


WIADOMO�CI UCZELNIANE 3(74) listopad�grudzieñ 1998 3

Felieton osobny
�Mi³o�æ cierpliwa jest, ³askawa jest, mi³o�æ nie

zajrzy, z³o�ci nie wyrz¹dza, nie nadyma siê. Nie jest
czci pragn¹ca, nie szuka swego, nie wzrusza siê ku
gniewu, nie my�li z³ego. Nie raduje siê z niespra-
wiedliwo�ci, ale weseli siê z prawdy. Wszystko zno-
si, wszystkiemu wierzy, wszystkiego siê nadziewa,
wszystko wytrwa�.

[�w. Pawe³, I Kor. 13 4�7]
Ewie

Nie czeka³a� na ni¹.
Przysz³a w chwili nieod-
powiedniej, bo w³a�nie
potyka³a� siê o ¿ycie, bo
nawet powietrze ciê ra-
ni³o przy ka¿dym kro-
ku. A ona by³a ol�nie-
niem, koj¹cym balsa-
mem i nie fa³szowan¹

driakwi¹. Wiedzia³a�, ¿e
bêdziesz musia³a za ni¹

p³aciæ i p³aciæ najwy¿sz¹
cenê. I by³a� gotowa na tê nie-
ustann¹ zap³atê.

Po raz pierwszy od wielu
dni star³a� smutek z okien-

nych szyb. Nakry³a� czu³o�ci obru-
sem okr¹g³y stó³ tak, by ona nie mia-

³a pocz¹tku ni koñca. Nape³ni³a� pragnieniem kieliszki,
poda³a� potrawê z nadziei i z wiary, ¿e nie nasyci g³odu
mi³o�ci. Strzepnê³a� niedba³ym ruchem rêki resztki sta-
rej goryczy ze sto³u. U³o¿y³a� sztuæce z czystego srebra
rado�ci, wnios³a� s³odycz oczekiwania, wymo�ci³a� fotel
ciep³em swego cia³a. Jeszcze tylko �wiecê zapalisz po¿¹-
daniem i wszystko gotowe.

Skrzyd³a ci wyros³y u ramion, zanurzy³a� jedno w eks-
tazie, a drugie w cierpieniu, wiêc dozna³a� pe³ni smaku.
Ujrza³a� smuk³o�æ ró¿y, us³ysza³a� brzmienie ciszy, wy-
g³adzi³a� zmarszczki czasu, a samotno�æ schowa³a� na
samym dnie szuflady.

Dano ci ³askê mi³o�ci, a ty uczyni³a� z niej sztukê. Bê-
dziesz o ni¹ dbaæ, bêdziesz j¹ pielêgnowaæ z oddaniem,
choæ on nie zawsze na to zas³uguje.

MADA
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Niech wigilijna gwiazda
wieszcz¹ca czas Bo¿ego
Narodzenia sprawi by
w domach zago�ci³y spo-

kój i rado�æ, a Nowy Rok niech bêdzie cza-
sem nadziei i spe³nienia marzeñ.
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4 Politechnika Opolska

Z kalendarza  Rektora

¢ 24.10. na zaproszenie premiera RP Jerzego Buzka, pre-
zydenta Regionalnego Porozumienia Rektorów Uczelni Aka-
demickich prof. Tadeusza S³awka oraz wojewody katowic-
kiego Marka Kempskiego rektor bra³ udzia³ w spotkaniu ,
na którym dyskutowano problemy nauki, kultury i szkolnic-
twa wy¿szego na �l¹sku.

¢ 27.10. w Uniwersytecie Opolskim odby³ siê AIESEC Day,
prezentuj¹cy stowarzyszenie, na który rektor otrzyma³ zapro-
szenie.

¢ 28.10. przed czytelnikami otworzy³a uroczy�cie swe po-
dwoje czytelnia g³ówna � jej modernizacja sta³a siê mo¿liwa
dziêki sfinansowaniu przez Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej
LIBRARIUS. W uroczysto�ci wziê³y udzia³ w³adze uczelni.

¢ 3.11. w Pa³acu Prezydenckim mia³a miejsce dyskusja nt.
nauki polskiej. Na zaproszenie prezydenta RP Aleksandra
Kwa�niewskiego bra³ w niej udzia³ równie¿ rektor.

¢ 4.11. dziekan i Rada Wydzia³u Mechanicznego zaprosili
rektora na publiczn¹ obronê pracy doktorskiej mgra in¿. Jó-
zefa Grzelaka.

¢ Od 5.11. do 6.11. w Bielsku-Bia³ej odby³a siê XXXVIII
miêdzynarodowa konferencja �Krzepniêcie metali i stopów�,
nad któr¹ honorowy patronat sprawowali: rektor Politechniki
�l¹skiej prof. Boles³aw Pochopieñ, rektor PO prof. Józef
Suchy, prezes Odlewni Polskich w Kielcach Bogus³aw Pe-
czela. W jej ramach zaplanowano uroczysty jubileusz 70-le-
cia prof. Andrzeja Byda³ka.

¢ Równie¿ 6.11. prof. J. S. Suchy, jako recenzent, uczestni-
czy³ w przeprowadzeniu pañstwowego przewodu profesorskie-
go, w VUT w Brnie.

¢ 7.11. punkt dydaktyczny naszej uczelni w Kluczborku uro-
czy�cie zainaugurowa³ rok akademicki.

¢ 11.11. na zaproszenie wojewody opolskiego, Wojewódz-
kiej i Miejskiej Rady Wspó³dzia³ania Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Opolu oraz w³adz miasta rektor bra³
udzia³ w uroczysto�ciach, zwi¹zanych z obchodami �wiêta
Niepodleg³o�ci.

¢ 13.11. dziêki hojno�ci sponsorów i zabiegom pe³nomocni-
ka rektora Jerzego Zaj¹ca, w obecno�ci w³adz uczelni nast¹-
pi³o uroczyste oddanie do u¿ytku nowego parkingu.

¢ 20. 11. prof. J. Suchy uczestniczy³ w Katowicach w wal-
nym zebraniu cz³onków Polskiego Towarzystwa Materia³o-
znawczego.

¢ 21.11. rektor go�ci³ w Rydzynie, gdzie na zamku jubile-
usz 30-lecia dzia³alno�ci obchodzi³a Odlewnia ¯eliwa
��rem� S.A.

¢ 23.11. rektor zosta³ zaproszony przez przewodnicz¹cego
Komisji Hutnictwa �l¹skiego Oddzia³u PAN prof. Stanis³awa
Tkaczyka na jej plenarne posiedzenie, które tym razem od-
by³o siê w sali Senatu PO.

¢ 25.11. jak co roku, na spotkanie z w³adzami PO zostali
zaproszeni jej emerytowani pracownicy. Spotkanie przygoto-
wa³y panie z Dzia³u Kadr i Spraw Socjalnych.

md

Z KALENDARZA REKTORA

Towarzystwo Przyjació³ Politechniki Opolskiej
zaprasza serdecznie na

ZJAZD ABSOLWENTÓW
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej

w Opolu
i Politechniki Opolskiej

Termin spotkania: 25 czerwca 1999 roku.

Pierwsz¹ ratê op³aty w wysoko�ci 70 z³ prosimy przeka-
zywaæ do dnia 31 stycznia 1999 roku na konto Towarzystwa
Przyjació³ PO nr 10203668-3476-270-1-111 w PKO I/O
Opole ze swoim dok³adnym adresem i z dopiskiem:

ZJAZD ABSOLWENTÓW � WYDZIA£ �
(proszê wpisaæ jaki) �,

ROK UKOÑCZENIA STUDIÓW . . . . . .

W Internecie na stronie g³ównej Politechniki Opolskiej
pod adresem: http://www.po.opole.pl  znajduj¹ siê bardziej
szczegó³owe informacje o zje�dzie.
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Z prac senatu

Szesnaste w kadencji posie-
dzenie Senatu Politechniki
Opolskiej odby³o siê 21 pa�-
dziernika 1998 r. w siedzibie
Wydzia³u Wychowania Fizycz-
nego i Fizjoterapii, przy ul.
Dzia³kowej. Jak siê okaza³o po
zakoñczeniu obrad, nie bez
przyczyny.

G³ównym punktem progra-
mu by³o omówienie i zatwier-
dzenie projektu Statutu Poli-

techniki Opolskiej. Poniewa¿ jednak w porz¹dku obrad znaj-
dowa³o siê kilka innych spraw, rektor prof. Józef S. SUCHY,
rozpocz¹³ w³a�nie od nich. I tak:

� przedstawi³ nowych przedstawicieli samorz¹du studenc-
kiego w Senacie, którymi zosta³y studentki:
� El¿bieta KOKOCIÑSKA, V r. budownictwa,
� Agnieszka KLUZOWSKA, IV r. in¿ynierii �rodowiska,

� wrêczy³ nominacjê na stanowisko profesora zwyczajne-
go w PO � prof. dr. hab. in¿. Gerhardowi BARTO-
DZIEJOWI (WEiA),

� wrêczy³ nominacjê na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w PO na czas okre�lony � dr. hab. Józefowi
OPARZE (WWFiF),

� z³o¿y³ gratulacje dr. Henrykowi LEWANDOWSKIEMU
(IZ) obchodz¹cemu jubileusz 30-lecia pracy w Uczelni.

Nastêpnie odby³y siê g³osowania, w których Senat:
� pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana Wydzia³u

Budownictwa o mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w PO na czas okre�lony � dr. hab. in¿.
Zbigniewa ZEMBATEGO,

� pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dyrektora Instytutu
Zarz¹dzania o mianowanie na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w PO na czas okre�lony � dr. Adama
ROZNOCHA,

� uchwali³ sk³ad Wydzia³owej Komisji Wyborczej na Wy-
dziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:
przewodnicz¹cy dr hab. Jan URBAÑCZYK,
cz³onkowie: mgr Bo¿ena BANIAK,

Andrzej BOBA,
Jolanta KUKU£KA.

Bardzo mi³ym akcentem by³o wyst¹pienie dziekana Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Automatyki � prof. Ryszarda ROJ-
KA, który w imieniu w³adz wydzia³u z³o¿y³ na rêce dr. Józe-
fa WOJNARA ¿yczenia i gratulacje, z okazji powo³ania Wy-
dzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

G³ówny punkt obrad dotycz¹cy zatwierdzenia projektu sta-
tutu PO prowadzi³ przewodnicz¹cy Senackiej Komisji Statu-
towej, prof. Tadeusz GÓRECKI, a wspomagali go cz³onko-
wie komisji: dr Jadwiga KRYCH, mgr Mieczys³awa MO-
RAWSKA i dr Jerzy DENKIEWICZ. W pracach komisji
bra³ równie¿ udzia³ prof. Marian CIEPAJ.

Kolejno omawiano i poddawano g³osowaniu poprawki zg³o-
szone do komisji, zatwierdzaj¹c nastêpnie rozdzia³ po roz-
dziale. W ten sposób, dopiero po trzech godzinach wyczer-
puj¹cych obrad mo¿na by³o podj¹æ uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ w
ca³o�ci projekt statutu PO. Po wniesieniu wszystkich popra-
wek tekst statutu zosta³ wys³any do MEN z pro�b¹ o jego

zaakceptowanie. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e ca³a procedura
przebiegnie szybko i pomy�lnie.

D³ugie posiedzenie niew¹tpliwie zmêczy³o cz³onków Se-
natu, z tym wiêksz¹ wiêc rado�ci¹ udali siê na wspania³y po-
czêstunek przygotowany przez go�cinnych gospodarzy. By³a
to równie¿ znakomita okazja, aby przy symbolicznej lampce
wina ¿yczyæ nowemu wydzia³owi i jego pracownikom wszel-
kiej pomy�lno�ci.

Ostatnie posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej w
1998 r. odby³o siê 18 listopada i po�wiêcone by³o g³ównie
sprawom dydaktycznym i finansowym.

Najpierw jednak Senat powo³a³ na przewodnicz¹cego Se-
nackiej Komisji ds. Nagród Rektora � prof. dr. hab. in¿.
Piotra WACHA, a nastêpnie JM Rektor wrêczy³ mianowanie
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PO � dr. hab.
in¿. Zbigniewowi ZEMBATEMU.

Kolejnym punktem obrad by³o wrêczenie przez rektora sty-
pendium Ministra Edukacji Narodowej, studentom V r. elek-
trotechniki: Aleksandrowi ANTONIEWICZOWI i Krzysz-
tofowi BABCZYKOWI. Nazwiska wyró¿nionych studentów
zosta³y wymienione ju¿ w czasie pa�dziernikowej inauguracji
roku akademickiego, poniewa¿ jednak Ministerstwo Eduka-
cji spó�ni³o siê z przys³aniem dyplomów, ich wrêczenie by³o
mo¿liwe dopiero teraz.

Sprawy dydaktyczne prowadzi³ prorektor ds. dydaktycznych
i studenckich � prof. Boles³aw DOBROWOLSKI. Rozpo-
cz¹³ od przedstawienia projektu uchwa³y dot. zasad rekruta-
cji na rok akademicki 1999/2000. Najbardziej istotn¹ zmia-
n¹, która wzbudzi³a zreszt¹ o¿ywion¹ dyskusjê jest odej�cie
od rekrutacji prowadzonej centralnie przez Dzia³ Kszta³cenia
i przeniesienie jej na wydzia³y oraz instytuty. Ca³¹ dzia³al-
no�æ z tym zwi¹zan¹ bêd¹ prowadzi³y dziekanaty.

Nastêpnie zebrani wys³uchali informacji o przebiegu sesji
egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akad. 1997/98.

Z kolei Senat podj¹³ uchwa³y, w których:
� pozytywnie zaopiniowa³ uchwalone przez Radê Wydzia-

³u Budownictwa plany studiów magisterskich dziennych
(z poprawkami wniesionymi przez Senat) na kierunku
budownictwo, w specjalno�ciach:
� in¿ynieria materia³ów budowlanych i kszta³towania

�rodowiska,
� komputerowo wspomagane projektowanie konstrukcji

budowlanych i in¿ynierskich,
� komputerowa analiza konstrukcji,
� zarz¹dzanie w budownictwie komunalnym i wiejskim.

� wyrazi³ zgodê na przeniesienie wyk³adu monograficz-
nego 2 z semestru IX na semestr X w planie studiów
dziennych na specjalno�ci komputerowa analiza kon-
strukcji z dniem 1.10.1998 r.

� wyrazi³ zgodê na uruchomienie na Wydziale Elektro-
techniki i Automatyki studiów in¿ynierskich dziennych
dla kierunku elektronika i telekomunikacja od roku aka-
demickiego 2000/2001 i pozytywnie zaopiniowa³ plany
ww. studiów.

� zaopiniowa³ zmiany w planach studiów podyplomowych
wychowania fizycznego dla nauczycieli na Wydziale
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

Ci¹g dalszy na stronie 22
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Z ¿ycia Uczelni

Tradycyjne spotkanie
w³adz Politechniki Opolskiej
z emerytami i rencistami
zaczyna okres przed�wi¹-
teczny. Ubrana zostaje
pierwsza choinka i przy
od�wiêtnie nakrytych sto-

³ach zasiadaj¹ ci, którzy zakoñczyli ju¿ swoj¹ zawodow¹
aktywno�æ. Tym razem uroczysto�æ odby³a siê 25 listo-

pada. Gospodarzem by³a szefowa Dzia³u Kadr i
Spraw Socjalnych Anna Boczar, przybyli tak¿e rek-
tor Józef S. Suchy, prorektor ds. dydaktycznych i
studenckich Boles³aw Dobrowolski, kwestor Tere-
sa Burtny, dyrektor administracyjny Wies³aw Hen-
zler, obecni byli przedstawiciele zwi¹zków zawodo-
wych. Rektor przedstawi³ licznie przyby³ym go-
�ciom gar�æ danych dotycz¹cych aktualnej sytuacji
uczelni, wspomnia³ o planach na przysz³o�æ. Pra-
cownice dzia³u zadba³y o s³odki poczêstunek, na ka¿dego z
go�ci czeka³a paczka s³odkich specja³ów, ka¿dy otrzyma³ po-
nadto kwotê 125 z³ z my�l¹ o �wi¹tecznych wydatkach.

Politechnika Opolska jako jeden z nielicznych pracodaw-
ców podtrzymuje piêkn¹ tradycjê urz¹dzania spotkañ dla by-
³ych pracowników. W tym roku zaproszenia rozes³ano dla 206

osób. Dzia³ socjalny przygotowa³ równie¿ paczki miko³ajowe
dla dzieci urodzonych miêdzy 1 stycznia 1993 r. a 31 grudnia

1997 r., co oznacza, ¿e oko³o 400 pociech pracowników
uczelni otrzyma s³odki upominek. Warto�æ ka¿dej paczki
wynosi 45 z³. Na �wiêta przygotowano tak¿e bony towa-
rowe, które odebraæ mo¿na w Dziale Kadr i Spraw Socjal-
nych. Bony towarowe dla swoich cz³onków przygotowa³a
tak¿e �Solidarno�æ�.

Spotkanie z emerytami i rencistami

Na prze³omie listopada i grudnia swoje �wiêto obchodzi³
Jezuicki O�rodek Formacji i Kultury �Xaverianum�, który
odwiedza wielu studentów opolskich uczelni. Tegoroczne V

Dni Xaverianum zaliczyæ mo¿na do bardzo udanych. Przez
osiem kolejnych poranków, dni i nocy m³odzie¿ akademicka i
nie tylko, poza g³êbokimi prze¿yciami religijnymi, obejrzeæ
mog³a spektakle teatralne, wys³uchaæ warto�ciowych wyk³a-
dów, ale tak¿e zabawiæ siê na andrzejkowym balu, czy uczest-
niczyæ w nocnym maratonie filmowym. Jak zapewni³ dusz-
pasterz ks. Wojciech Zió³ek do nastêpnego numeru WU przy-
gotuje obszern¹ relacjê z przebiegu Dni Xaverianum wraz
dokumentacj¹ fotograficzn¹.

kd

Fot.: S³awoj DUBIEL
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Z ¿ycia Uczelni

PARKING ODDANY
Mi³a  uroczysto�æ jaka odby³a siê 13 listopada w sali Sena-

tu zwi¹zana by³a z otwarciem nowego parkingu  dla studen-
tów i pracowników Politechniki. Jej gospodarzem  by³ rektor
PO, prof. J. S. Suchy, a wziêli w niej  udzia³  przedstawiciele
Zarz¹du Miasta, wiceprezydent Piotr Kumiec i naczelnik
Stanis³aw G³êbocki. Radê Miasta reprezentowa³ wiceprze-
wodnicz¹cy W³adys³aw Olszewski. Obecni byli tak¿e: dy-
rektor MZD Lidia Tomsza, prezes �GÓRABET� Andrzej
Jankowski reprezentuj¹cy naszych sponsorów, Apolonia Kle-
pacz wiceprezes �LOBBE� oraz dziennikarze Gazety Wy-
borczej i Nowej Trybuny Opolskiej. Po krótkim podsumowa-
niu dzia³alno�ci Spo³ecznego Komitetu Budowy Parkingu
przedstawionym przez prof. Suchego i licznych pytaniach
dziennikarzy wszyscy  udali siê na teren parkingu, gdzie rek-
tor przecinaj¹c wstêgê dokona³ jego otwarcia. Nowy parking

Promocja ksi¹¿ki prof. J. Skubisa
Oficyna Wydawnicza wraz z Wydzia³em Elektrotechniki i

Automatyki byli organizatorem niewielkiej, acz wa¿nej uro-
czysto�ci. Po raz pierwszy w uczelni mia³a miejsce promocja
wydanej publikacji. W oficynie powsta³ej po przekszta³ceniu
dawnego Dzia³u Wydawnictw ukaza³o siê oczywi�cie ju¿ wiele
publikacji - przede wszystkim jednak s¹ to monografie, ze-
szyty naukowe i skrypty. Wybrane zagadnienia z techniki i
diagnostyki wysokonapiêciowej autorstwa prof. Jerzego Sku-
bisa to pierwsza ksi¹¿ka. Jej wydanie zajê³o kilka miesiêcy i
zosta³o dofinansowane przez KBN.

Na promocjê licznie przybyli pracownicy naukowi WEiA,
w tym dziekan Ryszard Rojek, prodziekan Karol Grandek i
kierownik Katedry Elektroenengetyki, w której ksi¹¿ka po-

wsta³a, prof. Jerzy Wróblewski. Z zaproszenia skorzystali
tak¿e prorektor ds. nauki Wojciech Skowroñski, dyrektor
administracyjny Wies³aw Henzler, obecna by³a dyrektor Bi-
blioteki G³ównej El¿bieta Czerwiñska, kwestor Teresa Burt-
ny, zastêpca kwestora Barbara Hetmañska oraz zespó³ pra-
cowników oficyny. Impreza by³a doskona³¹ okazj¹ by w mi³ej
atmosferze i przy piêknie nakrytym stole (zas³uga p. D. De-
nickiej) przedstawiæ plany i zamierzenia na przysz³o�æ.

W�ród go�ci nie zabrak³o równie¿ w³a�ciciela ksiêgarni
akademickiej, Jacka Szutenberga, w której nabyæ mo¿n¹ tê
i pozosta³e pozycje wydawane w oficynie.

Warto dodaæ, ¿e wreszcie sfinalizowana zosta³a pomy�lnie
sprawa sprzeda¿y wydawnictw uczelnianych w ksiêgarniach
dzia³aj¹cych na terenie uczelni. Du¿a w tym zas³uga dyrekto-
ra administracyjnego, który prowadzi³ negocjacje.

kd

to wspólna inwestycja Politechniki i Zarz¹du Miasta Opola.
Dysponuje  143 miejscami postojowymi, w tym 8 odpowied-
nio oznakowanych stanowisk dla niepe³nosprawnych. Dziêki
inicjatywie Zarz¹du Miasta, a szczególnie prezydenta L. Po-
gana, rektora PO prof. J. S. Suchego oraz przewodnicz¹cego

Spo³ecznego Komitetu Budowy zosta³ uporz¹dkowany kolej-
ny zak¹tek naszego miasta.

W imieniu spo³eczno�ci akademickiej sk³adam podziêko-
wanie wszystkim, którzy przyczynili siê do budowy parkin-
gu. Szczególne s³owa podziêkowania kierujê do Pana Prezy-
denta Miasta Opola Leszka Pogana oraz pana Andrzeja Na-
mys³y.

