja staje siê w³a-
�ciwie polemik¹, wojn¹ na s³owa. Wyj¹tkiem s¹ tu organizo-
wane dyskusje po wyst¹pieniach ceremonialnych, �wyso-
kich�, np. po sesjach naukowych, konferencjach pracowni-
czych lub naradach zespo³ów roboczych. Aby dyskusja nie-
oficjalna (prywatna) nie przekszta³ci³a siê w walkê, warto na
pocz¹tku ustaliæ pewne regu³y, np. zasadê, i¿ ka¿dy mo¿e
powiedzieæ tylko piêæ zdañ, albo ¿e mo¿na wypowiadaæ siê
dopiero po powtórzeniu zasadniczych tez i argumentów prze-
ciwnika i to w taki sposób, by by³ on usatysfakcjonowany z
tre�ci repetycji.

Przemówienie mo¿na przygotowaæ w ka¿dym detalu; nie
da siê tego zrobiæ z dyskusj¹ i debat¹, dlatego dobry mówca
nie zawsze bywa sprawnym dyskutantem. Podobnie jak w in-
nych typach wypowiedzi, tu tak¿e obowi¹zuje przejrzysta trój-
stopniowa kompozycja: wstêp, czê�æ w³a�ciwa, okre�laj¹ca
w³asne stanowisko, zakoñczenie (pointa, powtórzenie tezy).

D. Wypowied� w ramach dyskusji
po przemówieniu

Poza przemówieniami o charakterze okoliczno�ciowo-ce-
remonialnym, jako nawi¹zanie do wys³uchanego wyst¹pienia
najczê�ciej rozpoczyna siê dyskusja. Najbardziej znan¹ po-
staci¹ g³osów w dyskusji s¹: aprobata, uzupe³nienie, pole-
mika, replika, pytanie, ekspresywnie wyra¿ona refleksja,
zdecydowany atak na osobê mówi¹cego lub jego wypowied�
oraz s³owo koñcowe.

Tre�æ i forma takich wypowiedzi w znacz¹cy sposób kszta³-
towane s¹ przez poprzedzaj¹ce je wyst¹pienia, przewidywane
inne g³osy w dyskusji oraz odpowied� mówcy, tak wiêc ich
poetyka ró¿ni siê od wypowiedzi monologowej. Z drugiej
jednak strony, zasadnicze cechy (np. kompozycja, styl, przy-
gotowanie siê) s¹, w gruncie rzeczy, bardzo podobne, bo-
wiem przed zabraniem g³osu nale¿y np. równie¿ uporz¹dko-
waæ argumenty na podstawie m.in. czytelnie sporz¹dzonych
notatek z wyst¹pienia i wiernie zapisywanych fragmentów, na
które dyskutuj¹cy siê powo³uje.

Podobnie jak przemówienie opisowe czy opisowo-dowo-
dowe, wypowied� w ramach dyskusji musi byæ wyg³oszona
stylem mówionym (nawet je�li istnia³y warunki, aby siê doñ
przygotowaæ pisemnie), ostatnie zdanie winno stanowiæ pu-
entê, pierwsze za� przedstawiaæ osobê zabieraj¹cego g³os w
dyskusji. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e wypada mówiæ tak, aby nie
przekraczaæ (ustalonego wcze�niej formalnie lub oczywiste-
go z innych wzglêdów) limitu czasowego i nie sytuowaæ sie-
bie w roli �g³ównego mówcy� spotkania.

S³owo koñcowe to wypowied� przys³uguj¹ca mówcy, nie-
kiedy te¿ organizatorom lub przewodnicz¹cemu spotkania.
Je�li dyskusja toczy siê w nawi¹zaniu do wyst¹pienia mo¿na:
odpowiadaæ bezpo�rednio po ka¿dej wypowiedzi, na kilka
pytañ i kwestii udzieliæ ³¹cznej odpowiedzi lub wypowie-
dzieæ siê w s³owie koñcowym.

