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UCZELNIANE 

Zaszło słońce, wołają astronomy z wieży, 
Ale dlaczego zaszło, nikt nie odpowiada; 
Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży. 
[A. Mickiewicz, „Dziady" cz. III] 

Ciemność w dzieciństwie była groźną i realną siłą. 
Zamieszkiwały ją niesamowite stwory z baśni, które, 
gdy zgasło światło, opanowywały mój pokój. Chowa
łam się przed nimi głęboko pod kołdrę, albo, skrada
jąc się po cichutku na palcach, brałam duży kryszta
łowy wazon (właśnie len, który mama lubiła najbar
dziej), żeby mieć broń przeciwko złu. 

Potem, w młodzieńczych latach, ciemność' była mi 
najlepszą przyjaciółką: obdarowywała cudowną mocą 
kreowania własnych światów, pozwalała dotknąć wiel
kiej tajemnicy nieskończoności bytu. Była ciepłą ko
łyską, dawała bezpieczne schronienie, w którym, zwi
nięta w kłębek, ośmielała przed nieznanym. 

A teraz ciemność' jest wszędzie - doskonale obojęt
na przelewa się z zewnątrz do mojego wnętrza, po
chłaniając; przeszłość', bez nadziei na przyszłość'. Moja 
„terra incognita" nie ma nic: przeciwko ternu, bym ją 
poznawała. Dlatego „zanurzam się'' w nią bez waha
nia i trwogi, ale musze być ostrożna, więc: rozważnie 
stawiam kroki, delikatnie, z niezwykłą pieczołowito
ścią dotykam przedmiotów; przecież trzeba je oswoić', 
bo są jak dzikie, gotujące się do skoku, zwierzęta. 

Kiedy uda mi się pokonać: strach i poczuć w ciem
ność:! jak u siebie, ona odwdzięczy mi się, obejmując 
jak czuły kochanek. 

MADA 
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NA RĘCE J M R E K T O R A 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

NADESŁALI 

Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Buzek, 
minister Edukacji Narodowej Mirosław Handke , wiceministro
wie: Wilibald Winkler i Jerzy Zdrada, przewodniczący Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego Andrzej Pelczar, biskup opolski 
Alfons Nossol, marszałek Sejmiku Samorządowego Stanisław Ja
łowiecki, wojewoda opolski Ryszard Zembaczyński, wojewoda 
katowicki Marek Kempski, prezydent Opola Leszek Pogan, prze
wodniczący Rady Miasta Opola Stanisław Dolata, 

dyplomaci: konsul generalny RFN Roland Kliesow, konsul ge
neralny Republiki Czeskiej Milan Peprnik , wicekonsul RFN w 
Opolu Giinther Schmidt, 

senatorowie RP: Dorota Simonides, Bogdan Tomaszek, posło
wie na Sejm RP: Aleksandra Jakubowska, Jan Piątkowski, Józef 
F. Pilarczyk, Jerzy Szteliga, Elżbieta, Adamska-Wedler, Tadeusz 
Jarmuziewicz, 

a także rektorzy wyższych uczelni w kraju i za granicą: Poli
techniki Śląskiej A. Pochopień, Politechniki Wrocławskiej A. Mu
lak, Uniwersytetu Wrocławskiego R. Duda, Politechniki Warszaw
skiej J. Woźnicki. Akademii Górniczo-Hutniczej R. Tadeusiewicz, 
Politechniki Zielonogórskiej M. Kisielewicz, Politechniki Biało
stockiej T. Citko, Politechniki Lubelskiej K. Szabelski, Politech
niki Świętokrzyskiej H. Frąckiewicz, Politechniki Poznańskiej E . 
Mitkowski, Politechniki Krakowskiej K. Flaga, Politechniki Ko
szalińskiej W. Kacalak, Politechniki Częstochowskiej J. Szopa, 
Politechniki Łódzkiej J. Mayer, Politechniki Radomskiej, Poli
techniki Rzeszowskiej S. Kuś, Politechniki Szczecińskiej S. Ber-
czyński, Papieskiego Fakultetu Teologicznego I. Dec i Metropoli
tarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, Fa-
chhochschule fur Technik Stuttgart Martin Stohrer, Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie A. Hopfer, PWST we Wrocła
wiu A. Twardowska, AWF we Wrocławiu Z. Zagrobelny, AR we 
Wrocławiu T. Szulc, Akademii Ekonomicznej w Katowicach J. 
Wojtyła, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu K. Jarodzki, 
Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni P. Przybyłowski, komendant rektor Wyższej Szkoły Ofi
cerskiej we Wrocławiu R. Lackner, Akademii Muzycznej we Wro
cławiu J. Mrozik, WSZiP w Warszawie K. Wojcieszek i kanclerz 
Z. Jacniak, 

dziekani: Wydziału Teologicznego UO Helmut Sobeczko, 
Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu P. Grze-
gorzewicz,Wydziału Inżynierii Materiałowej WŚB w Ostrawie 
Uudowit Dobrowsky, Jan Vrbka z V U T w Brnie,Wydziału Zarzą
dzania Politechniki Częstochowskiej, 

i pracownicy wyższych uczelni: Ludek Ptaćek z V U T w Brnie, 
Vaclav Roubiek z VŚB w Ostrawie, Attwood z Inwernes College 
w Szkocji, The Castings Development Center Sheffield, Maciej 
Zarzycki z Politechniki Śląskiej, pracownicy Zakładu Odlewnic
twa PWr, dyrektor Instytutu Śląskiego W. Lesiuk, profesorowie z 
ICSO w Kędzierzynie-Koźlu Jerzy Wasilewski i Andrzej Gaw
dzik, dyrektor IMMB Jerzy Duda, Fundacja Szkolna i Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, 

dyrektorzy wraz z gronem pedagogów i uczniów: II L O w 
Opolu M, Paterak, III LO w Opolu Julia Korzyk, Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Opolu,Wojewódzkiego Ośrodka Meto
dycznego, 

dyrektor Oddziału Banku Śląskiego w Opolu Alina Jakubow-
ska-Kielar i Oddziału w Kędzierzynie-Koźlu, Grupy PEKAO S.A. 
M. Miszkiewicz, Centrum Bankowości Korporacyjnej Zdzisław Ga-
jek, Oddziału PKO BP w Opolu Jerzy Koziołek, Oddziału Banku 
Zachodniego w Opolu Irena Duczmal, Oddziału Okręgowego PZU, 

redaktorzy gazet: Dorota Wodecka-Lasota z Gazety Wyborczej, 
Maciej Siembieda z Nowej Trybuny Opolskiej, zespół Gazety Opol
skiej, Andrzej Świć z Forum Akademickiego, J. Marcinkowski z 
Przeglądu Odlewnictwa, Zbigniew Janowski z Radia Opole, 

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu Janusz Horbaczewski, 
komendant Rejonowy Policji Kazimierz Gugnacki, dowódca 10 Su
deckiej Dywizji Zmechanizowanej Antoni Tkacz, 

i: Marek Górnik z Allianz Życie Polska, DAEWOO FSO MO
TOR Zakład w Nysie, 

przewodniczący: Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego 
Marek Dietrich 

dyrektorzy: Filharmonii Opolskiej Wiesław Sierpiński, Wydzia
łu Rozwoju Regionalnego UW D. Jazłowiecka, Opolskiego Cen
trum Demokracji Lokalnej Leon Troniewski, BRAAS Polska, Mu
zeum Śląska Opolskiego E . Hole, J . Drobek i Z. Figas z Woje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu 

oraz: Górabet sp z o.o., DISA Georg Fisher GF, L E C O Polska 
w Katowicach, Halina Bilnik z firmy U N I F L E X z Katowic, dyrek
tor Biura Budowy Autostrady E . Mróz, dyrektor Energetyki Ciepl
nej Opolszczyzny W. Chmielowicz, pracownicy i zarząd firmy ATM 
z Warszawy, Huttenes-Albertus z Hannoweru, Slevarna TATRA 
Kopfivnice, Alfa-weka z Warszawy 

a także: prezes Elektrowni „Opole" Józef Pękala, ZC-W Gó
rażdże A. Balcerek, Huty „Małapanew" T. Soroka, ZAK J Sebe-
sta, przewodniczący Verein Deutscher Giessereifachleute W. Kuhl-
gatz i N. Ketscher, Odlewni Polskich S.A. Bogusław Peczela, Od
lewniczej Izby Gospodarczej W Komorowski, prezes zarządu LOB-
B E W. Derkacz i z-ca A. Klepacz, Huty „Andrzej" w Zawadzkiem, 
PRU- Metos Jan Pieszka, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników 
Polskich, Instytut Odlewnictwa w Krakowie, A. Gierczycki z Agen
cji Rozwoju Opolszczyzny, Damian Homa i Ryszard Majchrzak z 
Korporacji Polko w Mikołowie, 

ponadto: Rada Zakładowa ZNP w PO, przewodniczący K Z NZSS 
„S" w PO Roman Ulbrich, A I E S E C Opol£ NZS Politechniki Opol
skiej, prezes Związku Górnośląskiego Jerzy Wuttke, Światowy 
Związek Żołnierzy AK O/Opole, przewodniczący Parlamentu Stu
dentów RP Andrzej Szejna, Irena Halota przewodnicząca Ligi Ko
biet Polskich, i Gerhard Engels z Meerbusch, E . Szalai, Wł. Orło-
wiec, Z . Opiekun 

za które rektor Józef S. Suchy serdecznie dziękuje. 

Redakcja Wiadomości Uczelnianych 
Politechniki Opolskiej serdecznie dziękuje za 
otrzymane świąteczne życzenia 

V J 
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Z prac senatu 

Tradycyjnie już, przed Świę
tami Bożego Narodzenia, JM 
Rektor prof. Józef Suchy zapro
sił członków Senatu PO oraz 
władze wydziałów, instytutów i 
jednostek organizacyjnych 

e* Uczelni na uroczyste spotkanie, 
które w tym roku odbyło się 16 

— grudnia. Zwracając się do zebra
nych życzył im pogodnych, spo
kojnych Świat i wszelkiej po
myślności w Nowym Roku. 

Za najbardziej istotne wydarzenia w życiu Uczelni, w koń
czącym się roku, uznał: utworzenie Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii, uruchomienie studiów doktoranc
kich na Wydziałach Budownictwa i Elektrotechniki i Auto
matyki oraz uzyskanie praw doktoryzowania na Wydziale 
Elektrotechniki i Automatyki. Wyraził też nadzieję, że nad
chodzący rok będzie dla Politechniki Opolskiej jeszcze bo
gatszy w sukcesy. 

Kolejnym, bardzo miłym akcentem było wręczenie nagród 
nadzwyczajnych JM Rektora, które otrzymali: 

• Senacka Komisja Statutowa, w składzie: 
- prof. Tadeusz Górecki, 
- prof. Wojciech Siłka, 
- prof. Marian Ciepaj, 
- dr inż. Jerzy Denkiewicz, 
- dr inż. Jadwiga Krych, 
- mgr Mieczysława Morawska, 

za opracowanie Statutu PO, 
• dr Zygmunt Kasperski - za prace nad wdrożeniem sys

temu ekonomiczno-finansowego PO, 
• inż. Jerzy Zając - za prace na rzecz powstania parkin

gu przy zbiegu ulic Oleskiej i Mikołajczyka. 

Dalsza, mniej oficjalna część spotkania, odbywała się przy 
lampce wina i ciasteczkach. 

Przemysław Burtny 

Z KALENDARZA RŁKJORA 

• 25.11. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył 
się wieczór akademicki; w spotkaniu uczestniczył prof. 
J . S. Suchy. 

• 30.11. w M E N rektorzy szkół wyższych zebrali się na na
radzie, podczas której omawiano: budżet na 1999 r., główne 
zagadnienia prawa o szkołach wyższych, kredyty i pożyczki 
studenckie oraz problemy funkcjonowania wyższych szkół za
wodowych. 

• 1.12. prof. J.S. Suchy gościł w Krakodlewie, gdzie świę
towano Dzień Odlewnika. 

• 3 i 4.12. uroczyście obchodzono Dzień Odlewnika - miej
scem spotkania były zakłady ABB Zamech w Elblągu. 

• 9 i 10.12. rektor uczestniczył w X I I międzynarodowym 
sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności mate

riałów i wyrobów", zorganizowanym przez KMiTB wraz z 
VUT Brno i WŚB Ostrawa. 

• Również 10.12. w SGW w Warszawie rektor wziął udział 
w kolejnym spotkaniu Polskiego Forum Akademicko-Gospo-
darczego. 

• 11.12. na zaproszenie rektora AGH w Krakowie prof. J.S. 
Suchy uczestniczył w obchodach Dnia Górnika; spotkał się 
również z przedstawicielami przemysłu górniczego. 

• 15.12. w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim spotkali się 
na opłatku członkowie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczel
ni Akademickich, na który przybył arcybiskup Damian Zimoń. 

• 16.12 rektor złożył świąteczne życzenia pracownikom 
uczelni na przedświątecznym spotkaniu. 

• 17.12. w gmachu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we 
Wrocławiu, po raz kolejny, odbyło się zebranie Kolegium Rek
torów Uczelni Wrocławia i Opola; z rektorami spotkał się 
kardynał Henryk Gulbinowicz. 

• 18.12. prof. J.S. Suchy wraz z grupą studentów przeby
wał w VISTEONIE (końcem Forda) w Praszce. Dyrektor 
Waldemar Droś zaprezentował proces produkcji oraz przed
stawił możliwości biura technologicznego. Omawiano także 
możliwości współpracy. 

• 19.12. rektor gościł w Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu. 

• 21.12. na spotkaniu z dziennikarzami rektor oraz prof. 
R. Ulbrich (komisarz targów) przedstawili założenia tar-

Ciąg dalszy na stronie 10 
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Wywiad z... 

JUZ 20 LAT TRWAJĄ KONTAKTY NAUKOWE 
PRACOWNIKÓW UCZELNI TECHNICZNYCH W BRNIE I OPOLU 

Rozmowa z profesorami J. Vrbkq , L. Ptackiem i Józefem S. Suchym na temat współpracy 

Politechniki Opolskiej oraz Yysoke Uceni Technicke v Brnę 

- Wydział Budowy Maszyn VUT w Brnie oraz Wydział 
Mechaniczny opolskiej uczelni technicznej utrzymują od lat 
ożywione kontakty naukowe, kiedy i jak współpraca ta zo
stała zapoczątkowana? 

• Jan Vrbka: Najwięcej o pierwszych kontaktach i począt
kach współpracy powiedzieć mogliby ci, którzy ja nawiązy
wali. Dość stwierdzić, że trwają one z różnym natężeniem od 
niemal 20 lat. Obydwie uczelnie łączy formalna umowa o 
współpracy, lecz sam dokument znaczyłby niewiele, gdyby 
nie stała za tym praca konkretnych osób. Przede wszystkim 
powiedzieć mogę jak wspomniane partnerstwo wygląda z per
spektywy wydziału, którego jestem dziekanem. Otóż pracow
nicy naszego wydziału utrzymują kontakty z Katedrą Mate
riałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych kierowaną przez 
prof. J. Suchego, a także Katedrą Mechaniki i Podstaw Kon
strukcji Maszyn, którą kieruje prof. E. Macha - obydwie jed
nostki wchodzą w strukturę Wydziału Mechanicznego. Mamy 
również dobrze funkcjonującą współpracę z Katedrą Auto
matyzacji i Diagnostyki Urządzeń Elektromechanicznych z 
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, co w głównej mierze 
jest zasługą prof. P. Wacha, który w czasach, gdy był rekto
rem wiele uwagi poświęcał tym sprawom. 

• Ludek Ptaćek: Ja dodam, nieco żartobliwie, że wszyst
kiemu winni są odlewnicy, ponieważ pracownicy tej wła
śnie branży nawiązali pierwsze kontakty naukowe z Poli
techniką Śląską, a było to w latach 70. Pomysł realizacji 
wspólnych planów naukowych zainteresował obydwie stro
ny i tak to się zaczęło. Z czasem dołączyli do nas - po
przez własne kontakty z uczelnią w Gliwicach - naukowcy 

Rektor Józef S. Suchy... T 

z Opola stając się powoli samodzielnym partnerem w tych 
kontaktach. W roku 1982 podpisane zostały wspomniane 
stosowne formalne dokumenty wiążące WSI w Opolu oraz 
VUT w Brnie „umową o współpracy". Po krótkim okresie 
niewielkiego zastoju, w 1985 r. następuje reaktywowanie 
umowy i od tego czasu nasze wzajemne kontakty wzboga
cają się o coraz nowe inicjatywy. 

Współpraca ta nie dotyczy oczywiście całego wydziału w 
równym stopniu, lecz poszczególnych jednostek, czy wręcz 
zespołów badawczych. Najbliższym partnerem we wspólnych 
działaniach naukowych dla Katedry Odlewnictwa wchodzącej 
w skład Instytutu Nauki o Materiałach VUT w Brnie jest 
Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych z 
Opola, należąca do tej samej co i my branży. 

• Józef S. Suchy: Właściwie dwie z nich: Katedra Nauki o 
Materiałach oraz Katedra Odlewnictwa kontakty z opolską 
uczelnią zacieśniły najbardziej. Główny ciężar współpracy 
ponosi jednak katedra, którą kieruje prof. L. Ptaćek, a nasze 
wzajemne relacje dawno przekroczyły ramy jakie wyznacza 
formalna umowa. Powiem więcej, to dzięki osobistym cechom 
charakteru profesora i jego małżonki przerodziły się one w 
serdeczne koleżeństwo. Trudno zapomnieć choćby takie wy
darzenie, gdy w czasie kolejnej konferencji organizowanej 
przez nas w Szczyrku - a dodajmy, że były to czasy kiedy 
poza wiedzą naukową niewiele więcej mogliśmy zaoferować-
uczestnikom - państwo Ptaćkowie całą potrzebną aprowiza

cję przywieźli po prostu ze sobą. Odbywaliśmy także spotka
nia , teraz już owiane mgiełką romantycznej przygody, które 
z konieczności politycznej musiały odbywać się poza uczel
nią, gdzie na przysłowiowej serwetce rozpisywane były skom
plikowane zagadnienia naukowe. 

... i dziekan J. Vrbka T 
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Wywiad z... 

Ponadto prof. Ptaćek już od sześciu lat jest profesorem 
naszej Uczelni, gdzie realizuje w pełnym znaczeniu tego sło
wa pracę dydaktyczną i naukową. Mało tego, często towarzy
szy mu żona - wybitny specjalista z zakresu metalografii i na 
ćwiczenia laboratoryjne przywozi swoje „wzorki", by przed
stawić je studentom. 

• L . P. Uzupełniając wcześniejszą wypowiedź chciałbym 
podkreślić, że to dość ogólne pojęcie jakim jest współpraca, 
w praktyce oznacza regularne spotkania, w czasie których 
pracownicy z naszych ośrodków wymieniają poglądy, uczest
niczą we wspólnych konferencjach naukowych stanowiących 
świetne forum do prezentacji tego, co się w branży dzieje, a 
ponadto integrują środowisko, co także ma duże znaczenie. 

• J. S. Dla nas kontakt z uczelnią w Brnie jest szczególnie 
cenny ze względu na dostęp do świetnie wyposażonych labo
ratoriów, ze specjalistyczna, bardzo nieraz kosztowną i uni
kalną aparaturą. Duże znaczenie ma również fakt, iż wy
jeżdżając służbowo do naszych sąsiadów korzystać możemy 
z ich świetnej bazy noclegowej, co jest ważne dla nas nie 
tylko ze względów finansowych, lecz i organizacyjnych. 

- Chciałam wrócić jeszcze do wspólnych konferencji na
ukowych, kto w nich uczestniczy, jaka jest ich formuła? 