Jerzy S. Zaj¹c
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Z inspiracji w³adz ówczesnej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
w Opolu, w Studium Nauk Spo³ecznych i Ekonomicznych
(SNSiE) przeprowadzono badania ankietowe w�ród abiturien-
tów szkó³ �rednich Opolszczyzny (wiosna 1991 r.) oraz w�ród
nowo przyjêtych studentów I roku naszej uczelni (jesieñ
1991 r.). Celem tych badañ by³o m.in. poznanie oczekiwañ i
propozycji m³odzie¿y dotycz¹cych kierunków i warunków
kszta³cenia w opolskiej WSI. Ich wyniki oraz zapotrzebowa-
nie gospodarki na m³ode kadry mened¿erskie, da³o asumpt
do przygotowania i uruchomienia tak¿e na naszej Uczelni stu-
diów z zakresu zarz¹dzania i marketingu.

Uczelnia prowadzi³a wówczas tylko trzy �klasyczne� kie-
runki studiów (budownictwo, elektrotechnika oraz mechanika
i budowa maszyn), które moim zdaniem nie zaspokaja³y ani
przysz³ego zapotrzebowania na absolwentów, ani mo¿liwo�ci
rozwoju uczelni - uwa¿a prof. P. Wach, rektor Wy¿szej Szko-
³y In¿ynierskiej w latach 1990-1996.

A oto jak okoliczno�ci powo³ania nowego kierunku oce-
niaj¹ obydwaj prorektorzy w kadencjach 1990-1993 i 1993-
1996, dr Z. Kasperski oraz prof. J. Skubis:

Idea ta zrodzi³a siê w koñcu 1991 roku, na kolegium rek-
torskim, a g³ównym pomys³odawc¹ by³ prof. J. Skubis, ów-
czesny prorektor ds. nauki - zauwa¿a dr Z. Kasperski. W grud-
niu 1990 roku, gdy obejmowali�my �urzêdy rektorskie� w
Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej, sytuacja w zakresie kszta³cenia
studentów by³a z grubsza nastêpuj¹ca: 1025 studentów (tê licz-
bê dok³adnie pamiêtam !!!) na trzech kierunkach studiów
dziennych: budownictwo, elektrotechnika i mechanika oraz
�garstka� studentów zaocznych. Planowali�my uruchomienie
nowych, atrakcyjnych kierunków, a takim niew¹tpliwie by³ i
jest do dzisiaj kierunek �zarz¹dzanie i marketing�. Powsta³
zatem pomys³, aby na bazie dzia³aj¹cego wówczas Studium
Nauk Spo³ecznych i Ekonomicznych utworzyæ, poczynaj¹c od
roku akademickiego 1993/94 wspomniany kierunek. Pracow-
nicy studium zabrali siê energicznie do pracy i kierunek po-
wsta³, ale� o rok wcze�niej. A by³o to tak. W lecie 1992 roku
prof. J. Skubis i prof. R. Ko�mider wyjechali do RFN na roz-
mowy maj¹ce na celu zatrudnienie profesorów z tamtejszych
uczelni na naszym nowym kierunku. W tym czasie nawi¹za-
³em kontakt z koleg¹ ze studiów, prof. S. Chanasem i dowie-
dzia³em siê, ¿e jest on dyrektorem Instytutu Organizacji i Za-
rz¹dzania Politechniki Wroc³awskiej. Od niego te¿ otrzyma-
³em informacje, i¿ o przyjêcie na kierunek �zarz¹dzanie i mar-
keting� na jego wydziale stara³o siê bardzo du¿o kandydatów,
lecz z powodu braku miejsc wielu z nich, z bardzo dobrymi
ocenami na �wiadectwie maturalnym nie mia³o szans na in-
deks. Zaproponowa³em wówczas, by niektórzy (pod szyldem
Politechniki Wroc³awskiej) mogli kszta³ciæ siê w Opolu, i w
nastêpnym roku, po utworzeniu kierunku na naszej Uczelni,
staæ siê naszymi studentami. Prof. S. Chanas pomys³ zaak-
ceptowa³, ja od razu skontaktowa³em siê telefonicznie z rekto-
rem, prof. P. Wachem. On z kolei, ju¿ nazajutrz porozumia³
siê telefonicznie z MEN (przy okazji znaleziono inne rozwi¹-
zania, ni¿ maria¿ z Politechnik¹ Wroc³awsk¹) i tego samego
dnia na Politechnice Wroc³awskiej pojawi³y siê og³oszenia, i¿
mo¿na podj¹æ studia na tym kierunku równie¿ w opolskiej

uczelni. Mi³ym widokiem by³o zaskoczenie profesorów J. Sku-
bisa i prof. R. Ko�midra, którzy po przyje�dzie z Niemiec do-
wiedzieli siê, ¿e trwa ju¿ rekrutacja.

 Prof. J. Skubis, prorektor ds. nauki: Na pocz¹tku lat 90.
uczelnia nasza by³a ma³¹ szko³¹, kszta³c¹c¹ relatywnie nie-
wielu studentów. W zwi¹zku z tworzeniem Uniwersytetu, dys-
kutowany by³ problem ewentualnego po³¹czenia obu uczelni.
W mojej ocenie - jako ówczesnego prorektora - tylko zasadni-
cze rozszerzenie profilu kszta³cenia na naszej Uczelni dawa³o
jej szanse na przetrwanie i rozwój. Chodzi³o o utworzenie
takich kierunków, które cieszy³yby siê zainteresowaniem kan-
dydatów na studia. Takim by³ zarz¹dzanie i marketing. Dru-
gim istotnym powodem jego utworzenia by³o �zagospodaro-
wanie� kadry dawnego Studium Nauk Spo³ecznych i Ekono-
micznych. W zwi¹zku z przemianami spo³eczno-gospodarczy-
mi zachodz¹cymi w kraju, nast¹pi³o bardzo silne odre-
agowanie studentów na nauki polityczne, ekonomiê socjali-
zmu, itp. W efekcie pracownicy Studium stanêli wobec per-
spektywy zwolnienia lub przekwalifikowania siê. Powo³anie
zarz¹dzania i marketingu stworzy³o szansê, któr¹ w pe³ni wy-
korzystno.

Okoliczno�ci powo³ania kierunku zarz¹dzanie i marketing
wspominaj¹ równie¿ obecne jego w³adze: dyrektor Instytutu
Zarz¹dzania, prof. R. Ko�mider oraz z-ca dyrektora, dr A.
Zagórowska, a tak¿e wieloletni kierownik Studium Nauk
Spo³ecznych i Ekonomicznych, doc. H. Lewandowski.

W latach 1990-91 wyczerpa³a siê dotychczasowa for-
mu³a dzia³ania Studium Nauk Spo³ecznych i Ekonomicz-
nych - uwa¿a prof. R. Ko�mider. Rady wydzia³owe ogra-
nicza³y lub te¿ nawet rezygnowa³y z przedmiotów prowa-
dzonych przez pracowników Studium, w zwi¹zku z czym
nale¿a³o podj¹æ decyzjê o losie zespo³u (2 pracowników
samodzielnych, 8 adiunktów) o dobrym przygotowaniu
dydaktycznym i poziomie naukowym. Ponadto, w trans-
formuj¹cej siê polskiej gospodarce wyst¹pi³o du¿e zapo-
trzebowanie na wiedzê z zakresu ekonomii, zarz¹dzania,
marketingu, itp. Powy¿sze wzglêdy leg³y u podstaw utwo-
rzenia nowego kierunku studiów. Ju¿ w 1991 roku rozpo-
czê³y siê prace przygotowawcze do utworzenia kierunku.

Od 1990 roku coraz wyra�niej uwidacznia³a siê zmiana
preferencji w wyborze studiów przez absolwentów szkó³ �red-
nich, objawiaj¹ca siê w spadku zainteresowania studiami
technicznymi, a jego wzrostem w odniesieniu do kierunków
ekonomicznych, zw³aszcza - �zarz¹dzania i marketingu�, co
wynika³o z potrzeb transformuj¹cej siê gospodarki - mówi dr
A. Zagórowska. Ten trend, zauwa¿ony przez ówczesne w³a-
dze uczelni oraz kierownictwo Studium Nauk Spo³ecznych i
Ekonomicznych (jednostki prowadz¹cej dzia³alno�æ �us³ugo-
w¹� na rzecz istniej¹cych wydzia³ów, dotycz¹c¹ prowadzenia
przedmiotów ekonomicznych i spo³ecznych) zaowocowa³ pod-
jêciem inicjatywy w celu utworzenia kierunku �zarz¹dzanie i
marketing� w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Opolu.

 Doc. H. Lewandowski (obecnie � kierownik Zak³adu Nauk
Ekonomicznych w Instytucie Zarz¹dzania PO): Inicjatywa
utworzenia nowego kierunku wysz³a ze strony w³adz rektor-
skich, a bezpo�rednim inicjatorem by³ prof. J. Skubis. Pomys³

INSTYTUT ZARZ¥DZANIA � POWSTANIE I ROZWÓJ
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utworzenia Instytutu Zarz¹dzania wynikn¹³ z nastêpuj¹cych
uwarunkowañ:

� istnienia jednostki - Studium Nauk Spo³ecznych i Eko-
nomicznych;

� potrzeb tworz¹cej siê gospodarki wolnorynkowej i kom-
pletnego nieprzystosowania do jej regu³ ówczesnego
�managementu�;

� akceptacji �rodowiska akademickiego (kadra, studenci)
dla formy i tre�ci przekazywanej wiedzy przez pracow-
ników Studium. Ten fakt najlepiej obrazowa³ brak w po-
stulatach studenckich �likwidacji Studium�, a wrêcz
przeciwnie - zg³aszano propozycje rozwiniêcia wachla-
rza nauk ekonomiczno-prawnych i socjologicznych.

Ideê powo³ania kierunku �zarz¹dzanie i marketing� pozy-
tywnie ocenia równie¿ JM Rektor Politechniki Opolskiej,
prof. J. Suchy: Powo³anie kierunku by³o prawid³ow¹ reakcj¹
na zapotrzebowanie rynku. Zrobi³y to wszystkie uczelnie w
Polsce i w innych krajach naszej czê�ci Europy. W momencie
powo³ania Instytutu Zarz¹dzania trudno by³o jednoznacznie
powiedzieæ, jaki bêdzie jego profil naukowy i dydaktyczny.
Czy bêdzie to �powtórzenie� form kszta³cenia proponowanych
przez akademie ekonomiczne i uniwersytety? Okaza³o siê, i¿
umiejscowienie tego typu kierunku kszta³cenia w ramach
uczelni technicznej stwarza nowe szanse. Umo¿liwia to bo-
wiem przygotowanie absolwentów o znajomo�ci tak metod
zarz¹dzania, jak i procesów wytwarzania.

Zdaniem prof. W. Skowroñskiego, prorektora ds. nauki w
obecnej kadencji, zmiany systemowe, jakie zasz³y w polskiej
gospodarce po 1989 roku stworzy³y z jednej strony szanse roz-
woju kierunku �zarz¹dzanie i marketing� na naszej Uczelni, z
drugiej jednak - niebezpieczeñstwo b³êdnego przewarto�ciowa-
nia marketingowego bloku dydaktycznego, który - z racji mody
na marketing - zdominowa³ siatki studiów, sprowadzaj¹c - we-
d³ug prof. W. Skowroñskiego - do ni¿szej pozycji finanse, ra-
chunkowo�æ czy te¿ politykê personaln¹. Odnoszê wra¿enie, ¿e
okres zachwianych proporcji mamy ju¿ za sob¹. Kierunek ten
zaistnia³ i utrwali³ swoj¹ pozycjê na wszystkich typach polskich
uczelni, m.in. na politechnikach, uniwersytetach i oczywi�cie
akademiach ekonomicznych. Cieszê siê, ¿e realizujemy na na-
szej politechnice zadania dydaktyczne w zakresie zarz¹dzania i
marketingu - podkre�la prof. W. Skowroñski.

Bez w¹tpienia zatem odpowiedzi¹ na autentyczne zapotrze-
bowanie rynku by³o utworzenie w 1992 roku Instytutu Zarz¹-
dzania i uruchomienie tym samym studiów dziennych na kie-
runku �zarz¹dzanie i marketing�. Tym samym, dzieñ 1 pa�-
dziernika 1992 roku wpisa³ siê na sta³e do historii Wy¿szej
Szko³y In¿ynierskiej, obecnie Politechniki Opolskiej, jako
moment rozpoczêcia kszta³cenia studentów w ramach nowe-
go, znacznie odbiegaj¹cego od dotychczas prowadzonych, kie-
runku studiów.

Trzon kadrowy Instytutu stanowili pracownicy wspomnia-
nego SNSiE, w�ród których dominowali ekonomi�ci, lecz byli
tak¿e przedstawiciele innych nauk spo³ecznych - socjologii,
filozofii, nauk politycznych, prawa. Ca³y ten zespó³ w³a�nie
w tej radykalnej zmianie dostrzeg³ niepowtarzaln¹ szansê sku-
tecznego wpisania siê w gruntownie zmieniaj¹ce siê realia
spo³eczno-gospodarcze co wyzwoli³o jego zapa³ i, czêstokroæ,
wrêcz pasjê w pokonywaniu ró¿norodnych przeszkód. Grono
to uzupe³nione zosta³o o zatrudnionych dot¹d na innych

wydzia³ach pracowników, maj¹cych dorobek i do�wiadczenie
dydaktyczne z zakresu organizacji i zarz¹dzania, a tak¿e
wzmocnione przez samodzielnych pracowników naukowych
pozyskanych z Niemiec oraz z s¹siednich Katowic. W ten spo-
sób w pierwszym roku dzia³alno�ci w Instytucie pracowa³o
czterech profesorów, dwóch doktorów habilitowanych, 8 ad-
iunktów i grupa asystentów finalizuj¹cych swoje doktoraty.

Pierwszy okres dzia³alno�ci Instytutu zbieg³ siê w czasie z po-
cz¹tkami transformacji gospodarki polskiej. Znacz¹c¹ trudno-
�ci¹ dla jego kadry sta³a siê zatem konieczno�æ równoczesnego
dostosowania wiedzy i umiejêtno�ci pracowników do potrzeb
nowego kierunku studiów i, zarazem, ci¹g³ego rozwijania ich
zdolno�ci postrzegania gospodarki przez pryzmat mechanizmów
rynkowych. Mo¿e nieco paradoksalnie owo spiêtrzenie trudno-
�ci, stanowi¹ce samo w sobie powa¿ne wyzwanie, pozytywnie
stymulowa³o zarazem proces formowania tej¿e kadry w silnym
zwi¹zku z potrzebami nowoczesnego, wolnego od obci¹¿eñ tra-
dycji, kszta³cenia kadr mened¿erskich.

Dziêki temu mo¿liwe by³o formu³owanie programu studiów
przede wszystkim w oparciu o analizê do�wiadczeñ i ewolu-
cji programowej tradycyjnych o�rodków kszta³cenia w zakre-
sie zarz¹dzania skojarzon¹ z nowocze�nie zakre�lon¹ sylwet-
k¹ absolwenta. Przyjêli�my bowiem, ¿e absolwent naszego
Instytutu zdobêdzie kwalifikacje mened¿era - in¿yniera przy-
gotowanego do pracy na kierowniczych stanowiskach w przed-
siêbiorstwach, niezale¿nie od ich formy prawno-organizacyj-
nej i typu w³asno�ci oraz w instytucjach publicznych, w tym
dzia³aj¹cych na rynku finansowym, a tak¿e gotowego do pod-
jêcia samodzielnej dzia³alno�ci gospodarczej.

Uznali�my zarazem, ¿e dla uzyskania niezbêdnego pozio-
mu kompetencji nasz absolwent zdobyæ powinien wiedzê z
zakresu:

� teorii organizacji i zarz¹dzania;
� ekonomii;
� rachunkowo�ci;
� finansów;
� analizy ekonomiczno-finansowej;
� marketingu;
� zarz¹dzania poszczególnymi sferami funkcjonowania

przedsiêbiorstwa.
Niezbêdne, w naszym przekonaniu, umiejêtno�ci absol-

wentów w zakresie podejmowania decyzji i optymalizacji pro-
cesów gospodarczych podbudowane s¹ wiedz¹ z zakresu
matematyki, statystyki, ekonometrii oraz informatyki. Ponad-
to, tak¿e z uwagi na ewentualn¹ w³asn¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, studentów naszych wyposa¿amy w wiedzê z zakresu
ergonomii technicznej, zarz¹dzania personelem, prawa go-
spodarczego i etyki w biznesie oraz z zakresu nauk technicz-
nych. Istotnym za� wyró¿nikiem naszego programu studiów
jest du¿a dawka jêzyków obcych, w tym i jêzyka biznesu.

Jak ka¿de nowe przedsiêwziêcie, tak¿e utworzenie Instytu-
tu Zarz¹dzania oraz uruchomienie nowego kierunku studiów
napotka³o liczne problemy i przeszkody, które nale¿a³o wów-
czas pokonaæ.

G³ównymi problemami by³o prze³amanie dotychczasowego
przyzwyczajenia i zmiana stanu Uczelni, trwaj¹cej ju¿ wtedy
w niezmienionym kszta³cie ponad 25 lat. Istnia³a równie¿ oba-
wa, czy Studium Nauk Spo³ecznych i Ekonomicznych podo³a
kadrowo i dydaktycznie takim ambitnym zadaniom. Sama idea



10 Politechnika Opolska

Z ¿ycia Uczelni

powo³ania nowego kierunku, z perspektywy czasu by³a decy-
zj¹ s³uszn¹, aczkolwiek, mo¿na to by³o próbowaæ uczyniæ nie-
co wcze�niej - uwa¿a prof. P. Wach.

Najpierw zauwa¿alne by³o wielkie zdziwienie �rodowiska,
i¿ na uczelni czysto technicznej powstaje tak �nietechniczny�
kierunek, ale zosta³o to szybko zaakceptowane - mówi dr Z.
Kasperski. Du¿ym problemem by³a obsada zajêæ z przedmio-
tów nigdy przecie¿ u nas i przez naszych pracowników nie
wyk³adanych. Mnie przypad³o w udziale zorganizowanie za-
jêæ z przedmiotów informatycznych. Pozyska³em bez wiêkszych
k³opotów pieni¹dze na zakup nowoczesnego - jak na tamte
czasy - sprzêtu informatycznego, z pewnymi k³opotami �wy-
gospodarowa³em� miejsce na laboratoria, zacz¹³em szybko
(bo czas nagli³) poszukiwaæ kadry specjalistów (dziêki Kole-
gom z Politechniki Wroc³awskiej jako� to siê uda³o), no i przez
wakacje, wraz z grup¹ Kole¿anek i Kolegów z Zak³adu Mate-
matyki przygotowali�my programy, laboratoria (i sami siebie
te¿), aby od pa�dziernika rozpocz¹æ, na w miarê dobrym po-
ziomie, zajêcia dydaktyczne. My�lê, ¿e wiêksze problemy mie-
li Koledzy z obecnego Instytutu Zarz¹dzania, na których spa-
da³ g³ówny ciê¿ar organizacji tych studiów.  Spo³eczno�æ aka-
demicka Uczelni otrzyma³a sygna³, ¿e - nawet przy skrom-
nych pocz¹tkowych mo¿liwo�ciach - mo¿na stworzyæ kieru-
nek, który jest najbardziej popularny na Uczelni i na który
zg³aszaj¹ siê kandydaci bardzo dobrze i wszechstronnie przy-
gotowani. W kolejnych latach powstawa³y nastêpne kierunki:
informatyka, in¿ynieria �rodowiska i wreszcie wychowanie fi-
zyczne. Dziêki temu na naszej Uczelni studiuje obecnie ponad
6 tys. studentów, a w roku 1996 stali�my siê Politechnik¹.
Trudno mi odpowiedzieæ na pytanie, czy by³a to decyzja spó�-
niona, czy przedwczesna. Sk³onny by³bym twierdziæ, ¿e dziêki
równie¿ wspomnianym wcze�niej zbiegom okoliczno�ci, kie-
runek ten powsta³ wtedy, kiedy by³ Uczelni bardzo potrzebny.

Wed³ug prof. J. Skubisa, problemy przy tworzeniu tego kie-
runku by³y ró¿norodne. Z perspektywy s¹dzê, i¿ g³ównym pro-
blemem by³o pokonanie niewiary w to, ¿e powo³anie nowego
kierunku na naszej Uczelni jest mo¿liwe - uwa¿a prof. J. Sku-
bis. Przez 30 lat istnia³y tylko trzy kierunki i wydawa³o siê, i¿
¿adna zmiana w tym zakresie nie jest mo¿liwa. Pokonanie tej
psychologicznej bariery i podjêcie zwi¹zanego z tym ryzyka,
z perspektywy czasu uwa¿am za kluczowe. Innym problemem
by³a w¹tpliwo�æ, czy kierunek �zarz¹dzanie i marketing� pa-
suje do politechniki. To, co dzisiaj jest oczywiste, przy powo-
³ywaniu tego kierunku budzi³o wiele w¹tpliwo�ci, dyskusje by³y
d³ugotrwa³e, tak¿e g³osowania na Senacie nad powo³aniem
tego kierunku by³y niejednomy�lne. By³y tak¿e problemy ka-
drowe i lokalowe, ale widzê je jako drugorzêdne wobec tych
wymienionych wcze�niej. Sprawy zwi¹zane z wykszta³ceniem
profilu naukowego dla nowego kierunku wymaga³y d³ugiego
czasu - by³o dla mnie oczywiste, ¿e dopiero po oko³o 3-5 la-
tach od powo³ania kierunku, ustabilizowania kadry, bêdzie
mo¿na precyzowaæ sprawy kierunku badañ naukowych i pro-
filu nowej jednostki. Po kilku latach od powo³ania tego kie-
runku jasno widzê, ¿e jego pomys³, pozytywne, formalne za-
³atwienie decyzji MEN w tej sprawie, wreszcie organizacja
odpowiedniego instytutu, mia³y dla Uczelni prze³omowe zna-
czenie. Przede wszystkim dlatego, i¿ pokaza³o to mo¿liwo�ci
zmian - w nastêpnych latach, przekonani przyk³adem kierun-
ku �zarz¹dzanie i marketing�, ryzyko powo³ania nowych

kierunków podj¹³ Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki (in-
formatyka, automatyka i robotyka) oraz Wydzia³ Mechanicz-
ny (in¿ynieria �rodowiska). Z perspektywy widaæ, ¿e pocz¹tek
lat 90., to by³y czasy rewolucji w szkolnictwie wy¿szym i po-
wo³ywanie nowych kierunków nauczania mia³o miejsce w ca-
³ym kraju. My�lê, ¿e nasza Uczelnia, zwiêkszaj¹c liczbê kierun-
ków z trzech do dziewiêciu (a liczbê studentów do ok. 6 tys.)
dobrze wykorzysta³a ten czas - konstatuje prof. J. Skubis.