Sposoby odpowiedzi mówcy na g³osy w dyskusji podzieliæ
mo¿na na kilka kategorii:

� za pochwa³ê wypada pow�ci¹gliwie podziêkowaæ albo
przemilczeæ j¹,

� za uzupe³nienie przemówienia nale¿y podziêkowaæ, na-
wet je�li przeczy ono g³ównej tezie lub wnioskom; pó�niej
mo¿na dokonaæ korekty, a nawet zaprzeczyæ,

� na pytania nale¿y odpowiedzieæ wyczerpuj¹co, nie po-
wtarzaj¹c jednak s³ów i tez wcze�niej wypowiedzianych, mo¿-
na � je�li siê nie zna odpowiedzi � przyznaæ siê do niewiedzy
(poza wyst¹pieniami specjalistycznymi, zawodowymi itp.),
obróciæ je w ¿art etc.,

� na polemikê i replikê taktyczniej jest odpowiedzieæ jed-
nym mocnym argumentem, a nie ich mnogo�ci¹, pos³u¿yæ
siê przyk³adem, je�li za� brakuje argumentu b¹d� przyk³a-
du, mo¿na z³o¿yæ niejasno�ci na karb ma³o klarownego stylu
etc.,

� pretensji nale¿y cierpliwie wys³uchaæ, stosuj¹c taktykê
pozornej zgody (�tak, ale�),

� za refleksjê wypada podziêkowaæ lub odpowiedzieæ tak-
¿e refleksj¹ albo przyk³adem,

� za gwa³towny atak na tre�æ, formê mowy lub osobê mów-
cy nie nale¿y rewan¿owaæ siê podobnym atakiem, ani pos³u-
giwaæ siê sztuk¹ argumentacji, ale raczej przemilczeæ, obró-
ciæ sprawê w ¿art lub odpowiedzieæ form¹ po�redni¹ (alu-
zja, sentencja itp.).

dr Krzysztof Raczyñski,
adiunkt w Zak³adzie Pedagogiki i Metodyki IWFiF,

Artyku³ pochodzi z ksi¹¿ki
pt. Retoryka stosowana czê�æ I.

Zagadnienia ogólne, przyk³ady, æwiczenia

szanse maj¹ u nas przede wszystkim wysoko kwalifikowani
fachowcy.

 � Jest Pan równie¿ absolwentem tej uczelni, wtedy jesz-
cze Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej, jak znajduje Pan uczelniê
po latach?

Choæ mog³em przypuszczaæ, ¿e uczelnia zmieni siê przez
te lata, to po dzisiejszej wizycie mia³em okazjê przekonaæ siê
o rozmiarze i jako�ci tych zmian. Przytoczê proste skojarze-
nie. Kiedy studiowa³em, w tajniki mataloznawstwa wprowa-
dzani byli�my na czarno-bia³ym podrêczniku Sztauba, druko-
wanym na po�ledniej klasy papierze, po¿ó³k³ym z trudno roz-
poznawalnymi ilustracjami. Obecnie studenci mog¹ na moni-
torze komputera ogl¹daæ zg³ady metalograficzne, maj¹ do
dyspozycji barwne fotografie, nie mówi¹c ju¿ o nowoczesnym
projektowaniu komputerowym, które my w przemy�le stosu-
jemy. Cieszê siê, ¿e studenci maj¹ takie mo¿liwo�ci. To po-
woduje, ¿e po zakoñczeniu edukacji do przemys³u trafia w
pe³ni przygotowany fachowiec, którego nie trzeba wprowa-
dzaæ w arkana nowoczesnego przemys³u, obeznany ze sprzê-
tem na europejskim poziomie. To napawa optymizmem.

rozmawia³a kd

Dokoñczenie ze strony 14
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Pewien gorliwy buddyjski mnich pragn¹³ modliæ siê gor¹-
co i bez przerwy, szkoda mu by³o ka¿dej chwili po�wiêconej
na cokolwiek innego. Przesta³ wiêc siê myæ, przesta³ piæ i
je�æ, a¿ wreszcie postanowi³, ¿e nie bêdzie spa³. Próbowa³
zwalczyæ sen ca³¹ sw¹ moc¹, lecz powieki robi³y siê coraz
ciê¿sze i ciê¿sze i nic nie mog³o ich powstrzymaæ od ci¹g³ego
opadania. Wierny mnich odci¹³ je wiêc sobie w ge�cie rozpa-
czy, aby ju¿ nic wiêcej nie przeszkadza³o mu w medytacjach.
W miejscu, gdzie odciête powieki spad³y na ziemiê, wyros³a
ro�lina o niezwyk³ych w³a�ciwo�ciach.