• L . P. Kiedyś zainicjowane wspólne konferencje weszły 
już na stałe do kalendarza imprez naukowych. Uczestniczą w 
nich pracownicy z trzech uczelni: z Brna, z Politechniki w 
Ostrawie oraz z Politechniki Opolskiej. Konwencja tych spo
tkań jest taka, że większość referatów prezentowana jest w 
postaci posterów, natomiast wykłady głoszą tylko doktoranci 
z wymienionych trzech ośrodków. Tym sposobem staje się 
ona forum, na którym przedstawić mogą się doktoranci. Kon
ferencja ta w środowisku jest bardzo wysoko oceniana i cie
szy się dużym uznaniem specjalistów. Wszystkie referaty uka
zują się potem w formie zeszytu naukowego Politechniki 
Opolskiej i ta publikacja jest ceniona 
w Czechach na równi z samą konfe
rencją, jeśli nie wyżej. Ostatnio do na
szego grona chce dołączyć także In
stytut Nauki o Materiałach czeskiej 
Akademii Nauk, a cała impreza rozra
sta się coraz bardziej , co powoli za
czyna być już pewnym problemem. 
Ostatnia - z powodu terminu, w któ
rym się odbywała zwana bożonarodze
niową - poświęcona została metodom 
oceny struktury oraz własnościom 
materiałów miała miejsce w Komorni 
Lhotka niedaleko Ostrawy. 

- Jakich tematów, czy zagadnień 
dotyczą współnie prowadzone badania 
naukowe? 

• L . P. Współpraca z PO jest dość 
bogata i dotyczy, jak wspomniałem, 
wielu zagadnień. Wśród nich wy

mieniłbym badania nad segregacją domieszek w stopach 
odlewniczych, czy budową modeli matematycznych opi
sujących wspomnianą segregację oraz takich, które pozwa
lają na projektowanie stopów o planowanej strukturze. In
teresują nas szczególnie te zjawiska, które mają wpływ na 
własności techniczne i użytkowe stopów, a zwłaszcza po
wstające w trakcie tworzenia się struktury stopów czyli 
podczas procesów krystalizacji i krzepnięcia. 

Od paru lat prowadzimy także badania - w których uczest
niczy dr Adam Micker - nad stabilnością frontu krystalizacji 
w niskoaluminiowych stopach cynku. Badamy także - co jest 
domeną prof. Stanisława Króla - zjawiska korozji. 

Należy jeszcze dodać i to, że prof. J. Suchy prowadzi u 
nas przedmiot modelowanie procesów termokinetycznych. Był 
także promotorem dwóch prac dyplomowych naszych studen
tów z inżynierii materiałowej na temat zastosowania metod 
komputerowych. 

• J. S. Bardzo istotną dla nas sprawą w całej współpra
cy jest dostęp do laboratoriów w Brnie. Ich wyposażenie, 
na które składają się np. mikroskopy elektronowe, czy mi-
kroanalizatory rentgenowskie, to najnowocześniejsze urzą
dzenia na europejskim poziomie. Muszę przyznać - nawet 
z pewnym zmieszaniem - że nasi koledzy z Brna udostęp
niają nam swoje laboratoria. Bez przeszkód, i - co jest 
powodem mojego zmieszania - nie bardzo stać nas, aby za 
to zapłacić. Oni podchodzą do sprawy wręcz altruistycz-
nie i nie domagają się zapłaty. 

• L . P. Nie dramatyzowałbym, udostępniamy swoją apara
turę także uczonym z Ostrawy, czy Pragi, gdyż istotnie dys
ponujemy bodaj najlepszymi laboratoriami w Czechach z za
kresu inżynierii materiałowej, lecz to nie powód aby zamy
kać się przed innymi. Należy być - zwłaszcza w nauce - otwar
tym na kontakty ze światem. 

• J. S. Mówiąc o badaniach naukowych należy dodać, że 
katedra prof. L. Ptaćka jako jedna z nielicznych zajmuje się 

Prof. L. Ptaćek przy mikroskopie T 
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także zagadnieniami z historii sztuki, a konkretnie budową 
stopów, z których wykonywane zostały przedmioty sztuki 
użytkowej pochodzące m.in. z wykopalisk archeologicznych. 

- Czy współpraca, o której mówimy obejmuje także stu
dentów? 

• J . S. Oczywiście, choć w nieco mniejszym zakresie. Bar
dzo istotne jest to, że realizujemy wspólny program CEPUS. 
W jego ramach następują wymiany studentów. Gościliśmy w 
Opolu grupę studentów z Czech i wzajemnie - młodzież z 
opolskiej uczelni poznać mogła środowisko akademickie Brna 
i Ostrawy. Korzystając z uprzejmości gospodarzy mogli zwie
dzić uczelniane laboratoria, zobaczyć w jakich warunkach 
socjalnych odbywają studia Czesi, czy być w niektórych za
kładach przemysłowych. Poza tym podobne kontakty na pew
no integrują środowiska bliskiego sąsiedztwa. 

• L . P. Od kilku lat, jak wspomniałem prowadzę zajęcia z 
polskimi studentami i choć w tym roku nie mam żadnego 
polskiego dyplomanta, to prowadziłem już prace dyplomowe 
i mam na swoim koncie - jeśli można użyć tego określenia 
kilku wypromowanych polskich inżynierów. 

- Jak przyjmowali studenci, zwłaszcza na początku fakt, 
Że wykład prowadzić będzie profesor z zagranicznego 
ośrodka, jak pokonana została bariera językowa. Wpraw
dzie nasze języki są blisko spokrewnione, lecz gdy chodzi 
o ścisłą terminologię naukową, czy nie rodziło to pew
nych problemów? 

• L . P. Na początku było dość wesoło, choć nigdy nie 
postrzegałem tego jako bariery, lecz pewne novum, które 
obie strony musiały sobie przyswoić. Bardzo szybko prze
szliśmy nad tym do porządku, tym bardziej iż w stopniu 
podstawowym władam językiem swoich sąsiadów. Do stu
dentów mam stosunek bardzo życzliwy, stąd wkrótce na
wiązaliśmy nić porozumienia i uwagę naszą wypełniały 
sprawy merytoryczne. Swoją pracę dydaktyczną zaczyna
łem w Opolu ze studentami studiów zaocznych. Miałem 
szczęście trafić na grupę ludzi bardzo zainteresowanych 
wykładanym przeze mnie przedmiotem, stąd nie dostrze
głem większych problemów z realizacją dydaktyki. 

• J . S. W pełni podzielam zdanie prof. Ptaćka. Moje do
świadczenia w tym zakresie - a ja także prowadzę zajęcia dy
daktyczne z czeskimi studentami - są bardzo podobne. Pro
blem sprowadza się głównie do tego, aby na początku podać-
pewne podstawowe, potrzebne do właściwego zrozumienia 

słownictwo. Moim zdaniem taka sytuacja ma nawet pewne 
zalety, gdyż terminy, którymi będziemy się posługiwać poda
ję studentom po czesku, po polsku i po angielsku, co po 
pierwsze - eliminuje ewentualne nieścisłości, a ostatecznie 
wzbogaca ich zasób przyswojonej terminologii naukowej. 
Jako literaturę przedmiotu zwykle polecam podręczniki aka
demickie napisane po angielsku, co może dać jedynie dobry 
skutek. Nawiązanie właściwego kontaktu ze studentami to 
naprawdę kwestia dwudziestu minut, w czasie których wy
kładowca i studenci „dogrywają się", a dalej wszystko bie

gnie już bezproblemowo. Fakt, że wykładowca pochodzi z 
zagranicznego ośrodka na pewno nie pogarsza jakości proce
su dydaktycznego. Ponadto, w osobie L. Ptaćka zyskaliśmy -
jako katedra - jeszcze jednego profesora mianowanego, co 
ma duże znaczenie. 

Chcę wspomnieć jeszcze o jednej sprawie, otóż prof. 
Ptaćek zrobił dla polskich studentów rzecz zupełnie nową. 
Przygotował mianowicie komplet pomocy dydaktycznych do 
wykładów z prowadzonego przez siebie przedmiotu. Dokład
nie mówiąc są to wyniki obserwacji materiałów dokonywane 
przy pomocy mikroskopów znajdujących się w laboratorium 
w Brnie. Mam nadzieję, iż w niedługim czasie uda się te 
materiały odpowiednio przygotować, aby mogły zostać wy
dane w formie skryptu. Jest to coś zupełnie innego od tego, 
co zazwyczaj znajduje się w podręcznikach. Dlatego tak za
leży mi, aby wspomniane wyniki badań zostały opublikowa
ne. Analogicznie, problematyka, którą przedstawiam czeskim 
studentom, to efekty naszych doświadczeń w zakresie symu
lacji komputerowej. W Polsce te badania prowadzone są na 
dość wysokim poziomie, a środowisko naukowców zajmują
cych się tymi sprawami jest mocne, dlatego studenci uczest
nicząc w zajęciach mają dostęp do najnowszych osiągnięć w 
tym zakresie. 

- Czy realne jest aby studenci uczelni tak ściśle współpra
cujących ze sobą mogli bezproblemowo zmieniać miejsce stu
diów np. zaczynając je w Opolu, lecz dalsze kształcenie kon
tynuować w Brnie? 

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

- Czy owocem współpracy między uczelniami są również 
wspólne projekty badawcze? 

• J . S. Jeśli chodzi o duże europejskie projekty badawcze 
to mogę powiedzieć, że złożyliśmy stosowne wnioski i cze
kamy na ich pomyślny finał. Mamy natomiast grant przyzna
ny przez polski Komitet Badań Naukowych, a realizowany w 
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Katedrze Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, 
którego głównym autorem jest prof. Zbigniew Górny, a w 
realizacji tego przedsięwzięcia naukowego uczestniczy także 
prof. Ludek Ptaćek. Przez jakiś czas nawet nosiliśmy się z 
zamiarem uczynienia go kierownikiem tego grantu i choć osta
tecznie odstąpiliśmy od tego, to praca naszego czeskiego ko
legi stanowi ważną część całego projektu. 

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

- Tuż obok budynków VUT w Brnie usytuowany jest park 
technologiczny, co daje uczelni to sąsiedztwo? 

• J. V. Idea stworzenia na terenie uczelni parku technolo
gicznego - słuszna w założeniach i kusząca dla środowiska 
akademickiego, w praktyce sprawdziła się nieco mniej. Od 
początku zakładaliśmy, że tak bliska obecność przedstawi
cielstw renomowanych światowych firm nastawionych na nowe 
technologie, niejako automatycznie uruchomi współpracę, a 
uczelnia zyska na tym coś znacznie więcej niż tylko pienią
dze z wynajmu. VUT na park przeznaczyła większość swo
ich rezerw terenu. Jesteśmy akcjonariuszami parku technolo
gicznego i na tym właściwie kończą się nasze pożytki. Fir
my, które zainstalowały się na wspomnianym terenie prowa
dzą działalność głównie handlową, a współpraca z nimi naj
częściej sprowadza się do sporadycznych zleceń na wykona
nie szybkich ekspertyz. Wprawdzie sąsiedztwo przedstawi
cielstw znanych firm tuż obok uczelni technicznej, na jej te
renie, sprawia dobre wrażenie, nie spełniło jednak ono po
kładanych w nim nadziei. 

• J. S. Dla nas przykład czeskiej uczelni jest wielce po
uczający, gdyż idea tworzenia w kraju parków technologicz
nych ma wielu zwolenników. Została pomyślnie zrealizowa
na, w ramach programu PFARE we Wrocławiu. Warto mieć-
na uwadze pułapki jakie 

niesie pomysł, aby park nie 
przekształcił się wyłącznie w 
jedną wielką hurtownię. 
Motorem stymulującym roz
wój takiego parku technolo
gicznego może być np. 
kształcenie ustawiczne, tak 
bardzo popularne w krajach 
wysoko rozwiniętych, gdzie 
stale podnosić i uzupełniać-
swoje kwalifikacje może 

bardzo liczna grupa ludzi. 
W naszych realiach nie ma 
takich wzorców, stąd pewnie 
i tendencja przeradzająca 
ambitne założenia w działal
ność handlową. My w Opo
lu także nosimy się z zamia
rem utworzenia parku tech
nologicznego, licząc na fir
my, z którymi już nawiązali

śmy kontakty np. LECO, czy Siemens, stąd z prawdziwą 
uwagą słuchamy o waszych doświadczeniach. 

- Czy uczelnia współpracuje także z przemysłem? 

• J. V. Oczywiście, łączy nas wieloletnia, dobrze zorgani
zowana i owocna współpraca z wieloma zakładami przemy
słowymi na podstawie zawartych kontraktów. Z większych 
wymieniłbym fabrykę Skody, która jest naszym najlepszym 
partnerem. Właściwie utrzymujemy stałe kontakty z więk
szością dużych i znanych zakładów przemysłowych, nie tylko 
krajowych, choć stwierdzić muszę, iż z rodzimymi czeskimi 
zakładami układa się ona najlepiej. 

• L . P. Nasza katedra także wymienić może licznych 
współpracowników z przemysłu. Wykonujemy również, z 
racji posiadanej w laboratoriach aparatury także wielką 
liczbę różnorodnych ekspertyz. Obrót ze współpracy jed
nostki z przemysłem zamyka się kwotą 1,5 min Kćs. Nie 
możemy narzekać na brak zleceń, mielibyśmy jedynie 
pewne zastrzeżenia co do sposobu podziału zarobionych 
tym sposobem pieniędzy. 

- W tym roku uczelnią czeka kilka uroczystości związa
nych z jej historią? 

• J.V. Historia VUT jest długa i dość skomplikowana. 
Wszystko zaczęło się prawie 150 lat temu, kiedy w Brnie 
została założona wyższa szkoła z językiem wykładowym nie
mieckim, dla młodzieży niemieckiej. W roku 1899 - a więc 
w tym roku - upłynie 100 lat od momentu, kiedy powstała 
szkoła, w której kształcić mogli się także Czesi. Po wojnie, 
uczelnia wznowiła działalność już jako VUT. Jak z tego wy
nika, w 1999 roku czekają nas dwa jubileusze - 150-lecia 
powołania szkoły i 100-lecie istnienia szkoły czeskiej - mają
ce na celu uczczenie tych ważnych dla miasta i regionu wyda
rzeń. Szczególne położenie geograficzne, w którym przeni
kały się i współistniały kultury - czeska, niemiecka i żydow
ska rodziło specyficzne problemy. Jak sądzę i w waszym re-

VUT Yysoke Ućeni Technicke v Brne 

Rektor - Prof. 
Dziekan W M 

Ing. Petr Vavfin, DrSc. 
• Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc 

Struktura organizacyjna - pracownicy i studenci (dane za rok 1996) 

Jednostka organizacyjna 
Liczba studentów i rodzaj studiów 

Pracownicy Jednostka organizacyjna 
bac. inż/mgr doktoranci razem 

Pracownicy 

Wydział Budownictwa 0 3599 155 3754 518 

Wydział Mechaniczny 426 2663 335 , 3424 588 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki 268 2403 287 2958 414 

Wydział Architektury 283 167 48 498 97 

Wydział Technologiczny w Zlinie 84 631 52 767 141 

Wydział Zarządzania i Marketingu 254 628 52 934 65 

Wydział Chemii 0 391 21 412 66 

Wydział Sztuk Pięknych 0 126 0 126 38 

Wydział Marketingu i Ekonomii 0 505 0 505 35 

Razem 1315 UH 3 950 13378 

Obsługa ds-ów i stołówek, administr. 

Pion rektora 

366 

235 
Razem 2562 
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gionie Opola i Śląska te zagadnienia nie są obce. A wracając 
do wspomnianych uroczystości, to istotnie te wydarzenia chce
my godnie uczcić. Program obchodów jest aktualnie opraco
wywany i jak sądzę będzie to święto całego środowiska, w 
którym weźmie udział wielu gości, absolwentów i zaprzyjaź
niony z nami świat nauki. 

- Poza VUT w Brnie działają jeszcze inne uczelnie? 

• J . V. Nie jesteśmy jedyną wyższą szkołą w mieście. 
Poza politechniką działa także Uniwersytet Masaryka 
kształcący ponad 15 000 studentów, oraz Akademia Rol
niczo-Techniczna. Ogółem w 380-tysięcznym mieście po
nad 35 000 osób to studenci. 

• J . S. W Opolu te proporcje przedstawiają się następują
co; w 120-tysięcznym mieście jest blisko 25 tys. studentów -
7000 kształci się w Politechnice Opolskiej, 13 000 to studen
ci Uniwersytetu Opolskiego, ponad 4 000 osób pobiera nauki 
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. 

- Ilu studentów kształci sią w politechnice w Brnie? 

• J . V. Aktualnie w VUT kształci się ok. 13 tys. studen
tów. Tryb kształcenia jest dość zróżnicowany. Po zakończo
nym naborze na studia, w czasie którego należało zdać egza
min z matematyki i fizyki - a w tym roku średnio o jedno 
miejsce ubiegało się 2,8 kandydata - student rozpoczyna edu
kację. Po jednym semestrze każdy musi podjąć pierwszą de
cyzję: czy wybiera 3-letnie studia zakończone tytułem baka
łarza, czy podjąć pełne studia wyższe, które ukończy jako 
magister inżynier. Po pięciu latach studiów tylko nieliczni 
kontynuują studia doktoranckie, co najczęściej jest równo
znaczne z początkiem kariery naukowej. W tym roku wy
dział, którym kieruję ukończyło 540 absolwentów, naukę na 
pierwszym roku podjęło 1100 studentów, a na wydziale kształ
cimy ok. 4000 studentów. Absolwenci politechniki nie mają 
problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Do dobrej tradycji 
należą prezentacje firm poszukujących specjalistów z różnych 
dziedzin, odbywające się na terenie uczelni. Dla studentów 
kończących edukację jest to okazja, by porozmawiać z przed
stawicielem przyszłego pracodawcy, zapoznać się z problema
tyką zawodową, porozmawiać o trudnych sprawach czekających 
na stanowisku pracy. W takiej prezentacji uczestniczy zwykle 
ok. 400 różnych pod względem wielkości i potencjału firm. 

- Jak przedstawiają się plany na najbliższą przyszłość 
zwłaszcza w zakresie współpracy polsko-czeskiej? 

• J .V . Plany, jak zwykle są dość bogate i optymistyczne. 
Zakładają rozwój naukowy i wiele nowych inicjatyw. A pod
chodząc do pytania bardziej przyziemnie, podobnie jak inne 
wyższe uczelnie, poza kształceniem i działalnością statutową 
sprostać musimy wszystkim problemom, jakie stawia przed 
nami współczesna sytuacja. Musimy uporać się m.in. z no
wym zarządzaniem finansami szkoły, obszernym majątkiem 
trwałym itp. Wracając jednak do spraw naszej współpracy 
czekają nas wspólne ważne konferencje, sympozja, które mam 
nadzieję będą jak zwykle udane i przyniosą wiele satysfakcji 
uczestniczącym w nich pracownikom z obydwu ośrodków 
naukowych. 

- Dziękują za rozmową. 

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej 
zaprasza serdecznie na 

Z J A Z D A B S O L W E N T Ó W 

Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Opolu 

i Politechniki Opolskiej 

Termin spotkania: 25 czerwca 1999 roku. 

Pierwszą ratę opłaty w wysokości 70 zł prosimy przeka
zywać do dnia 31 stycznia 1999 roku na konto Towarzystwa 
Przyjaciół PO nr 10203668-3476-270-1-111 w PKO I/O 
Opole ze swoim dokładnym adresem i z dopiskiem: 

ZJAZD ABSOLWENTÓW - WYDZIAŁ ... 
(proszę wpisać jaki) 

ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 

W Internecie na stronie głównej Politechniki Opolskiej 
pod adresem: http://www.po.opole.pl znajdują się bardziej 
szczegółowe informacje o zjeździe. 

V ) 

Ciąg dalszy ze strony 5 

gów oraz forum dyskusyjnego „Innowacyjność i transfer 
technologii", które organizuje od 26-28.03. Politechnika 
Opolska wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Trans
feru Technologii w Opolu. 

• 7.01. rektor spotkał się z goszczącymi w naszej uczelni 
specjalistami od unijnych programów edukacyjnych i nauko
wych, którzy przyjechali z Uniwersytetu Cork w Irlandii. 

• 11.01. prof. J.S. Suchy wraz z dziekanem WWFiF drem 
J . Wojnarem podpisali w Ołomuńcu porozumienie o współ
pracy pomiędzy naszą uczelnią a tamtejszym Uniwersytetem 
Palackiego. 

• Od 13. do 18.01. prof. J.S. Suchy przebywał w Zury
chu, aby przewodniczyć zebraniom zarządu CIATF jako 
jego prezydent. 

• 22.01. na Uniwersytecie Śląskim odbierał tytuł doktora 
honoris causa Tadeusz Różewicz - w uroczystości uczestni
czył rektor J.S. Suchy. 

• 25.02. prof. J.S. Suchy na zaproszenie prezesa A . Zieliń
skiego wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej FSNT -
NOT, które odbyło się w Warszawie. 