W opinii dyrektora Instytutu Zarz¹dzania, prof. R. Ko�mi-
dra, w momencie powstawania nowego kierunku studiów na
pierwszy plan wysuwa³y siê dwa, najistotniejsze problemy:

� opracowanie koncepcji studiów - znalezienie takiej for-
mu³y, która pozwoli³aby po³¹czyæ niezbêdn¹ wiedzê z
zakresu zarz¹dzania z wymogami kierunku funkcjonuj¹-
cego w uczelni technicznej oraz

� uzupe³nienie kadry nauczaj¹cej, w celu realizacji przy-
jêtego planu studiów oraz spe³nienia wymogów dla
utworzenia kierunku.

 Szczególnie - zdaniem prof. R. Ko�midra - chodzi³o o pra-
cowników samodzielnych. W tym celu nawi¹zano zarówno
kontakty zagraniczne (Niemcy), jak i krajowe (AE Katowice,
Politechnika Wroc³awska).

Podobnego zdania jest dr A. Zagórowska: Pierwszym i za-
razem najtrudniejszym problemem do rozwi¹zania w okresie
tworzenia kierunku �zarz¹dzanie i marketing� by³o zapewnie-
nie obsady kadrowej dla potrzeb tego kierunku. Drugi istotny
problem wi¹za³ siê z krótkim czasem, jaki by³ wówczas �do
dyspozycji�. Trzeba by³o bowiem szybko opracowaæ siatki stu-
diów, przygotowaæ wniosek, przekwalifikowywaæ siê oraz po-
zyskaæ pracowników do prowadzenia przedmiotów kierunko-
wych. Kolejne problemy stanowi³ brak bazy dydaktycznej (w
szczególno�ci laboratoriów komputerowych), braki w ksiêgo-
zbiorze uczelnianej biblioteki literatury niezbêdnej do prowa-
dzenia zajêæ oraz - charakterystyczny dla ca³ego szkolnictwa
wy¿szego - brak �rodków finansowych. Wszystkie wymienione
powy¿ej problemy trapi¹ Instytut do tej pory, pomimo, i¿ suk-
cesywnie s¹ rozwi¹zywane; popularno�æ kierunku �zarz¹dza-
nie i marketing� prze³o¿y³a siê bowiem bardzo szybko na sta-
le wzrastaj¹c¹ w kolejnych latach liczbê studentów tego kie-
runku na Politechnice Opolskiej.

 Zdaniem doc. H. Lewandowskiego, rozstrzygniêcia w tam-
tym okresie wymaga³y przede wszystkim nastêpuj¹ce kwestie:

� wykorzystanie twórczej naukowo grupy pracowników
Studium Nauk Spo³ecznych i Ekonomicznych, g³ównie
ekonomistów;

� konieczno�æ zwolnieñ lub przekwalifikowania grupy
(równie¿ twórczej) pracowników z dziedziny nauk spo-
³ecznych;

� konieczno�æ zaanga¿owania wiêkszej liczby pracowni-
ków, z brakuj¹cych specjalno�ci (marketing, in¿ynieria
produkcji, finanse);

� wymóg przygotowania nowych siatek godzin i progra-
mów dostosowanych do potrzeb Instytutu Zarz¹dzania,
co zrealizowa³o ówczesne Kierownictwo Studium Nauk
Spo³ecznych i Ekonomicznych, m.in. dziêki kontaktom
z Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Katowicach, Politechnik¹
Wroc³awsk¹, AGH w Krakowie, Politechnik¹ Poznañ-
sk¹ oraz Wy¿sz¹ Szko³¹ In¿yniersk¹ w Zielonej Górze.
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Sukcesywne kadrowe krzepniêcie naszego Instytutu umo¿-
liwi³o uruchomienie w 1993 r. zaocznych studiów in¿ynier-
skich, a w kolejnym roku tak¿e studiów zaocznych II, bêd¹-
cych w istocie studiami wieczorowymi.

Sta³a troska o wysoki poziom dydaktyki, permanentne do-
skonalenie programu studiów, dba³o�æ o wysoki poziom �kul-
tury organizacyjnej� Instytutu wraz z przekszta³ceniem w
1996 r. uczelni w Politechnikê Opolsk¹ zaowocowa³y zasad-
nym, w naszym przekonaniu, wzrostem presti¿u i popular-
no�ci studiów w Instytucie Zarz¹dzania. To z kolei sprzyja³o
jego rozwojowi kadrowemu, czyni¹c tym samym mo¿liwym
sta³e poszukiwanie form studiów odpowiadaj¹cych potrzebom
rynku, a w niektórych przypadkach wrêcz je antycypuj¹cych.

St¹d te¿ w dzisiejszej ofercie Instytutu Zarz¹dzania Poli-
techniki Opolskiej mamy studia dzienne na poziomie in¿y-
nierskim (3,5 roku) i magisterskim (5 lat) w specjalno�ciach:

� zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem oraz
� komputerowo zintegrowane systemy zarz¹dzania pro-

dukcj¹.
Od 1997 roku na kierunku �zarz¹dzanie i marketing�

prowadzimy równie¿, prócz dotychczasowych zaocznych stu-
diów in¿ynierskich (4 lata), zaoczne uzupe³niaj¹ce studia
magisterskie dla in¿ynierów - absolwentów IZ (USM, 1,5
roku) oraz zaoczne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie dla li-
cencjatów - absolwentów niepañstwowych szkó³ zarz¹dzania
(UML, 2 lata).

Tak¿e ju¿ drugi rok prowadzimy studia podyplomowe z
zakresu zarz¹dzania i marketingu, adresowane do in¿ynierów
ró¿nych specjalno�ci (2 semestry) oraz - we wspó³pracy z
opolskim Stowarzyszeniem �Promocja Przedsiêbiorczo�ci� -
studia podyplomowe z rachunkowo�ci i finansów dla absol-
wentów szkó³ wy¿szych (równie¿ 2 semestry).

Wreszcie, w roku akad. 1998/99 zainicjowali�my zajêcia na
zaocznych studiach in¿ynierskich w punkcie dydaktycznym Po-
litechniki Opolskiej w Kluczborku, a jedynie brakom kadro-
wym przypisaæ nale¿y fakt, i¿ podobnej dzia³alno�ci nie podjê-
li�my (mimo licznych nacisków) jeszcze w roku ubieg³ym w
Nysie i Kêdzierzynie-Ko�lu. W tabeli 1. zamie�cili�my liczbê
studentów przyjêtych na I rok na poszczególne rodzaje studiów
w latach 1992-98, natomiast w tabeli 2. prezentujemy aktualn¹
liczbê studentów IZ PO z podzia³em na lata i rodzaje studiów
oraz s³uchaczy studiów podyplomowych.

Ponadto, od wielu ju¿ lat, pracownicy Instytutu prowadz¹
zajêcia dydaktyczne z zakresu ekonomii, zarz¹dzania przed-
siêbiorstwem oraz marketingu na Wydziale Elektrotechniki i
Automatyki oraz na Wydziale Mechanicznym PO.

Aktualnie prowadzimy w Instytucie przygotowania do
wzbogacenia oferty studiów o:

� ³¹czone studia techniczno-ekonomiczne, które dla ab-
solwentów studiów in¿ynierskich na kierunkach tech-
nicznych koñczy³yby siê magisterium na kierunku �za-
rz¹dzanie i marketing�;

� nowy kierunek studiów - �in¿ynieria produkcji i zarz¹-
dzanie�;

� studia doktoranckie z zakresu zarz¹dzania (przy wydat-
nym udziale jednego z prê¿nych o�rodków).

 Dokonuj¹c oceny rozwoju Instytutu Zarz¹dzania, prof. P.
Wach uwa¿a, i¿ jest to bardzo istotny i rozwojowy kierunek,
który jednak¿e musi potrafiæ stawiæ czo³a silnej konkurencji.

Bardzo du¿e zapotrzebowanie na kadrê prowadz¹c¹ zajêcia
powoduje ponadto - zdaniem prof. P. Wacha - spowolnienie
indywidualnego rozwoju naukowego pracowników Instytutu.

Postrzegaj¹c kierunek �zarz¹dzanie i marketing� poprzez
pryzmat prowadzonych zajêæ, to, co - w opinii dr. Z. Kasper-
skiego - odró¿nia go zewnêtrznie od pozosta³ych kierunków,
to du¿y udzia³ procentowy studiuj¹cych kobiet. Istotniejsze
jednak¿e jest to, i¿ na ten kierunek przychodzi du¿a liczba
wybitnie uzdolnionej m³odzie¿y, z du¿ymi ambicjami i chêci¹
do zdobywania wiedzy. Taka sytuacja stwarza komfortowe

Rodzaj studiów Studia dzienne Studia zaoczne Studia zaoczne II
Studia zaoczne

(Kluczbork)
UML USM

Studia
podyplomowe

Rok akademicki Liczba studentów przyjêtych na I rok studiów

1992/93 94 � � � � � �

1993/94 92 96 � � � � �

1994/95 100 104 80 � � � �

1995/96 114 106 74 � � � �

1996/97 108 106 71 � � � �

1997/98 120 111 71 � 63 39 28

1998/99 136 218 � 83 145 61 96

Tabela 1. Struktura przyjêæ na I rok studiow na kierunku zarz¹dzanie i marketing w Instytucie Zarz¹dzania Politechniki Opolskiej

Rodzaj studiów Rok studiów Liczba studentów

Studia dzienne rok I 136

rok II 89

rok III 80

rok IV 68

rok V 108

Studia zaoczne rok I 218

rok I (Kluczbork) 83

rok II 81

rok III 71

rok IV 69

Studia zaoczne II rok II 39

rok III 26

rok IV 41

UML rok I 145

rok II 25

USM rok I 61

rok II 41

Studia podyplomowe rok I 96

Tabela 2. Obecna liczba studentow kszta³conych na kierunku zarz¹dzanie i
marketing w Instytucie Zarz¹dzania Politechniki Opolskiej (stan na dzieñ
01.10.1998 r.)
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warunki pracy dla nauczyciela akademickiego. Kole¿anki i
Koledzy z mojego Zak³adu, je�li maj¹ wybór, wybior¹ zawsze
zajêcia na kierunku �zarz¹dzanie i marketing� - podsumowu-
je dr Z. Kasperski.

W opinii JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. J. Su-
chego Instytut Zarz¹dzania nadal siê rozwija. Usytuowany
pierwotnie w strukturze Wydzia³u Mechanicznego, uzyskuje
obecnie samodzielno�æ. Z pewno�ci¹ sprzyja temu tak¿e nowa
siedziba Instytutu. Gwa³townie wzrasta równie¿ liczba stu-
dentów, co przyczynia siê jednak¿e do powstawania szeregu
problemów o charakterze organizacyjnym. Aktywno�æ zespo-
³u pracowników Instytutu, widoczna m.in. poprzez tworzenie
licznych nowych ofert kszta³cenia, pozwoli - zdaniem JM Rek-
tora - przezwyciê¿yæ te problemy. Mam nadziejê, ¿e Instytut
Zarz¹dzania uzyska nied³ugo uprawnienia samodzielnego wy-
dzia³u naszej Uczelni. De facto tak funkcjonuje ju¿ obecnie.
Oczywi�cie wiele zale¿y równie¿ od sprostania wymogom al-
gorytmu finansowania - zarówno tym, które dotycz¹ �rodków
z MEN, jak i tym, które zwi¹zane s¹ z finansowaniem badañ
ze �rodków KBN - twierdzi prof. J. Suchy. W odniesieniu do
ogólnej oceny funkcjonowania Instytutu Zarz¹dzania oraz jego
wspó³pracy z �otoczeniem�, JM Rektor nawi¹zuje do ró¿-
nych ofert kszta³cenia, proponowanych przez Instytut: Naj-
bardziej interesuj¹ca propozycja, to (przygotowywany do uru-
chomienia w przysz³ym roku akademickim) kierunek �in¿y-
nieria produkcji i zarz¹dzanie�. Kszta³cenie in¿ynierów zna-
j¹cych problemy techniki i - jednocze�nie - w³adaj¹cych wie-
dz¹ z zakresu zarz¹dzania i marketingu jest szans¹ promowa-
nia szczególnie poszukiwanych absolwentów wy¿szych uczel-
ni. Daje to równie¿ mo¿liwo�æ �cis³ej wspó³pracy Instytutu
Zarz¹dzania z innymi wydzia³ami Uczelni. Warto ponadto -
zdaniem prof. J. Suchego - zauwa¿yæ fakt utworzenia grupy
studentów kierunku �zarz¹dzanie i marketing� w punkcie dy-
daktycznym w Kluczborku. To kolejny sposób zwiêkszenia licz-
by studentów i u³atwienia dla studiuj¹cych. Je¿eli wiêc Insty-
tut Zarz¹dzania rozwijaæ siê bêdzie nadal z tak¹ dynamik¹, to
bêdzie on stanowi³ wa¿ny element szkolnictwa wy¿szego na
Opolszczy�nie - prognozuje prof. J. Suchy.

W opinii prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, prof.
B. Dobrowolskiego, Instytut Zarz¹dzania uruchomi³ nowe for-
my studiów dziennych i zaocznych dziêki du¿emu wysi³kowi
organizacyjnemu. Wymieniæ tu nale¿y uzupe³niaj¹ce magister-
skie studia zaoczne dla licencjatów oraz in¿ynierów, a tak¿e
studia podyplomowe. W bie¿¹cym roku akademickim Instytut
Zarz¹dzania planuje uruchomienie studiów dziennych, uzu-
pe³niaj¹cych magisterskich dla in¿ynierów. Rozszerzenie
zakresu kszta³cenia oraz zwiêkszenie naboru na studia sta³o
siê mo¿liwe dziêki remontowi i oddaniu do u¿ytku budynku
przy ul. Waryñskiego. Stworzy³o to dobre warunki do dalsze-
go rozwoju Instytutu oraz wdra¿ania nowych form kszta³ce-
nia. Ponadto - jak zauwa¿a prof. B. Dobrowolski - kierunek
�zarz¹dzanie i marketing� od lat cieszy siê du¿ym zaintereso-
waniem absolwentów szkó³ �rednich. W bie¿¹cym roku zano-
towali�my rekordow¹ liczbê podañ - 690 na studia dzienne i
431 na studia zaoczne. Konkurencja sprawia, ¿e studia po-
dejmuj¹ dobrze przygotowani absolwenci szkó³ �rednich, st¹d
te¿ obserwujemy stosunkowo niewielki �ubytek� studiuj¹cych
po pierwszym semestrze, znacznie mniejszy, ni¿ w przypadku

pozosta³ych kierunków studiów. O poziomie studiuj¹cych niech
�wiadczy bardzo wysoka �rednia kierunkowa, która w roku
akademickim 1998/99 przekroczy³a warto�æ 4,4. W odniesie-
niu do podstawowych kwestii, stanowi¹cych obecnie g³ówne
problemy dotycz¹ce Instytutu Zarz¹dzania s¹dzê, ¿e natural-
nym kierunkiem jego rozwoju bêdzie uzyskanie praw wydzia³u
oraz podjêcie starañ o prawa doktoryzowania - dodaje prof.
B. Dobrowolski.

Na problemy dotycz¹ce spraw naukowych uwagê zwraca
prof. W. Skowroñski: Realizowane w Instytucie Zarz¹dzania
prace naukowe s¹ �ci�le powi¹zane z potrzebami regionu i
obejmuj¹ m.in. badania sytuacji demograficznej, bezrobocia,
zatrudnienia, a co wa¿niejsze prezentuj¹ wnioski na temat
dysproporcji i wystêpuj¹cych zagro¿eñ w rozwoju spo³ecznym,
gospodarczym i demograficznym miast i gmin naszego regio-
nu. Instytut ten awansowa³by do pozycji wydzia³u, gdyby dys-
ponowa³ liczniejsz¹ kadr¹ profesorsk¹. Maj¹c to na wzglê-
dzie, odczuwam prawdziw¹ satysfakcjê po tym, gdy prof. Adam
Roznoch - specjalista z zakresu marketingu miêdzynarodowe-
go z Francji - przyj¹³ moje zaproszenie, przyjecha³ do Opola,
a nastêpnie nie zawaha³ siê przyj¹æ stanowiska profesora w
naszym Instytucie Zarz¹dzania, bêd¹c równocze�nie profeso-
rem 13. Uniwersytetu Paryskiego; z kolei prof. Roznoch
by³ mile zaskoczony, gdy dowiadywa³ siê, jak hucznie ob-
chodzone by³y w Opolu dni polsko-francuskie. Wszystko
wskazuje na to, ¿e dobrze u³o¿y siê wspó³praca Politech-
niki Opolskiej z 13. Uniwersytetem w Pary¿u - podsumo-
wuje prof. W. Skowroñski.

Obecne problemy, dotycz¹ce Instytutu Zarz¹dzania, a tak-
¿e jego najwa¿niejsze dotychczasowe osi¹gniêcia wskazuje
dyrektor Instytutu, prof. R. Ko�mider: Do nich zaliczy³bym
przede wszystkim problemy zwi¹zane z baz¹ materialn¹ - nie-
dokoñczona inwestycja przy ul. Waryñskiego, brak pomiesz-
czeñ dla zaplecza naukowo-dydaktycznego: biblioteki instytu-
towej, laboratorium komputerowego, ksero, kó³ naukowych;
chcia³bym równie¿ wskazaæ na kwestie dotycz¹ce braków ka-
drowych, szczególnie w zakresie w³asnych pracowników sa-
modzielnych, co w du¿ej mierze utrudnia rozwój, a - tym sa-
mym - przekszta³cenie w wydzia³. Wreszcie, bardzo istotnym
problemem s¹ trudno�ci finansowe - brak �rodków na odpo-
wiednie wyposa¿enie sal dydaktycznych, zakupy sprzêtu i po-
mocy naukowych. Do osi¹gniêæ Instytutu Zarz¹dzania jego
Dyrektor zalicza przede wszystkim: stworzenie dobrego, roz-
wojowego zespo³u pracowników, uzyskanie - mimo wszystko
w³asnej - siedziby przy ul. Waryñskiego, du¿y wzrost liczby
studentów, dobry poziom absolwentów, zró¿nicowan¹ ofertê
kszta³cenia, a tak¿e uzyskanie praw do nadawania stopnia
magistra oraz w³a�ciwy wybór prowadzonych specjalno�ci.

Do najistotniejszych sukcesów Instytutu nawi¹zuje tak-
¿e dr A. Zagórowska, wymieniaj¹c w�ród nich: studen-
tów rekrutuj¹cych siê z najlepszych absolwentów szkó³
�rednich, ¿¹dnych wiedzy i aktywnych na ró¿nych p³asz-
czyznach ¿ycia studenckiego (naukowej, gospodarczej),
których osi¹gniêcia �wiadcz¹ o dobrej pracy dydaktycznej
pracowników Instytutu oraz pozyskanie - przy wspólnym
wysi³ku wielu osób - nowego budynku �Las�, przekazane-
go do dyspozycji Instytutu Zarz¹dzania.
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Studia na politechnice ze swej natury s¹ studiami trudny-
mi, wymagaj¹cymi du¿ego wysi³ku i dobrego przygotowania
studentów. Tradycj¹ Instytutu Zarz¹dzania Politechniki Opol-
skiej sta³o siê za�, ¿e wobec wielkiego powodzenia, jakim
w�ród absolwentów nie tylko szkó³ �rednich ciesz¹ siê studia
w nim, trafiaj¹ doñ z regu³y najlepsi kandydaci. I to w³a�nie,
obok postawy kadry Instytutu, stanowi o poziomie kszta³ce-
nia i kwalifikacjach naszych absolwentów.

Jak ka¿dy proces rozwojowy, tak i rozwój Instytutu Zarz¹-
dzania PO nie jest wolny od, co rusz ujawniaj¹cych siê, ba-
rier i �w¹skich garde³�. O ile ekspansja lokalowa Instytutu
mo¿liwa dziêki w³adzom uczelni, w³adzom Opola, Kluczbor-
ka i województwa pozwala sukcesywnie przezwyciê¿aæ nasze
braki w bazie materialnej, o tyle rozwój kadrowy IZ by³by
znacznie trudniejszy, je�li w ogóle mo¿liwy, bez zrozumienia
i wsparcia ze strony uczelni Opola, Katowic, Wroc³awia, bez
¿yczliwo�ci i merytorycznej pomocy p³yn¹cej tak¿e z innych
o�rodków. Po czê�ci bowiem dziêki tej pomocy, nie licz¹c
kadry naukowo-dydaktycznej spoza Instytutu, zatrudnia on
obecnie 13 pracowników samodzielnych, 12 adiunktów oraz
18 asystentów. Aktualn¹ strukturê organizacyjn¹ Instytutu
prezentuje zamieszczony schemat.

W Instytucie Zarz¹dzania funkcjonuj¹ dwa ko³a nauko-
we: �Arafin�, oraz - bêd¹ce jeszcze na dorobku - ko³o
naukowe przy Katedrze In¿ynierii Produkcji, któr¹ kieru-
je prof. R. Knosala.

Pierwszym opiekunem, sprawuj¹cym �pieczê� nad ko³em
�Arafin� by³ doc. H. Lewandowski: Inicjatywa utworzenia
tego ko³a wysz³a z mojej strony; tym samym, przez pierwsze
1,5 roku sprawowa³em nad nim opiekê naukow¹. Misja tej
organizacji obejmowa³a �stworzenie warunków dla studen-
tów w celu wymiany pogl¹dów i pracy popularno-naukowej
oraz do�wiadczeñ organizacyjnych� - mia³a ona na celu

SCHEMAT struktury organizacyjnej Instytutu Zarz ¹dzania Politechniki Opolskiej
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udowodnienie tezy, i¿ studenci s¹ osobami zdolnymi i zaanga-
¿owanymi - stwierdza doc. H. Lewandowski.