Tak przedstawia siê chiñska wersja mitu o powstaniu her-
baty, tytu³owego �bursztynu Wschodu�. Camellia sinensis
(kamelia chiñska) to wiecznie zielony krzew lub niewielkie
drzewo o ciemnych z¹bkowanych, skórzastych li�ciach i ma-
³ych, bia³ych lub ró¿owych, wonnych kwiatach. Jej owocami
s¹ ma³e, brunatne, zdrewnia³e �torebki�. Do produkcji her-
baty u¿ywa siê tylko li�ci z m³odych pêdów. Chiñska botani-
ka i medycyna znaj¹ j¹ od najdawniejszych czasów. Pierwot-
nie stosowana by³a jako lek na wszelkie bóle, a tak¿e na dole-
gliwo�ci skórne. Pó�niej odkryto j¹ jako napój usuwaj¹cy
zmêczenie, raduj¹cy duszê, wzmacniaj¹cy wolê i poprawiaj¹-
cy wzrok. Taoi�ci twierdzili, ¿e jest wa¿nym sk³adnikiem elik-
siru nie�miertelno�ci, buddy�ci pili j¹ w ogromnych ilo�ciach,
by zapobiec senno�ci podczas d³ugich godzin medytacji (st¹d
te¿ chyba legenda o wspomnianym mnichu). W dzie³ach chiñ-
skich klasyków nazywano herbatê rozmaicie: t�ou, sze,
cz�uan, cia oraz ming.

W czwartym i pi¹tym stuleciu herbata sta³a siê ulubionym
napojem mieszkañców Chin, mniej wiêcej wtedy utworzono
wspó³czesny ideogram cz�a, zniekszta³caj¹c klasyczne t�ou.
W XV stuleciu Japonia nobilitowa³a herbatê tworz¹c herba-
tyzm � kult piêkna, które daje siê odnale�æ w codziennej,
szarej rzeczywisto�ci.

Pierwsz¹ wzmiankê o herbacie w europejskich dokumen-
tach znajduje siê w relacji arabskiego podró¿nika, który
stwierdza, ¿e po roku 879 g³ównym �ród³em dochodów w
Kantonie by³y op³aty celne za sól i herbatê (Okakura Kakuzo,
Ksiêga herbaty, Warszawa 1986). Marco Polo podaje, ¿e w
1285 roku chiñski minister finansów zosta³ zdjêty z urzêdu
za samowoln¹ podwy¿kê podatku od herbaty. Dopiero w koñ-
cu XVI wieku, w dobie wielkich odkryæ geograficznych,
Holendrzy odkryli, ¿e na Wschodzie sporz¹dza siê przyjem-
ny w smaku napój z li�ci pewnego krzewu. Przywieziono j¹
do Europy po raz pierwszy w 1610 roku, w 1636 dotar³a do
Francji, w 1638 � do Rosji. Najbardziej rado�nie powita³a j¹
w1650 roku Anglia, s³awi¹c jako �wyborny i przez wszyst-
kich lekarzy zalecany chiñski napój, zwany przez Chiñczy-
ków Tcha, a przez inne narody Tay lub Tee�.

Pierwotna, bardzo wysoka cena herbaty, uniemo¿liwia³a
jej szersze upowszechnienie, ale zwyczaj picia herbaty rozpo-
wszechnia³ siê niezwykle szybko. Ju¿ w pierwszej po³owie
XVIII wieku londyñskie kawiarnie przekszta³ci³y siê w her-
baciarnie. Wkrótce napój uleg³ opodatkowaniu, co przypo-
mina nam, jak wa¿n¹ rolê odegra³a herbata w historii nowo-
¿ytnej. Od czasu bowiem, kiedy w porcie bostoñskim wrzu-
cono do morza skrzynie z herbat¹, datuje siê niepodleg³o�æ
Ameryki.