• 28.01. do 30.01. w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni 
miała miejsce kolejna Konferencja Rektorów Polskich Uczel
ni Technicznych. 

md 
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Z życia Uczelni 

Jako związek - doradzamy, 
wyrażamy opinie, czasem krytykujemy 

Z przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność"w Politechnice Opolskiej, prof. Romanem Ulbrichem rozmawia Krystyna Duda 

- Panie Przewodniczący, od wyborów , w wyniku których 
zmienił się skład Komisji Zakładowej upłynęło już ponad 9 
miesięcy. Można dokonać już pewnych podsumowań, czy były 
to owocne miesiące? 

Trudno jednoznacznie ocenić mijający okres. Moja wie
dza o zagadnieniach związanych z kierowaniem Uczelnią była 
kilka miesięcy temu była zupełnie inna. Przytoczę znane po
wiedzenie -pesymista to dobrze poinformowany optymista. 
Otóż stan mojego ducha w chwili obecnej ilustruje ono naj
trafniej . 

Przewodniczącym związku byłem już w latach 1990-91, 
ale były to zupełnie inne czasy. W społeczeństwie było więcej 
optymizmu i oczekiwań na łatwiejsze zmiany. Obecnie zmie
rzamy do poziomu krajów Europy Zachodniej. Już dzisiaj 
jednak wiemy, że jest to proces powolny i trudny. Cały czas 
można żałować, że zmiany mogłyby być szybsze. Jednak to 
co mamy, zarówno tempo zmian i ich zaawansowanie, jest na 
miarę naszej rzeczywistości. W społeczeństwie o takiej a nie 
innej mentalności. Jeszcze nie nauczyliśmy się działań o cha
rakterze przyczynowo-skutkowym. Oczywiście większości 
wydaje się, że ich wpływ na rzeczywistość jest ograniczony, 
czy wręcz znikomy. Ale to suma naszych zachowań, np. to 
czy pójdę do wyborów, czy nie, na kogo oddam głos, spra
wia jak i kto będzie za nas podejmował decyzje. Jeśli to poli
tycy podejmują decyzje, to czy absolutna apolityczność jest 
działaniem racjonalnym ? 

W wyniku marcowych wyborów zmienił się skład Komisji 
Zakładowej. W tym dość krótkim czasie nastąpiły już jednak 
pewne zmiany. Odeszło z pracy na Uczelni dwu naszych ko
legów, w tym mój wiceprzewodniczący. Powierzyliśmy im 
dość ważne obszary działania. Bez nich praca Komisji stała 
się dość trudna. Być może zdecydujemy się na wybory uzu
pełniające, chociaż statut takich działań nie wymusza. 

Czy był to okres owocny? Zawsze mogło być lepiej. Ale to 
cała społeczność naszej Uczelni, wśród której i na rzecz któ
rej działamy, ma wpływ na styl i skuteczność naszej pracy. 
Przypomnijmy - w 1981 roku do związków zawodowych na
leżało ok. 90-95% pracowników, w tym do „Solidarności" 
400 z 600 zatrudnionych. Dzisiaj do 2 związków należy łącz
nie 220-230 pracowników na ponad 700 zatrudnionych. Na
sze zamierzenia są ogromne, ale zawsze należy o powyższych 
faktach pamiętać i brać je pod uwagę. Słowa te zwracam 
szczególnie do tych, którzy nie należą do żadnego związku -
a komentują i oczekują od nas bardzo wiele. 

Dokonaliśmy przeglądu spraw, w których rola związku jest 
przewidziana. Formalnie, a więc w dokumentach rola związ
ku jest na naszej Uczelni znacznie większa niż w rzeczywi
stości. Porządkowanie tych spraw zajmuje nam bardzo wiele 
czasu. Na przykład do połowy grudnia nie było wiadomo kto 
ma nas informować o ruchach kadrowych. Dla wyjaśnienia 
nie chodzi wcale o nasz wpływ na ruchy kadrowe, a tylko o 
informowanie! W wielu sprawach, niestety, związki są po

mijane. Reagowanie na takie fakty kosztuje nas sporo energii. 
Aktualny stan działania związku określiłbym jako końcową 
fazę poznawania i porządkowania najtrudniejszych spraw. 

- Wraz ze zmieniającymi się realiami zmienia się rola 
związku zawodowego, jak widzi Pan rolę związku w specy
ficznej instytucji jaką jest wyższa uczelnia? 

Myślę, że za tymi zmianami jako Komisja Zakładowa na
dążamy. Oczywiście rola związku, szczególnie w Polsce, 
gdzie to właśnie NSZZ „Solidarność" rozpoczęła lawinę 
zmian w całym obozie, była w przeszłości bardzo polityczna. 
Dzisiaj ulega ona ewolucji w stronę typowo związkowej, o 
której właściwie cały czas mało wiemy i cały czas się tego 
uczymy. Dawniej związki albo przytakiwały, albo miały zde
cydowanie opozycyjny charakter. Ale też wtedy świat był po
strzegany jako biało-czarny. 

Nie uważam, aby rola związku na Uczelni musiała się 
istotnie różnić w stosunku do innych zakładów. Przecież tak 
jak gdzie indziej, są różnice w ludzkiej mentalności, w po
trzebach i uposażeniu. Jeśli nawet kadra jest lepiej wykształ
cona to nie ma przecież prostej korelacji pomiędzy wykształ
ceniem a pracowitością czy uczciwością. To są cechy osobo
we, indywidualne. A Uczelnia to jak każdy zakład pracy suma 
takich indywidualności. 

W ramach gospodarki rynkowej, sytuacja jednostki bu
dżetowej takiej jak Uczelnia, jest pod względem zabezpie
czeń znacznie lepsza niż przemysłu. Trudno z dnia na dzień 
oczekiwać upadłości czy zamknięcia Uczelni. Z drugiej jed
nak strony prawa rynku i pozytywy z tego wynikające poja
wią się u nas z opóźnieniem, dopiero jako pochodna wzrostu 
dobrobytu całego społeczeństwa. 

- Od szeregowych członków związku często usłyszeć moż
na pytanie, „co właściwie robi dla nas związek". Co zwykle 
odpowiada Pan na tak postawione pytanie? 

Moim zdaniem związek jest potrzebny tam, gdzie rządzi 
się, a ściślej i dzieli pieniądze, które nie są prywatne, i przy 
tym należy pamiętać o problemach ludzkich. W praktyce jest 
to bardzo szeroki obszar działania i to od całej społeczności, 
a praktycznie od osobowości i wrażliwości kadry kierowni
czej i przedstawicieli związków zawodowych zależy, jak się 
one ułożą. 

Mamy prawo pracy, ustawę o związkach zawodowych, po
rozumienia władz ze związkami zawodowymi, które w znacz
nym stopniu narzucają zakres działania związku. 

Nasz związek stara się, podkreślam stara się zadbać o to, 
aby tam gdzie jest dla nas przewidziane miejsce do opiniowa
nia lub przedstawiania swoich propozycji z tej roli się wywią
zywać. Pomijanie nas, brak informacji (niestety takie przy
padki cały czas mają miejsce) spotyka się zawsze z reakcją z 
naszej strony. 

Czasem mam wrażenie, że oczekiwania części pracowni
ków co do roli związku są większe. Ale to już jest jednak 
nadinterpretacja roli związku. Uczelnią kierują: Senat, wy
brane władze, a my tam gdzie przewidziano dla nas miejsce: 
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doradzamy, wyrażamy opinię, czasem krytykujemy. Swoja 
rolę widzę też wszędzie tam gdzie brak jest konsekwencji i 
logiczności w działaniach. 

- Pomiędzy władzami uczelni poprzedniej kadencji a 
związkiem zawodowym „S" podpisane zostało Porozumie
nie; czy obowiązuje ono nadał i do czego zobowiązuje oby
dwie strony? 

Porozumienie sprzed 7 lat jest dla związku zawodowego 
dość korzystne. Zobowiązuje ono władze Uczelni do włącza
nia związków zawodowych w proces opiniowania, czasem 
współudział, ale zawsze informowania o podjętych decyzjach. 
Nas natomiast zobowiązuje do udziału w tym procesie i jak 
dotąd, chociaż jesteśmy w uszczuplonym składzie, nie spra
wia nam to problemu. Często zabieramy też głos, gdy jeste
śmy pomijani. Pod koniec ubiegłego roku wydawało mi się, 
że jakby zapomniano o tym porozumieniu. 

- Jakie sprawy zaprzątają aktualnie uwagą Przewodni
czącego i Komisji Zakładowej? 

Po kilku nieporozumieniach albo też niedopowiedzeniach 
przygotowujemy się do nowelizacji porozumienia - nie ma 
nic gorszego niż prawo, którego się nie stosuje. Wola JM Rek
tora do ponownego podpisania porozumienia ze związkami 
zawodowymi jest wyraźna. Zakończenie prac zaplanowano na 
koniec stycznia. 

Bardzo ważnym problemem jest wdrażanie decentralizacji 
finansowania jednostek. Powoli kończy się okres równych 
płac, co często znaczyło równanie w dół. Różna kondycja 
jednostek już na starcie, a zatem niezawiniona powoduje, że 
pojawić się mogą różne płace na stanowiskach podobnych. 
W tym miejscu rola związków polega na tym, aby w okresie 
przejściowym, przeznaczonym na dopasowanie się do warun
ków rynkowych, łagodzić skutki negatywne. Zarządzenie JM 
Rektora ze stycznia ubiegłego roku mówi o 3-letnim okresie 
przejściowym. Po tym musimy się liczyć z pewnym zróżni
cowaniem płac. Oczywiście wiele zależy również od przepi
sów ogólnych, a zwłaszcza tych, które mają wpływ na struk
turę dochodów i kosztów jednostek. Nadzór ze strony JM 
Rektora nad polityką kadrową i płacową, wkomponowany w 
system decentralizacji, powinien stwarzać zabezpieczenie 
przed wypaczeniami. Celem jest przecież racjonalizacja wy
korzystania ograniczonych środków finansowych. 

Osobnym problemem jest wynagradzanie pracowników 
naukowych, proporcje w zatrudnieniu pracowników. Stawki 
za prowadzenie zajęć ponadwymiarowych przez naszych pra
cowników zatrzymały się na bardzo niskim poziomie. Mamy 
już obietnice Prorektora i nadzieję, że przed rozpoczęciem 
kolejnego roku akademickiego uda się stworzyć taki ogólny 
system wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
aby przystawał on lepiej do reguł samofinansowania się jed
nostek organizacyjnych. 

- Jakie cele postawił Pan sobie obejmując stanowisko 
przewodniczącego Solidarności w Politechnice Opolskiej; na 
jakim etapie realizacji znajdują sią aktualnie? 

O kilku sprawach już mówiłem. Jako pierwszy udało nam 
się rozwiązać problem wynagrodzeń dla pracowników funkcyj
nych. W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych to 
okresowa ocena powinna stanowić podstawę do różnicowania 
wynagrodzeń. W przeciwnym razie ocena okresowa jest fikcją. 

Kolejna, to sprawa regulacji wynagrodzeń w kwietniu ubie
głego roku - w momencie rozpoczęcia wdrażania decentrali

zacji. JM Rektor przystał na sugestię związków, aby w po
czątkowym okresie decentralizacji nie różnicować zbytnio 
wynagrodzeń. Tak też się stało. Niestety później już było ina
czej . Złożyliśmy już na ręce JM Rektora propozycję regula
cji w roku 1999. Sugerujemy, aby jej wysokość oscylowała 
na poziomie co najmniej inflacji. Winna to załatwić coroczna 
regulacja a właściwie korekta płac . Nadwyżka w postaci ki l
ku punktów ponad inflację może stanowić pole manewru dla 
jednostek, które są w dobrej kondycji finansowej. Zwraca
my też uwagę na to , że o poziomie podwyżek powinni zade
cydować kierownicy jednostek, a jednostki o słabszej kondy
cji winna ratować rezerwa rektora; przy czym - zgodnie z 
zarządzeniem - należy w tym przypadku przedstawić pro
gram naprawczy. 

Niemniej istotną sprawą stało się nagradzanie pracowni
ków. Rektor postanowił, że również pracownicy nie będący 
nauczycielami będą mogli otrzymać coroczną nagrodę JM 
Rektora. Wyłonienie grupy pracowników uhonorowanych na
grodą okazało się zadaniem bardzo trudnym. Jesteśmy po dwu 
edycjach konkursu, każda według innego regulaminu. Nie
stety regulamin jest daleki od doskonałości. Przyznawanie 
nagród wywołało sporo emocji. W pewnym momencie - jako 
związek- bardzo mocno zaprotestowaliśmy. Naszych propo
zycji przy tworzeniu regulaminu nie uwzględniono, a winą 
za jego niedoskonałość próbowano potem obarczyć także 
związek. Dobrze jednak, że coś się zmienia. Na wniosek JM 
Rektora powołano Komisję Senacką pod przewodnictwem 
prof. P. Wacha. Czekamy na uzupełnienie jej składu i wyniki 
prac. Przy tej okazji przypominam sobie pierwsze edycje 
nagradzania pracowników dydaktycznych według nowych 
zasad. Było to pod koniec lat 70. Wtedy też nagle grono na
grodzonych zmniejszyło się kilkakrotnie, a sprawa budziła 
zupełnie podobne emocje. 

- Czy Komisja Zakładowa współpracuje z Zarządem Re
gionu NSZZ„S"? 

W Zarządzie Regionu doszło po zjeździe do sporych zmian. 
Potem odbyły się wybory samorządowe. Pod koniec roku Ko
misja Zakładowa uznała, że w pierwszym kwartale 1999 roku 
zaproponujemy spotkanie z przedstawicielami ZR. 

Na szczęście nie było potrzeby do działań, które wymagały
by udziału i koordynacji ZR. Mam tu na myśli akcje protesta
cyjne, strajki. Mamy w kraju grupy zawodowe, które walczą „o 
swoje". Nie wszystkie te akcje rozumiem i bardzo się czegoś 
takiego obawiam, traktującio jako ostateczność. Ale też musi
my pamiętać, że nazwa związku do czegoś zobowiązuje. 

- W ostatnich wyborach samorządowych Pan i inni człon
kowie KZ startowali w barwach Unii Wolności, co wywoły
wało spore komentarze. Jak Pan może uzasadnić swoją nie
obecność i swoich współpracowników z Solidarności w dru
żynie Akcji Wyborczej Solidarność? 

Zaczynamy zahaczać o sprawy polityczne. Otóż to tylko 
nazwa łączy jednoznacznie związek zawodowy z ruchem 
AWS. Uważam, że żadne tłumaczenia i uzasadnienia nie są 
potrzebne. Moim zdaniem nadinterpretacją jest stawianie zna
ku równości pomiędzy związkiem a ruchem. Chyba że uzna
my to za aksjomat, którego się jednak w nauce nie udowad
nia. Ale też wtedy nie ma sensu dyskusja na ten temat. Zain
teresowanych odsyłam do mojego pisma do ZR z początku 
września. Nie jestem członkiem AWS, mimo że wyraziłem 
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gotowość wstąpienia w jej szeregi wkrótce po wyborach do 
Komisji Zakładowej. Sprawy dwu kolegów z SKL oraz ich 
startu z list UW, brak SKL w lokalnych strukturach AWS nie 
chcę komentować. To problem bardziej złożony. Ja też znala
złem się na liście UW z programem Stronnictwa Demokra
tycznego. Przypomnę, że w moim okręgu planowana koali
cja AWS-UW zdobyła 3 z pięciu mandatów. Niestety tak się 
stało tylko w moim okręgu. W Opolu zatem bez zmian. 

- Gdyby założyć, że współpraca na linii władze uczełni -
związki zawodowe miała układać sie. idealnie, co oznaczało
by to w praktyce ? 

Idealna współpraca władze Uczelni - związki zawodowe 
to kwestia może jeszcze pół do roku ciężkiej pracy nad opra
cowaniem reguł jasnych i klarownych. Potem już tylko jest 
potrzebna dobra wola w ich przestrzeganiu. Niestety, co ja
kiś czas emocje zwyciężają. 

O ile w przypadku wydziałów założenia wynikające z de
centralizacji powinny w ciągu 2 lat doprowadzić do wytwo
rzenia jasnych reguł postępowania - system motywacyjny 

wkomponowany jest w ogólny system decentralizacji. Już jed
nak w odniesieniu do jednostek centralnych takiego systemu 
brak. Stad też - ale zaznaczam jest to moje zdanie - choć 
podzielane przez wielu, że jak teraz nie „wyskubie się" pod
wyżki to potem będzie to trudne lub wręcz niemożliwe. W 
tym momencie kończy się często spojrzenie obiektywne, za
czyna ostra i dość egoistyczna walka interesów. Po tym za
wsze są zwycięzcy i rozżaleni. Decentralizacja wymaga od 
nas wszystkich, ale szczególnie zarządzających dużej dyscy
pliny. Ręczne sterowanie to najskuteczniejsza metoda na roz
regulowanie całego systemu decentralizacji. Może jeszcze raz 
warto by spojrzeć na strukturę organizacyjną Uczelni i doko
nać gruntownego przeglądu. Jeszcze latem ubiegłego roku 
mieliśmy zapewnienia, że stan zatrudnienia i struktura są opty
malne. Potem okazało się, że jednak tak nie jest. Stąd nasze 
wątpliwości. Poza tym nie opuszczają mnie wątpliwości, czy 
osiągnięcie stanu tzw. idealnej współpracy jest naprawdę ce
lem związku zawodowego? 

- Dziękuje za rozmową. 

Trwajq przygotowania do targów Innowacyjność i Transfer Technologii 
Na zorganizowanej w dniu 21 grudnia 1998 r. konferencji 

prasowej przedstawione zostały założenia zaplanowanych na 
marzec 1999 roku Targów oraz Forum Dyskusyjnego Inno
wacyjność i Transfer Technologii. Organizatorami pierwszej 
tego typu imprezy w regionie są Politechnika Opolska oraz 
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Miej
scem targów ma być opolski Okrąglak, a ich adresatem 
przede wszystkim przedsiębiorstwa Opolszczyzny, niekoniecz
nie tylko największe, lecz i drobni wytwórcy, którzy zapo
znać będą mogli się z ofertą opolskich ośrodków naukowych. 

Pomysł zorganizowania targów w Opolu zaproponował śro
dowisku rektor, Józef Suchy, a zainspirowały go takie impre
zy jak wielki festiwal nauki, który po raz pierwszy odbył się 
w Warszawie. Idea festiwalu nauki znalazła już kolejnych na
śladowców. We Wrocławiu wspomniana impreza zgromadziła 
20 tysięcy uczestników i zorganizowana została z wielkim 
rozmachem i na dużą skalę. Prezentacje w wykonaniu fizy
ków czy chemików przybrały wręcz charakter widowiska, co 
zyskało uznanie szczególnie młodych ludzi. 

- Nasze plany są nieco skromniejsze, bo przykrojone do 
lokalnych warunków i możliwości, lecz pomysł zorganizowa
nia targów, na których przedstawiciele środowisk naukowych, 
nawet na szczeblu katedry przedstawiliby propozycje intere
sujących i nowatorskich technologii i rozwiązań technicznych 
jest możliwy do zrealizowania i jak sądzę potrzebny. Targi bądą 
także okazją do przedstawienia możliwości w zakresie kształ
cenia, dokształcania, prowadzenia kursów itp. Liczymy na to, 
że wezmą w nich udział przedstawiciele banków, gmin i ten 
kontakt zaowocować winien ciekawymi pomysłami. Z jednej 
strony pracownicy nauki ze swoją ofertą, z drugiej firmy i 
osoby fizyczne pragnące rozpocząć działalność, a poszukują
ce pomysłu, technologii i wreszcie bank, który udzielić może 
informacji na temat finansowania, kredytowania itp. Idea po
winna przynieść dobre owoce. Nad naszym pomysłem patro
nat roztoczył wojewoda , a także ministrowie Edukacji Naro
dowej i Komitetu Badań Naukowych. 

Komisarzem targów jest prof. Roman Ulbrich, w organi
zację imprezy zaangażowany jest również Dział Nauki i 
Współpracy z Zagranicą Politechniki Opolskiej. 

Rolą naszą jest m.in. wypracowanie takich przyzwyczajeń, 
by problemy techniczne i technologiczne, z którymi potykają 
sie przedsiębiorstwa znajdowały rozwiązanie w środowisku 
naukowym Opola - dodał rektor. 