Kolejnym opiekunem ko³a �Arafin� by³ - i pozostaje nim
do dzisiaj dr K. Malik, adiunkt w Zak³adzie Nauk Ekono-
micznych przy IZ. Opiekê nad Studenckim Ko³em Naukowym
�Arafin� przej¹³em w 1995 roku, a wiêc w 1,5 roku po jego
utworzeniu - mówi dr K. Malik. Pierwszym opiekunem ko³a
by³ doc. H. Lewandowski, który jest �ojcem chrzestnym� idei
zorganizowania najlepszych studentów kierunku �zarz¹dzanie
i marketing�, którzy chc¹ byæ jeszcze lepszymi, aktywnych i
dociekliwych. Autor tego artyku³u � Rafa³ Matwiejczuk � by³
tak¿e jednym z tych studentów-za³o¿ycieli. Uwa¿am, ¿e suk-
cesem by³o ju¿ samo zorganizowanie dzia³alno�ci studentów,
rozwijaj¹cych tak¿e t¹ drog¹ swoje zainteresowania, zwi¹za-
ne pocz¹tkowo z rachunkowymi i finansowymi aspektami funk-
cjonowania organizacji gospodarczych. Obecny zarz¹d ko³a
tworz¹: Marzena Szewczuk (prezes), Edyta ¯urek (skarbnik)
oraz Marcin Nosek (sekretarz). Ko³o Naukowe �Arafin� zor-
ganizowa³o ju¿ cztery ogólnokrajowe i dwa regionalne semi-
naria naukowe, których tematyka obejmowa³a:

� efektywno�æ gospodarowania (1994 i 1995 rok);
� gry gie³dowe (1995 i 1996);
� bankowo�æ (1997);
� etykê w biznesie (1998).
Zarówno sposób zorganizowania, jak i poziom merytorycz-

ny dyskusji zosta³ wysoko oceniony przez zaproszonych spe-
cjalistów ze strony nauki, jak i praktyki ¿ycia gospodarcze-
go. Zosta³y nawi¹zane kontakty naukowe i towarzyskie ze
wszystkimi wiêkszymi ko³ami naukowymi, zrzeszaj¹cymi stu-
dentów nauk ekonomicznych. Jako nauczyciele akademiccy,
mieli�my osobist¹ satysfakcjê, przys³uchuj¹c siê interesuj¹-
cym dyskusjom naszych studentów z ich kolegami ze Szko³y
G³ównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i innych wiod¹-
cych o�rodków akademickich. �Arafin� wspó³pracuje ponad-
to z Akademi¹ Europejsk¹ na �l¹sku i jest cz³onkiem stowa-
rzyszenia CESSA. Nasi studenci bior¹ tak¿e udzia³ w pra-
cach M³odzie¿owej Rady Integracji Europejskiej przy Komi-
tecie Integracji Europejskiej.

Zdajê sobie sprawê z tego, i¿ w organizacje ogólnokrajo-
wych seminariów zaanga¿owana by³a wiêkszo�æ studentów z
roku. Oficjalnie do ko³a nale¿y ok. 30 osób. Oprócz tego,
grupa studentów dzia³a w firmie �Arafin � sp. z o. o.�, pro-
wadz¹cej dzia³alno�æ handlowo-us³ugow¹ dla studentów.
Udzia³owcami tej spó³ki s¹ Uczelnia oraz studenci.

A co do przysz³o�ci... Podczas tegorocznego ogólnopol-
skiego sympozjum w Pokrzywnej us³ysza³em, ¿e nie jest wy-
kluczone zorganizowanie kolejnego seminarium, ale tym ra-
zem o zasiêgu miêdzynarodowym! - koñczy swoj¹ wypowied�
dr K. Malik.

Rafa³ Matwiejczuk

Autor niniejszego opracowania sk³ada serdeczne podziêkowania wszyst-
kim Osobom, które zgodzi³y siê udzieliæ odpowiedzi na temat poruszanych
w nim kwestii, a tak¿e podziêkowania za udostêpnienie referatów, pocho-
dz¹cych z dwóch tegorocznych konferencji, dotycz¹cych form kszta³cenia
studentów na kierunkach �zarz¹dzanie i marketing�, co w znacznym stop-
niu zosta³o w tym artykule wykorzystane.

 R.M.
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Sprawy nauki

W PIONIE PROREKTORA DS. NAUKI
❍ W dniu 16 pa�dziernika prof. Wojciech Skowroñski, pro-
rektor ds. nauki wzi¹³ udzia³ w uroczysto�ci wrêczania na-
gród laureatom konkursu �Firma � Partner Miasta�98�, któ-
ra odby³a siê w gmachu Filharmonii Opolskiej, a nastêpnie w
koncercie �Gershwin in memoriam� przygotowanym z oka-
zji 100. rocznicy urodzin amerykañskiego kompozytora.

❍ 22 pa�dziernika prorektor Wojciech Skowroñski go�ci³ de-
legacjê profesorów z Kijowa i Lwowa reprezentuj¹cych Ukra-
iñsk¹ Akademiê Nauk, której przewodniczy³ cz³. kor. AN
Ukrainy prof. dr hab. Andrij Teofonowicz Ulitko. Go�cie
zapoznali siê z mo¿liwo�ciami badañ laboratoryjnych w na-
szej uczelni oraz zwiedzili oddan¹ ostatnio do u¿ytku nowo-
czesn¹ czytelniê przy Bibliotece G³ównej.

❍ Prorektor Wojciech Skowroñski przyj¹³ dyplom o nastêpu-
j¹cej tre�ci �Dyrekcja Szko³y, Rada Pedagogiczna, Rada Ro-
dziców i Samorz¹d Uczniowski wyra¿aj¹ podziêkowanie panu
prof. Wojciechowi Skowroñskiemu za serce, ¿yczliwo�æ i po-
moc w realizacji zadañ o�wiatowych. Opole 27 pa�dziernika
1998 r.� Podziêkowania zwi¹zane s¹ z pracami diagnostycz-
nymi i wzmocnieniem konstrukcji basenu przy Szkole nr 5, z
którego m.in. korzystaj¹ studenci Wydzia³u Wychowania Fi-
zycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

❍ W dniu 6 listopada odby³o siê spotkanie uczestników po-
zapartyjnego lobby � �Forum Dialogu Opolszczyzna XXI�,
które tworzy kilkadziesi¹t osób z ró¿nych grup spo³ecznych,

nie bêd¹cych cz³onkami w³adz samorz¹dowych ani partyjnych
(przedstawiciele biznesu, banków, ludzi nauki i kultury). Pod-
czas tego spotkania prorektor Wojciech Skowroñski przedsta-
wi³ Politechnikê Opolsk¹ w aspekcie dyskutowanych szans
rozwoju Opolszczyzny.

❍ Na zaproszenie J M Rektora prof. dra. hab. in¿. Tadeusza
Citki oraz Senatu Politechniki Bia³ostockiej prorektor Woj-
ciech Skowroñski 12 listopada wzi¹³ udzia³ w historycznej,
pierwszej promocji doktorskiej � uroczysto�ci wrêczenia dy-
plomów doktorskich uzyskanych w roku ak. 1997/98. Do-
tychczas uroczysto�æ ta po³¹czona by³a z inauguracj¹ roku
akademickiego. Dodaæ nale¿y, ¿e prof. W. Skowroñski jest
recenzentem jednej z wyró¿nionych prac doktorskich obro-
nionych w ubieg³ym roku na Politechnice Bia³ostockiej.

❍ W dniu 20 listopada prorektor Wojciech Skowroñski spo-
tka³ siê z prof. dr. hab. Tadeuszem Juszkiewiczem - prorek-
torem ds. nauki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Miñsku. Omówiono mo¿liwo�ci wspó³pracy Politechniki
Opolskiej, g³ównie Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fi-
zjoterapii, z Akademi¹ w Miñsku.

❍ W ramach grantu TEMPUS CME 3029/97 realizowanego
w pionie prorektora ds. nauki Uczelnia otrzyma³a ostatnio
nowoczesny sprzêt komputerowy, który pomocny bêdzie w
Dziale Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹.

E. Cz.

Dane dotycz¹ce publikacji i cytowañ, które obalaj¹
stereotypowe wyobra¿enia o rankingu naszych uczelni

Na podstawie artyku³u pt. Publikacje i cytaty Andrzeja K. Wróblewskiego
zamieszczonego w FORUM AKADEMICKIM nr 9 z wrze�nia br.

W krajach zachodnich najlepiej znanym i najczê�ciej u¿y-
wanym sposobem oceny stanu nauki jest wykorzystywanie
miêdzynarodowych baz danych o publikacjach prac nauko-
wych i ich cytowaniach przez innych autorów. Dane te traktu-
je siê jako obiektywne wska�niki, bardzo istotne dla kryte-
riów oceny poszczególnych dyscyplin naukowych i jednostek
badawczych, a wiêc dla polityki naukowej pañstwa.

Od ponad 30 lat Instytut Informacji Naukowej (Institute of
Scientific Information � ISI) w Filadelfii, za³o¿ony przez
Eugene�a Garfielda, przygotowuje bazy danych o publika-
cjach i ich cytowaniach. Bazy dany s¹ tworzone na podstawie
rejestrowania zawarto�ci najwa¿niejszych czasopism nauko-
wych. Lista czasopism branych pod uwagê przez Instytut In-
formacji Naukowej jest ustalana tak, aby obejmowaæ ogrom-
n¹ wiêkszo�æ wszystkich cytowañ na �wiecie. Obecnie lista
czasopism ISI � tak zwana lista filadelfijska � liczy oko³o
7700 czasopism (w tym 5100 z nauk matematyczno-przyrod-
niczych, 1500 z nauk spo³ecznych i 1100 z humanistyki). Jest

Ci¹g dalszy na stronie 22
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Sprawy studenckie i dydaktyczne

KONFERENCJA PROREKTORÓW
DS. NAUCZANIA

Politechnika Poznañska by³a gospodarzem Konferencji Pro-
rektorów ds. Nauczania Uczelni Technicznych, która odby³a
siê w dniach 19 i 20 pa�dziernika br. Uczestniczy³ w niej
reprezentuj¹c nasz¹ uczelniê prorektor ds. dydaktycznych i
studenckich, prof. Boles³aw Dobrowolski. Konferencja po-
�wiêcona zosta³a sprawom przygotowania projektu wielostron-
nego porozumienia uczelni technicznych dotycz¹cego zasad i
warunków stosowania systemu punktowego. Rezultatem ob-
rad by³o przyjêcie wspomnianego projektu oraz stanowiska w
sprawie:

1. Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5
wrze�nia 1997 r. dotycz¹cego wydawania absolwentom szkó³
�rednich orygina³u �wiadectwa dojrza³o�ci oraz dwóch odpi-
sów na prawach orygina³u.

Konferencja, rozumiej¹c potrzebê utrzymania trzech eg-
zemplarzy �wiadectwa dojrza³o�ci (orygina³ i dwa odpisy)
uprawniaj¹cych do ubiegania siê o przyjêcie na studia, pro-
ponuje wprowadziæ zasadê, i¿ do przyjêcia na studia upraw-
nia tylko orygina³. Taka procedura nie zmniejszy uprawnieñ
kandydatów na studia, zmniejszy natomiast liczbê miejsc blo-
kowanych, a w konsekwencji nie wykorzystanych na poszcze-
gólnych kierunkach studiów.

2. Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
z dnia 15 wrze�nia 1997 r.

Proponuje siê zawieszenie realizacji wy¿ej wymienionego
rozporz¹dzenia oraz podjêcie dzia³añ legislacyjnych maj¹cych
na celu zmianê uregulowañ w czê�ci dotycz¹cej badañ lekar-
skich kandydatów na studia i studentów.

W projekcie wielostronnego porozumienia uczelni tech-
nicznych w sprawie zasad i warunków stosowania systemu
punktowego czytamy m.in.

[...] Uzgodniono ogólne zasady, (ujête w 12 pkt. - przyp.
red.) które powinny obowi¹zywaæ wszystkie uczelnie tech-
niczne, a tak¿e przedyskutowano grupê zasad zwi¹zanych z
wprowadzeniem systemu na poziomie uczelni i wydzia³u. Pod-
kre�lono, ¿e dla w³a�ciwego funkcjonowania systemu punk-
towego niezbêdna jest informatyzacja obs³ugi dydaktyki.[...]

Na poziomie uczelni wymagaj¹ rozwi¹zania nastêpuj¹ce
problemy:

� Przygotowanie zasad przypisywania punktów poszcze-
gólnym przedmiotom.

� Okre�lenie zasad rejestracji, udzielania urlopów, skre-
�leñ, wznowieñ.

� Okre�lenie zasad powtarzania zajêæ.
� Powi¹zanie systemu punktowego z systemu pomocy ma-

terialnej.
� Okre�lenie warunków studiowania przedmiotów poza

macierzystym wydzia³em wraz z zasadami transferu
punktów.

� Obliczanie ostatecznego wyniku studiów.
(Komplet dokumentów w tej sprawie znajduje siê w sekre-

tariacie prorektora.)

KD

Kryteria wyp³at stypendium za wyniki w nauce
(obowi¹zuj¹ce w semestrze zimowym � rok akademicki 1998/1999)

Budownictwo Elektrotechnika
Mechanika

i budowa maszyn
In¿ynieria
�rodowiska

Zarz¹dzanie
i marketing

Automatyka
i robotyka

Informatyka
Wychowanie

fizyczne
�rednie wydz.

z ostatnich sesji:
Zimowej: 4,127
Letniej: 3,863

(Z+L)/2 = 4,00
4,00�0,1 = 3,90

Próg = 3,9

�rednie wydz.
z ostatnich sesji:
Zimowej: 4,176
Letniej: 4,109

(Z+L)/2 = 4,14
4,14�0,1 = 4,04

Próg = 4,0

�rednie wydz.
z ostatnich sesji:
Zimowej: 4,213
Letniej: 3,973

(Z+L)/2 = 4,09
4,09�0,1 = 3,99

Próg = 3,9

�rednie wydz.
z ostatnich sesji:
Zimowej: 4,489
Letniej: 4,266

(Z+L)/2 = 4,38
4,38�0,1 = 4,28

Próg = 4,2

�rednie wydz
z ostatnich sesji:
Zimowej: 4.470
Letniej: 4.348

(Z+L)/2= 4.41
4.41-0.1=4.31

Próg= 4.3

�rednie wydz.
z ostatnich sesji:
Zimowej: 4,189
Letniej: 4,170

(Z+L)/2= 4,18
4,18-0,1=4,08

Próg= 4,0

�rednie wydz.
z ostatnich sesji:
Zimowej: 4.252
Letniej: 4.304

(Z+L)/2= 4.28
4.28-0.1=4.18

Próg= 4.1

�rednia wydz.
z ostatnich sesji:
Zimowej:4,220
Letniej: 4,222
(Z+L)/2=4,22
4,22-0,1=4,12

Próg= 4,1

�rednia Kwota [z³] �rednia Kwota [z³] �rednia Kwota [z³] �rednia Kwota [z³] �rednia Kwota [z³] �rednia Kwota [z³] �rednia Kwota [z³] �rednia Kwota [z³]

3.8 � 3.8 � 3.8 � 3.8 � 3.8 � 3.8 � 3.8 � 3.8 �

3.9 190.00 3.9 � 3.9 190.00 3.9 � 3.9 � 3.9 � 3.9 � 3.9 �

4.0 205.00 4.0 190.00 4.0 205.00 4.0 � 4.0 � 4.0 190.00 4.0 � 4.0 �

4.1 220.00 4.1 205.00 4.1 220.00 4.1 � 4.1 � 4.1 205.00 4.1 190.00 4.1 190.00

4.2 235.00 4.2 220.00 4.2 235.00 4.2 190.00 4.2 � 4.2 220.00 4.2 205.00 4.2 205.00

4.3 250.00 4.3 240.00 4.3 250.00 4.3 210.00 4.3 190.00 4.3 240.00 4.3 220.00 4.3 220.00

4.4 265.00 4.4 260.00 4.4 265.00 4.4 230.00 4.4 210.00 4.4 260.00 4.4 240.00 4.4 240.00

4.5 280.00 4.5 280.00 4.5 280.00 4.5 250.00 4.5 230.00 4.5 280.00 4.5 260.00 4.5 260.00

4.6 300.00 4.6 300.00 4.6 300.00 4.6 270.00 4.6 250.00 4.6 300.00 4.6 280.00 4.6 280.00

4.7 320.00 4.7 320.00 4.7 320.00 4.7 295.00 4.7 270.00 4.7 320.00 4.7 300.00 4.7 300.00

4.8 320.00 4.8 320.00 4.8 320.00 4.8 320.00 4.8 295.00 4.8 320.00 4.8 320.00 4.8 320.00

4.9 320.00 4.9 320.00 4.9 320.00 4.9 320.00 4.9 320.00 4.9 320.00 4.9 320.00 4.9 320.00

5.0 320.00 5.0 320.00 5.0 320.00 5.0 320.00 5.0 320.00 5.0 320.00 5.0 320.00 5.0 320.00
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Kierunek
Liczba studentów
pocz. semestru

Semestr
zaliczony

Wpis
warunkowy

Urlopy
Skre�lenia

przeniesienia
Stan

22.10.98
%

Studenci I
roku

Razem z I rokiem
(stan 22.10.98)

Automatyka 162 88 57 12 5 139 85,5 77 216

Budownictwo 386 195 142 20 29 359 93,0 240 599

Elektryka 528 373 98 16 41 419 79,4 172 591

Informatyka 312 232 64 1 15 233 74,7 123 356

In¿. �rodowiska 352 319 30 1 2 286 81,2 102 388

Mechanika 415 240 138 11 26 296 71,3 111 407

WFiF 283 243 39 1 � 292 103,2 154 446

Zarz¹dz¹dzanie 435 351 76 3 5 384 88,3 137 521

Uczelnia 2873 2041 644 65 123 2408 83,8 1116 3524

Kierunek
Liczba studentów
pocz. semestru

Semestr
zaliczony

Wpis
warunkowy

Urlopy
Skre�lenia

przeniesienia
Stan

22.10.98
%

Studenci I
roku

Razem z I rokiem
(stan 22.10.98)

Automatyka 221 72 114 28 7 266 120,4 157 423

Budownictwo 331 249 53 14 15 289 87,3 130 419

Elektryka 329 202 86 17 24 310 94,2 199 509

Informatyka 152 108 32 9 3 150 98,7 63 213

In¿. �rodowiska 215 74 64 32 45 144 67,0 122 266

Mechanika 405 305 69 3 28 320 79,0 299 619

WFiF � � � � � � � 223 223

Uczelnia 1653 1010 418 103 122 1479 89,5 1193 2672

Kierunek
Liczba studentów
pocz. semestru

Semestr
zaliczony

Wpis
warunkowy

Urlopy
Skre�lenia

przeniesienia
Stan

22.10.98
%

Studenci I
roku

Razem z I rokiem
(stan 22.10.98)

Budownictwo � � � � � � � 24 24

Elektryka 55 22 22 � 11 44 80,0 � 44

Mechanika 19 14 5 � � 19 100,0 � 19

Zarz¹dz¹dzanie 66 60 6 � � 66 100,0 204 270

Uczelnia 140 96 33 � 11 129 92,1 228 357

Rok akademicki
Studia dzienne Studia zaoczne

liczba
studentów

%
liczba

studentów
%

1993/94 2025 100,0 838 100,0

1994/95 2548 125,83 1213 144,75

1995/96 2924 144,40 1470 175,42

1996/97 3262 161,09 1945 232,10

1997/98 3390 167,40 2310 275,65

1998/99 3524 174,02 3029 361,46

Przebieg sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim
roku akademickiego 1997/1998

Studia dzienne

Studia zaoczne

Studia magisterskie uzupe³niaj¹ce zaoczne

Dynamika wzrostu liczby studentów
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Ko³a naukowe

Z inicjatywy prof. Wojcie-
cha Skowroñskiego dosz³o do
udanego spotkania cz³onków
Studenckiego Ko³a Naukowe-
go �BIODOM�, dzia³aj¹cego
przy Katedrze Podstaw Projek-
towania Budow-

lanego Wydzia³u Budownictwa Politechniki
Opolskiej oraz Studenckiego Ko³a Naukowego
�DROGOWIEC� dzia³aj¹cego na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii �rodowiska Politechniki
Bia³ostockiej. Ko³o naukowe �BIODOM� po-
wsta³o, podobnie jak �DROGOWIEC�, niespe³-
na 3 lata temu. W czê�ci oficjalnej spotkania,
które odby³o siê 13.11.1998 r. na terenie Poli-
techniki Bia³ostockiej wypowiadali siê na temat
pracy kó³ zarówno studenci jak i pracownicy
naukowi, a miêdzy innymi panowie: prof. Cze-
s³aw Miedzia³owski - dyrektor Instytutu In¿y-
nierii Budowlanej, dr Wies³aw Bandyszewski
- prodziekan ds. studenckich Wydzia³u, dr W³a-
dys³aw Gardziejczyk � z-ca dyrektora Instytu-
tu oraz prorektor Wojciech Skowroñski.

Po omówieniu dzia³alno�ci oraz mo¿liwo-
�ci wspó³pracy obu kó³ naukowych pan prof.
Miedzia³owski wraz z kierownikami poszcze-
gólnych laboratoriów naukowych i dydak-
tycznych z zakresu budownictwa (których
liczby i wyposa¿enia mo¿na pozazdro�ciæ) zaprezentowali
aparaturê pomiarowo-badawcz¹ oraz przedstawili progra-

my badañ realizowane zarówno w zakresie prac nauko-
wych jak i zadañ dydaktycznych.