Jak dot¹d picie herbaty to jedyny azjatycki ceremonia³ cie-
sz¹cy siê powszechnym szacunkiem. Przypomnijmy s³ynne
angielskie popo³udniowe herbatki, stanowi¹ce dzi� prawdzi-
wy rytua³. W delikatnym pobrzêkiwaniu tacek i spodeczków,
w krz¹taninie kobiet, w przyjêciu wspólnych zasad u¿ywania
cukru i �mietanki tkwi ponad wszelk¹ w¹tpliwo�æ kult herba-
ty, tak o�mieszany w naszym spo³eczeñstwie. Warto jednak
czasem ulec emocjom i poddaæ siê niezwyk³emu czarowi �wie-
¿o zaparzonej, dobrej herbaty.

Andrzej Dariuszewski

¢ W dniach 21�23 maja br. uczestniczy³em wraz z kwestor
p. T. Burtny w naradzie dyrektorów administracyjnych i kwe-
storów uczelni technicznych. Gospodarzem narady, która mia-
³a miejsce w Warszawie i Konstancinie, by³ dyrektor Poli-
techniki Warszawskiej.

W czasie obrad powo³ano m.in. Konferencjê Dyrektorów
Administracyjnych i Kwestorów Uczelni Technicznych. G³ów-
nym jej celem bêdzie realizacja zadañ przyjêtych w czasie
obrad Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

G³ówne tematy omawiane na posiedzeniu w Warszawie i
Konstancinie to:

� gospodarka finansowa szkó³ wy¿szych ze szczególnym
uwzglêdnieniem decentralizacji �rodków na jednostki organi-
zacyjne,

� zarz¹dzanie potencja³em kadrowym pracowników uczel-
ni nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi. Mo¿liwe jest
przeprowadzenie analizy warto�ciowania stanowisk pracy. Po-

zwoli to na ustalenie systemu p³acowego, który bêdzie od-
zwierciedleniem faktycznego nak³adu pracy i jej wa¿no�ci,

� wspó³praca szkó³ wy¿szych z bankami.
Robocze sesje potwierdzi³y konieczno�æ takich spotkañ

umo¿liwiaj¹cych przede wszystkim wymianê do�wiadczeñ w
zakresie administrowania szko³¹ wy¿sz¹. Zw³aszcza dotyczy
to tych spraw, które wymagaj¹ ujednoliconego postêpowania
z racji wystêpowania w ka¿dej szkole wy¿szej, jak np. zlece-
nia prowadzenia zajêæ dydaktycznych w ramach umowy o dzie-
³o, czy sposób naliczania wynagrodzeñ otrzymywanych z ty-
tu³u prowadzenia tych zajêæ.

¢ Zdaj¹ siê dobiegaæ pomy�lnego fina³u sprawy zwi¹zane z
przejêciem zespo³u dworsko-parkowego w Karczowie. W naj-
bli¿szym czasie podpisany zostanie przez JMRektora akt no-
tarialny. Zosta³ ju¿ podpisany protokó³ uzgodnieñ i ca³a trans-
akcja zawiera bardzo korzystne dla politechniki warunki.
Kwota nabycia wynosi 1100 PLN, PO staje siê pe³nym w³a-u
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�cicielem nieruchomo�ci, za� termin rozpoczêcia prac ada-
ptacyjno-remontowych okre�lono na 3 lata od dnia nabycia.

Zak³adaj¹c nawet niepomy�lny scenariusz wydarzeñ, w któ-
rym uczelni nie by³oby staæ na rozpoczêcie remontu i chcia³a-
by pozbyæ siê nieruchomo�ci � Urz¹d Rejonowy w Opolu
zwróci wszystkie poniesione koszty zwi¹zane z utrzymaniem
obiektu, w tym tak¿e koszty dozoru.

 Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska Uczel-
nia uzyska³a zapewnienie finansowania prac zwi¹zanych
z ogrzewaniem budynku i budow¹ oczyszczalni �cieków

Jak na pocz¹tek, wydaje siê to bardzo korzystne.