Komisarz targów, prof. R. Ulbrich podkreślił duże zaintere
sowanie imprezą władz miejskich i regionalnych. Nawet gdyby 
targi nie udało sie zorganizować z planowanym rozmachem -
mamy w zanadrzu skromniejsze wersje - dodał komisarz. 

Korzystając z okazji rektor poinformował media o innym 
ważnym fakcie. Powołane z jego inicjatywy w 1996 roku Fo
rum Akademicko-Gospodarcze Śląska Opolskiego uzyskało 
osobowość prawną. 10 grudnia 1998 r. zarejestrowane zostało 
w Sądzie Wojewódzkim jako stowarzyszenie. Warto pamię
tać, że w kraju działają z powodzeniem dwa podobne gremia 
( w świecie funkcjonuje 6 ich odpowiedników)- Polskie Fo
rum Akademicko-Gospodarcze z siedzibą w Warszawie oraz 
Forum Akademicko-Gospodarcze Hutników. Opolskie forum 
skupia - poza uczelniami - przedstawicieli wszystkich liczą
cych się w regionie podmiotów gospodarczych (15 członków-
założycieli). Dotychczasowy nieformalny organ opiniotwór
czy chce przyjąć rolę doradcy w sprawach gospodarczych i 
mieć wpływ na ważne sprawy życia gospodarczego regionu. 
Pragnie wspierać także procesy modernizacji szkolnictwa. 

Prorektor ds. nauki, W. Skowroński przedstawił informa
cje na temat zorganizowanego przez uczelnię w zeszłym roku 
szkolenia w zakresie ochrony patentowej. Zgromadziło ono 
nadspodziewanie dużo uczestników dowodząc celowości or
ganizacji podobnych szkoleń. W. Skowroński poinformował 
również o tym, że uczelnia wysłała do Brukseli opracowanie 
dotyczące wszczęcia działalności Centrum Transferu Techno
logii w Regionie Opolskim dla małych i średnich przedsię
biorstw. Gdyby udało się uzyskać stosowne fundusze z Unii 
Europejskiej, można byłoby uruchomić wspomniane centrum, 
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którego siedziba mieściłaby się w budynku Instytutu Zarzą
dzania przy ul. Waryńskiego . Fakt ten zbiegłby się w czasie 
z targami. Szanse na finansowanie są dość poważne i pozo
staje czekać na pomyślny finał sprawy. Ponadto z początkiem 
bieżącego roku rząd polski podpisze z Komisją Europejską 
porozumienie w sprawie udziału Polski w największym progra
mie współpracy naukowej świata z budżetem 14,9 mld euro w 
latach 1999-2000, znanym pod nazwą V Program Ramowy. 

Na zakończenie konferencji rektor wyraził nadzieję, że w 
środkach przekazu znajdzie życzliwych współpracowników 
informujących środowisko lokalne o kolejnych przedsięwzię
ciach środowiska naukowego Opola. 

Pracownicy Politechniki Opolskiej w komisjach PAN i KBN 

Na posiedzeniu wyjazdowym w Opolu w dniu 23 listopa
da 1998 r.Komisja Hutnictwa Śląskiego Oddziału PAN w Ka
towicach dokonała w czasie obrad wyboru Zarządu Komisji 
na nową kadencję. Przewodniczącym ponownie został prof. 
Stanisław Tkaczyk. Do składu zarządu wybrany został także 
prof. Stanisław Król z Katedry Materiałoznawstwa i Techno
logii Bezwiórowych Wydziału Mechanicznego. 

10 grudnia 1998 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wy
borcze Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN 
obejmującej swą działalnością dawne województwa katowickie, 
częstochowskie, bielsko-bialskie i opolskie. Na posiedzeniu do
konano wyboru nowych władz Komisji na kadencję 1999-2001. 
Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono pracownikowi Wy
działu Budownictwa, dr. inż. Janowi Mizerze. 

Sekretarz Komitetu Badań Naukowych na wniosek prze
wodniczącego Zespołu Mechaniki, Budownictwa i Architek
tury (T-7) powołał prof. Jerzego Wyrwała, dziekana Wydzia
łu Budownictwa do składu Sekcji Budownictwa i Materiałów 
Budowlanych (T-07E). 

Gratulujemy! 

Obradowali rektorzy 

• W Rzeszowie na posiedzeniu Konferencji Rektorów Pol
skich Uczelni Technicznych (22-24 października 98 r.). Go
spodarzem spotkania była Politechnika Rzeszowska. 

• 29 października 98 r. pod przewodnictwem prof. Marka 
Witkowskiego odbyło się V I I posiedzenie Komisji Akredyta
cyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Rezultatem obrad 
jest m.in. oficjalne stanowisko w sprawie studiów zawodowych. 

• 25 listopada 98 r. w Politechnice Warszawskiej obrado
wali na kolejnym posiedzeniu członkowie Komisji ds. Legi
slacyjnych KRASP. 

Obradom przewodniczył prof. Jerzy Woźnicki. 
Materiały z posiedzeń wspomnianych gremiów dostępne 

są w biurze rektora PO. 

Na ręce rektora Politechniki Opolskiej, prof. Józefa S. 
Suchego, inicjatora powołania Forum Akademicko-Gospodar-
czego Śląska Opolskiego, które w ubiegłym miesiącu zyskało 
osobowość prawną nadszedł list od prof. Marka Dietricha, 
prezesa Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarcze-

go i dyrektora Instytutu Problemów Współczesnej Cywiliza
cji, który z niewielkimi skrótami przytaczamy: 

Szanowny Panie Rektorze, 
Działalność uczelni wyższych jest we wszystkich krajach 

oceniana przez społeczeństwo, różne organizacje i media. W 
niektórych państwach prowadzone są analizy poglądów róż
nych środowisk co do rodzaju i jakości wykształcenia akade
mickiego. Ważną grupą, mającą pełne podstawy do wypo
wiadania się na ten temat są przedsiębiorcy - pracodawcy ab
solwentów uczelni. Dlatego też istniejące w Stanach Zjedno
czonych, Australii, Japonii, Kanadzie i Polsce organizacje sku
piające kierowników przedsiębiorstw i szkół wyższych, no
szące nazwy typu Forum Akademicko-Gospodarcze, zajmują 
się tą problematyką. Organizacje amerykańska i japońska 
przeprowadziły badania ankietowe wśród przedsiębior
ców uzyskując opinie na temat jakości, przygotowania do pra
cy absolwentów uczelni, programów kształcenia itd. 

Podobnie postąpiło Polskie Forum Akademicko-Gospodar
cze. W wyniku dyskusji na zebraniach Forum, bezpośred
nich rozmów oraz przeprowadzonych badań ankietowych po
wstał pewien obraz działalności szkolnictwa wyższego widzia
ny przez przedsiębiorców. Został on przedstawiony w wy
dawnictwie Forum pt. „Edukacja polska na przełomie wie
ków", którego egzemplarz przesyłam Panu Rektorowi. My
ślę, że opinie zawarte w opracowaniu mogą być interesujące 
dla kierowanej przez Pana Rektora Uczelni.(...) 

Warszawa 10 grudnia 1998 r. 
Marek Dietrich 

Etyka w nauce 

Polska Akademia Nauk wydaje periodyk „ Nauka" zawie
rający materiały z sesji i konferencji naukowych. W numerze 
3/98 omówione zostało posiedzenie jednego z komitetów -
Komitetu Etyki w Nauce zorganizowane pod hasłem „Nie
uczciwość i nierzetelność w nauce w oczach naszych uczo
nych". Czytamy w nim: Przedmiotem obrad było sprawozda
nie z badania ankietowego przeprowadzonego przez Komitet 
pod powyższym hasłem z inicjatywy prof. JANUSZA GOC-
KOWSKIEGO i na bazie zaproponowanego przez niego, a nie
co zmodyfikowanego przez Komitet formularza ankiety. 

Autor przedstawia we wspomnianym opracowaniu proble
my organizacyjne jakie napotkali przeprowadzający ankietę i 
omawia wstępnie uzyskane wyniki. Badanie przeprowadzono 
tylko wśród 10 komitetów działających przy PAN. 

Ten rozkład wyników ankiety wskazuje, że znaczna liczba 
respondentów była świadojna, że w ich otoczeniu nieuczci
wość naukowa istnieje, co mogłoby świadczyć o skali zjawi
ska. Jednakże może jeszcze ważniejszy jest fakt, że znaczna 
liczba respondentów wydaje się nie zdawać sobie sprawy z 
jego obecności w swoim środowisku - czytamy w opracowa
niu, które kończy myśl: Droga przed nami dla umocnienia 
polskiej nauki wydaje sie długa i żenujące wyniki ankiety pi
lotowej wśród elitarnego grona naszych uczonych skłoniły 
Komitet do rezygnacji z poszerzenia tej akcji pilotowej. 

Być może ten problem zainteresuje także pracowników 
opolskiej uczelni. Wspomniane materiały dostępne są w biu
rze rektora oraz w redakcji W U . 

kd 
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Current contents z dziedziny elektrotechniki w Czytelni Biblioteki Głównej 

Ogromna liczba artykułów ukazujących się w czasopismach 
naukowych i potrzeba szybkiej o nich informacji spowodowa
ła pojawienie się szczególnej formy bibliografii sygnalizują
cej - bieżących spisów treści czasopism (ang. current con
tents). Zadaniem tego typu wydawnictwa jest jak najszybciej 
poinformować potencjalnych odbiorców o zawartości bieżą
cych numerów czasopism naukowych z różnych dziedzin wie
dzy. 

Pierwsze wydawnictwa tego typu zaczęły się ukazywać w 
Stanach Zjednoczonych w 1958 roku. Od tego bowiem roku 
Institute for Scientific Information w Filadelfii wydaje coty
godniowy biuletyn Current Contents. W roku 1992 biuletyn 
ten obejmował ponad 6800 tytułów czasopism i ukazywał się 
w następujących seriach: 

Life Science, 
Agriculture, Biology and Environmental Science, 
Engineering, Technology and Applied Sciences, 
Clinical Medicine, 
Physical, Chemical and Earth Sciences, 
Social and Behavioral Sciences. 
Niektóre serie biuletynu ograniczają się do podania wy

łącznie autora, tytułu i adresu bibliograficznego artykułu, inne 
są rozszerzone o abstrakty. W latach 70. można było spotkać 
w polskich bibliotekach naukowych drukowane wersje tego 
wydawnictwa. Dziś bogate biblioteki uczelniane mają jego 
wersje na nośnikach elektronicznych. 

W latach 90. pojawiła się polska wersja „current contents" 
- „Bieżąca Informacja Tematyczna" przygotowywana przez 
Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Wydawnictwo to jest 
dwutygodnikiem; znalazły się w nim spisy treści 150 czaso
pism, głównie zagranicznych, z elektrotechniki, energetyki i 
dziedzin pokrewnych. W Czytelni Biblioteki Głównej można 
zapoznać się z treścią rocznika 1997 oraz nadchodzącymi 
numerami rocznika 1998. Czasopismo zostało także zapre
numerowane na rok 1999. 

Niżej przytoczono tytuły czasopism, których spisy treści 
znalazły się w roczniku 1997 omawianej bibliografii sygnali
zującej wraz z wyszczególnieniem numerów poszczególnych 
tytułów. 

Reprodukcję artykułów zawartych w wymienionych czaso
pismach można sprowadzać w ramach wypożyczeń między
bibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni Biblioteki 
Głównej PO. 

ABB Review - nr 1, 2, 3, 4, 
Acta Technica CSAV - nr 2, 4, 5, 
Antribstechnik - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Applied Superconductivity - nr 9, 
Automatica IFAC- nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Automatisierungstechnik - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Automatisierungstechnische Praxis - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
Avtometrija - nr 1, 2, 3, 
Baltic Electrical Engineering Rev. - nr 1, 
Bull.Scientifique - nr 1, 2, 3, 
Bull.SEY - nr 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 

Communications in Numerical Methods in Engineering - nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Components Contents - nr 2, 
Control and Instrumentation - nr 1, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Control Engineering Practice - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Cryogenics - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Danfoss Journal - nr 1, 2, 3, 
Defektoskopija - nr 1, 3, 
Developing Metros 
EC&M Electrical Construction and Maintenance - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Economic and Commercial Infromation Belgium - 1996: nr 126, 
127, 1997: nr 128, 
Eisenbahn Ingenieur, Der - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
Eisenbahntechnische Rundschau - nr 1-2, 5, 
Electra CIGRE - nr 170, 171, 172, 173, 
Electric Perspectives - 1, 2, 3, 4, 
Electrical Engineering - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
Electrical Engineering in Japan - nr 1, 2, 3, 4, vol.H9 nr 1, 2, 3, 
4, vol.l20nr 1, 2, 
Electrical Rev. - nr 1-2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
Electro Optics - nr 129, 
Electron Technology - nr 1. 2, 3, 
Electronic Components - nr Januar 1997, 
Electronic Design - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 
Electrical Rev. - nr 3, 12, 
Elektricestvo - 1996: nr 10, 11; 1997 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
Elektrie - nt 1, 2, 3-4, 5-6, 
Elektrische Bahnen - nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Elektrische Machinen EMA - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 
Elektrozitatswirschaft - nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
Elektro (Praha) - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
Elektro-Automation - nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Elektronik - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
Elektronik Praxis - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 
Elektronik und Informationtechnik - nr 6, 
Elektronizacja - nr 1 
Elektropraktiker - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Elektroprivreda - nr 1, 2, 
Elektrotechnik fur die Automatisierung - nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 
10, 11, 
Elektrotechnik und Infromationstechnik - nr 1, 2, 5, 7-8, 9, 10, 11, 
Elektrotechnika, Moskva - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Elektrotechnika i Elektronika - nr 1, 3-4, 
Elektrotechnische Zeischrift - 4-5, 12, 
Elektrotehniski Vestnik - 1996: nr 4-5; 1997 nr 1, 2-3, 4, 
Energetik - nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
Energetika - nr 1, 2, 3, 
Energija - 1 , 2 , 4 , 
Engineering Science and Education Journal - nr 1 
EPP Electronics Production and Test - nr 5, 
Epure - nr 53, 54, 55, 56, 
ETR - nr 3, 6, 7-8, 9, 10, U, 
ETZ - nr 1-2, 3, 6, 7, 8-9, 10, U, 13-14, 15-16, 17, 18, 19, 20,21, 
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Eureka - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
European Quality - nr 2, 4, 
European Transactions on Electrical Power - nr 2, 4, 5, 7, 
Finite Elements in Analysis and Design - vol.24 nr 4; vol.25 nrl-2, 
3- 4; vol.26 nr 1, 2, 3, 4; 
vol.27 nr 1, 2, 3, 4; vol.28 nr 1, 

GEC Journal and Technology - nr 1, 2, 
GEC Review - nr 1, 2, 
Hannover Magazin - 1996 nr 4, 1997 nr 1-2, 
Hannover Uni'97 
Hewlett-Packard Journal - nr 3, 4, 
Hitachi Rev. - 1, 2, 3. 4, 
I&CS - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, , 
IEE Proceedings: Circuits, Devices and Systems - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
IEE Proceedings: Communications - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
IEE Proceedings: Computers and Digital Techniques - nr 1, 2, 
3, 4, 5, 
IEE Proceedings: Control Theory and Applications - 1996: nr 6; 
1997 nr 1, 2, 3, 4, 5, 
IEE Proceedings: Electric Power Applications - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution - nr 
1, 2, 3, 4, 5, 
IEE Proceedings: Microwaves, Antennas and Propagation - nr 1, 2, 
3, 4, 5, 
IEE Proceedings: Optoelectronics - nr 1,2, 3, 4, 5, 
IEE Proceedings: Science, Measurement and Technology - nr 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 
IEE Proceedings: Vision, Image and Signal Processing - nr 1, 2, 3, 
4, 5, 
IEE Review - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
IEEE Computer Applications in Power - nr 1, 2, 3, 4, 
IEEE Control Systems - nr 1, 2, 3, 4, 
IEEE Industry Applications Magazine - nr 1, 2, 3, 5, 
IEEE Instrumentation and Measurement Society - 1997 nr 134, 
IEEE Power Engineering Review - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
IEEE Spectrum - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
IEEE Trans, on Automatic Control - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
IEEE Trans, on Control Systems Technology - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
IEEE Trans, on Energy Conversion - nr 1, 2, 3, 
IEEE Trans, on Industry Applications - nr 1, 2, 3, 4, 
IEEE Trans, on Industrial Electronics - nr 1, 2, 
IEEE Trans, on Instrumentation and Measurement - nr 1, 2, 
IEEE Trans, on Magnetics - vol.33 nr 1, 2, 3, 4, 5, 
IEEE Trans, on Power Delivery - nr 1, 2, 3, 4, 
IEEE Trans, on Power Systems - nr 2, 3, 4, 
IEEE Trans, on Reliability - nr 1, 2, 
IEEE Trans, on Semiconductor Manufacturing - 1996: nr 4; 1997 
nr 1, 2, 3, 
IEEE Trans. Systems, Man and Cybernetics Part.A - nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 
IEEE Trans. Systems, Man and Cybernetics Part B - nr 1, 2, 4, 
Industrie Elektrik + Elektronik - nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Sl/97, 
10, 11, 
Industrie et Techniques - nr 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 
785, 786, 787, 
Information and Software Technologie - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
Instrumentation and Control Systems - 1996: nr 11, 
Int.Journal for Numerical Methods in Engineering - nr 1, 2, 3, 
4- 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
Int.Journal of Electronics - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6; vol.83 nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6; 

Int.Journal of Robotics Research - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
ISO 9000 News - nr 1, 2, 3, 4, 6, 
ISO Bulletin - 1996: nr August, Oktober; 1997 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 
IzmeriteFnaja Technika - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
Izv.VUZ Elekromechanika - nr 1-2, 
Izv.VUZ Priborostroenie - nr 2, 
Japanese Railway Engineering - nr 137, 138, 
J3E- 1997: nr 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 
Journal of Electrical Engineering - nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 
Journal of Micromechanics and Microengineering - nr 1, 2, 3, 
Journal of the Institution of Engineers (India) - nr february 1997, 
KEM - nr 10. 
Laser - 1, 2, 3, 5, 
Light Raił and Modern Tramway - nr 1, nr 710, 711, 712, 713, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 
Lokomotiv - nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
Measurement Science and Technology - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 
Mcssen Prufen Automatisieren - nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12, 
Microelectronics Journal - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
Microprocessors and Microsystems - nr 6, 7, 8, 9, 10, vol.21 nr 1, 2, 
Monitor - nr 6 
Nadeznost' i Kontrol Kacestva - nr 1, 2, 3, 4, 6, 
NDT&E International - nr 2, 3, 4, 5, 6, 
Ochrona przed Korozja - nr 1 
PCIM = Power Conversion and Intelligent Motion - nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 
PTB Mitteilungen - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
Periodica Polytechnica - nr 1, 2, 
Pomiary Automatyka Kontrola - nr 1 
Power Electronics and Applications 1997 
Priborostroenie - nr 1, 
Problemy Upravlenija i Informatiki - nr 5, 6, 
Proceedings of the IEEE - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
Proceedings of the National Sc.Council, Rep. Of China Part A - nr 
1, 2, 3, 4, 5, 
Promyslennaja Energetika - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
Public Transport Int. - nr 1, 2, 34, , 
Qualitat und Zuverlassigkeit - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Raił Busines Report 1997 
Railway Gazette Int. - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
REE Revue de 1'Electricite et de l'Electronique - nr 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
Reliability Society - nr 2 
Revue Gen.Chem.de FER - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-8, 9, 
Review of Scientific Instrument - nr 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 
Science and Technology Highligljts 1997 
Siemens Company - nr 1. 3, 4, 5, 
Software- Practice and Experience - nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Standarty i Kacestvo - nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
Systems and Control Letters - nr 2-3, 
Toshiba's Selected Papers on Science & Technology - nr 1, 2, 
VDI-Z - nr 1, 3, 4, 5, 6, (II lub llw numerze 12), III nr 7-8, 9, 10, 
IV, V, 
VEO Journal - nr 1-2, 3, 
Verkehr und Technik - nr 1, 2, 3, 4, 5, 67, 8, 9, 10, 11, 
Wiadomości Elektrotechniczne - nr 1 
ZEV Glaser Annalen - nr 1, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Żeleznodorożnyj Transport - nr 1, 2, 

Przygotowała: Antonina Solka, Biblioteka Główna 
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W PIONIE PROREKTORA DS. NAUKI 
O W dniach 7, 8 oraz 15 stycznia odbyły się seminaria pro
wadzone kolejno przez JM Rektora prof. Józefa S. Suchego, 
prorektora Wojciecha Skowrońskiego oraz prof. Piotra Wa
cha - przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Współpracy z 
Zagranicą, podczas których dr Jurek Kirakowski - Director 
HFRG Uniwersytetu Cork w Irlandii z dr Bożeną Cierlik -
Research Fellow HFRG UC Cork, a następnie prof. Roberto 
Pujia - vice Rector for European Programmes rzymskiego 
Uniwersytetu Roma Tre oraz Roberta Evangelista - Interna
tional Office Coordinator Roma Tre przedstawili praktyczne 
uwagi dotyczące systemu ECTS (Europejski System Transfe
ru Punktów) oraz możliwości występowania o granty do Ko
misji Europejskiej. Analogiczne seminaria zorganizowano dla 
studentów Politechniki. 