Podczas dwudniowego pobytu w Bia³ymstoku (12-13 li-
stopada br.) opolscy studenci mieli równie¿ okazjê zapo-
znaæ siê z histori¹ miasta, zwiedziæ najwa¿niejsze obiekty
zabytkowe, m.in.: Pa³ac Branickich (obecnie siedziba Rek-

toratu Akademii Medycznej), ko�ció³ farny pw. �w. Ro-
cha, a wycieczka do Bia³owie¿y (pilotowana przez prze-
wodnika PTTK) obejmowa³a równie¿ zwiedzanie nowo-
czesnego budownictwa sakralnego prawos³awia: znajduj¹-
cej siê na trasie cerkwi bêd¹cej kopi¹ ko�cio³a Hagia So-

fia w Stambule, a tak¿e cerkwi Soboru
pw. �w. Trójcy w Hajnówce - jednej z naj-
piêkniejszych �wi¹tyñ prawos³awnych w
Polsce o bardzo ciekawym i oryginalnym
rozwi¹zaniu architektonicznym opartym
na wzorach architektury Le Corbusiera,
w której odbywaj¹ siê miêdzynarodowe
festiwale muzyki cerkiewnej. Jad¹c auto-
karem przez Puszczê Bia³owiesk¹ studen-
ci mieli mo¿liwo�æ podziwiaæ drzewostan
puszczy, a w Rezerwacie ¯ubrów ogl¹da-
li nie tylko ¿ubry, ale i inne ¿yj¹ce tam
zwierzêta.

Dodaæ nale¿y, i¿ w imieniu opolskiego
studenckiego ko³a naukowego Agnieszka
Stêpieñ (III rok WB) zaprosi³a studentów z
Politechniki Bia³ostockiej do Opola, co zo-
sta³o przyjête z aprobat¹ i w przysz³ym roku
dojdzie do rewizyty.

El¿bieta Mi�niakiewicz � opiekun grupy

WIZYTA STUDENTÓW KO£A NAUKOWEGO �BIODOM�
NA POLITECHNICE BIA£OSTOCKIEJ

Jedno z wielu laboratoriów
Wydzia³u Budownictwa Politechniki Bia³ostockiej ▼▼▼▼▼

Prezentacja studenckich kó³ z Opola i Bia³egostoku ▼▼▼▼▼
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W dniach 12-23 pa�dziernika 1998
roku grupa 15 studentów V roku kierun-
ku in¿ynieria �rodowiska przebywa³a pod
moim kierunkiem na dwóch uczelniach
niemieckich: Hochschule für Technik w
Lipsku oraz na Uniwersytecie we Freiber-
gu. Wyjazd odbywa³ siê w ramach wy-
miany studentów koordynowanej przez
DAAD. Program wyjazdu obejmowa³ od-
bycie zajêæ dydaktycznych w nowocze-
snych laboratoriach zwi¹zanych z : racjo-
nalnym u¿ytkowaniem energii, alterna-
tywnymi �ród³ami energii oraz gospodar-
k¹ odpadami. Organizatorzy ze strony
uczelni niemieckich, których mia³em oka-
zjê poznaæ podczas ubieg³orocznego sty-
pendium TEMPUSA, wype³nili program
zajêciami oraz spotkaniami z przedstawi-
cielami przemys³u. Byli�my (�ci�lej stu-
denci) na blisko 65-metrowej wie¿y dla
500 kW si³owni wiatrowej, ogl¹dali�my
nowoczesne metody segregacji i sk³adowisko odpadów pod
Lipskiem (ok. 500 tys. ton rocznie) z pe³nym zabezpiecze-
niem i monitoringiem, pilotow¹ instalacjê do zgazowania od-

padów, wreszcie eksploatowany ju¿ dom o tzw. �zerowym�
zapotrzebowaniu energii.

W zakresie alternatywnych metod produkcji energii
ogl¹dali�my oprócz si³owni wiatrowej (krajobraz na po³u-
dniu Niemiec jest ich pe³en) instalacje do�wiadczalne ko-
lektorów s³onecznych, ogniwa fotowoltaiczne, pompy cie-
p³a wykorzystuj¹ce ciep³o geotermiczne z g³êbokich po-
k³adów wody oraz z gruntu, uk³ady do produkcji skoja-
rzonej ciep³a i energii elektrycznej, laboratoryjn¹ instala-
cjê ogniw paliwowych, zbiornik ciep³a zlokalizowany w
pok³adzie na g³êboko�ci 250 m.

DAAD nie szczêdz¹c �rodków finansowych zaplanowa-
³o bardzo bogaty program kulturalno-turystyczny. Byli�my
na koncercie w Gewandhausie w Lipsku, w ko�ciele �w.
Tomasza w Lipsku (dawne miejsce pracy J.S. Bacha), ob-
serwowali�my symulacjê bitwy narodów w jej 185. rocz-
nicê (z udzia³em Polaków), byli�my w galerii obrazów w
Zwingerze, w Skarbcu Królewskim w Dre�nie, muzeum
porcelany w Mi�ni, w Katedrze we Freibergu, wreszcie w
muzeum Drukarstwa w Lipsku. Tam sami w³asnorêcznie
drukowali�my. Oprócz wizyty na wie¿y wiatraka, byli�my
tak¿e pod ziemi¹ na g³êboko�ci 100-150 m. w zabytkowej
kopalni srebra, która znajduje siê na terenie, goszcz¹cego
nas we Freibergu, Instytutu.

W tym miejscu pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie za
pomoc w uzyskaniu tego stypendium: Panu Malcharczykowi
z Konsulatu w Opolu oraz Pani mgr W³adys³awie Hepner ze
Studium Jêzyków Obcych za pomoc i dobre rady przy opra-
cowaniu wniosku, Panu Prorektorowi prof. Boles³awowi Do-
browolskiemu za poparcie i wsparcie wniosku, Panu prof.
W³odzimierzowi Kotowskiemu za przekonanie Pana Dyrek-
tora POLWODU, a Panu mgr in¿. Stanis³awowi Staniszew-
skiemu za znalezienie �rodków na sponsorowanie czê�ci wy-

Wycieczka naukowa studentów z ko³a naukowego eNeRD¯aJZeR
do Lipska i Freibergu

Ca³a grupa przed uczelni¹ w Lipsku ▼

Zwinger w Dre�nie ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
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jazdu. Studenci nie zapomn¹ tej wycieczki, a ja nie zapomnê
jak oni siê cieszyli. Warto by³o.

Nie sposób te¿ pomin¹æ wspania³ej organizacji i serwisu
ze strony DAAD: pani Sabine Stekel jako kierownik wyciecz-
ki wraz z obs³ug¹ autobusu, specjalnie nam przydzielonego,
którzy stworzyli naprawdê mi³¹, rodzinn¹ atmosferê � w pew-
nym momencie mia³em obawy, co powiem JM Rektorowi w
poniedzia³ek 26, gdy sam zjawiê siê na Uczelni.

Studenci podziel¹ siê jeszcze swoimi wra¿eniami w kolej-
nym numerze �Wiadomo�ci� oraz na spotkaniach zaplanowa-
nych na po³owê listopada i po³owê grudnia. Zapraszam w
swoim imieniu.

Przygotowa³ : R. Ulbrich

Dom pod Lipskiem o zerowym
zapotrzebowaniu energii ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Termografia robi wra¿enie � HTWK Lipsk ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

5.10.1998 roku minê³a 20. rocznica powo³ania Studenc-
kiego Ko³a Naukowego �SKRUBER�, którego opiekunem
naukowym nieprzerwanie (sic!) jest prof. dr hab. in¿. Leon
Troniewski. Gratulujemy Panie Profesorze wytrwa³o�ci. Ko³o
dzia³a obecnie przy Katedrze In¿ynierii Procesowej i skupia
25 chêtnych do wspó³pracy studentów specjalno�ci maszyny,
urz¹dzenia przemys³owe i ochrony �rodowiska, w przewa¿aj¹-
cej czê�ci z profilu dyplomowania procesy i aparaty przemy-
s³owe. Poniewa¿ planujemy uczciæ ten skromny jubileusz w
formie seminarium, w którym zapewne nie bêd¹ mogli uczest-
niczyæ wszyscy zainteresowani, a przede wszystkim zas³u¿eni
cz³onkowie KN �SKRUBER�, narodzi³a siê my�l by za po-
�rednictwem Wiadomo�ci Uczelnianych przedstawiæ w krót-
kiej formie tradycjê Ko³a Naukowego �SKRUBER�, zakres
jego dzia³alno�ci, dokonania i plany. Chcieliby�my przy tym
- w formie refleksji osobistej - podzieliæ siê z czytelnikami
przede wszystkim spostrze¿eniami wynikaj¹cymi z lektury

Kroniki Ko³a oraz z reminiscencji towarzyskich. Lecz zacznij-
my od pocz¹tku.

Jako cz³onkowie KN �SKRUBER�, a zarazem studenci V
jak i IV roku studiów, mieli�my niedawno przyjemno�æ
uczestniczyæ w seminarium (por. WU nr 8/98), na którym
prezentowali swoje prace dyplomowe koledzy z V roku profi-
lu dyplomowania procesy i aparaty przemys³owe � dzi� ju¿
absolwenci Politechniki Opolskiej. Seminarium po�wiêcone
by³o równie¿ bie¿¹cym sprawom dzia³alno�ci Ko³a, a pisz¹cy
te s³owa zosta³ wówczas wybrany jego sekretarzem. I tak moja
przygoda ze �SKRUBER-em� zaczê³a siê na dobre. Dziêki
uprzejmo�ci pana dra in¿. Gabriela Filipczaka zosta³em
wprowadzony w zakres pe³nienia funkcji sekretarza. Oprócz
wyznaczonych zadañ i celów na moje rêce zosta³a przekaza-
na tak¿e Kronika Ko³a, w której opisane s¹ najistotniejsze
wydarzenia zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ KN �SKRUBER�.

Kiedy otworzy³em Kronikê po raz pierwszy ujrza³em ma-
giczn¹ datê 5.10.1978 rok. Jest to data powo³ania przy ów-
czesnym Zak³adzie Techniki Cieplnej i Aparatury Chemicz-
nej Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Opolu Studenckiego Ko³a
Naukowego �SKRUBER�. Cz³onkami za³o¿ycielami Ko³a by³o
20 studentów III, IV i V roku specjalno�ci maszyny i urz¹-
dzenia przemys³u chemicznego i spo¿ywczego. Opiekê nauko-
w¹ nad prac¹ Ko³a obj¹³ (wówczas) doc. dr hab. in¿. Leon
Troniewski, natomiast konsultantami naukowymi zostali: mgr
in¿. Roman Ulbrich oraz mgr in¿. Stanis³aw Witczak (obec-
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nie profesorowie naszej uczelni). Przegl¹daj¹c karty obszer-
nej nie tylko formatem kroniki zauwa¿a siê, ¿e zawarte w jej
tre�ci wspomnienia (w wielu sytuacjach poparte odpowiedni¹
dokumentacj¹ fotograficzn¹) mo¿na - swobodnie ujmuj¹c -
mo¿na podzieliæ na dwie czê�ci, czy raczej zebraæ tematycz-
nie w dwie grupy:

- dokonania i osi¹gniêcia KN �SKRUBER� w dzia³alno�ci
merytorycznej (czyt. naukowo-badawczej) rozszerzaj¹cej pro-
gram toku studiów, a jednocze�nie przygotowuj¹cej studen-
tów i pó�niejszych absolwentów do samodzielnej pracy po-
znawczej (dyplomy!) oraz pracy w przemy�le;

- dzia³ania na rzecz integracji towarzyskiej braci studenc-
kiej w ramach dzia³alno�ci ogólnej ko³a, a zwi¹zanej z licz-
nymi wyjazdami i obozami studenckimi, maj¹cymi nie tylko
charakter naukowy.

Za przyk³ady niech pos³u¿¹ wybrane wypisy z Kroniki
Ko³a, które ze zrozumia³ych wzglêdów skracam maksymal-
nie, zachowuj¹c jednak ich sens merytoryczny, a mianowicie:

- w semestrze zimowym roku ak. 1978/79 ...zorganizowa-
no kurs programowania w jêzyku BASIC i obs³ugi minikom-
putera WANG 2200 (tak, tak, ju¿ wówczas nasi koledzy mieli
do dyspozycji mikrokomputery � wprawdzie niewyobra¿alne
dla dzisiejszych fanów PC 32kB, pocz¹tkowo nawet 16kB
pamiêci operacyjnej a jednak). Kurs prowadzony by³ przez
pracownika Zak³adu TCiACh mgra in¿. Romana Ulbricha.
Celem kursu by³o przygotowanie cz³onków ko³a do rozwi¹zy-
wania zagadnieñ z zakresu in¿ynierii i aparatury chemicznej
oraz techniki cieplnej;

- w semestrze letnim 1979 r. ...Zak³ad Techniki Cieplnej i
Aparatury Chemicznej WSI organizuje spotkanie z przedsta-
wicielami instytucji i zak³adów pracy z Opolszczyzny w celu
nawi¹zania wspó³pracy ze studentami zrzeszonymi w ko³ach
naukowych (dzi� tak¿e planujemy nawi¹zaæ do tej dobrej tra-
dycji);

- wakacje 1979 r. by³y prze³omowym okresem dla mini-
komputera WANG i grupy zapaleñców. Opracowano dwa (!)
pierwsze zestawy programów, które zawiera³y algorytmy do
obliczeñ zwi¹zanych z æwiczeniami laboratoryjnymi z susze-
nia, filtracji, lepko�ci oraz zawiera³y tok obliczeñ wymienni-
ka ciep³a (notabene: umiejêtne wykorzystanie tego minikom-
putera znakomicie przyczyni³o siê do wykonania wielu prac
magisterskich i doktorskich, a oprogramowania wówczas two-
rzone zosta³y niejednokrotnie adoptowane na znane nam ju¿
komputery PC);

- pocz¹tek roku ak. 1979/80 to ...zaproszenie z Politechni-
ki �l¹skiej w Gliwicach na XVIII Ogólnopolsk¹ Sesjê Stu-
denckich Kó³ Naukowych, na którym M. Guzik i St. Bukowy
wyg³aszaj¹ referat nt. �Badania eksploatacyjne ch³odni ko-
minowej w Kêdzierzynie-Ko�lu�, za który (po burzliwych ob-
radach jury) otrzymuj¹ bardzo wysokie pi¹te miejsce (pozaz-
dro�ciæ!);

- grudzieñ 1979 r. ...odby³o siê II Ogólnopolskie Semina-
rium Studenckie, pt. �Technika Cieplna� zorganizowane w
Micha³owicach z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Naukowego
Politechniki Wroc³awskiej, na którym kol. kol. A. Drabik,
W³. Bêdkowski (obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki i Pod-
staw Konstrukcji Maszyn), J. Kliszewski i A. Drosik przed-
stawili referaty, które spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem.

Ku mi³emu zaskoczeniu naszych kolegów dwie prace zosta³y
wyró¿nione;

- przerwê miêdzysemestraln¹ 1979 r. wykorzystano na
...obóz szkoleniowy w Pokrzywnej, którego celem by³o zakoñ-
czenie kursu programowania w jêzyku BASIC i sprawdzenie
wiadomo�ci kursantów z tego zakresu. Egzamin zdali wszyscy
uczestnicy kursu (mimo ¿e przy instrukcji for-next niektórzy
siê zapêtlili);

- ...w marcu 79 r. przedstawiciele ko³a brali udzia³ w ob-
radach II Kongresu Studenckiego Ruchu Naukowego w Kato-
wicach. Na zebraniu poruszono mo¿liwo�ci uaktywnienia i
usprawnienia dzia³alno�ci ruchu naukowego na uczelniach
wy¿szych (z tamtych do�wiadczeñ korzystamy do dzi�);

- zakoñczenie wakacji w 1979 r. ...dla grupy o�miu stu-
dentów cz³onków ko³a wraz z opiekunami naukowymi to seria
udanych badañ obiegów ch³odniczych w elektrociep³owni
�Azoty� w Kêdzierzynie-Ko�lu. Ich pomiary przyczyni³y siê
wówczas do lepszego wykorzystania aparatury i urz¹dzeñ w
elektrociep³owni, a tym samym do pog³êbienia wspó³pracy ze
studentami (niektórzy z nich podjêli tam pó�niej pracê);

- okres przerwy pomiêdzy semestrami w 1980 r. wyko-
rzystano na kolejny ...zimowy obóz naukowy w Moszczance,
na którym zosta³y wyg³oszone referaty z zakresu in¿ynierii pro-
cesowej, natomiast opiekunom ko³a przypad³o w roli przed-
stawiæ prace badawcze prowadzone w Zak³adzie TCiACh (for-
ma ta ma i obecnie swoje miejsce);

- wakacje tego¿ roku to ...obóz dla dziewiêcioosobowej
grupy ko³a, którzy wybrali siê po raz pierwszy na teren Insty-
tutu Ciê¿kiej Syntezy Organicznej w Blachowni �l¹skiej, ce-
lem sporz¹dzenia planu hali do�wiadczalnej, gdzie rozpoczy-
na³y siê prace monta¿owe aparatu wyparnego wg konstrukcji
w³asnej Zak³adu TCiACh. Wyjazd ten i nastêpne przez kolej-
ne parê lat po³¹czone by³y w tamtym okresie z wieloma pra-
cami naukowo-badawczymi w zakresie pomiarów procesowych
wyparki z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy (lecz to
odrêbny rozdzia³ nie tylko w dzia³alno�ci cz³onków Ko³a, lecz
tak¿e jego opiekunów).

Prof. PO, dr hab. in¿. Roman Ulbrich podsumowuje: W ja-
kim� stopniu podstawowym spoiwem �SKRUBER-a� by³o
wówczas nasze �drugie� dziecko � MK WANG. Ju¿ wtedy by-
³em zdania, a dzisiaj nie mam najmniejszych w¹tpliwo�ci, ¿e
dydaktyka to tylko drobna cz¹stka tego, co studenci zdobywa-
j¹ na uczelni. To co ze �SKRUBER-em� robili�my wtedy, a
by³em tylko ciut starszy od cz³onków ko³a, by³o wspania³e.
My�lê, ¿e jest co wspominaæ po tych kilkunastu ju¿ latach.

Pocz¹tkowe lata dzia³alno�ci Ko³a Naukowego �SKRU-
BER� obfitowa³y wiêc w wiele wydarzeñ zwi¹zanych bezpo-
�rednio z krzewieniem dydaktyki, nauki i postêpu w dziedzi-
nie in¿ynierii i aparatury procesowej. Nie zabrak³o przy tym
wielu wyjazdów w celach sportowo-rekreacyjnych i wypo-
czynkowych. W ci¹gu tych paru lat wydarzy³o siê tak¿e wiele
nieprzewidzianych sytuacji, z których kilka to:

- informacja w Trybunie Odrzañskiej (z dnia 20 lutego
1980 r.), która zamie�ci³a na swoich ³amach krótki tekst do-
tycz¹cy dzia³alno�ci KN �SKRUBER�. Ówcze�ni cz³onkowie
ko³a zostali bardzo mile zaskoczeni t¹ informacj¹, tym bar-
dziej, ¿e w artykule tym KN zosta³o za darmo w bardzo do-
bry sposób rozreklamowane (ok. 150 cm2) a jednocze�nie
pochwalone za swoje osi¹gniêcia;
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- zakoñczenie Konkursu Kopernikañskiego, na którym Ko³o
�SKRUBER� otrzyma³o zaszczytne pierwsze miejsce, co nie
oby³o siê bez echa. Bêd¹ca na sali reporterka radia opolskie-
go zaproponowa³a bowiem udzielenie wywiadu na ³amach
opolskiej rozg³o�ni radiowej. KN tê propozycjê przyjê³o z
zadowoleniem i w ten sposób parê tysiêcy osób dowiedzia³o
siê o tym, ¿e na WSI prê¿nie dzia³a KN �SKRUBER�.

- �lub Prezesa.16 sierpnia 1980 r. Marek Guzik - ówcze-
sny prezes SKN �SKRUBER� opuszcza grono klubu kawale-
rów cz³onków ko³a i zawiera ma³¿eñstwo z wybrank¹ swoje-
go ¿ycia. Koledzy s¹ tym faktem bardzo zasmuceni (a jedno-
cze�nie zazdro�ni), gdy¿ trac¹ w nim na rzecz ma³¿onki nie-
od¿a³owanego kumpla.

Niestety po okresie kilkuletniej passy nastaj¹ trudne dla
braci studenckiej lata 80., z historii ka¿dy z nas je pamiêta.
Nadchodzi stan wojenny i dzia³alno�æ Ko³a, jak i wielu in-
nych organizacji studenckich, zostaje czasowo zawieszona.
St¹d widniej¹ bia³e luki na kartach ksiêgi tak jakby chcia³y
one przekazaæ: �...... bez komentarza�.

Trudno jest przy tym jednoznacznie wskazaæ co wówczas
by³o imprez¹ czysto studenck¹, a co wynikaj¹c¹ z ogólnej
dzia³alno�ci uczelni, wydzia³u czy katedry. Faktem jednak
jest, ¿e studenci specjalno�ci prowadzonej ju¿ w Katedrze
Techniki Cieplnej i Aparatury Przemys³owej jeszcze przez
wiele kolejnych lat - czêsto spontanicznie - uczestniczyli w
obozach i seminariach oraz wyjazdach zwi¹zanych z realiza-
cj¹ zadañ badawczych wynikaj¹cych z zainteresowania nauko-
wego Katedry oraz jej wspó³pracy z przemys³em. Za przyk³a-
dy mog¹ s³u¿yæ wypady do Kluczborka (Famak - pomiary
techniczne urz¹dzeñ), Kêdzierzyna-Ko�la (wielokrotnie na
terenie ICSO �Blachownia� � badania nowego typu wypa-
rek), Krosna Odrz. (Z-dy Papiernicze � badania komór har-
towniczych), czy wreszcie do Zabrza (Instytut Chemicznej
Przeróbki Wêgla � monta¿ i badania na instalacji wyparnej
wykorzystywanej w procesach przerobu smó³ wêglowych).