¢ Za nami Piastonalia. Jak co roku, przy organizacji podob-
nego typu imprez towarzyszy mi mnóstwo obaw, g³ównie
o bezpieczeñstwo m³odzie¿y, ale i naszych obiektów. Tym ra-
zem obawy okaza³y siê p³onne, samorz¹d studencki spisa³ siê
na medal dbaj¹c o bezpieczeñstwo bawi¹cych siê (zatrudnio-
no ochroniarzy) oraz o porz¹dek. O trzy st³uczone szyby i dwa
zgiête znaki drogowe mo¿na nie rwaæ w³osów z g³owy. Im-
prezy siê uda³y, nastroju pikniku i beztroskiej zabawy nie za-
k³óci³y nawet opady deszczu. Wyra�nie widaæ ponadto, ¿e
Piastonalia integruj¹ nie tylko studenck¹ braæ, lecz i m³o-
dzie¿ z ca³ego miasta, która gremialnie uczestniczy w ¿akow-
skich imprezach.

¢ Pozostaj¹c jeszcze przy sprawach studenckich. Wkrótce
rozpocznie siê gruntowny remont Za�cianka, który podobnie
jak wcze�niej Pryzma zostanie odnowiony, a po wakacjach
studenci zamieszkaæ bêd¹ mogli w znacznie lepszych warun-
kach.

¢ Chcia³bym zwróciæ uwagê na pewien niedobry zwyczaj,
któremu ho³duj¹ niektórzy pracownicy. Chodzi mianowicie o
zabieranie do domu kluczy od pomieszczeñ s³u¿bowych. Pro-
szê i apelujê o pozostawianie po skoñczonej pracy kluczy na
portierni. W ostatnim czasie stale nawiedzaj¹ nas ulewne desz-
cze i wichury, w czasie których otwieraj¹ siê nie domkniête
okna. Portierzy w takich sytuacjach s¹ bezradni. Mog¹ tylko
patrzeæ jak ¿ywio³ dewastuje wnêtrze, a koszty napraw s¹ na-
prawdê niema³e.

Raz jeszcze gor¹co proszê pañstwa � klucze po zakoñcze-
niu pracy zostawiamy na portierni!

¢ Ostatnio ukaza³o siê rozporz¹dzenie MEN z dnia 11 marca
1998 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy w szko³ach
wy¿szych. Nak³ada ono na uczelnie nowe i kosztowne obo-
wi¹zki

M.in. szko³a zobowi¹zana jest do prowadzenia szkoleñ z
zakresu bhp dla wszystkich studentów podejmuj¹cych naukê.
W tej sprawie Rektor wyda stosowne rozporz¹dzenie, które
wejdzie w ¿ycie z nowym rokiem akademickim.

Aktualnie trwa szkolenie bhp, którym objêtych zosta³o 240
pracowników naszej uczelni, po równo nauczycieli akademic-
kich jak i pracownikow administracyjnych.

¢ Powiêksza siê grono sponsorów Politechniki Opolskiej, do
których zaliczaj¹ siê nastêpuj¹ce firmy i instytucje:

� Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ ¯ycie z Opola � prze-
kaza³ kwotê 15 000 PLN

� Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ I Inspektorat w Opolu
� kwota 10 500 PLN

� Klub Hydrant � kwota 2 000 PLN
� Almatex � kwota 700 PLN
� Zak³ad Ogólnobudowlany Trzcionkowski z Niemodlina

� kwota 1 000 PLN
� Opolmeat 300 PLN
Dziêkujemy darczyñcom za przekazane na rzecz uczelni

�rodki finansowe!

¢ Chcia³bym przypomnieæ jeszcze, ¿e ka¿dy pracownik po
wykorzystaniu minimum dwutygodniowego urlopu mo¿e
otrzymaæ dofinansowanie z tytu³u pobytu na wczasach. W tej
sprawie kompetentny jest Dzia³ Kadr i Spraw Pracowniczych,
do którego nale¿y siê zwróciæ  o za³atwienie niezbêdnych for-
malno�ci.

Swoje informacje koñczê serdecznymi ¿yczeniami przyjem-
nego letniego wypoczynku, kierowanymi do wszystkich pra-
cowników i studentów naszej uczelni.
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