O 15 stycznia prorektor Wojciech Skowroński wziął udział w 
uroczystości nadania Tadeuszowi Mazowieckiemu tytułu do-
ctora honoris causa Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada
mieckiego w Katowicach. 

O Terminarz wydziałowych seminariów z udziałem prorek
tora ds. nauki, a związanych z rozliczeniem merytorycznym i 
finansowym prac własnych NBW i statutowych NBS przed
stawia się następująco: 
1) Wydział Budownictwa - 26 stycznia br. o godz. I I 0 0 w sali 

nr 301 przy ul. Katowickiej 48 
2) Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii - 27 stycznia br. o 

godz. 10 0 0 w sali nr 3 w budynku „Eden" 
3) Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 28 stycznia br. o 

godz. I I 0 0 w sali nr 308 w budynku „Lipsk" 
4) Instytut Zarządzania - 29 stycznia br. o godz. I I 0 0 w sali nr 

208 przy ul. Waryńskiego 4 
5) Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii- 02 luty br. 

o godz. 10 0 0 w sali nr 205 przy ul. Działkowej 4 
6) Wydział Mechaniczny - 03 luty br. o godz. 10 0 0 w sali nr E 

309 gmachu głównego. 

E. Czaja 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 
Podsumowanie roku 1998 

W zakres pracy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą 
wchodziły między innymi następujące zagadnienia: 

• promowanie i koordynowanie wszelkich form współpra
cy międzynarodowej, 

• rozpowszechnianie na Politechnice informacji o progra
mach międzynarodowych w zakresie badań naukowych, 
wymiany kadry i studentów, studiów podyplomowych, 
letnich kursów zagranicznych, stypendiach itp.. 

• inicjowanie rozwoju kontaktów z instytucjami zagra
nicznymi, 
obsługa administracyjna i finansowa osób kierowanych 
za granicę w celach edukacyjnych, naukowych i nauko
wo-technicznych. 

Międzynarodowa współpraca Uczelni, koordynowana przez 
Dział, prowadzona była w wielu kierunkach, są to: 

współpraca naukowa i naukowo-techniczna wynikająca 
z umów międzyrządowych oraz programów i protoko
łów do tych umów, 
umowy o współpracy dwustronnej z uczelniami zagra
nicznymi, 
udział w europejskich programach współpracy między
narodowej dotyczących edukacji i badań naukowych, 
międzynarodowa wymiana nauczycieli i studentów (sta
że, konferencje, pobyty studyjne). 

Współpraca wynikająca z umów międzyrządowych obej
mowała realizację 10 tematów, w tym 2 tematy wprowadzone 
do programu i protokołu wykonawczego oraz 2 konferencje 
własne o charakterze międzynarodowym. Na realizację tych 
zadań Uczelnia otrzymała z KBN 25.000,- zł na wymianę 

osobową oraz 10.000,- zł na konferencje. Uzyskane środki 
finansowe będzie można rozliczyć do końca 1999 roku. 
Współpraca obejmowała uczelnie i instytucje naukowe z Au
strii, Czech, Francji, Niemiec, Ukrainy, Włoch i Wielkiej 
Brytanii i realizowali ją pracownicy naukowi z wydziałów: 
Mechanicznego oraz Budownictwa. 

Uczelnia zawarła 13 umów bilateralnych, niestety część z 
nich jest nieaktywna. W 1998 roku Senat Politechniki zaak
ceptował do realizacji przedsięwzięcia dotyczące: 

• rozszerzenia zakresu porozumienia o współpracy mię
dzy PO a Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie, 
zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy PO a 
Uniwersytetem Technicznym Transportu i Komunikacji 
w Żilinie na Słowacji; 

• reaktywowanie porozumienia o współpracy pomiędzy 
PO a Biełgorodzką Państwową Technologiczną Akade
mią Materiałów Budowlanych ( Rosja); 

• zawarcia porozumienia o współpracy między PO a Insty
tutem Procesów Impulsowych w Mińsku na Białorusi. 

Wskazane jest, aby nowo zawierane umowy opierały się 
na już funkcjonującej współpracy i wymieniały osoby odpo
wiedzialne za realizację po obu stronach. Przedłużenie umo
wy nie powinno następować automatycznie, tylko na podsta
wie pozytywnie ocenionego raportu. 

Istotną częścią współpracy międzynarodowej są progra
my Unii Europejskiej. Udział w europejskich programach 
współpracy (TEMPUS, CEEPUS, COPERNICUS) wywarł 
wpływ na poszerzenie kontaktów Uczelni z instytucjami 
zagranicznymi. 
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Projekty realizowane w 1998 roku: 
1) TEMPUS 1996/98 JEP-11033-96 pt. „Rozwój systemu Y 

na Wydziale Mechanicznym PO "\ 
2) TEMPUS 1997/98 CME-3029 pt. „ Tworzenie modelu Biu

ra Współpracy z Zagranicą na Politechnice Opolskiej i Po
litechnice Częstochowskiej". Jest to wspólny międzyuczel
niany projekt realizowany z University College Cork w 
Irlandii oraz rzymskim Uniwersytetem Roma Tre. Projekt 
dotyczy utworzenia modelu profesjonalnej pomocy dla 
średnich i małych uczelni w związku z przyszłym uczest
nictwem w Programach UE; 

3) CEEPUS (Środkowo Europejski Program Studiów Euro
pejskich), grant nr PL-023/9798 pt. ,,Trwalość4) budow
li" - kraje współpracujące: Polska, Czechy, Słowacja. W 
ramach grantu, staże naukowe w Katedrze Fizyki Mate
riałów odbyło 10 nauczycieli z Czech i Słowacji oraz 7 
nauczycieli akademickich i 3 studentów z Wydziału Bu
downictwa na uczelniach w Pradze, Bratysławie, Brnie i 
Żilinie, Czechy i Słowacja; 

4) CEEPUS, grant nr CZ-13/9798, koordynator czeski, staż 
naukowy w Katedrze Materiałoznawstwa i Technologii 
Bezwiórowych odbyło 8 studentów i nauczycieli z VŚB 
Ostrawa, Czechy oraz 2 nauczycieli i 8 studentów z Wy
działu Mechanicznego PO na uczelniach w Ostrawie, Brnie 
i Koszycach, Czechy i Słowacja; 

5) COPERNICUS, nr CIPA CT 940194 pt. Wpływ naprężeń 
miejscowych i koncentratorów odkształceń na niezawod-
nośćó) i bezpieczeństwo konstrukcji". Współpraca pod kie
rownictwem prof. E . Machy z Uniwersytetem Metz z Fran
cji a także uczelniami z Bułgarii, Słowacji i W Brytanii. 
W ubiegłym roku za granicę wyjechało 116 pracowników 

Uczelni, najwięcej do Czech, następnie do Niemiec, Wlk. 
Brytanii i Irlandii, Słowacji itd. Łącznie do 13 krajów. Pra
cownicy Uczelni brali głównie udział w konferencjach na
ukowych (ok. 55% wyjazdów). Ponadto Uczelnię odwiedziło 
23 obcokrajowców, najwięcej z Ukrainy. W zestawieniach 
uwzględniono jedynie osoby otrzymujące świadczenia finan
sowe w postaci diet, zwrot kosztów zakwaterowania oraz kosz
tów podróży. Nie uwzględniono także przyjazdów obcokra
jowców biorących udział w konferencjach naukowych, orga
nizowanych przez Uczelnię. 

W ramach zawartej umowy do FH Stuttgart, wyjechała 
grupa studentów z Wydziału Budownictwa (10 osób), z kolei 
na zasadzie wymiany odbyli praktyki studenci z Inverness 
College, Szkocja (6 osób). Ponadto Uczelnia uzyskała sty
pendium DAAD na wyjazd do Niemiec grupy studenckiej (15 
osób) pod kierownictwem dwóch nauczycieli akademickich. 
Studenci z Wydziału Mechanicznego zwiedzali uczelnie w 
Lipsku i Freibergu. Dwóch studentów z Wydziału Elektro
techniki i Automatyki odbyło staże w firmie SIEMENS, od
dział w Karlsruhe. 

Mając na uwadze włączenie uczelni polskich, w tym i PO 
do udziału w programach edukacyjnych i naukowych Unii 
Europejskiej (TEMPUS I I , SOCRATES-ERASMUS, V Pro
gram Ramowy, program Leonardo da Vinci) w Dziale Nauki 
i Współpracy z Zagranicą utworzono stanowisko specjalisty 
ds. programów międzynarodowych i współpracy z zagranicą. 

Opracował inż. Józef Waluś 

Wczoraj, dziś ...i najbliższa przyszłość 
Wśród różnych form wymiany akademickiej - zarówno w 

gronie pracowników naukowych jak i studentów Politechni
ki , niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się szeroka oferta 
stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej 
DAAD. Szerzej o ofercie DAAD, jak również wspólnych pro
gramach z Fundacją współpracy polsko-niemieckiej pisaliśmy 
we wrześniowym wydaniu „WU". 

Warto jednak przypomnieć, iż Centrala jest wspólną orga
nizacją niemieckich szkół wyższych, a jej zadaniem jest 
wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi, przede 
wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Pro
gramy DAAD skierowane są do wszystkich krajów i obejmu
ją wszystkie dziedziny nauki. Centrala wspiera także między
narodową działalność szkół wyższych poprzez szereg usług, 
takich jak programy informacyjne, publikacje, konsultacje, 
doradztwo oraz przyczynia się do kształtowania zagranicznej 
polityki kulturalnej. Polska należy do najważniejszych euro
pejskich partnerów DAAD. 

W tym miejscu zamierzamy przedstawić przede wszyst
kim prognozy współpracy zagranicznej; zatem, odnosząc się 
do skali zainteresowania - a to właśnie, rzutuje na przyszłość 
- trzeba stwierdzić, iż niesłabnące zainteresowanie, nie ozna
cza duże zainteresowanie. 

Spośród 25 zgłoszeń studenckich, tylko cztery osoby wy
raziły chęć na wyjazdy dłuższe niż wakacyjny kurs języka 
niemieckiego - oznacza to, iż mają zamiar w przyszłym roku 
akademickim odbyć studia w uczelniach niemieckich. Można 
już dziś stwierdzić, że zgłoszenie na roczne stypendium na 
Politechnice Brandemdurskiej w Cottbus, studenta I I roku 
informatyki oraz zgłoszony poza DAAD, gotowy projekt pra
cy dyplomowej dwóch studentów V roku, i przyjęty przez 
niemieckich promotorów na Uniwersytecie Technicznym w 
Dreźnie - specjalność: maszyny, urządzenia przemysłowe i 
ochrony środowiska, mają dużą szansę powodzenia. Również 
dwóch pracowników PO zgłosiło akces na przyszłoroczne 
wyjazdy studyjne w ramach stypendiów proponowanych przez 
DAAD. Trudności w realizacji tych zamierzeń (dotyczyć to 
może studentów), mogą powstać w zupełnie nieoczekiwanym 
obszarze, to jest - formie wyjazdu; nie ma bowiem, precy
zyjnych przepisów regulujących status studenta, studiującego 
za granicą. Uczelnie, jako instytucje autonomiczne rozwią
zują te problemy samodzielnie. 

Status studenta zagranicznego precyzyjnie ujmują np. prze
pisy Komisji Europejskiej w Programie SOCRATES. Warto 
by zatem, przyjrzeć im się dokładniej i skorzystać z dobrych 
wzorów, funkcjonujących w Europie od ładnych paru lat. 

A skoro mowa o „Sokratesie", to należy spełnić miły obo
wiązek i poinformować, iż jesteśmy w przededniu pierwszej, 
ze strony Uczelni, wizyty przygotowawczej - określanej w 
programie SOCRATES-ERASMUS, Akcja 1 jako Specjalna 
Wizyta Przygotowawcza. Wizyta grupy pracowników Insty
tutu Zarządzania PO do Uniwersytetu Saint-Denis w Paryżu 
odbędzie się w pierwszej połowie lutego br. Kontakty z Insti-
tut Universitaire de Technologie de Saint-Denis, Universite 
Paris XI I I nawiązane zostały latem 1998 roku, a sprecyzowa-
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ne wczesna jesienią, ofertą współpracy w zakresie kształcenia 
w dziedzinie zarządzania według standardów francuskich, 
złożoną przez prof. Adama Roznocha - pracownika tej 
Uczelni. Celem wizyty będzie ustalenie zasad współpracy w 
zakresie wymiany studentów oraz kształcenia kadr dydaktycz
nych, zaś rezultatem tej współpracy ma być kształcenie, 
uwzględniające standardy europejskie w tej dziedzinie. Pro
ces przygotowawczy do programu SOCRATES-ERASMUS 
nie należy do łatwych, bowiem chodzi tu o precyzyjną wy
mianę informacji na temat uczelni, miasta, regionu, przygo
towania językowego, sformułowanie umowy dwustronnej, 
wyznaczenie obszarów współpracy w jednej lub kilku akcji 
oferowanych przez program ERASMUS. 

Podobne prace przygotowawcze są prowadzone na Wydziale 
Budownictwa PO, gdzie planuje się wymianę studentów 
(OMS) i nauczycieli (TS) w ramach programu ERASMUS, 
na podstawie podpisanej umowy dwustromiej z Fachhoch-
schule Stuttgart. 

Mamy nadzieję - a wszystkie kroki podejmowane i inspi
rowane przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą zmierza
ją w kierunku rozwoju współpracy zagranicznej w aspekcie 
europejskim - iż w roku 1999 do Programu przystąpi więk
szość jednostek naszej Uczelni. 

Obszarem, wymagającym bacznej uwagi jest system punk
tów kredytowych. W dniu 7 grudnia ub. roku, przedstawicie
le naszej Uczelni uczestniczyli w spotkaniu u prorektora Po
litechniki Wrocławskiej, które dotyczyło przystąpienia Poli
techniki Opolskiej (wraz z partnerami) do projektu TEMPUS 
II bis, sformułowanego właśnie jako: Modernizacja zarządza
nia uczelniami w zakresie udoskonalenia systemów jakości 
kształcenia i procedur oceniania oraz wprowadzenia elastycz
nego systemu studiowania z zastosowaniem systemu punkto
wego. Czekamy na potwierdzenie swego udziału w projekcie 
ze strony naszych partnerów, którymi mogą być Uniwersytet 
w Kaiserslautem, Uniwersytet w Bradford, Uniwersytet w 
Cork, Uniwersytet Roma Tre oraz Uniwersytet w Inverness. 
Kolejne terminy, dotyczące tego projektu zostaną ustalone już 
niebawem, bowiem w końcu stycznia 1999 r. upływa termin 
zgłoszenia projektu. Jesteśmy tym zainteresowani z jeszcze 
jednego, ważnego powodu - otóż w priorytetach „Tempusa" 
można łączyć tematy w jeden projekt zmierzający do tworze
nia ułatwień dla uczestnictwa. Programie Socrates-Erasmus. 
Tu, interesuje nas możliwość wydania szerokiego pakietu in
formacyjnego o Uczelni według standardów europejskich. 
Warto dodać, iż podobne informatory opracowano już na 
Wydziale Mechanicznym PO - informator Katedry Techniki 
Cieplnej i Aparatury Przemysłowej oraz opracowanie powsta
łe w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn dla 
kierunku mechanika i budowa maszyn są dobrym przykła
dem części pakiem informacyjnego. 

Niestety, skromne zainteresowanie wzbudziła oferta sty
pendialna Biura Kształcenia Zagranicznego MEN, zawierają
ca możliwości wyjazdu w roku akademickim 1999/2000 na 
studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, 
staże habilitacyjne, kursy językowe do różnych krajów. Ostat
nio (22.12.98), wpłynęła powtórna oferta, zawierająca pro
pozycje stypendialne w ramach dwustronnego programu na-

ukowo-kulturalnego między rządem polskim i francuskim, a 
także inne oferty, w których BKZ nie pośredniczy. Zależy 
nam bardzo, aby zarówno pracownicy jak i studenci odpo
wiedzieli, także na te przyszłoroczne propozycje ambasady 
francuskiej. Wymagana jest znajomość języka francuskiego, 
lecz w niektórych przypadkach niedoskonałości językowe 
(francuskie) można uzupełniać znajomością języka angielskie
go; oferta jest zróżnicowana, a dla osób już przygotowanych 
- terminy zgłoszeń (marzec, kwiecień) nie powinny stanowić 
problemu. 

Jednym z ważniejszych przejawów kontaktów zagranicz
nych jest współpraca naukowa i naukowo-techniczna wynika
jąca z umów międzyrządowych oraz programów i protoko
łów wykonawczych do tych umów. Na rok 1999 i w lata na
stępne, zgłoszono piętnaście projektów, pochodzących z Wy
działu Mechanicznego oraz Wydziału Budownictwa, a sfor
mułowanych na bazie współpracy polsko-austriackiej, wspól
nych badaniach polsko-brytyjskich, współpracy z TU Brnie, 
programu POLONIUM realizowanego z Instytutem Futuro-
scope w Poitiers oraz INSA w Lyonie, kontaktu z Uniwersy
tetem w Kusatsu (Japonia), współpracy z TU w Dreźnie oraz 
Instytutem w Darmstadt. Kolejne projekty prowadzone są z 
Uniwersytetem Technicznym w Bratysławie, Uniwersytetem 
Lwowskim, Uniwersytetem w Parmie, czeskimi ośrodkami: 
VUT w Brnie i VSB w Ostrawie, Uniwersytetem w Hanowe
rze oraz Fachhochschule w Wurzburgu i w Lipsku. 

Powracając do projektów Unii Europejskiej; mamy wyso
ko umotywowaną nadzieję, iż w połowie roku urzeczywistni 
się projekt, w którym Politechnika Opolska jest jednym z 
głównych partnerów we współpracy międzyregionalnej. 

Projekt, w programie ECOS-OUVERTURE 1998-2001 
opracowano we współpracy z Centrum BIC Kaiserslautem 
GmbH oraz PROMOTECH w Nancy. Na tej bazie, oraz na
wiązując do istniejącej umowy na szczeblu regionalnym, part
nerzy pragną stworzyć międzyregionalną sieć współpracy łą
czącą Opolszczyznę, Nadrenię-Palatynat i Lotaryngię na 
rzecz uruchomienia Centrum Transferu Technologii w Opolu 
i organizacji serwisu dla rozwoju technologicznego oraz ma
łych i średnich przedsiębiorstw. Projekt, finansowany z unij
nych środków EDRF oraz funduszy Phare, opiewa na 540 
tys. euro. Realizacja tych zamierzeń będzie stanowić dobrą 
klamrę, spinającą - nie tylko - współpracę regionalną, ale 
również kontakty między ośrodkami naukowymi, przemysło
wymi i uczelniami w regionach. 

Tę podróż w najbliższą przyszłość kończymy na własnym 
podwórku. Gdy to wydanie „WU" trafi do rąk czytelników 
będziemy już zapewne - po wizycie i po spotkaniach naszych 
partnerów z „Tempusa" ze studentami i pracownikami Poli
techniki (7-8-15 styczeń '99). 