Ko³o Naukowe �SKRUBER� wiêc trwa³o. Formalnie czy
nieformalnie, mimo lepszych czy gorszych czasów, przy
mniejszej czy wiêkszej chêci jego cz³onków (niekiedy w bar-
dzo skromnej liczbie), lecz trwa³o. Jednak kilka dobrych lat
potrzebowali nastêpcy by ponownie dynamika prac ko³a mo-
g³a byæ porównana z t¹ pocz¹tkow¹. Za znamienny mo¿na
uznaæ tu rok ak. 1996/97, kiedy to na karcie Kroniki widnie-
je podanie skierowane do prof. dr. hab. in¿. B. Dobrowol-
skiego - prorektora ds. studenckich, z pro�b¹ o oficjalne
wznowienie dzia³alno�ci Ko³a Naukowego �SKRUBER�, tym
razem przy Katedrze In¿ynierii Procesowej oraz o finansowa-
nie jego statutowych dzia³añ.

Nastaje zryw naszych starszych kolegów (zreszt¹ nie bez-
interesowny � co wynika z powy¿szych i poni¿szych dowo-
dów) a dzia³alno�æ ko³a nabiera tempa. Do ko³a wstêpuj¹ nowi
cz³onkowie z nowymi planami i koncepcjami. Opiekê nad
Ko³em Naukowym �SKRUBER� w dalszym ci¹gu prowadzi
prof. zw. dr hab. in¿. Leon Troniewski.

Z inicjatywy cz³onków ko³a i przy znacznym zaanga¿owa-
niu pracowników Katedry In¿ynierii Procesowej, szczególnie
dra in¿. G. Filipczaka oraz przy wyra�nym poparciu w³adz
uczelni (bez innych sponsorów te¿ siê nie oby³o) udaje siê
zorganizowaæ i zrealizowaæ wyjazd grupy na Miêdzynarodo-
w¹ Wystawê ACHEMA �97 - Kongres Aparatury Procesowej,

Biotechnologicznej i Ochrony �rodowi-
ska do Frankfurtu nad Menem. O�mio-
osobowa grupa studentów IV i V roku
przebywa³a w Niemczech na wspania³ej
wystawie, wi¹¿¹c nabywan¹ na studiach
wiedzê z praktyk¹ przemys³ow¹ (por.
WU nr 2/97 i 10/97). Nie bez znaczenia
by³ oczywi�cie tak¿e walor turystyczny
wyjazdu, gdy¿ okazji do zwiedzenia i
innych obiektów miasta nie trzeba by³o
szukaæ.

W listopadzie tego¿ samego roku ko-
lejna grupa KN �SKRUBER� uczestni-
czy³a w Miêdzynarodowej Wystawie PO-
LEKO �97 w Poznaniu. Targi stworzy³y
okazjê do skonfrontowania swojej wiedzy
poznanej na zajêciach z technologi¹
obecnie stosowan¹ w przemy�le. Da³y
mo¿liwo�æ porównania ofert ró¿nych
firm zajmuj¹cych siê t¹ sam¹ dziedzin¹.
Wyjazd na tê miêdzynarodow¹ wystawê
by³ doskona³ym uzupe³nieniem teoretycz-
nych wiadomo�ci zdobytych na uczelni,
a jednocze�nie bardzo udanym w sensie
studencko-towarzyskim.

W dniach 2�3.06. br. w Turawie od-
by³o siê z kolei wspomniane ju¿ Semina-
rium Naukowe nt. �Nowoczesne techno-
logie w in¿ynierii procesowej�, na któ-
rym koledzy z V roku przedstawili refe-
raty zwi¹zane z wykonywanymi przez
siebie pracami dyplomowymi. Dla nas
wówczas studentów IV roku by³o to o
tyle ciekawe, i¿ zafascynowani przebie-
giem seminarium poczuli�my, ¿e w przy-
sz³ym roku bêdzie nas czeka³o to samo.
Na tym¿e seminarium wybrano nowy
zarz¹d ko³a oraz ustalono nowe zadania.

Na ostatnim listopadowym zebraniu
uaktualniono listê cz³onków Ko³a Na-
ukowego �SKRUBER� a wst¹pili w
jego szeregi (reklama d�wigni¹ sukce-
su) tak¿e nowi adepci z IV roku spe-
cjalno�ci dyplomowej procesy i apara-
ty przemys³owe. W ten sposób stan oso-
bowy ko³a okre�la liczba 25, co jest
swoistym rekordem w 20-letniej histo-
rii �SKRUBER-a�.

Na zakoñczenie, korzystaj¹c z okazji,
¿e kadra naukowa Katedry In¿ynierii Pro-
cesowej jest zawsze przychylnie nastawio-
na na kontakty ze studentami, poprosili-
�my naszych opiekunów o syntetyczne
wypowiedzi na temat historii i tera�niej-
szo�ci KN �SKRUBER�:

- prof. dr hab. in¿. Leon Troniewski:
Na przestrzeni 20 lat mojej opieki nad
Ko³em Naukowym by³o kilka roczników
wyró¿niaj¹cych siê. Obserwowa³em wie-
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lu studentów zaanga¿owanych w dzia³alno�æ KN �SKRUBER�
i muszê powiedzieæ, ¿e du¿o lepiej wygl¹da³ ich start w ¿ycie
zawodowe. Poprzez swój wk³ad w Ko³o nabrali specyficznego
podej�cia do rozwi¹zywania trudnych zagadnieñ i problemów.
Niech bêdzie to zachêt¹ dla przysz³ych cz³onków ko³a, a z
pewno�ci¹ ich sukcesy zawodowe bêd¹ zapewnione.

- prof. PO dr hab. in¿. Stanis³aw Witczak: Patrz¹c z per-
spektywy czasu powo³anie Ko³a by³o dobrym pomys³em. Jak
siêgnê pamiêci¹ wstecz zawsze panowa³a wspania³a wspó³-
praca pomiêdzy studentami. Tworzyli�my zgrany zespó³, któ-
rego wieloletnia wspó³praca zaowocowa³a równie¿ w kontak-
tach towarzyskich i wspólnych spotkaniach, które w wielu
przypadkach trwaj¹ do dzi�. Jestem te¿ rad z faktu, ¿e potra-
fili�my podzieliæ czas na naukê oraz ró¿ne zajêcia sportowe,
które zawsze dostarcza³y nam wiele rado�ci. 20-letnia dzia-
³alno�æ Ko³a Naukowego �SKRUBER� by³a i jest nadal do-
brym przedsiêwziêciem, które zaowocowa³o nie tylko w wy-
mianie pogl¹dów w ko³ach dyskusyjnych, lecz by³a przede
wszystkim bardzo mi³¹ form¹ wspólnego spêdzania czasu.

- dr in¿. Gabriel Filipczak: Nie wiem kto wymy�li³ nazwê
�SKRUBER�, lecz charakter zjawisk jakie wystêpuj¹ w apa-
racie o takiej samej nazwie - w przeno�ni oczywi�cie - mo¿na
w pe³ni odnie�æ do sposobu funkcjonowania naszego Ko³a
Naukowego, wzajemnej wspó³pracy jego cz³onków i celów
dzia³ania. Za przyk³ady mog¹ pos³u¿yæ: du¿a p³aszczyzna
wspó³pracy a przy tym jej ró¿norodno�æ, ci¹g³a zmiana cha-
rakteru i kadry ko³a, odnawianie kontaktów, wysoka efektyw-
no�æ dzia³ania a jednocze�nie stany krytyczne itd. (dla osób
zorientowanych w temacie skojarzenia ze skruberem-apara-
tem s¹ oczywiste). Wszystkie te cechy s¹ dla braci studenckiej
od zawsze charakterystyczne a wiêc znajduj¹ pe³ne odzwier-
ciedlenie w okresie 20-letniej dzia³alno�ci Ko³a Naukowego
�SKRUBER�. By³o fajnie, jest fajnie i mam nadziejê, ¿e tak
bêdzie nadal. Dziêkujê.

Krzysztof Dawid

� wyrazi³ zgodê na uruchomienie w Instytucie Zarz¹dza-
nia studiów in¿ynierskich dziennych dla kierunku za-
rz¹dzanie i in¿ynieria produkcji i pozytywnie zaopinio-
wa³ plany ww. studiów.

Prorektor ds. nauki � prof. Wojciech SKOWROÑSKI
przedstawi³ aktualne dane nt. realizowanych w Uczelni prze-
wodów doktorskich i studiów doktoranckich w 1998 r. Do
listopada tego¿ roku 7 osób uzyska³o stopieñ naukowy dokto-
ra nauk technicznych, 24 osoby mia³y otwarte przewody dok-
torskie, z tego 11 pobiera³o stypendia. W studiach doktoranc-
kich uczestniczy³o w sumie 66 osób.

W bloku spraw finansowych � dr Zygmunt KASPERSKI
omówi³ najistotniejsze problemy jakie pojawi³y siê w trakcie
wdra¿ania systemu decentralizacji finansów w naszej Uczel-
ni, a kwestor � mgr Teresa BURTNY wnios³a pod g³osowa-
nie projekty uchwa³ w sprawie przeznaczenia �rodków z dzia-
³alno�ci statutowej i badañ w³asnych na zwiêkszenie wielko-
�ci �rodków na wynagrodzenia osobowe, które to uchwa³y
Senat zatwierdzi³.

Przemys³aw Burtny

na tej li�cie oko³o trzydzie�ci najbardziej presti¿owych czaso-
pism wydawanych w Polsce.

ISI przygotowuje specjalne bazy danych: Narodowe
Wska�niki Cytowañ (National Science Indicators � NSI) oraz
Narodowy Raport Cytowañ (National Citation Report � NCR).
Baza NSI pozwala na szybkie ustalanie wk³adu poszczegól-
nych krajów do danej dziedziny, porównywanie z sob¹ ró¿-
nych pañstw pod wzglêdem wk³adu do silniejszych i s³ab-
szych dziedzin w danym kraju. Baza NCR pozwala na po-
równywanie aktywno�ci naukowej poszczególnych krajowych
jednostek naukowych w danej dziedzinie. Parametry doty-
cz¹ce publikacji i cytowañ w ró¿nych dziedzinach ró¿ni¹ siê
bardzo znacznie.

Baza NSI jest publikowana corocznie, natomiast bazê NCR
przygotowuje ISI dopiero na specjalne zamówienie z danego
kraju. Ostatnia, zakupiona przez KBN w Filadelfii baza NCR
dla Polski obejmuje dane za lata 1981�1995. Natomiast naj-
nowsza baza NSI � obejmuje publikacje i cytowania za okres
1981�1997 i zawiera oko³o 100 milionów cytowañ oraz oko³o
10 milionów publikacji. S¹ one przyporz¹dkowane 96 krajom
na podstawie narodowo�ci autorów.

Baza NCR umo¿liwia ocenê osi¹gniêæ jednostek nauko-
wych i ca³ych o�rodków. Jednak ze wzglêdu na ró¿nice miê-
dzy dziedzinami nauki, mo¿na z sob¹ porównywaæ tylko jed-

nostki podobne. Nie
mia³oby zatem sensu
porównywanie uczelni
technicznych z uniwer-
sytetami ani z uczelnia-
mi medycznymi, mo¿-
na jednak przeprowa-
dzaæ porównanie osob-
no w ka¿dej z tych

grup uczelni. Trzeba tylko przyj¹æ za³o¿enie, ¿e w przybli¿e-
niu profil naszych uczelni technicznych jest jednakowy i ¿e
podobnie jest dla wszystkich uniwersytetów i szkó³ pedago-
gicznych oraz � osobno - we wszystkich uczelniach medycz-
nych. Podobnie trzeba osobno porównywaæ miêdzy sob¹
uczelnie rolnicze i uczelnie ekonomiczne.

Ze wzglêdu na ró¿n¹ wielko�æ uczelni nie mia³oby sensu
podawanie absolutnych licz publikacji i cytowañ. Dlatego te¿
autor dla ka¿dej z tych grup uczelni obliczy³ �redni¹ liczbê
publikacji oraz �redni¹ liczbê cytowañ podzielon¹ przez licz-
bê nauczycieli akademickich. Dane o �rednim zatrudnieniu w
uczelniach zosta³y wziête z materia³ów MEN.

Zamieszczone ni¿ej wykresy dotycz¹ce uczelni technicz-
nych, odnosz¹ siê do piêcioletniego okresu (1991-95). W�ród
politechnik w obu klasyfikacjach na pierwszym miejscu wy-
stêpuje Politechnika £ódzka z nieznaczn¹ przewag¹ nad Poli-
technik¹ Warszawsk¹. Natomiast Politechnika Koszaliñska
plasuje siê na ostatnim (osiemnastym) miejscu. Politechnika
Opolska jest w obu klasyfikacjach na dwunastym miejscu, a
wiêc o wiele wy¿ej ni¿ w rankingu opublikowanym w czaso-
pi�mie �Wprost�.

E. Cz.

Ci¹g dalszy ze strony 5

Ci¹g dalszy ze strony 14
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Minê³y kolejne dwa lata , a wraz z nimi zakoñczy³a siê
kolejna � ju¿ XIX Edycja Mistrzostw Szkó³ Wy¿szych.

Od pocz¹tku lat 60. jest to najwa¿niejsza impreza sporto-
wa dla sekcji klubów uczelnianych AZS , stanowi¹ca zwieñ-
czenie ca³ego systemu imprez sportowych w �rodowisku aka-
demickim � od imprez uczelnianych, poprzez ligi miêdzy-
uczelniane, a¿ po inne imprezy centralne.

W porównaniu z XVIII edycj¹ wziê³o w niej udzia³ znacz-
nie wiêcej uczelni � ( wzrost z 75 do 101 sklasyfikowanych
uczelni ) i oko³o 9500 uczestników. Mistrzostwa rozegrano
tym razem w siedmiu typach uczelni: politechniki, uniwersy-
tety, akademie medyczne, szko³y niepañstwowe, WSP i filie
uniwersytetów, kolegia nauczycielskie i V typ ( akademie rol-
nicze, ekonomiczne i szko³y morskie ).

Studenci sportowcy KU AZS po raz pierwszy uczestniczy-
li w MSzW reprezentuj¹c Politechnikê Opolsk¹. W�ród 18
startuj¹cych politechnik zajêli XIII miejsce. Jest to dobra lo-
kata , poniewa¿ na 34 dyscypliny nasi zawodnicy reprezento-
wali nas w 8 : koszykówka mê¿czyzn � 4 miejsce, pi³ka siat-

XIX MISTRZOSTWA SZKÓ£ WY¯SZYCH � 1996/98 ZAKOÑCZONE
kowa kobiet � 1 miejsce, pi³ka siatkowa mê¿czyzn � 2 miej-
sce, pi³ka rêczna mê¿czyzn � 2 miejsce, pi³ka no¿na 5-oso-
bowa � 16 miejsce, p³ywanie kobiet � 11 miejsce, p³ywanie
mê¿czyzn � 9 miejsce, wspinaczka ska³kowa � 4 miejsce.
Lokata ta by³aby wy¿sza, gdyby nie ograniczone �rodki fi-
nansowe na uczestnictwo pozosta³ych sekcji. Mamy nadziejê,
¿e w XX edycji bêdzie lepiej.

W rankingu najbardziej usportowionych uczelni zajêli�my
40 miejsce na 66 uczelni. Dziêki funduszom z �Programu
rozwoju sportu akademickiego� powsta³o w tym roku kilka
nowych sekcji, które mamy nadziejê wzmocni¹ pozycjê na-
szej uczelni w nastêpnych edycjach.

Uroczyste zakoñczenie XIX Mistrzostw Szkó³ Wy¿szych
mia³o miejsce w £odzi w dniach 15�17 pa�dziernika 1998 r.
Uczelniê nasz¹ reprezentowali mgr Andrzej Banek � Zak³ad
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Katarzyna Banek pre-
zes KU AZS Politechniki Opolskiej. Najlepszym uczelniom
wrêczone zosta³y nagrody i medale.

DN

ROZK£AD ZAJÊÆ SEKCJI SPORTOWYCH
KU AZS PO NA SEMESTR ZIMOWY
Sala gimnastyczna przy ul. Katowickiej Sala przy ul. Dzia³kowej

Poniedzia³ek
16.30�19.00

KOSZYKÓWKA KOBIET

20.00�22.00
TENIS STO£OWY

Wtorek
17.00�19.30

NARCIARSTWO K i M

19.00�20.00
AEROBIC

20.00�22.00
AIKIDO

�roda
17.00�18.30
"HYDRANT"

18.30�20.00
"SAMORZ¥D"

20.00�22.00
TENIS STO£OWY

Czwartek
19.00�20.00
AEROBIC

Poniedzia³ek
19.00�21.00

Wtorek

19.00�21.00
Czwartek

19.00-21.00
Pi¹tek

20.00�22.00
KARATE

Sala gimnastyczna przy ul. Luboszyckiej

Poniedzia³ek
17.00�18.30

SIATKÓWKA
JUNIORZY

18.30�20.30
KOSZYKÓWKA

MÊ¯CZYZN

20.30�22.00
LIGA

MIÊDZYUCZELNIANA

Wtorek
16.30�18.00

SIATKÓWKA KOBIET

18.00�19.30
SIATKÓWKA
MÊ¯CZYZN

19.30�21.00
ABSOLWENCI

21.00�22.30
PRACOWNICY

UCZELNI

19.00�21.00
KULTURYSTYKA

�roda
17.00�19.00

SIATKÓWKA
MÊ¯CZYZN

19.00�20.30
SIATKÓWKA
JUNIORZY

20.30�22.00
KOSZYKÓWKA

MÊ¯CZYZN

19.00�21.00
KULTURYSTYKA

20.15�21.15

PI£KA RÊCZNA
GWARDIA

Czwartek
17.00�18.00
IV r WW

18.00�20.00
SIATKÓWKA
MÊ¯CZYZN

20.00�22.00
19.00�21.00

KULTURYSTYKA

Pi¹tek
15.30�17.00

SIATKÓWKA
MÊ¯CZYZN

17.00�18.30
SIATKÓWKA JUNIORZY

18.30�20.00
PI£KA RÊCZNA
PRACOWNICY

20.00�21.30
ABSOLWENCI

Przygotowa³a Katarzyna Banek
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Wydzia³ Budownictwa
¢ Komisja In¿ynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach i Po-
litechnika Opolska by³y organizatorami polsko-ukraiñskiego
seminarium Termomechanika O�rodków Wielosk³adniko-
wych , które odby³o siê 22 pa�dziernika br. w auli im. O.
Matei Politechniki Opolskiej. Podczas trzech sesji, których
przewodnicz¹cymi byli: cz³. kor. AN Ukrainy prof. dr hab.
Andrij Ulitko, cz³. PAN prof. dr hab. in¿. Gwidon Szefer,
prof. dr hab. in¿. Jan Kubik, wyg³oszonych zosta³o przez
pracowników naukowych z Lwowa, Kijowa, Gliwic, Warsza-
wy i Opola 19 referatów naukowych.

¢ W dniach 23�24 pa�dziernika 1998 r. odby³a siê w
Szklarskiej Porêbie konferencja naukowa Badania no�no-
�ci granicznej konstrukcji metalowych po³¹czona z jubi-
leuszem 70-lecia prof. zw. Zbigniewa Kowala. Wziêli w niej
udzia³, prezentuj¹c referaty pracownicy WB prof. Wojciech
Skowroñski, prof. Roman Jankowiak, dr in¿. Jan ¯muda.

¢ W Ryni ko³o Warszawy w dniach 23-25 pa�dziernika br.
odbywa³a siê II Konferencja Kierunki rozwoju mechaniki po-
³¹czona z Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Do no-
wego Zarz¹du G³ównego PTMTiS wybrany zosta³ kierownik
Katedry Konstrukcji Budowlanych i In¿ynierskich WB prof.
Roman Jankowiak.

¢ 28 pa�dziernika, w rok po tragicznej dla Opolszczyzny
powodzi Komisja In¿ynierii Budowlanej Oddzia³ PAN w Ka-
towicach oraz Katedra Fizyki Materia³ów Politechniki Opol-
skiej zorganizowa³a konferencjê naukow¹ na temat powodzio-
wych zniszczeñ budynków. Jest to ju¿ drugie spotkanie po-
�wiêcone tym problemom. Pierwsze komisja zorganizowa³a
przed rokiem w Politechnice �l¹skiej w Gliwicach po ustale-
niu wstêpnych warto�ci szybko�ci wysychania murów i pro-
gnoz ich zniszczeñ. Obecne spotkanie pozwala ju¿ na pe³n¹
ocenê skali zniszczeñ budynków po powodzi.

Zaprezentowane zosta³y referaty dotycz¹ce:
� szybko�ci wysychania murów ceglanych i betonowych,
� wp³ywu mrozu na mury po powodzi,
� problemów zagrzybienia popowodziowego,
� elektroosmotycznego osuszania �cian,
� zniszczeñ budowli zabytkowych.
Szeroki zakres tematyczny spotkania pozwala na podsu-

mowanie rocznych intensywnych badañ zniszczeñ popowo-
dziowych prowadzonych w zespo³ach kierowanych przez prof.
J. Kubika i prof. J. Wyrwa³a z Politechniki Opolskiej. Nale-
¿y podkre�liæ, i¿ wyniki te uzyskano z konfrontacji rozwa¿añ
teoretycznych z badaniami laboratoryjnymi prowadzonymi w
laboratorium KatedryFizyki Materia³ów, a ich wyniki mog¹
pos³u¿yæ do bardziej skutecznej walki ze skutkami zawilgo-
ceñ po powodzi. Jest to szczególnie istotne w starej zabudo-
wie w budynkach o s³abych izolacjach, które obecnie s¹ naj-
czê�ciej �le remontowane. Pomija siê bowiem w tych pracach
wstêpn¹ diagnostykê zawilgocenia �cian, a podjête prace re-
nowacyjno-ociepleniowe prowadz¹ najczê�ciej do wzrostu za-
wilgocenia �cian i dalszej dewastacji.

Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
¢ Dr hab. in¿. Maciej Siwczyñski stale wspó³pracuj¹cy z
Katedr¹ Automatyzacji i Diagnostyki Uk³adów Elektromecha-
nicznych otrzyma³ 22 pa�dziernika br. z r¹k prezydenta Alek-
sandra Kwa�niewskiego tytu³ profesora nauk technicznych.
Gratulujemy!