W roku bieżącym kończą się prace w projekcie TEMPUS 
CME, koordynowanym przez Politechnikę Częstochowską 
oraz realizowanym wspólnie z partnerami zagranicznymi: Biu
rem HFRG Uniwersytetu w Cork (Irlandia) oraz rzymskim 
Uniwersytetem Roma Tre. Należy podkreślić, iż pierwszy tego 
typu projekt w naszej Uczelni, dotyczy spraw związanych z 
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V PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ 
W nawiązaniu do artykułu redakcyjnego biuletynu Komisji 

Europejskiej CORDIS nr 122 -30.11.1998 r., materiałów za
wartych w: Ea Briefing for Połish Scientists - Trainee No
tes, a także w ślad za korespondencją polskich obserwatorów 
w Brukseli wiadomo, iż z początkiem przyszłego roku przy
stępujemy V Programu Ramowego Unii Europejskiej. 

W styczniu rząd polski podpisze z Komisją Europejską 
ostateczne porozumienie w sprawie warunków udziału Polski 
w największym programie współpracy naukowej świata z bu
dżetem 14,9 mld euro, w latach 1999-2002. 

Czym jest V Program Ramowy? 
• Jest programem Unii Europejskiej na finansowe wspar

cie badań naukowych, rozwoju technologicznego i pre
zentacji (RTD). 

• Program Ramowy biegnie w czteroletnich fazach. 
• Bieżąca faza - zwana V - zaczyna się w 1999 r. i bie

gnie do końca 2002 r. 
• Programy Ramowe, od ich wprowadzenia, zogniskowa

ne są na rozwoju technologii i zastosowania jej w euro
pejskim przemyśle. Modelem preferowanym stały się 
działania wielodyscyplinarne i współpraca badawcza. 

• Program subwencjonuje projekty i działania poprzez 
otwartą formułę konkursową. 

• Pierwsza sposobność przedłożenia projektów będzie już 
w pierwszych miesiącach 1999 r. (luty) - cykl przyjmo
wania projektów będzie powtarzany w pierwszych 2 - 3 
latach. 

Jakiego rodzaju badania zyskają poparcie programu? 
V-PR został zorganizowany na bazie kilku ważnych zało

żeń ustalonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
Finansowane przez Program badania - RTD muszą odpowia
dać następującym wymogom: 

• stanowić rozwiązanie problemu, 
• odpowiadać potrzebom społeczno-ekonomicznym, 
• stanowić pomoc w podniesieniu konkurencyjności prze

mysłu europejskiego, 
• zwiększać wartość dodatkową, 
• skupiać się na wyznaczonych priorytetach, 
• posiadać najwyższe walory pod względem naukowym i 

technologicznym. 
Zasadniczo, Program wspiera badania na trzy sposoby: 
- projekty RTD we współpracy, 
- rozwijanie infrastruktury badawczej, 
- szkolenia i wymiana badaczy. 
Ponadto, wprowadza się działania towarzyszące: 
- studia 
- wymiana informacji 
- rozpowszechnianie i aktywność w komunikowaniu się 
- promocja i wykorzystywanie wyników badań 
- pomoc zaangażowanym badaczom, z otwarciem na małe 

i średnie przedsiębiorstwa włącznie 
- ocena, monitorowanie i szacowanie projektów. 
Jakie są priorytety badawcze? 
Na podstawową strukturę V-PR składa się osiem zagad

nień. Cztery z nich, tworzą programy tematyczne: 

1. Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami: żywność 
- poziom rolnictwa, rybołówstwo, gospodarka leśna, zdro
wi - choroby zakaźne, czynniki środowiska. 

2. Przyjazne dla użytkownika społeczeństwo informacyj
ne: technologie przesyłania informacji i komunikowania 
się. 

3. Konkurencyjność i utrzymanie wzrostu gospodarczego: 
produkcja przemysłowa, transport, zrównoważona mobil
ność. 

4. Zachowanie ekosystemu: energia - czyste systemy ener
getyczne, środowisko - gospodarka i jakość wody, zrów
noważony rozwój - miasto jutra, dziedzictwo kulturowe. 
Pozostałe trzy, tworzą programy zatytułowane: 

5. Utwierdzanie międzynarodowej roli wspólnotowych ba
dań naukowych: współpraca badawcza z krajami spoza 
UE (starającymi się o akces do Unii), szkolenie badaczy, 
koordynacja V-PR z innymi międzynarodowymi progra
mami RTD. 

6. Promocja innowacji i zachęcanie do uczestnictwa w 
przedsięwzięciach na poziomie małych i średnich przed
siębiorstw - SME: wspólne akcje SME i promocje inno
wacji. 

7. Wzrost potencjału ludzkiego i wzmocnienie bazy wie
dzy społeczno-ekonomicznej: poparcie dla rozwoju na
ukowego i polityki naukowo-technicznej w Europie. 
Każdy, z tych siedmiu bloków tematycznych będzie się 

składał z roboczych działań dla danego programu; można je 
nazwać: 

• Akcje kluczowe: odnoszące się do głównych prioryte
tów RTD dla wspólnych badań. 

• Działania rodzajowe: badania kierowane na szerszy 
aspekt tematów. 

• Wsparcie infrastruktury: dla ułatwień rozwojowych, 
zestawów danych. 

• Działania szczególne: inne niż projekty badawcze, np. 
szkolenia. 

• Kroki towarzyszące: te, które będą wspierały inne pra
ce w ramach programu. 

8. Program Euratom: badania dotyczące energii nuklearnej. 
Udział w programie dla wszystkich członków UE i krajów 

starających się o przynależność. Spośród organizacji mogą
cych brać udział w programie wymienia się: 

- instytucje naukowo-badawcze, 
- kompanie, 
- firmy konsultingowe. 
Większość projektów musi mieć charakter współpracy jed

nostek, z co najmniej dwóch państw, 3 - 4 partnerów o róż
nych specjalnościach. Typowy proces aplikacyjny przedsta
wia się następująco: 

• Komisja Europejska opublikuje program pracy dla prio
rytetowego tematu 

• Komisja ogłosi propozycje tematyczne (cali for propo-
sals) 

• Badacze złożą propozycje badań 
• Komisja powoła ekspertów do oceny propozycji 
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• Komisja podejmie decyzję, które projekty otrzymają 
fundusze 

• Komisja przystąpi do negocjacji kontraktów zatwierdzo
nych 

• Nastąpi właściwy start projektu. 
Cały proces powinien trwać 6 - 9 miesięcy. 
Jak powinno odbywać się przygotowanie polskich ba

daczy do V-PR? 
Praca przygotowawcza powinna składać się z czterech na

stępujących zadań. 
1. Zapoznanie się z V-PR. Wiele wstępnych dokumentów na 

temat Programu jest już w źródłach informacyjnych. Pol
scy badacze powinni już teraz przystąpić do dyskusji z 
urzędnikami Komisji. Pomocni mogą być również dorad
cy i badacze, którzy brali udział w poprzednich Progra
mach Ramowych. 

2. Przegląd priorytetów V-PR. Badacze muszą wziąć pod 
szczególną uwagę fakt, czy ich potencjał i siły odpowia
dają priorytetom wyznaczonym w Programie. Jeśli nie, 
nie włączać się. 

3. Znaleźć współpracowników. Aby odnieść sukces w przed
łożonej propozycji, muszą pracować silni współpracowni
cy, raczej ukształtowani na kontraktach w przeszłości. 

4. Opracować wstępną koncepcję projektu. Jest ważne, aby 
uzyskać szerokie poparcie (zgodę) wśród współpracowni
ków, co do założeń projektu w jego wczesnej fazie. 
Komitet Badań Naukowych wprowadził jesienią akcję 

informacyjną na temat wstępnych przygotowań; przewiduje 
się szeroki udział polskich uczelni, jednostek przemysłowych 
i instytutów. Naukowcy polscy będą również koordynatorami 
całego projektu, którego czas realizacji obliczono na 36 mie
sięcy. 

W związku z koniecznością ponoszenia kosztów w fazie 
przygotowawczej projektu, wprowadza się: 

- uruchomienie pomocy finansowej na działania wstępne 
(udział w dniach „Info", środki na analizę wykonalno
ści projektu), 

- dostępność do specjalnej linii budżetowej na wsparcie 
polskich instytucji, 

- ogłoszenie konkursu na utworzenie biur świadczących 
pomoc dla naukowców, 

- różne formy wsparcia dla instytucji wchodzących do 
konkursu. 

Wspomniano wyżej o trybie opiniowania wniosków - co 
zatem będzie oceniane we wniosku projektowym? 
1. Czy wniosek spełnia rzeczywiste wymagania. 
2. Wymiary „europejskości"- korzyści dla Unii i integracji, 

aspekt praktyczny. 
3. Potencjał wdrożeniowy - możliwości rynkowe, udowod

nienie korzyści dla przemysłu. 
4. Cele projektu - jasność, precyzja, rozeznanie tematyczne, 

myśl innowacyjna. 
5. Ocena planu wykorzystania badań, droga do wyników, 

możliwości wdrożenia, zdolność do realizacji, zaintereso
wanie. 

6. Ocena planu pracy - wymóg harmonogramu, przejrzy
stość etapowa, miary wyników częściowych, prezenta
cja testu. 

7. Zarządzanie projektem - zabezpieczenia przed niepowo
dzeniem, możliwości zastępstwa, akcje naprawcze. 

8. Wykonawcy - zróżnicowanie współpracowników. 
9. Strona finansowa projektu - dobre prognozowanie, precy

zja wyliczeń, uwzględnienie różnic (np. inaczej liczy się 
godzina pracy w Polsce i we Francji). 
Szczegółowych informacji na temat Programu, strategii 

włączania się do badań europejskich, możliwości finansowa
nia, itp. można zaczerpnąć ze stron internetu: www.cordis.lu; 
www. kbn. gov. pl; www. femirc.org.pl. 

Warto również poświęcić kilka słów artykułowi wstępne
mu w ostatnim, otrzymanym wydaniu dwutygodnika COR-
DlS-focus (nr 123, 14.12.98), w którym podano szczegóły 
na temat programu Nowe technologie społeczeństwa informa
cyjnego - V-PR, przedstawionego na wiedeńskiej konferencji 
w pierwszej połowie grudnia. Szczegóły dotyczą zawartości 
tematycznej i finansów poszczególnych składników progra
mu. Cztery tematy podstawowe, zwane akcjami kluczowymi 
programu IST definiują priorytety badawcze. Dla każdego z 
nich Komisja podaje zarys tematyczny akcji horyzontalnych, 
które w szczególności będą podejmowane w programach pra
cy w danym projekcie. Te cztery akcje kluczowe to: systemy 
i usługi dla mieszkańców - zawiera pięć priorytetów badaw
czych; nowe metody pracy i handel elektroniczny - są te
matem dla trzech priorytetów; multimedia ich treść i narzę
dzia - zawiera pięć priorytetów; niezbędne technologie i 
infrastruktura - łączy siedem priorytetów badawczych. To 
właśnie w tym programie, i te akcje odnoszą się do badań w 
dziedzinie ochrony zdrowia, środowiska, transportu i tury
styki, rynkowych systemów zarządzania, systemów przesyło
wych, mikroelektroniki, systemów technologicznych, mikro-
systemów, edukacji, zaawansowanych systemów kształcenia, 
tworzenia sieci informacyjno-komunikacyjnych i wiele innych. 

Opracował: Janusz Fijak 
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szeroko pojętą współpracą zagraniczną. Temat: Tworzenie 
modelu biura współpracy z zagranicą jest hasłem zawierają
cym aspekty prawne i administracyjne działań związanych z 
uczestnictwem w programach Unii Europejskiej, zarządza
niem w dziedzinie współpracy zagranicznej, wymianą studen
tów i nauczycieli, realizacją strategii europejskiej uczelni, 
wielostronną działalnością informacyjną i profesjonalną ob
sługą wszystkich kontaktów zagranicznych. 

I już zupełnie na zakończenie chciałbym dodać, że te kilka 
odsłon działalności zagranicznej Działu Nauki i Współpracy 
z Zagranicą PO nosi w sobie sporo nie odkrytych jeszcze 
możliwości, które staramy się wydobywać i na bieżąco infor
mować środowisko Uczelni. Sporo z nich, to przeważnie po
jedyncze ulotki lub wydawnictwa informacyjne uczelni lub 
instytutów z innych krajów, zawierające niejednokrotnie atrak
cyjne propozycje studiów cząstkowych, uzupełniających, dok
toranckich, możliwości zdobycia różnych dyplomów - wypa
da zatem zaprosić wszystkich zainteresowanych do biura i 
naszej tablicy ogłoszeń. 

Janusz Fijak 
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Zasady dofinansowania 
Zgodnie z zapowiedzią, Komitet Badań Naukowych zapra

sza do składania wniosków o dofinansowanie prac przygoto
wawczych do przyszłego uczestnictwa w realizacji Piątego 
Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego i 
Demonstracji Unii Europejskiej. Dofinansowanie będzie przy
znawane w formie grantów z funduszu programu PHARE 
SCI-TECH I I . 

Granty będą przyznawane na pokrycie kosztów związa
nych z przygotowaniem projektów do programów szcze
gółowych 5 PR: 

- analiz wewnętrznych, badań testów i innych działań ma
jących na celu udokumentowanie możliwości wykona
nia zamierzonego projektu w danym programie 5PR; 

- udziału w organizowanych przez Unię Europejską spo
tkaniach (konferencjach, warsztatach, dniach informa
cyjnych itp.) dotyczących programu, do którego ma być 
złożony projekt; 

- poszukiwań partnerów w państwach członkowskich UE i 
państwach Europy Środkowej i Wschodniej mogących 
uczestniczyć w 5PR; 

- przygotowania finalnej wersji projektu. 
Wysokość grantu wynosi równowartość w zł kwoty 2.000,-

EURO, a maksymalny czas jego realizacji - 6 miesięcy. 
Według przyjętych założeń, wnioski będą przyjmowane od: 
- placówek Polskiej Akademii Nauk, 
- szkół wyższych i ich jednostek organizacyjnych, 
- Polskiej Akademii Umiejętności, 
- jednostek badawczo-rozwojowych, 
- przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń. 
Wnioski o przyznanie grantu muszą być złożone do dnia 

15 lutego 1999 (poniedziałek) do godz. 12.00 pod adresem: 
Komitet Badań Naukowych Departament Współpracy z Za
granicą i Integracji Europejskiej, ul. Wspólna 1/3, 00-529 
Warszawa. 

Wnioski muszą być sporządzone zgodnie z wymogami 
przedstawionymi we Wskazówkach dla Wnioskodawców. 
Wskazówki te zawierają szczegółowe informacje na temat 
procedur i warunków uzyskania grantu oraz sposobu przy
znawania wniosku, łącznie z formularzami. 

Można je znaleźć na stronach informacyjnych WWW na 
serwerze: http://www.kbn.gov.pl 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą PO (pok. 115A, tel. 
wew. 299) czyni natychmiastowe starania o otrzymanie rów
nież drogą listową Wskazówek oraz wszelkich innych infor
macji, a szczególnie pakietu propozycji z the Innovation Re-
lay Centres. 

Europejski system transferu punktów 
W chwili, gdy wydziały/kierunki naszej Uczelni przystę

pują do dwustronnych umów z uczelniami zagranicznymi, 
dotyczących wymiany studentów (w ramach Programu So-
krates-Erasmus), staje się koniecznym opracowanie jednoli

tego systemu, umożliwiającego uznawanie i ocenę okresu stu
diów odbytych przez studentów w uczelniach zagranicznych. 

Jest to złożone zagadnienie, jednak opracowanie i zastoso
wanie systemu ECTS nie jest procesem zbyt skomplikowa
nym. Wiele uczelni w Polsce, także w naszym regionie kraju 
uznało za „ostatni dzwonek" przystąpienie do systemu w naj
bliższym czasie (kilka miesięcy). 

Oto, dwa podstawowe hasła: 
credit system - system punktowy (punktowy system zali

czania studiów, tj. system, w którym studenci muszą uzyskać 
określoną liczbę punktów, aby zaliczyć rok lub cały program 
studiów i otrzymać dyplom); 

credit transfer system - system transferu punktów, uła
twiający zaliczanie przedmiotów w przypadku podjęcia przez 
studenta studiów w innej uczelni. 

Podstawowe założenia i elementy ECTS-u obejmują: 
• powołanie uczelnianego koordynatora systemu ECTS 

oraz koordynatorów wydziałowych; 
• przyporządkowanie punktów wszystkim (tj. zarówno 

obowiązkowym, jak i fakultatywnym) przedmiotom na
uczanym na danym kierunku i wszystkim formom za
jęć, które stanowią integralną część programu studiów 
(np. wykłady, ćwiczenia, praktyki); 

• przyporządkowanie punktów według pełnego obciąże
nia studenta pracą (tj. uwzględniając nie tylko takie zor
ganizowane formy zajęć jak wykłady, ćwiczenia czy 
praktyki, ale również samodzielną pracę studenta w 
domu czy bibliotece); 

• przyporządkowanie punktów zgodnie z zasadą, że każ
dy rok akademicki odpowiada 60 punktom (semestr -
30, trymestr - 20 punktom); 

• przygotowanie tzw. pakietu informacyjnego o uczelni / 
wydziałach (zawierającego m.in. główne informacje o 
uczelni oraz szczegółowe informacje o programie stu
diów na poszczególnych kierunkach wraz z liczbą punk
tów przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom; 

• stosowanie następujących dokumentów będących pod
stawą zaliczania okresu studiów: formularz zgłoszenio
wy dla studentów, porozumienie o programie zajęć w 
uczelni zagranicznej (przedstawiające pełną listę zajęć, 
w których uczestniczyć będzie student, podpisane przez 
uczelnię wysyłającą i przyjmującą studenta) oraz wy
kaz zaliczeń (przedstawiający ilość zajęć zaliczonych 
przez studenta wraz z liczbą uzyskanych punktów). 

Szczegółowe informacje o ECTS znajdują się w publikacji 
„ECTS Users Guide"/„Europejski System Transferu Punk
tów - Przewodnik". 

Granty mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów 
przygotowania i rozpowszechniania pakietów informacyjnych. 
Politechnika Opolska (wraz z innymi uczelniami) jest w 
przededniu przystąpienia do projektu w ramach Programu 
TEMPUS I I na opracowanie tej problematyki. 

Janusz Fijak 
Specjalista ds. programów UE 

i współpracy z zagranicą 
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Wydział Budownictwa 

• W dniach 27 i 28 listopada 98 r. odbyła się w Rzeszowie 
konferencja naukowa nt. Węzfy podatne w konstrukcjach sta
lowych. Uczestniczący w niej pracownicy nauki przedstawili 
wyniki prowadzonych aktualnie prac badawczych . W konfe
rencji wzięli udział pracownicy Wydziału Budownictwa opol
skiej uczelni technicznej dr Jan Żmuda i prof. Roman Jan-
kowiak, który przewodniczył jednej z sesji. 

Organizatorem konferencji był Wydział Budownictwa 
i Ochrony Środowiska Politechniki Rzeszowskiej oraz Sekcja 
Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wod
nej PAN. 

• Prof. W. Skowroński został wybrany przewodniczącym, a 
mgr E. Miśniakiewicz sekretarzem, powstałego w dniu 19 
X I I 98 r. wojewódzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia My-
kologów Budownictwa, z którym wiązane są nadzieje na po
prawę sytuacji w zakresie usuwania niekorzystnych czynni
ków biologicznych i osuszania wielu popowodziowych bu
dynków na terenie województwa opolskiego. Te tematy będą 
przedmiotem dwudniowego seminarium szkoleniowego, któ
re organizuje Stowarzyszenie w dniach 11 i 12 lutego 1999 r. 
(w auli Politechniki). Szczegółowy program seminarium moż
na otrzymać w sekretariacie Katedry Podstaw Projektowania 
Budowlanego (WB, pok. 205). 

• Podczas The Fifth International Conference on Tali Buil-
dings (Hong Kong, 9-11 X I I 98) dr P. Fedczuk oraz prof. 
W. Skowroński przedstawili referat „Fire study of steel trus-
ses in interacting system of tali buildings", który obejmuje 
dwa zagadnienia: modelowanie stali w podwyższonej tempe
raturze oraz numeryczną nieliniową analizę konstrukcji stę
żeń drapaczy chmur. 
• 25 listopada 1998 r. na Wydziale Budownictwa PO odbyła 
się publiczna obrona pracy doktorskiej pani mgr inż. Jadwi
gi Swirskiej, asystentki w Katedrze Fizyki Budowli. Tema
tem pracy była Analiza procesów cieplno-wilgotnościowych 
towarzyszących kondensacji pary wodnej w przegrodach bu
dowlanych. Promotorem pracy był prof. Jerzy Wyrwał, dzie
kan wydziału , a recenzentami prof. Piotr Klemm z Poli
techniki Łódzkiej oraz prof. Jan Kubik z naszej uczelni. 

• 11 stycznia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu pracę 
doktorską pt. Zootechniczna ocena przydatności wykładziny 
FAS (folia aluminiowa na styropianie) do optymalizacji wa
runków środowiska w budynkach trzody chlewnej, obronił mgr 
inż. Henryk Żelazny z Katedry Projektowania Budowlanego 
WB. Promotorem pracy był prof. Zbigniew Dobrzański z 
AR, zatrudniony także w naszej uczelni. 

Nowym doktorom jak i ich promotorom serdecznie gra
tulujemy. 

A. Słodziński 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki 
• Pierwszym pismem, które wpłynęło do Wydziału Elektro
techniki i Automatyki w bieżącym roku kalendarzowym było 
pismo informujące, że: na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 

września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych 
(Dz. U. Nr 65, poz. 386) Centralna Komisja ds. Tytułu Na
ukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Elektro
techniki i Automatyki Politechniki Opolskiej uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w 
dyscyplinie elektrotechnika. 

• W listopadzie br. dwukrotnie odbyły się zebrania Komisji 
Elektroniki PAN Oddz. Katowice. W dniu 5 X I Komisja spo
tkała się w Katedrze Inżynierii Komputerowej Politechniki 
Częstochowskiej, kierowanej przez prof. dr. hab. inż. Leszka 
Rutkowskiego. Uczelnię naszą reprezentowali: prof. Jerzy 
Skubis (wiceprzewodniczący Komisji), dr Feliks Szczot i dr 
Wiesław Tarczyński. Rektor Politechniki Częstochowskiej i 
Dziekan Wydziału Mechanicznego przedstawili środowisko 
oraz zaplecze naukowo-dydaktyczne elektroników Politechni
ki Częstochowskiej, natomiast członkowie Komisji wygłosili 
cztery referaty naukowe. Omówiono także sprawy bieżące i 
organizacyjne. 

Drugie spotkanie miało miejsce 27 listopada br. na Wy
dziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Zebranie miało charakter sprawozdaw-
czo-wyborczy i połączone było z referatem naukowym doty
czącym mikrokontrolera PIC wygłoszonym przez dr. Stani
sława Pietranka. W zebraniu wzięło udział 34 członków Ko
misji. W części organizacyjnej zebrania przeprowadzono wy
bory nowego Zarządu Komisji Elektroniki na kadencję 1999-
2001. Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. inż. Jan 
Chojcan z Politechniki Śląskiej, a wiceprzewodniczącymi: 
prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski z Politechniki Często
chowskiej i prof. dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska z 
Politechniki Opolskiej. Nowo wybranemu Zarządowi serdecz
nie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz integracji 
śląskiego środowiska elektroników. 

Składamy podziękowania Panu prof. J. Skubisowi za peł
nienie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Elektroniki 
PAN Oddz. Katowice w poprzedniej kadencji, a prof. K. 
Macek-Kamińskiej składamy serdeczne gratulacje. 

• 10 grudnia 1998 r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i 
Informatyki Politechniki Śląskiej odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Komisji Metrologii Oddziału Katowickiego 
PAN. Udzielono na nim absolutorium dotychczasowemu Za
rządowi i ponownie wybrano jego członków do pełnienia do
tychczasowych funkcji. Na przewodniczącego Komisji wybra
no prof. zw. dr. hab. inż. Jerzego Fraczka, funkcje wiceprze
wodniczących powierzono: prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi 
Biernackiemu z Politechniki Częstochowskiej i prof. dr. hab. 
inż. Ryszardowi Rojkowi z Politechniki Opolskiej. 

Gratulujemy ponownego wyboru i życzymy dalszych suk
cesów w pracach Komisji. 

• Wspominaliśmy już o zebraniu Zarządu i Komisji Rewi
zyjnej Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, które 
odbyło się w październiku ubiegłego roku na WEiA. W gru
dniowym i styczniowym numerze czasopisma „Elektroniza-
cja" (12/98, 1/99) wydrukowane zostały referaty wygłoszone 
podczas tego spotkania przez pracowników WEiA. 
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Wieści z wydziałów 

Wydział Mechaniczny 
• W maju 1998 roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej roz
patrzyła wniosek Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji 
Maszyn Politechniki Opolskiej w sprawie dofinansowania na
prawy i modernizacji stanowiska do dwuosiowych badań zmę
czeniowych MZPK-300L. W ramach programu SUBIN otrzy
maliśmy na ten cel 60 tysięcy złotych. 

Pieniądze przeznaczono na zakup aparatury badawczej i 
podzespołów układu zasilania hydraulicznego stanowiska do 
badań zmęczeniowych, czyli dwóch ekstensometrów do po
miaru odkształceń, mikroskopu stereoskopowego do pomia
ru propagacji szczelin zmęczeniowych, dwóch serwozaworów 
do siłowników hydropulsowych i dwóch hydraulicznych pomp 
zasilających. Decyzja o takim właśnie wydatkowaniu fundu
szy otrzymanych z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ściśle 
wiąże się z uruchomieniem cyfrowego układu sterowania sta
nowiska badawczego, zakupionego w angielskiej firmie Dar-
tec Ltd. w ramach programu Tempus SJEP 11033-96 za 
44.200 ECU. 

Dzięki otrzymanym dotacjom nasza uczelnia posiada no
woczesne, unikatowe stanowisko do skomplikowanych badań 
zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych. Umożliwi nam 
ono badania, które obecnie mogą być przeprowadzane w nie
wielu laboratoriach na świecie. 

• W październikowym numerze zamieściliśmy informację o 
konkursie dla studentów chcących wyjechać na staże zagra
niczne w ramach programu Tempus S_JEP 11033-96. Znamy 
już wynik konkursu. Na sześciomiesięczne szkolenie na Uni-
versity of Nottingham (Anglia) pojedzie pan Aleksander 
Karolczuk, a trzymiesięczny staż przemysłowy w angielskiej 
firmie Dartec Ltd. w Stourbridge odbędzie pan Robert Ko
walczyk. Obaj panowie są studentami V roku Wydziału Me
chanicznego (specjalność projektowanie i budowa maszyn). 

• W ostatnich dniach 1998 roku otrzymaliśmy pismo z Tu
rynu podpisane przez pana Petera Bedewella, szefa działu 
do spraw programu Tempus. Pan Bedewell zawiadomił nas o 
zatwierdzeniu naszego planu działania na rok 1998/1999 i 
pogratulował nam sukcesów w realizacji programu Tempus w 
mijającym roku. 

Ewa Helleńska 

• W dniach 27.09.-01.10.98r. w Paryżu, miał miejsce Świa
towy Kongres Motoryzacji FISITA'98. Uczestniczyli w nim 
prof. Wojciech Siłka i dr inż. Jerzy Jantos - pracownicy 
Zakładu Samochodów. Przedstawili oni referat „A new idea 
of the drive control system in a motor-car with the spark-
ignition engine". W ramach Kongresu odbyło się wiele inte
resujących imprez towarzyszących. W szczególności na uwa
gę zasługuje udział uczestników konferencji w zamkniętym 
pokazie najnowszych modeli samochodów osobowych na Pa
ryskim Salonie Samochodowym. 

• W dniach 14-17.10.98r. w Zakopanem odbyła się Między
narodowa Konferencja INTER-KONMOT'98 pod hasłem: 
Konstrukcja, technologia i eksploatacja pojazdów samocho

dowych i silników spalinowych u progu XXI wieku. Prof. Woj
ciech Siłka - i dr inż. Andrzej Augustynowicz wygłosili re
ferat. Natomiast . Jerzy Jantos przedstawił referat nt.: Nowa 
koncepcja systemu sterowania napędu w samochodzie osobo
wym z silnikiem Zł. 

• W dniach 19-20.11.98r. w Gdańsku miała miejsce konfe
rencja kolegium jednostek dydaktyczno-naukowych specjal
ności samochody i ciągniki. Udział w konferencji wzięli prof.. 
Wojciech Siłka - i dr inż. Jerzy Jantos - pracownicy Zakła
du Samochodów. W jej ramach zapoznano się z problemami 
kształcenia studentów specjalności samochody i ciągniki oraz 
wizytowano laboratoria specjalistyczne Politechniki Gdańskiej 
i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

J. Dembicka 

Instytut Zarządzania 
• W dniach 23-27 listopada 1998 roku, dyrektor Instytutu 
Zarządzania PO, prof. Rudolf Kośmider przebywał - na za
proszenie prof. B. Rudowa - w Fachhochschule Merseberg 
w Niemczech, w celu nawiązania współpracy i wymiany stu
dentów. W czasie pobytu ustalono, iż zostanie nawiązana 
współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii niemieckiej 
uczelni a Instytutem Zarządzania Politechniki Opolskiej, przy 
czym prof. B. Rudow przygotuje wszelkie niezbędne doku
menty, związane z zawarciem odpowiedniego kontraktu. Po
nadto, prof. R. Kośmider przeprowadził rozmowy z prorek
torami Fachhochschule Merseberg, którzy zaproponowali, aby 
współpraca dotyczyła nie tylko tych dwóch jednostek oby
dwu uczelni, lecz aby objęła swym zakresem obydwie wy
ższe szkoły. Z tego też powodu, spodziewana jest wizyta prof. 
B. Rudowa w Opolu. 

• Pracownik Instytutu Zarządzania Politechniki Opolskiej, 
prof. Emilie Krausova, w dniu 4 grudnia ubiegłego roku, na 
podstawie posiedzenia komisji kwalifikującej Uniwersytetu 
Technicznego w Ostravie (w jej skład wchodzili członkowie 
komisji oraz recenzenci, z których jednym był prof. R. Ko
śmider, dyrektor IZ PO) oraz w wyniku głosowania na radzie 
wydziału czeskiej uczelni technicznej, otrzymała nominację 
na profesora tytularnego z zakjpsu ekonomiki i zarządzania 
w metalurgii. 

• Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji przy Instytucie Za
rządzania PO, prof. Ryszard Knosala z dniem 1 grudnia 1998 
roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Ponadto, na 
podstawie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych 
oraz regulaminu KBN, a także na wniosek Przewodniczące
go Zespołu Mechaniki, Budownictwa i Architektury KBN, 
prof. Ryszard Knosala został powołany do sekcji technologii i 
automatyzacji maszyn i produkcji KBN, a tym samym popro
szony o uczestnictwo w jej pracach, w okresie trwania kon
kursu projektów badawczych. 

Gratulujemy !!! 

Rafał Matwiejczuk 
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Wieści z wydziałów 

r POLITECHNIKA OPOLSKA 
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI 

Przyjmuje zgłoszenia kandydatów na 

STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE 
w roku akademickim 1999/2000 na kierunki: 

1. ELEKTROTECHNIKA 
Specjalności: 
• Automatyzacja i diagnostyka układów elektromechanicznych 
• Automatyka i metrologia elektryczna 
• Automatyzacja procesów przemysłowych 
• Elektroenergetyka 
• Systemy telekomunikacyjne 

2. INFORMATYKA 
Specjalność: 
• Systemy informatyczne 

3. AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

Specjalności: 
• Komputerowe systemy w sterowaniu i zarządzaniu 
• Systemy automatyki 
• Systemy pomiarowe 
• Systemy sterowania manipulatorów i robotów 

Kierunki ELEKTROTECHNIKA i INFORMATYKA na studiach dziennych prowadzone sa jako studia magister
skie 5-letnie. Absolwenci tych kierunków uzyskują tytuł magistra inżyniera. Na kierunku INFORMATYKA prowa
dzone sa również studia dwujęzyczne polsko-niemieckie. 

Kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA (studia dzienne, trwają 3,5 roku) oraz zaoczne studia na kierunkach 
ELEKTROTECHNIKA i INFORMATYKA (trwają 4,5 roku) prowadzone są jako studia zawodowe. Absolwenci 
uzyskują tytuł inżyniera. 

Dla inżynierów kierunków ELEKTROTECHNIKA i INFORMATYKA istnieje możliwość podwyższania kwalifikacji 
na 2-letnich magisterskich studiach uzupełniających w systemie zaocznym. 

Wydział Elektrotechniki i Automatyki prowadzi również studia podyplomowe zaoczne nt. "Informatyka w proce
sach edukacyjnych", "Układy i systemy programowalne automatyki" i "Racjonalna eksploatacja urządzeń elektro
energetycznych". 

Kandydaci na I rok studiów dziennych i zaocznych w roku akademickim 1999/2000 
składają komplet dokumentów obejmujący: 
• podanie (na specjalnym formularzu) wraz z kwestionariuszem statystycznym, 
• świadectwo dojrzałości, 
• 4 fotografie, *" 
• orzeczenie lekarskie, 
• kserokopię z dowodu osobistego, 
• opłatę rekrutacyjną. 
Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na I rok studiów, jest konkurs świadectw, w którym brana jest pod 

uwag suma punktów za oceny na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytny. 
W przypadku braku miejsc na wybranym kierunku istnieje możliwość ewentualnego przyjęcia na inny kierunek w miarę 
wolnych miejsc. 

Wyżej wymienione dokumenty należy składać bezpośrednio do dziekanatu Wydziału w terminie do 25 czerwca 
1999 r. - studia dzienne i w terminie do 27 sierpnia 1999 r. - studia zaoczne. 
Bliższych informacji o studiach udziela Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej, ul. 

Sosnkowskiego 31 (45-233 Opole), I I I piętro, pokój 321, telefony: (0 77) 45 56 041 wew. 216, tel./fax. (0 77) 45 80 475 
i 45 69 447 oraz informacje w internecie na stronach www.po.opole.pl 
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Sprawy studenckie i dydaktyczne 

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW 

P O L I T E C H N I K A O P O L S K A 

Niezależne Zrzeszenie Studentów wyrosło z tradycji Stu
denckich Komitetów „Solidarności". 22 września 1980 roku 
w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli grup stu
denckich z różnych ośrodków akademickich Polski. Po stwier
dzeniu braku możliwości reformy Socjalistycznego Związku 
Studentów Polskich - proklamowano powstanie Niezależne
go Zrzeszenia Studentów. Niestety ówczesne władze utrud
niały proces rejestracyjny na wszelkie sposoby i dopiero po 
strajkach łódzkich 17 lutego 1981 roku dokonano rejestracji. 
NZS jest pierwszym niezależnym stowarzyszeniem w Euro
pie Wschodniej. Dnia 13 grudnia 1981 rząd wprowadzając 
stan wojenny zawiesił działalność NZS-u i cofnięto także jego 
rejestrację. 

Dopiero 22 września 1989 roku NZS został ponownie za
rejestrowany. Po latach delegalizacji i konfiskacie mienia, 
NZS musiał konkurować ze świetnie prosperującymi pogro-
bowcami PRL-u. Jednakże, dzięki aktywnemu i bezintere
sownemu zaangażowaniu studentów udało się doprowadzić do 
tego, że NZS jest dzisiaj najsilniejszą organizacją studencką. 

Celem NZS-u jest przede wszystkim działanie na rzecz 
pogłębiania demokracji w środowisku akademickim oraz 
obrona swobód demokratycznych i praw obywatelskich, 
ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturalnych i 
politycznych studentów. 

Młodych zrzeszonych w naszej organizacji łączą pewne 
wspólne cechy. Nie wystarcza nam sam fakt bycia studen
tem. Nie chcemy żyć „na jałowym biegu", lecz chcemy coś 
tworzyć, zmieniać wokół siebie, świetnie się przy okazji ba
wiąc i ucząc czegoś praktycznego.. 

Studenci działający w naszej organizacji mogą kształto
wać rzeczywistość uczelni, wpływać na jej rozwój i prestiż. 
Uczestnicząc w różnych projektach mogą: 

- rozwjać własną osobowość- , 
- zdobywać nowe kontakty, 
- zawierać prawdziwe przyjaźnie, 
- zdobywać doświadczenie, 
- rozwijać w sobie zdolności organizacyjne i umiejętność 

pracy w grupie. 
Członkostwo w naszej organizacji daje studentom niepo

wtarzalną szansę skonfrontowania teorii z rzeczywistością. 
Można to zrealizować poprzez udział w realizowanych przez 
nas projektach o zróżnicowanej tematyce. Oto tylko niektóre 
z nich: 

• Biuro Współpracy z Zagranicą; 
Dzięki niemu nasze członkostwo w European Demo-

crat Student nabiera praktycznego wymiaru, a Wy może
cie odwiedzić rówieśników z zagranicy - wymiany, wy
jazdy, spotkania. 

• Biuro Pośrednictwa Pracy INDEKS; 
Jest to ponadregionalne biuro pracy mające w kraju dzie

sięć ośrodków, może dla Was znaleźć pracę, która będzie 

zgodna z waszymi predyspozycjami i oczekiwaniami. Siedzi
ba BPP znajduje się blisko Was tzn. w głównym budynku 
Politechniki Opolskiej. 

• Centrum Informacji Akademickiej; 
Działa na razie w 10 miastach akademickich. Nasi kore

spondenci zbierają tam i nieodpłatnie udostępniają wszelkie 
informacje na każdy dotyczący studentów temat; tworzymy 
wielką bazę danych o środowisku akademickim Polski. 

• Centrum Informacji Ekologicznej; 
Grupa nie całkiem zielonych ludzi zajmujących się tema

tyką ochrony środowiska. 
• Centrum Sportu i Rekreacji; 
Działanie nasze polega na propagowaniu sportu wśród stu

dentów i zachęcaniu ich do czynnego udziału w organizowa
nych przez nas zawodach i turniejach sportowych. 

• Biuro Promocji; 
Nowo powstałe biuro zajmuje się propagowaniem działal

ności NZS-u w mediach, regionie, a przede wszystkim wśród 
braci studenckiej. 

Jeżeli zatem interesujesz się czymś, uważasz, że czegoś 
brakuje na naszej uczelni, chcesz coś zmienić, koniecznie 
przyjdź i pogadaj o tym z nami. Czekamy na Ciebie ! 

Dariusz Madera przewodniczący NZS w PO, 
student V roku WM 

Z życia kulturalnego studentów PO 

Czy pamiętacie zorganizowany w listopadzie przez NZS 
Politechniki Opolskiej Pierwszy Przegląd Muzycznej Twór
czości Studenckiej PO-GRAJ? Zadebiutował tam wówczas 
zespół RISINTALL, którego skład tworzą studenci pierwsze
go roku studiów opolskiej uczelni technicznej. Ciepło przy
jęty przez publiczność zajął drugie miejsce. Swoją muzykę 
grupa określa jako tzw. „wesoły hard rock". 

RisinTall założony został w 1996 roku przez Pawła Ka-
raczewskiego i Krzysztofa Gibka. W początkowym okresie 
działalności skład zespołu ulegał nieustannym zmianom. W 
ciągu jednego roku przewinęło się przez niego aż 17 muzy
ków. Aktualny skład ukształtował się pod koniec ubiegłego 
roku, kiedy do zespołu dołączył wokalista Adam Małożew-
ski. Obecnie zespół tworzą Wit Anigacz, gitara basowa (I 
WWFiF), Krzysztof Gibek, perkusja (piątoklasista z Techni
kum Elektrycznego), Paweł Karaczewski gitara solowa (I 
WEiA), Marek Kubicki gitara solowa I WB, Adam Mało-
żewski śpiew (I WWFiF). 

Młodzi muzycy są otwarci na wszelkiego rodzaju współ
pracę, a kontakt z zespołem możliwy jest poprzez Pawła (455 
48 16) i Witka (455 45 06). 