¢ Trzech pracowników WEiA uzyska³o stopieñ doktora nauk
technicznych:

� 30 pa�dziernika br. mgr in¿. Janusz Wrzuszczak, asy-
stent w Katedrze Automatyki, Elektroniki i Informatyki
obroni³ pracê doktorsk¹ nt. Badania identyfikacyjne i
ocena efektywno�ci algorytmów sterowania adaptacyj-
nego obiektem z opó�nianiem na przyk³adzie m³yna ku-
lowego cementu przed Rad¹ Naukow¹ Instytutu Techni-
ki Cieplnej i Mechaniki P³ynów Politechniki Wroc³aw-
skiej, która nada³a Mu tytu³ doktora nauk technicznych
podejmuj¹c równocze�nie decyzjê o wyró¿nieniu pracy.
Opiekunem naukowym i promotorem pracy by³ prof.
Ryszard Rojek.

� 10 listopada br. mgr in¿. Tomasz Boczar, asystent w
Katedrze Elektroenergetyki obroni³ pracê doktorsk¹ nt.
Identyfikacja formy wy³adowañ niezupe³nych na podsta-
wie ich widm emisji akustycznej przed Rad¹ Wydzia³u
Elektrycznego Politechniki �l¹skiej, która nada³a Mu
tytu³ doktora nauk technicznych. Promotorem pracy by³
prof. Jerzy Skubis.

� 24 listopada br. mgr in¿. Marcin Lorenc, asystent w
Katedrze Elektroenergetyki obroni³ pracê doktorsk¹ nt.:
Analiza metod wzorcowania uk³adów pomiarowych sto-
sowanych w akustycznej metodzie oceny wy³adowañ elek-
trycznych przed Rad¹ Wydzia³u Elektrycznego Politech-
niki �l¹skiej, która nada³a Mu tytu³ doktora nauk tech-
nicznych. Opiekunem naukowym i promotorem pracy
by³ prof. Jerzy Skubis. Gratulujemy!

Pragniemy przedstawiæ Pañstwu bli¿ej sylwetki nowo mia-
nowanych doktorów:

Dr in¿. Janusz Wrzuszczak � ukoñczy³ studia wy¿sze w
1977 r. na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki
�l¹skiej w Gliwicach uzyskuj¹c dyplom magistra in¿yniera
automatyka w zakresie systemów kompleksowego sterowania.
W latach 1979�1990 pracowa³ w Instytucie Mineralnych Ma-
teria³ów Budowlanych w Opolu w Zak³adzie Automatyki. Od
listopada 1990 r. podj¹³ pracê na Uczelni w Katedrze Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki. Pracuj¹c w IMMB w Opolu
J. Wrzuszczak uczestniczy³ jako g³ówny wykonawca i wspó³-
autor w 9 pracach naukowo-badawczych i problemowych, by³

¢ W dniach 19�20 listopada br. odby³a siê w Polanicy-Zdrój
IV Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided
Engineering, zorganizowana przez Instytut Konstrukcji i Eks-
ploatacji Maszyn Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Wro-
c³awskiej. W konferencji wzi¹³ udzia³ prof. dr in¿. Roman
Jankowiak, który zosta³ w³¹czony do komitetu naukowego
kolejnej konferencji po�wiêconej tej problematyce, która od-
bêdzie siê w 2000 roku.

Andrzej S³odziñski
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kierownikiem dwóch prac, w tym jednej realizowanej w ra-
mach centralnego planu badawczo-rozwojowego. Jest auto-
rem 16 referatów wyg³oszonych na konferencjach krajowych
i zagranicznych (w tym 3 referaty samodzielne), opublikowa-
nych w materia³ach konferencyjnych, 16 publikacji oraz 1
skryptu uczelnianego.

Dr in¿. Tomasz Boczar � ukoñczy³ studia wy¿sze w
1993 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki ówczesnej
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Opolu uzyskuj¹c dyplom ma-
gistra in¿yniera. Bezpo�rednio po studiach podejmuje pracê
jako asystent w Katedrze Elektroenergetyki, któr¹ nieprze-
rwanie kontynuuje do chwili obecnej. Od pocz¹tku pracy za-
wodowej specjalizuje siê w zagadnieniach techniki wysokich
napiêæ. Z problematyki tej opublikowa³ 11 artyku³ów i refe-
ratów konferencyjnych. W latach 1995�1996 uzyska³ i zreali-
zowa³ grant promotorski KBN, dotycz¹cy prezentowanej dzie-
dziny rozprawy doktorskiej. Bra³ udzia³ w dwóch innych pra-
cach naukowo-badawczych. W czerwcu br. na IV Ogólnopol-
skim Sympozjum In¿ynieria Wysokich Napiêæ w Poznaniu,
na sesji doktorantów, Jego referat dotycz¹cy prezentowanej
rozprawy doktorskiej dosta³ wyró¿nienie. T. Boczar jest bar-
dzo dobrze przygotowany z informatyki, z której prowadzi³
zajêcia na wydziale, a tak¿e w innych o�rodkach.

Dr in¿. Marcin Lorenc � ukoñczy³ studia wy¿sze w
1993 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki ówczesnej
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Opolu uzyskuj¹c dyplom ma-
gistra in¿yniera. Bezpo�rednio po studiach podejmuje pracê
jako asystent w Katedrze Elektroenergetyki, któr¹ nieprze-
rwanie kontynuuje do chwili obecnej. Od pocz¹tku pracy za-
wodowej specjalizuje siê w zagadnieniach techniki wysokich
napiêæ. Z problematyki tej opublikowa³ 10 prac naukowych,
w tym 4 artyku³y i 6 referatów konferencyjnych (w tym 3
samodzielne). Najwa¿niejsz¹ Jego prac¹ jest artyku³ opubli-
kowany w pierwszym tegorocznym numerze Archiwum Elek-
trotechniki. Istotna jest tak¿e Jego praca opublikowana w
IPPT-PAN w Warszawie. W latach 1995�1996 uzyska³ i zre-
alizowa³ grant promotorski KBN, dotycz¹cy prezentowanej
dziedziny rozprawy doktorskiej. Bra³ udzia³ w dwóch innych
pracach naukowo-badawczych. M. Lorenc jest bardzo dobrze
przygotowany z informatyki, z której prowadzi³ zajêcia na
wydziale, a tak¿e w innych o�rodkach.

¢ Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem z dnia 6 listo-
pada br. poinformowa³o, i¿ podsekretarz stanu � prof. dr hab.
Jerzy Zdrada wyrazi³ zgodê na uruchomienie na kierunku
INFORMATYKA 5-letnich studiów magisterskich od roku
akad. 1999/2000. Wydzia³ czyni równie¿ starania o urucho-
mienie od tego samego roku akademickiego 4-semestralnych
zaocznych studiów magisterskich na tym kierunku.

¢ W dniach 19�20 listopada br. dziekan wydzia³u prof. Ry-
szard Rojek przebywa³ w Uniwersytecie Technicznym w
Ostrawie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki celem
podpisania umowy o wspó³pracy pomiêdzy wydzia³ami. Umo-
wê ze strony czeskiej podpisa³ rektor Uniwersytetu Technicz-
nego w Ostrawie prof. Vãclav Roubièek, Dziekan Wydzia³u
Elektrotechniki i Informatyki doc. in¿. Karol Chmielnik i
prodziekan ds. wspó³pracy z zagranic¹ prof. Pawe³ Santa-
rius. Ze strony naszej Uczelni umowê podpisali: JM Rektor

� prof. J. Suchy i Dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Auto-
matyki prof. R. Rojek.
Dziekanowi w wizycie towarzyszy³ prof. Zdzis³aw Kabza,
który kilka lat temu by³ inicjatorem nawi¹zania kontaktów
pomiêdzy wydzia³ami.

Umowa dotyczy wspó³pracy miêdzy uczelniami w zakresie
kszta³cenia studentów i prowadzenia badañ naukowych. Stro-
ny bêd¹ prowadzi³y wymianê informacji i do�wiadczeñ w za-
kresie dydaktyki, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, wy-
mianê planów studiów i programów nauczania. Wzajemnie
bêd¹ zapraszani przedstawiciele uczelni partnerskich do
uczestniczenia w konferencjach naukowych.

¢ W dniach 18�21 pa�dziernika br. odby³o siê XII Beskidz-
kie Seminarium Elektryków, organizowane przez Oddzia³ Gli-
wicki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej oraz Wydzia³ Elektryczny Politechniki �l¹skiej w
Gliwicach.

W Seminarium, odbywaj¹cym siê w Chatce Studenckiej
Akademickiego Klubu Turystycznego �Watra�, po³o¿onej
malowniczo w przysió³ku Istebna � Pietraszonka, wziê³o
udzia³ 38 naukowców, reprezentuj¹cych 14 o�rodków akade-
mickich oraz Instytut Elektrotechniki w Warszawie � Miê-
dzylesiu, Instytut Energetyki w £odzi i Adtranz � ZWUS w
Katowicach. Nasz¹ Uczelniê reprezentowali: prof. Piotr
Wach, prof. Marian £ukaniszyn, dr Jadwiga Krych i dr
Ryszard Beniak.

Seminarium rozpoczê³o siê wyk³adem prof. Macieja Siw-
czyñskiego z Politechniki Krakowskiej nt. Energetycznej teo-
rii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiona zosta³a
nowa koncepcja analizy sieci elektrycznych. ¯ywy odd�wiêk
i liczne komentarze wywo³ane refleksj¹ nad niezwyk³¹ w
ostatnich dziesiêcioleciach dynamika postêpu technicznego
wzbudzi³ wyk³ad prof. W³odzimierza Janke z Politechniki
Koszaliñskiej Sto lat elektroniki.

Tego samego dnia wieczorem, po po³udniowym spacerze
do �róde³ Czarnej Wise³ki, zosta³ wyg³oszony intryguj¹cy
wyk³ad dr. Macieja W³odarczyka i dr Ewy Gierczak (Poli-
technika �wiêtokrzyska) z zakresu historii nauki Tajemnice
elektryczno�ci w �wiecie staro¿ytnym, w którym autorzy roz-
wa¿ali mo¿liwo�æ znajomo�ci niektórych zjawisk elektrycz-
nych w czasach faraonów.

W drugim dniu konferencji z uwag¹ wys³uchano ciekawe-
go wyk³adu zatytu³owanego Optymalizacja wielokryterialna
w elektrotechnice, przygotowanego przez dr. hab. in¿. Wie-
s³awa Ja�d¿yñskiego (AGH Kraków). Po przejrzystym przed-
stawieniu podstaw matematycznych autor skupi³ siê na omó-
wieniu ró¿nych mo¿liwych zastosowañ technik optymaliza-
cyjnych, miêdzy innymi w projektowaniu i identyfikacji para-
metrów maszyn elektrycznych.

Ostatnim wyk³adem z pogranicza techniki, ekologii i me-
dycyny � by³a prezentacja dr hab. in¿. Liliany Byczkowskiej-
Lipiñskiej (Politechnika £ódzka) Zjawiska wibroakustyczne
w transformatorach i ich wp³yw na zagro¿enie �rodowiska
naturalnego.

Z panuj¹cym na seminariach zwyczajem, dyskusje nad
wyk³adami prowadzono, a¿ do wyczerpania wszystkich pytañ
s³uchaczy. Ponadto w trakcie konferencji przedstawiono 15
komunikatów, prezentuj¹cych w zwartej formie tematy, nad
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którymi aktualnie pracuj¹ pozostali uczestnicy spotkania na-
ukowego. Dr R. Beniak przedstawi³ Metodê bezpo�redniego
rozwi¹zywania uk³adów równañ ró¿niczkowych 2 rzêdu przy
wykorzystaniu procedury BGKOD.

W poniedzia³ek pó�nym wieczorem, przy p³on¹cym ko-
minku, mia³a miejsce niezwykle mi³a uroczysto�æ. Czterech
sta³ych bywalców Seminarium, profesorowie: Piotr Wach,
W³odzimierz Janke, Maciej Ogorza³ek i Maciej Siwczyñ-

ski odebra³o ostatnio tytu³y
naukowe profesora nauk tech-
nicznych z r¹k prezydenta RP.
By³a to okazja do przypo-
mnienia trudnej i mozolnej
drogi prowadz¹cej do za-
szczytnego wyró¿nienia. Wie-
le uwag i refleksji wypowie-
dzianych przy tej okazji przez
Nominantów bêdzie z pewno-
�ci¹ stanowi³o cenne wska-
zówki dla m³odych adeptów
nauki w pocz¹tkach ich aka-
demickiej kariery.

Zgodnie z obyczajem Semi-
narium mówiono i dyskutowa-
no nie tylko o sprawach nauko-
wych. Po zakoñczeniu obrad
przyszed³ czas na wakacyjne
wspomnienia, gdzie zaprezen-
towano prze�rocza z wyprawy
górskiej na Kretê w góry Lef-
ka (ok. 2500 n.p.m.), z wy-

prawy narciarskiej na Spitsbergen.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali oryginaln¹ gra-

fikê, autorstwa Tadeusza Siary przedstawiaj¹c¹ najpiêkniej-
sze zau³ki i zabytki architektury Krakowa, najstarszego mia-
sta akademickiego w Polsce, natomiast nowo mianowani pro-
fesorowie � akwafortê z widokiem Collegium Maius Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego.

Jolanta Ukarma

Wydzia³ Mechaniczny
¢ W dniu 4 listopada 1998 r. o godz. 1200 w sali Senatu
Politechniki Opolskiej odby³a siê publiczna obrona pracy dok-
torskiej mgra in¿. Józefa Grzelaka na temat: Badanie roz-
woju pêkniêæ zmêczeniowych przy ró¿nych parametrach ob-
ci¹¿enia na przyk³adzie stali 10 HNAP.

Promotorem pracy by³ dr hab. in¿. Grzegorz Gasiak,
profesor Politechniki Opolskiej. Recenzentami byli: prof.
zw. dr hab. in¿. Leszek Go³aski z Politechniki �wiêto-
krzyskiej, dr hab. in¿. Stanis³aw Król - prof. Politechni-
ki Opolskiej oraz dr hab. in¿. Tadeusz Niezgodziñski,
prof. Politechniki £ódzkiej.

Z opinii obecnych na obronie ww. pracy wynika, ¿e roz-
prawi³ siê Pan Józef Grzelak z tematem swej pracy znakomi-
cie, za co zosta³ wyró¿niony.

Redakcja sk³ada nowo �upieczonemu� doktorowi, Panu
Józefowi Grzelakowi serdeczne gratulacje oraz najlepsze ¿y-
czenia na drodze kariery naukowej. Znaj¹c Pana Józefa, Jego
solidno�æ i rzetelno�æ w pracy nad udoskonalaniem swej wie-
dzy (jest przecie¿ wychowankiem Wydzia³u Mechanicznego)
wierzymy, ¿e w niedalekiej przysz³o�ci da Wydzia³owi kolej-
ny powód do rado�ci i dumy: równie dobrze poradzi sobie z
habilitacj¹ � czego serdecznie ¿yczymy.

¢ 23 listopada w sali Senatu Politechniki Opolskiej, odby³o
siê plenarne posiedzenie Komisji Hutnictwa �l¹skiego Od-

dzia³u PAN. Po otwarciu posiedzenia, którego w imieniu Pre-
zydium Komisji dokona³ jej przewodnicz¹cy prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Tkaczyk, wyst¹pi³ prof. dr hab. in¿. Józef Suchy,
prezentuj¹c dzia³alno�æ i osi¹gniêcia Politechniki Opolskiej.

W naukowej czê�ci posiedzenia wyg³oszono i przedysku-
towano 3 referaty:

- prof. dra hab. in¿. Stanis³awa Króla pt..: �Mechanizm
utleniania stali chromowych w parze wodnej�,

- dra in¿. Józefa Grzelaka pt.: Badania rozwoju pêkniêæ
zmêczeniowych przy róznych parametrach obci¹¿enia na przy-
k³adzie stali 10HNAP�,

- prof. dra hab. in¿. Stanis³awa Tkaczyka i mgr in¿. Jo-
anny Jag³y pt.: �Koszty jako�ci w przemy�le hutniczym i ma-
szynowym�.

W porz¹dku obrad by³y tak¿e sprawy organizacyjne Komi-
sji Hutnictwa PAN, a w szczególno�ci sprawozdanie komisji
za okres 1996-1998 oraz wybory na kadencjê 1999-2001.
Przewodnicz¹cym komisji zosta³ ponownie prof. St. Tkaczyk,
natomiast prof. St. Król wybrany zosta³ w sk³ad prezydium.

¢ W dniu 23 listopada 1998 r. Na Wydziale Mechanicznym
rozpoczê³y siê zajêcia dydaktyczne dla studentów kolejnego
naboru na magisterskie studia uzupe³niaj¹ce. Po wieloletniej
przerwie jest to drugi rocznik, tym razem rozpoczynaj¹cy
naukê w grupie 12-osobowej.

Maria Mazur
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O ujemnym wp³ywie na �rodowisko przyrodnicze przemys³u
miedziowego oraz o wysi³kach czynionych w kierunku utrzy-
mania tego wp³ywu w granicach tolerancji zapewniaj¹cej trwa-
³o�æ mechanizmów utrzymania równowagi biologicznej pisze
prof. Kazimierz Sporek w swym referacie pt.: �Rekultywacja
i ochrona �rodowiska w rejonach górniczo-przemys³owych�.

Z uwagi na przedstawione w nim cenne informacje charakte-
ryzuj¹ce przemys³ miedziowy, a tak¿e efekty podejmowanych
dzia³añ na rzecz zmniejszenia jego uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska,
bêd¹ce zarazem wyznacznikiem poziomu kultury ekologicznej,
warto zacytowaæ tekst referatu w ca³o�ci. Oto on:

�Dlaczego rekultywacja? Poniewa¿ jest ona zaprzeczeniem
pewnego stereotypu pojêciowego g³osz¹cego, ¿e postêpowi cy-
wilizacyjnemu towarzyszy zawsze degradacja �rodowiska natu-
ralnego. W kategoriach filozofii przyrody rekultywacja jest przy-
wracaniem wy¿szego stopnia organizacji w �rodowisku przy-
rodniczym. Jest to wiêc odej�cie od pojmowania rozwoju tech-
nicznego jako �ujarzmiania� si³ natury i podporz¹dkowanie
gospodarczej dzia³alno�ci cz³owieka prawom reguluj¹cym za-
chowanie równowagi biologicznej �rodowiska naturalnego.

Rekultywacja postrzegana jako odwrócenie degradacji
wymaga doprowadzenia do uk³adu znacznych ilo�ci energii
zu¿ytej na jego uporz¹dkowanie, jest przy tym procesem
skomplikowanym, d³ugotrwa³ym i kosztownym. Bardziej ra-
cjonalna i spo³ecznie efektywna jest dzia³alno�æ nie powodu-
j¹ca potrzeby rekultywacji, a wiêc w pe³ni podporz¹dkowana
regu³om ochrony �rodowiska. Oczywi�cie nie mo¿na mówiæ
o dzia³alno�ci gospodarczej, a w szczególno�ci w dziedzi-
nach górnictwa i energetyki, przebiegaj¹cej bez ujemnego
wp³ywu na �rodowisko przyrodnicze. Rzecz w tym, aby
wp³yw ten mie�ci³ siê w granicach tolerancji zapewniaj¹cej
trwa³o�æ mechanizmów utrzymania równowagi biologicznej.
Poznanie tych mechanizmów jest zadaniem ekologii, nato-
miast wykorzystanie ich w praktyce gospodarczej jest wy-
znacznikiem poziomu kultury ekologicznej. Rozwojowi tej
ostatniej s³u¿y organizacja takich przedsiêwziêæ jak polsko-
niemiecka konferencja naukowo-techniczna.

Postêp czy ekologia?

Ekologia to nie tylko popularne dzi� s³owo, które tak chêtnie
powtarzamy i podpisujemy siê pod nim. Ekologia to zgoda z
natur¹, to równowaga, to ca³a filozofia, któr¹ przyjmujemy bar-
dziej lub mniej krytycznie w zale¿no�ci od tego, w jakim stop-
niu nas dotyczy. A dotyczy nas wszystkich. Ekologia nie mo¿e
jednak funkcjonowaæ w oderwaniu od poziomu cywilizacji spo-
³eczeñstwa, jego �wiadomo�ci, zamo¿no�ci, techniki i kultury.
Czy przeciêtny obywatel, uwa¿aj¹cy siê za ekologa liczy ile zu-
¿ywa wody, energii, ile spala benzyny i ilu pozbywa siê przed-
miotów, aby pod¹¿yæ za mod¹ i ¿yæ na coraz wy¿szym pozio-
mie? To siê nam przecie¿ nale¿y od dwudziestego wieku i od
cywilizacji, któr¹ wszyscy tworzymy!

Z kolei bronimy siê przed budow¹ w naszym s¹siedztwie
oczyszczalni �cieków, sk³adowiska czy spalarni odpadów, cie-
p³owni czy jakiegokolwiek obiektu przemys³owego, poniewa¿

Z cyklu: Ochrona �rodowiska

UCI¥¯LIWO�Æ PRZEMYS£U WYDOBYWCZEGO DLA �RODOWISKA
NA PRZYK£ADZIE PRZEMYS£U MIEDZIOWEGO

s¹ to obiekty uci¹¿liwe, widoczne, zajmuj¹ zawsze tereny, emi-
tuj¹ zanieczyszczenia, które mo¿na zmierzyæ, wyliczyæ, ze-
braæ w zestawienia liczbowe, oceniæ, zg³osiæ postulaty...

W ferworze spraw codziennych i w pogoni za nowo�ciami
techniki nie zawsze mamy dosyæ czasu, aby rozwa¿aæ zwi¹z-
ki przyczynowo-skutkowe i gdzie� tam na koñcu tego ³añcu-
cha dostrzec w³asny udzia³.

Mied� i ekologia

Ka¿dy przemys³, a zw³aszcza wydobywczy jest w swej isto-
cie uci¹¿liwy dla �rodowiska, szczególnym tego typu przy-
k³adem jest przemys³ miedziowy, gdy¿ rudy miedzi zawieraj¹
tylko kilka procent metalu, ca³a reszta musi wiêc byæ usuniê-
ta w kolejnych etapach procesu technologicznego. Technolo-
gia decyduje wiêc o jako�ci strumieni oddzielanych zanie-
czyszczeñ, a sumaryczna ich ilo�æ nie mo¿e zaprzeczyæ pra-
wu zachowania masy. KGHM Polska Mied� S.A. jest obecnie
jednym z najwiêkszych przedsiêbiorstw w kraju; obejmuje
trzy kopalnie, walcowniê i trzy huty o ³¹cznej produkcji po-
nad 400 tys. t. miedzi elektrolitycznej rocznie.

Wydobyta ruda o zawarto�ci 1-2% miedzi jest mielona i
poddawana flotacji w zak³adach wzbogacania . Koncentrat o
zawarto�ci 18-28% Cu jest filtrowany, suszony i przewo¿ony
wagonami do hut, a odpady poflotacyjne o zawarto�ci 0,2%
Cu kieruje siê na sk³adowisko �¯elazny Most�.

G³ówne �ród³a powstawania zanieczyszczeñ

Ze wzglêdu na rodzaj procesów technologicznych i wp³yw
na �rodowisko zak³ady przemys³u miedziowego mo¿na po-
dzieliæ na dwie grupy:

- kopalnie i zak³ady przeróbcze,
- huty.
Kopalnie i zak³ady przeróbcze s¹ przede wszystkim �ró-

d³em znacznej ilo�ci odpadów poflotacyjnych i wód do³owych.
Hutnictwo miedzi ma swoje charakterystyczne technolo-

gie, od których zale¿y rodzaj i poziom emisji. �ród³ami jej
s¹: piece hutnicze, procesy rafinacyjne, technologie zwi¹za-
ne z zagospodarowaniem odpadów oraz urz¹dzenia transpor-
tu. Konwertory, w których przebiega proces uwolnienia mie-
dzi z siarczku, s¹ g³ównym �ród³em emisji dwutlenku siarki,
który w KGHM, tak jak w wiêkszo�ci hut miedzi na �wiecie,
jest wykorzystywany do produkcji kwasu siarkowego.

Stopieñ utylizacji dwutlenku siarki w hutach miedzi jest
wiêc ich charakterystycznym wska�nikiem ekologicznym. I
tak: 18% miedzi na �wiecie jest produkowana bez ¿adnej uty-
lizacji dwutlenku siarki, 11,6% miedzi produkuje siê ze spraw-
no�ci¹ utylizacji SO2 poni¿ej 50%, a 38% ze sprawno�ci¹
ponad 95% (w tym HM �Legnica� i �G³ogów II�).

Ograniczenie emisji py³owej

Z biegiem lat usprawniono odpylanie dla wszystkich ga-
zów technologicznych, w wiêkszo�ci bazuj¹c na zwê¿kach
Venturi, elektrofiltrach i filtrach workowych. Wprowadzono
równie¿ nowoczesn¹ technologiê pieca zawiesinowego w Hu-
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cie Miedzi �G³ogów II� . Obecnie jedynymi znacz¹cymi �ró-
d³ami py³ów metalono�nych pozosta³y niewielkie elektrocie-
p³ownie zlokalizowane w HM �G³ogów�, ZG �Lubin� i ZG
�Polkowice-Sieroszowice�, które pracuj¹ na potrzeby tych
zak³adów i s¹siednich miast.

W 1996 r. zak³ady KGHM Polska Mied� S.A. wyemitowa³y
³¹cznie 2,2 tys. t. py³ów, (w tym 1,6 tys. t. ww. elektrociep³ow-
ni) oraz 33 t miedzi i 19 t o³owiu. Dla porównania w 1995 r.
emisja py³ów z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych woj. sto³ecz-
nego warszawskiego wynios³a 17,6 tys. t., jeleniogórskiego 35
tys. t., krakowskiego 21,5 tys. t., katowickiego 82,5 tys. t.

Ograniczenie emisji gazowej

G³ównymi �ród³ami zanieczyszczeñ gazowych przemys³u
miedziowego by³y gazy szybowe i konwertorowe.

Gazy szybowe. Gazy z pieców szybowych zawieraj¹ oko-
³o 10% tlenku wêgla i kilkana�cie g/Nm3 SO2. £¹cznie z pie-
ców szybowych obu hut wyprowadza siê 500 tys. t/rok CO.

Mimo niskiej kaloryczno�ci tych gazów systematycznie
zwiêkszano stopieñ ich utylizacji przez spalanie w miejsco-
wych elektrociep³owniach i od 1995 r spala siê ju¿ ich 100%.

W efekcie tych zmian HM �Legnica� w 1996 r. wyemito-
wa³a ju¿ tylko 474 t a HM �G³ogów� 395 t CO i te ilo�ci
mo¿na uznaæ za docelowe.

Gazy konwertorowe. Gazy konwertorowe zawieraj¹ g³ów-
ny ³adunek SO2, a stopieñ jego utylizacji jest charakterystycz-
nym wska�nikiem ekologicznym hut. W fabrykach kwasu
siarkowego w HM �Legnica� i �G³ogów I� zwiêkszono sto-
pieñ ich konwersji z rzêdu 50% do ponad 95%.

Gospodarka wodno-�ciekowa

Kopalnie. Kopalnie miedzi odprowadzaj¹ znaczne ilo�ci
wód do³owych. Wody z nieczynnej ju¿ kopalni �Konrad� s¹
czê�ciowo wykorzystywane do zasilania lokalnej sieci wody
pitnej, a czê�ciowo odprowadzane do rzeki.

Zak³ady górnicze �Lubin�, �Polkowice-Sieroszowice� i
�Rudna� odprowadzaj¹ ³¹cznie oko³o 80 tys. m3/d wód do³o-
wych, z tego 70 tys. m3/d wód o zasoleniu 3-5 g/l i 10 tys.
m3/d o zasoleniu do 100 g/l. Wszystkie wody do³owe i �cieki
z placów szybowych s¹ wykorzystywane w procesie flotacji,
co zapewnia pe³n¹ hermetyzacjê gospodarki wodnej w obrê-
bie kopalñ. G³ównym wêz³em jest zbiornik �¯elazny Most�,
s³u¿¹cy równocze�nie do deponowania odpadów poflotacyj-
nych i retencjonowania wody przemys³owej wystarczaj¹cej dla
wszystkich zak³adów przeróbczych.

Huty. Wszystkie trzy huty posiadaj¹ docelowe, chemiczne
oczyszczalnie �cieków. �cieki ogólnoprzemys³owe, tj. g³ównie
przelewy z obiegów ch³odniczych ³¹cznie ze �ciekami kwa�ny-
mi ( po ich neutralizacji i sklarowaniu), �ciekami sanitarnymi
po osadniku Imhoffa i zretencjonowaniu wodami opadowymi,
s¹ ³¹cznie kierowane do oczyszczalni chemicznej.

Sprawno�æ wszystkich oczyszczalni wynosi oko³o 90%, za-
warto�æ zawiesiny oczyszczanych �cieków jest poni¿ej
20 mg/l, a metali ciê¿kich Cu, Pb, Zn, Ni na poziomie dzie-
siêtnych i setnych czê�ci mg/l.

Utylizacja odpadów

Najwiêkszy strumieñ odpadów (stanowi¹cy oko³o 94%
wydobytego urobku) powstaje w procesie flotacji, na drugim
miejscu s¹ ¿u¿le hutnicze, a nastêpnie py³y i szlamy z odpyl-
ni oczyszczalni �cieków.

Odpady poflotacyjne

Odpady poflotacyjne stanowi¹ najwiêksz¹ masê odpadów
- rocznie przybywa ich oko³o 20 mln ton. S¹ one gromadzo-
ne na sk³adowisku �¯elazny Most�, gdzie czê�ciowo s¹ wy-
korzystywane do budowy zapór, a czê�ciowo do uszczelnia-
nia jego dna. Sk³adowisko zajmuje powierzchniê 1670 ha,
a jego projektowana pojemno�æ wynosi 350 mln m3.

Lustro wody w akwenie sk³adowiska utrzymane jest dla bez-
pieczeñstwa w odleg³o�ci co najmniej 200 m od zapory, a utwo-
rzona w ten sposób pla¿a dla zabezpieczenia przed pyleniem,
jest stabilizowana emulsj¹ asfaltow¹, rozpylan¹ ze �mig³owca.

Na bie¿¹co prowadzony jest ci¹g³y monitoring zapylenia
powietrza, poziomu i zanieczyszczenia wód gruntowych, za-
nieczyszczenia gleb na przedpolu, a tak¿e pomiary zwi¹zane
ze stabilno�ci¹ sk³adowiska. Nadmiar wód jest w sposób kon-
trolowany odprowadzany do Odry. Wokó³ sk³adowiska utwo-
rzono strefê ochronn¹ o powierzchni 1127 ha, która zagospo-
darowana jest g³ównie przez zalesienia.

¯u¿le

¯u¿el powstaj¹cy w fazie wytopu miedzi w piecach szybo-
wych wykorzystywany jest gospodarczo do produkcji kruszy-
wa dla budownictwa drogowego. Ponadto ¿u¿el szybowy znaj-
duje zastosowanie przy rekultywacji terenów poeksploatacyj-
nych np. po kopalniach piasku lub gliny.

W 1996 r. ¿u¿le pohutnicze poddano po raz kolejny bada-
niom na zawarto�æ pierwiastków promieniotwórczych. Wyni-
ki badañ wykazuj¹ jednoznacznie, ¿e poziom promieniowa-
nia ¿u¿li w ¿adnym z analizowanych przypadków nie prze-
kroczy³ warto�ci granicznej efektywnego równowa¿nika dawki
rocznej równej 1 mSv (milisivert).

� odpady o³owiono�ne
Py³y konwertorowe z hut, py³y z pieca oraz ponad po³owê

szlamów o³owiono�nych z mokrego odpylania gazów przera-
bia siê na o³ów surowy. Reszta szlamów jest sk³adowana.

� szlamy z oczyszczalni �cieków
Wszystkie osady wytr¹cone w oczyszczalniach �cieków s¹

gromadzone w stawach osadowych, gdy¿ ich sk³ad, bêd¹cy
mieszanin¹ gipsu, piasku, metali ciê¿kich i innych zanieczysz-
czeñ, uniemo¿liwia jakiekolwiek ich wykorzystanie. Zape³-
niane stawy zmuszaj¹ ju¿ obecnie do intensywnych poszuki-
wañ sposobu utylizacji tych odpadów.

Stan zanieczyszczenia �rodowiska
w rejonie oddzia³ywania przemys³u miedziowego

W rejonach obu hut miedzi i sk³adowiska pracuj¹ w spo-
sób ci¹g³y automatyczne systemy pomiarowe imisji, które nie
wykazuj¹ przekroczeñ normy.

Wystêpuj¹ce ska¿enie gleb jest wynikiem ci¹g³ego okresu
pracy hut i kumulacji opadaj¹cych z py³em metali. W pro-
mieniu 1 km od hut ilo�æ miedzi i o³owiu w glebie jest rzêdu
kilkuset ppm. W miarê wzrostu odleg³o�ci od hut zawarto�ci
metali w glebach s¹ ni¿sze, a na obrze¿ach stref (kilka kilo-
metrów od emitorów) na ogó³ nie przekraczaj¹ 100-150 ppm.

Z uwagi na brak technicznych mo¿liwo�ci ca³kowitego
wyeliminowania uci¹¿liwo�ci przemys³u miedziowego, utwo-
rzono strefy ochronne, które zagospodarowywane s¹ przez
zalesianie, zatrawienia oraz produkcjê ro�lin przemys³owych�.

Opracowa³a: Maria Mazur
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¢ W dniach 5�8 listopada br. odby³o siê w Starbieniewie k.
Gdañska kolejne spotkanie Konferencji Dyrektorów Admini-
stracyjnych i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych. Ce-
lem Konferencji jest:

� realizowanie ustaleñ i wytycznych KDAiKPUT adreso-
wanych do administracji uczelni,

� opracowywanie analiz, sprawozdañ , opinii i wniosków
dla potrzeb KRPUT,

� wspó³praca z MEN w zakresie spraw pozostaj¹cych w
kompetencji dyrektorów administracyjnych i kwestorów,

� opracowywanie wspólnego stanowiska i opinii w spra-
wach istotnych dla udoskonalenia zarz¹dzania szko³¹
wy¿sz¹ i poprawy systemu finansowego uczelni, w tym
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów norma-
tywnych, promocja rozwi¹zañ innowacyjnych w szkol-
nictwie wy¿szym,

� podejmowanie dzia³añ na rzecz stworzenia powszech-
nego poparcia dla rozwoju wy¿szego szkolnictwa tech-
nicznego w Polsce,

� inspirowanie i podejmowanie wspólnych dzia³añ na
rzecz bardziej efektywnego pozyskiwania dla szkó³ wy-
¿szych �rodków ze �róde³ pozabud¿etowych, upowszech-
nianie, rozwi¹zañ oszczêdno�ciowych, organizowanie
szkoleñ i kursów dla kadry administracyjnej szkó³ wy-
¿szych.

W czasie konferencji podano tak¿e kilka istotnych in-
formacji dotycz¹cych finansów w nadchodz¹cym roku.
Planowany jest wzrost nak³adów na szkolnictwo wy¿sze o
11,2% (a wiêc wy¿szy od poziomu inflacji!), niestety dla
PO nie oznacza to wcale nap³ywu dodatkowych pieniêdzy.
Wspomniany wzrost nie jest podmiotowy, lecz dotyczy
ca³ego resortu i obejmuje m.in. 5-krotnie wy¿sze nak³ady
na inwestycje (ju¿ rozpoczête!) oraz finansowanie wy-
¿szych szkó³ zawodowych, których obecnie funkcjonuje
ju¿ kilkana�cie. Wzrosn¹ tak¿e fundusze przeznaczone na
kredyty studenckie.

W przysz³ym roku wzrosn¹ tak¿e p³ace, co wynika m.in.
z wprowadzenia systemu emerytalnego. Podwy¿ka nast¹piæ
ma od 1 stycznia 1999 r., i z zapowiedzi wynika, ¿e wyniesie
ona 111 z³ na etat kalkulacyjny, natomiast �rednioroczna pod-
wy¿ka wynie�æ ma 90 z³ na etat. Oznacza to wzrost realny o
ponad 2% ponad planowan¹ inflacjê. Jak widaæ rewelacji fi-
nansowych nie bêdzie.

W�ród omawianych kwestii znalaz³y siê tak¿e sprawy kasy
chorych dla pracowników i studentów. W my�l nowych prze-
pisów wszyscy pracownicy do koñca bie¿¹cego roku bêd¹
musieli z³o¿yæ o�wiadczenia za po�rednictwem swoich zak³a-
dów pracy lub zak³adu pracy wspó³ma³¿onka, do jakiej kasy
chorych chc¹ nale¿eæ. Zachowanie województwa opolskiego
upro�ci³o sprawê o tyle, ¿e pozostaniemy w tych samych struk-
turach. Pracownicy zg³aszaj¹ równie¿ dzieci pozostaj¹ce na
utrzymaniu rodziców.

Studenci zg³aszaæ bêd¹ siê w wybranych przez siebie ka-
sach chorych wed³ug tymczasowych miejsc zamieszkania. W
praktyce oznacza to, i¿ je�li student zmienia adres, zmieniæ
bêdzie musia³ tak¿e kasê chorych.

¢ Nowa i zapewne trudna dla wielu sprawa reformy ubez-
pieczeñ spo³ecznych by³a tematem szkolenia, na które za-

prosi³em kierowników jednostek orga-
nizacyjnych uczelni w dniu 18 listopa-
da. Dotyczy³o ono zmian w systemie
emerytalnym, a szkolenie prowadzi³o
Biuro Doradztwa Ubezpieczeniowego.

Poni¿ej cytujê kilka podstawowych
zasad dzia³ania nowego systemu eme-
rytalnego:

Docelowo wszyscy przyszli emeryci
bêd¹ otrzymywaæ �wiadczenie z dwóch
obowi¹zkowych �róde³ (I i II filar) oraz
ewentualnie z ubezpieczeñ dobrowolnych
(III filar).

I filar bêdzie oparty, podobnie jak to
jest w starym systemie, na zasadach umo-
wy pokoleniowej (system repartycyjny �
czyli przep³yw �rodków od pracuj¹cych
do emerytów). W wyniku reformy wyso-
ko�æ emerytury z I filaru � inaczej ni¿ to
jest dotychczas � zostanie �ci�le zwi¹za-
na z odnotowywan¹ na indywidualnym
koncie, waloryzowan¹ corocznie sum¹
odprowadzonych sk³adek. Nabyte wcze-
�niej uprawnienia emerytalne zostan¹
przeliczone � wed³ug starych zasad � na
tzw. kapita³ pocz¹tkowy, z którym obec-
nie pracuj¹cy wejd¹ do nowego systemu.
Przy przej�ciu na emeryturê suma zapi-
sana na koncie ka¿dego pracownika zo-
stanie podzielona przez wyliczone przez
G³ówny Urz¹d Statystyczny �rednie dal-
sze trwanie ¿ycia dla osoby w danym wie-
ku wyra¿one w miesi¹cach (�rednia ta bê-
dzie liczona ³¹cznie dla obydwu p³ci). Tak
okre�lona miesiêczna emerytura bêdzie
wyp³acana do¿ywotnio. Kapita³ zgroma-
dzony w I filarze nie podlega dziedzicze-
niu. Emerytura z I filaru bêdzie walory-
zowana i bêdzie mia³a pe³n¹ gwarancjê
pañstwa.

II filar � kapita³owy, stanowi nowo�æ
w polskim systemie ubezpieczeñ emery-
talnych. Czê�æ sk³adki trafiaj¹ca do II fi-
laru bêdzie inwestowana w ramach otwar-
tych funduszy emerytalnych, które bêd¹
prywatnymi firmami konkuruj¹cymi na
rynku, zarz¹dzanymi przez �ci�le z nimi
zwi¹zane Powszechne Towarzystwa Eme-
rytalne (PTE). �rodki zgromadzone na
koncie w funduszu emerytalnym podle-
gaj¹ dziedziczeniu. Przy przechodzeniu
na emeryturê uzbierany przez ubezpie-
czonego kapita³ zostanie przekazany do
innej prywatnej firmy � Zak³adu Emery-
talnego (ZE) � która bêdzie wyp³acaæ kil-
ka rodzajów do¿ywotniej emerytury.
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III filar obejmuje wszelkie formy dobrowolnej zapobiegli-
wo�ci, w tym wpierane przez pañstwo Pracownicze Progra-
my Emerytalne (PPE).

Reforma wejdzie w ¿ycie od 1 stycznia 1999 roku, z tym
¿e fundusze emerytalne zaczn¹ przyjmowaæ sk³adki od ubez-
pieczonych od 1 kwietnia 1999 r.

Zgodnie z projektami rozpatrywanymi obecnie w parla-
mencie wiek emerytalny zostanie utrzymany na obecnym po-
ziomie (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿czyzn).

Kogo obejmie reforma?

Wprowadzenie nowego systemu emerytalnego bêdzie ozna-
czaæ co innego dla ró¿nych grup wiekowych:

� Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. obligatoryjnie
wejd¹ do nowego systemu. Ich sk³adka emerytalna bê-
dzie dzielona miêdzy I i II filar.

� Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1
stycznia 1969 r., zostan¹ równie¿ objête nowym sys-
temem. Pozostawiona bêdzie im jednak mo¿liwo�æ
wyboru, czy ulokowaæ ca³o�æ swojej sk³adki w I fi-
larze nowego systemu, czy zainwestowaæ jej czê�æ
w otwartym funduszu emerytalnym o charakterze ka-
pita³owym (II filar).

� Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. pozostan¹ w
dotychczasowym systemie, ich nabyte prawa emerytal-
ne bêd¹ gwarantowane.

Nowy system emerytalny w ogóle nie obejmie osób utrzy-
muj¹cych siê wy³¹cznie z pracy na roli.

Ponadto nowe zasady nie bêd¹ dotyczyæ osób urodzonych
po 31 grudnia 1948 r., je¿eli w momencie wej�cia w ¿ycie
nowego systemu:

� bêd¹ uprawnione do wcze�niejszego wieku emery-
talnego (bo pracowa³y w warunkach szkodliwych �
np. górnicy, lub w szczególnym charakterze � np.
nauczyciele),

� zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w starym systemie
mog³yby przej�æ na wcze�niejsz¹ emeryturê nie pó�niej
ni¿ do koñca 2006 roku i w tym czasie pracowa³y w
szkodliwych warunkach (np. hutnicy) lub w szczegól-
nym charakterze (np. nauczyciele),

� pracuj¹ w s³u¿bach mundurowych (wojsko, policja,
stra¿ graniczna, s³u¿ba wiêzienna, stra¿ po¿arna). No-
wym systemem zostan¹ objête jedynie osoby, które roz-
poczn¹ tak¹ s³u¿bê po wprowadzeniu nowego systemu.

¢ Zapewne niektórych zaintrygowa³a dziwna konstrukcja,
która w ostatnich dniach pojawi³a siê na dachu budynku
Lipsk. Jest to 16-metrowa konstrukcja anteny przeka�nikowej
systemu GSM. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e �rodki z dzier-
¿awy zasil¹ kasê gospodarza, czyli Wydzia³u Elektrotechniki
i Automatyki.

¢ Spotka³em siê z Samorz¹dem Studenckim, aby omówiæ
ewentualne dofinansowanie dzia³alno�ci AZS i AK¯ ze �rod-
ków pomocy materialnej dla studentów. Mam nadziejê, ¿e
wynikn¹ z tego dobre inicjatywy, które o¿ywi¹ w istotny spo-
sób dzia³alno�æ sportow¹ w�ród studentów.

Zbli¿aj¹ siê �wiêta, i koniec roku. Okres przed-

�wi¹teczny to czas wzmo¿onej pracy Dzia³u

Kadr i Spraw Socjalnych, który jak co roku przy-

gotowuje w tym czasie przede wszystkim im-

prezê dla naszych emerytów i rencistów oraz

paczki miko³ajkowe dla dzieci naszych pra-

cowników. O spotkaniu, które odby³o siê

25 listopada wiêcej w �rodku numeru,

ja chcia³bym swoje informacje zakoñ-

czyæ ciep³ymi s³owami �wi¹tecznych

¿yczeñ.

Wszystkim pracownikom

naszej uczelni i ich rodzi-

nom, ¿yczê aby nadcho-

dz¹ce �wiêta up³ynê³y im

w zdrowiu, spokoju i rado�ci,

a nowy rok przyniós³ wszystko co

najlepsze.
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