Paweł 

Zlewy'98 

15 grudnia 1998 r., już po raz trzeci w studenckim klubie 
10,5 Hydrant odbył się I I I Przegląd Kabaretów Zlewy'98. Im
prezę przygotował samorząd studencki Politechniki Opolskiej. 
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Sprawy studenckie i dydaktyczne 

Przebieg sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 

roku akademickiego 1997/1998 

Studia dzienne 

Kierunek Liczba studentów 
pocz. semestru 

Semestr 
zaliczony 

Wpis 
warunkowy Urlopy Skreślenia 

przeniesienia 
Stan 

22.10.98 
% 

Studenci 1 
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 
Elektrotechnika 528 373 98 16 41 419 79,4 172 591 
Informatyka 312 232 64 1 15 233 74,7 123 356 

Inż. środowiska 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 
Zarządzanie 435 351 76 3 5 384 88,3 137 521 

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

Studia zaoczne 

Kierunek Liczba studentów 
pocz. semestru 

Semestr 
zaliczony 

Wpis 
warunkowy Urlopy Skreślenia 

przeniesienia 
Stan 

22.10.98 % Studenci I 
roku 

Razem z I rokiem 
(stan 22.10.98) 

Budownictwo 221 72 114 28 7 266 120,4 157 423 
Elektrotechnika 331 249 53 14 15 289 87,3 130 419 

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

Inż. środowiska 152 108 32 9 3 150 98,7 63 213 

Mechanika 215 74 64 32 45 144 67,0 122 266 
Zarządzanie 405 305 69 3 28 320 79,0 299 619 

WFiF — - - - - - - 223 223 

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

Studia magisterskie uzupełniające zaoczne 

Kierunek 
Liczba studentów 

pocz. semestru 
Semestr 

zaliczony 
Wpis 

warunkowy Urlopy 
Skreślenia 

przeniesienia 
Stan 

22.10.98 
% Studenci I 

roku 
Razem z I rokiem 

(stan 22.10.98) 

Budownictwo — - — - — - — 24 24 

Elektrotechnika 55 22 22 - 11 44 80.0 44 

Mechanika 19 14 5 - 19 100,0 - 19 

Zarządzanie 66 60 6 - 66 100.0 204 270 

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

Dynamika wzrostu liczby studentów 

Rok akademicki 
Studia dzienne Studia zaoczne 

Rok akademicki 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 

Złośliwy chochlik sprawił, że w tabele zamieszczone w poprzednim numerze Wiadomości ilustrujące wyniki letniej sesji 
egzaminacyjnej wkradły się błędy. Przepraszamy autora opracowania — prorektora B. Dobrowolskiego i wszystkich czytelni
ków, którzy na tej podstawie mogli wyrobić sobie niewłaściwe opinie co do wyników osiągniętych przez studentów. Dane te 
publikujemy więc ponownie i bez błędów. 

K. Duda 
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Koła naukowe 

Studenckie Koło Naukowe 

sKRUBER 
przy Katedrze Inżynierii Procesowej 

XX-lecie Koła Naukowego SKRUBER - Seminarium 

W dniu 16 grudnia 1998 r. odbyło się Seminarium Nauko
we z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Koła Naukowego 
„SKRUBER", działalności której krótką historię przedstawi
liśmy w poprzednim numerze Wiadomości Uczelnianych. 
Seminarium nasze poprzedził długi okres przygotowań, bo

wiem zależało nam na obecności w tak uroczystym spotkaniu 
jak największej liczby absolwentów-weteranów Koła. Nale
żało odnowić wiele kontaktów, w czym celowali pracownicy 
Katedry Inżynierii Procesowej i ich koledzy, powiadomić za
służonych „udziałowców" naszego Koła o planowanym przed
sięwzięciu, a wreszcie spowodować, by znaleźli trochę czasu 
na ten jeden dzień - dla nich także szczególny. 

W sali E-212 od wczesnych godzin rannych panował wiel
ki ruch. Sala z każdą chwilą przybierała nad wyraz odmien
ny stan, by ok. godziny 100 0 być dla nas najprzyjemniejszą 
na Uczelni. To właśnie w tej sali o godz. 10 3 0 

przew. KN „SKRUBER" kol. Krystian Czer
nek student V roku specjalności procesy i apa
raty przemysłowe, a zarazem przewodniczący 
seminarium, słowami: dzień dobry... przywitał 
wszystkich uczestników spotkania. A byli nimi 
przede wszystkim członkowie-weterani, założy
ciele Studenckiego Koła Naukowego „SKRU
BER", wraz z pierwszym przewodniczącym 
mgr. inż. Markiem Guzikiem na czele. Ponie
waż frekwencja dopisała, wraz z nami - aktual
nymi członkami Koła - na sali zasiadło kilka
dziesiąt osób skłonnych wysłuchać zaplanowa
nych na ten dzień referatów oraz uczestniczyć 
we wzajemnych wspomnieniach. Powagę Semi
narium znacznie podnosiła obecność na sali 

przedstawicieli władz uczelni i wydziału w osobach prorekto
ra ds. dydaktycznych i studenckich - prof. Bolesława Do
browolskiego oraz prodziekana ds. studenckich Wydz. Me
chanicznego - prof. Stanisława Króla. 

Gremium spotkania uzupełniali pracownicy i doktoranci z 
Katedry Inżynierii Procesowej, z udziałem prof. zw. dra hab. 
inż. Leona Troniewskiego - kierownika tej katedry, a zara
zem opiekuna naukowego KN „ SKRUBER ". Obecni byli tak
że dr Krystyna Słodczyk - opiekun Akademickiego Klubu 
Ekolnżynierów, prof. Roman Ulbrich - opiekun Koła Na
ukowego „eNeRDŻaJZeR", jak również prof. zw. dr inż. 
Władysław Mróz z Politechniki Śląskiej i mgr inż. Leszek 
Grudziński - przedstawiciel f-my DreiBond Polska. 

W pierwszej kolejności uczestnicy seminarium wysłuchali 
interesującego wystąpienia prof. zw. dra hab. inż. Leona Tro

niewskiego, który nie tylko jako „szef" kate
dry, ale przede wszystkim jako opiekun KN 
„SKRUBER" od początku jego istnienia, 
przedstawił informację nt. działalności nauko
wo-dydaktycznej Katedry Inżynierii Proceso
wej, akcentując przy tym udział naukowego 
ruchu studenckiego. 

Z kolei sekretarz KN „SKRUBER" kol. 
Krzysztof Dawid - student V roku specjal
ności procesy i aparaty przemysłowe, przed
stawił referat pt.: „Działalność Studenckiego 
Koła Naukowego „SKRUBER" - historia i te
raźniejszość". W referacie zaprezentowane zo
stały najistotniejsze wydarzenia z dwudziesto
letniej działalności KN „SKRUBER" (por. 
WU nr 3/98), które ujęte w formie wybra
nych z Kroniki Koła zabawnych sekwencji nie
jednokrotnie wzbudzały wśród słuchaczy -
zwłaszcza weteranów koła - miłe zaskocze

nie i wspomnienie (czyt. łezkę w oku). 
Po referatach przyszedł czas na dyskusję i refleksje. Wła

snymi - w sposób bardzo obrazowy podzielił się przede 
wszystkim pierwszy przewodniczący KN „SKRUBER" mgr 
inż. Marek Guzik, który bardzo gorąco (a nie krył przy tym 
zażenowania) podziękował obecnym członkom koła za zorga
nizowanie spotkania z okazji 20-lecia KN „SKRUBER". W 
wystąpieniu przedstawił również wiele ciekawych spostrze
żeń z okresu początkowej działalności, a dotyczących zarów-
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Koła naukowe 

no osoby „pierwszego", jak i jego kolegów (obecnych na 
sali!). Przytoczył przy tym wspomnienie o konkursie Koper-
nikańskim, w którym grupa członków naszego Koła zajęła 
pierwsze miejsce, za co otrzymali w nagrodę książkę pt. „Pi
casso w Polsce". Tę właśnie książkę - jako nagrodę wspo
mnienie - mgr inż. M. Guzik przekazał uroczyście na ręce 
obecnego przewodniczącego KN „SKRUBER" kol. Krystiana 
Czernka. 

Swoimi spostrzeżeniami z działalności kół naukowych po
dzielili się także prof. B. Dobrowolski, prof. St. Król i dr K. 
Słodczyk. Wspólnym mianownikiem ich wystąpień była nie
wątpliwie troska o trwanie braci studenckiej w ruchu nauko
wym oraz utrzymywanie aktywnej działalności, za przykład 
czego podawano niejednokrotnie nasze spotkanie. Tę część 
wystąpienia gości zakończył prof. L. Troniewski, który raz 
jeszcze wskazał na pozytywne korzyści z faktu uczestnicze
nia studentów w działalności naukowej uczelni. 

Po przerwie, w czasie której wspomnień nie było końca, 
uczestnicy seminarium wysłuchali referatu pt. „Kleje i szcze
liwa do metalowych instalacji sanitarnych", który zaprezen
tował przedstawiciel f-my DreiBond Polska mgr inż. L. Gru
dziński. W swym wystąpieniu poruszył on bardzo ciekawy 
problem dotyczący technik i sposobów łączenia (naprawy) 
rozmaitych elementów instalacji przepływowych. Wykorzy
stanie niekonwencjonalnych szczeliw oraz spajanie klejem jest 
przy tym dość nową i nie bardzo znaną technologią na na
szym rynku. Prelegent, zaopatrzony w atrakcyjne foliogramy 
i eksponaty, w bardzo przejrzysty sposób przedstawił zasto
sowanie i założenia techniczne towarzyszące spajaniu niekon
wencjonalnymi technikami. Następnie przeszedł on do bar
dziej obrazowej części swego wystąpienia jaką była demon
stracja praktyczna. Referujący w dość precyzyjny i szybki 
sposób posklejał elementy ze szkła, śrubę z nakrętką, dwie 
rurki miedziane, rurkę z tzw. krańcówką oraz części armatu
ry z odmiennych materiałów, używając do tego celu orygi
nalnych szczeliw i klejów sobie wiadomego typu. Niekiedy 
należało zastosować tzw. utwardzacz by przyspieszyć czas 
demonstracji, a jednocześnie zaakcentować skuteczność sto
sowanej techniki przy montażu i naprawie elementów apara

tury. Po krótkiej chwili (minuty!), a ku 
zdumieniu wszystkich, zaprezentowane 
połączenia były trwałe, szczelne i posia
dały wysoką wytrzymałość, o czym mo
gliśmy się przekonać wytężając wszystkie 
nasze mięśnie przy tzw. próbie na znisz
czenie, lecz nie udało się. Jeden ze zmon
towanych eksponatów poddano również 
próbie ciśnieniowej na szczelność połą
czenia. I ta próba wykazała dużą skutecz
ność zastosowanej techniki łączenia ele
mentów. Choć na pierwszy rzut oka -
przyznajmy jednak, nie mając odpowied
niego porównania do skali przemysłowej 
- można odnotować pewien mankament 
takiej techniki. Kleje i komponenty na 
szczeliwa są stosunkowo drogie. Gdyby je 
wykorzystać przy wykonaniu domowej 
instalacji wodnej (np. w łazience) to oka
załoby się, że może nas na to nie być stać 

(450 zł za 250 ml kleju). By nasze koszty inwestycyjne nieco 
obniżyć mgr inż. L . Grudziński ofiarował uczestnikom semi
narium tajemnicze próbki kleju (nie wszyscy się załapali). 

W podsumowaniu Seminarium Naukowego prof. L . Tro
niewski nie krył zadowolenia z udanego spotkania, szcze
gólnie w odniesieniu do stworzonej na nim możliwości 
wymiany poglądów dwu pokoleń członków Koła Nauko
wego „SKRUBER". 

Członkowie KN SKRUBER 
na Międzynarodowej Wystawie POLEKO'98 

Po dwóch miesiącach ciężkiej i twórczej pracy, studenci 
IV i V roku Wydziału Mechanicznego o specjalności: proce
sy i aparaty przemysłowe, a zarazem członkowie Koła Nauko
wego „SKRUBER" mieli przyjemność uczestniczyć 25 listo-

m DIlillKI) 98 INVEST 

pada br. na Międzynarodowej Wystawie POLEKO'98, która 
odbyła się w Poznaniu. 

W ostatnich latach w Polsce podejmowane są intensywne 
działania na rzecz ochrony środowiska. Wiąże się to z ujed
noliceniem norm i przepisów z Unią Europejską. Dlatego. 

Ciąg dalszy na stronie 36 
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Sporf 

ZAKOPANE, ZAKOPANE... 

W dniach 26-29 listopada 1998 r. odbyło się kolejne szko
lenie K U AZS PO. Jako miejsce pobytu obrane zostało Za
kopane, a dokładnie ośrodek AZS-u Warszawa „TERESA". 

Podróż zaplanowana została wraz z członkami AZS-u Wro
cław, których to część znaliśmy, a z reszta zapoznaliśmy się 
podczas wspólnej podróży pociągiem. Łącznie liczyliśmy pra
wie 60-osobową „załogę". 

Po przyjeździe, zakwaterowaniu i smacznym śniadaniu za
planowaliśmy „spacerek" na górkę zwaną NOSAL. Space
rek, gdyż w porównaniu z tym co planowaliśmy podczas na
stępnych dni, było niewielkim wyczynem (jak na amatorów 
pieszych wędrówek). W planach zajęć uwzględnione zostały 

również zajęcia na basenie i sali gimnastycznej m.in. mecze 
siatkówki i koszykówki. 

Po obiedzie odbyło się zaplanowane szkolenie. Na uczest
ników tego wyjazdu czekała nie tylko wspaniała zabawa, ale 
również sporo pracy. Mieli oni za zadanie ułożyć plan dzia
łalności na nadchodzący rok. Nowo obecnym osobom przed
stawiona została struktura działalności KU AZS PO i jego 
główne zadania. W ramach formalnego uzupełnienia zarządu 
Klubu „obsadzone" zostały funkcje: skarbnika, sekretarza 
oraz osób odpowiedzialnych m.in. za sprawy upowszechnia
nia oraz działalność medialną. 

Nowo powstała sekcja kolarstwa górskiego jest już kolej
ną, którą zainteresować się mogą studenci Politechniki Opol
skiej. W przyszłorocznych planach jest również powstanie 
kolejnej sekcji turystyki kwalifikowanej. Po bardzo „burzli
wym" zebraniu odbyły się wcześniej zaplanowane zajęcia ru
chowe do późnych godzin wieczornych. 

Jednak nie tak planowane było zakończenie dnia (i ran
ka). Miejscem, gdzie odbyło się wspólne zaprezentowanie 
obu klubów AZS była Czarna Owca - lokal godny zako
piańskich tradycji, miła obsługa, wystrój wnętrza godny 
naśladownictwa oraz wspaniałe „wyposażenie". Jak też 
zaplanowana tak też się odbyło - zabawa trwała do wcze
snych godzin rannych. 

Kolejny dzień i kolejne zadania. Tym razem za cel po
stawiliśmy sobie wejście (piesze) na Kasprowy Wierch. W 
liczbie czterech osób (reszta drużyny przebywała na base
nie) po blisko trzech godzinach wędrówki przez zaśnieżo
ne stoki i nieprzetarte ścieżki osiągnęliśmy sam szczyt : 
1971 m n.p.nl. podziwianiu cudownych widoków nie by
łoby końca, gdyby nie konieczność powrotu. Tym razem 
troszkę szybciej , bo po niespełna dwóch godzinach byli

śmy już na terenie ośrodka „TERESA". 
Przy sposobności chciałbym podziękować 
za ciepłe przyjęcie nas na terenie ośrodka, 
miłą obsługę i wspaniałe jedzenie. 

No właśnie, czas na obiad i kolejne 
zajęcia na sali gimnastycznej. Wieczor
ny „odpoczynek" zaplanowany został 
jako bal andrzejkowy, tym razem (w po
równaniu z poprzednim wieczorem) w 
nieco odmiennym klimacie. Miejscem 
przeznaczenia był Ośrodek Wypoczynko
wy „HALNY". Wprawdzie bez wróżb, 
ale przy tańcu i ze śpiewem na ustach, 
przy trochę „orientalnej" muzyce mile 
spędziliśmy kolejny wieczór. 

Niedziela była ostatnim naszym 
dniem pobytu w Zakopanem. Chcąc 
mile zapamiętać miasto i okolice, które 
w niedalekiej przyszłości (co prawda 
dopiero w 2006 roku) mogą zostać or
ganizatorem Zimowych Igrzysk Olimpij

skich, postanowiliśmy zwiedzić jeden z piękniejszych za
kątków TATR - mianowicie Morskie Oko. Wędrówka 
wprawdzie długa, ale zwiedzane tereny Tatrzańskiego Par
ku Narodowego i samych okolic Morskiego Oka w cudow
nej zimowej aurze, są warte polecenia osobom, które za
chwycają góry, lasy i ...zima. Wspomnieć chciałbym, iż 
przez cały czas pobytu w ZAKOPANEM towarzyszyła nam 
prawdziwa zima. Przed wieczornym powrotem, mieliśmy 
okazję odwiedzić jeden z bardziej znanych lokali na zako
piańskich Krupówkach, lokal o nazwie Morskie Oko -
miejsce godne polecenia dla tych, którzy w przyszłości 
chcieliby odwiedzić stolicę TATR. 

No cóż, z żalem i w rozpaczy pożegnaliśmy wspólnie 
Zakopane, miejsce gdzie postanowiliśmy się jeszcze w 
przyszłości razem spotkać. 

Bogdan Wiater 

WIADOMOŚCI UCZELNIANE styczeń 1999 31 



Sport 

Wing chun kung fu 

Hua Tuo i Boddhidharma -

prekursorzy walki wręcz. 

Historia kung fu1 jest prawie tak długa, jak historia cywi
lizacji ludzkiej na dalekim wschodzie. Można przyjąć, że 
pierwszym powodem powstawania techniki walki była ko
nieczność zdobywania pożywienia i obrony przed zwierzęta
mi. Z czasem, w miarę powstawania bardziej skomplikowa
nych organizacji plemiennych i państwowych oraz rywaliza
cji między nimi, coraz większa rolę zaczęła odgrywać walka 
między ludźmi. 

W oparciu o istniejące rodzaje broni, wiedzę o ciele 
człowieka i taniec zaczęły powstawać pierwsze układy ru
chów, zwane dziś ćwiczeniami formalnymi (formami), któ
re do naszych czasów stanowią podstawę treningu kung-
fu. Specyfika terenu, społeczności lokalnych i indywidu
alnych zdolności twórców była przyczyną powstawania 
odrębnych szkół walki. 

W historii Chin znajdują się wzmianki, że wojownicy wal
czący w czasach legendarnego Żółtego Cesarza atakowali 
przeciwników rogami, przyczepionymi do głowy. W okresie 
panowania dynastii Zhou znane już były zapasy, władanie 
mieczem, łucznictwo. Wykształciła się warstwa zawodowych 
szermierzy i ekspertów, występujących na dworach władców. 
Król Zhoungwen, władca państwa Zhao (298-266 r. p.n.e.) 
utrzymywał na swoim dworze kilka tysięcy ekspertów, którzy 
współzawodnicząc ze sobą w dzień i w nocy doskonalili swo
je umiejętności. 

Obok umiejętności posługiwania się bronią, do wykształ
cenia bojowego należała przede wszystkim znajomość taktyki 
wałki, wskutek czego sztuka walki wręcz zaczęła zanikać. Na 
początku naszej ery praktycznie nie uprawiano już walki za 
pomocą gołych rąk. Prawdopodobnie dziś nie wiedzieliby
śmy o tej chińskiej sztuce nic, z wyjątkiem tego, że kiedyś 
takie ćwiczenia istniały, gdyby nie działalność dwóch ludzi: 
Hua Tuo i Da Mo. 

Pierwszy z nich żył w czasach dynastii Han, był zna
nym lekarzem - mistrzem akupunktury i chirurgiem - któ
ry usiłował nawet przeszczepiać narządy. Hua Tuo zafa
scynowany był sprawnością i zręcznością zwierząt oraz ich 
tajemniczą, nie spotykaną u ludzi energią. Wielcy filozo
fowie taoistyczni twierdzili, że wszystkie żywe stworzenia 
czerpią energię z kosmosu, której jednak człowiek - w 
przeciwieństwie do zwierząt - nie jest w stanie kontrolo-

1 Ogólnie rozumiane tłumaczenie tego słowa to „doskonałość" w czym
kolwiek. Można być kung fu w graniu na fortepianie, kung fu w jeździe na 
rowerze czy też kung fu z języka angielskiego. Dlatego też słowo kung-fu 
powinno się pisać (wymawiać) ze słowem określającym rodzaj działalności 
do której się ono odnosi. W przypadku sztuk walki powinno to być kung-fu 
wu shu. Wu shu oznacza właśnie sztukę wojenną (walki). Ponieważ cały 
świat określa sztukę walki nie jako wu shu, a jako kung-fu, nie będziemy 
tego zmieniać. 
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wać. Energię tę nazwano q i 2 (chi). Zainspirowany ćwi
czeniami uprawianymi przez zwolenników metafizycznej 
wersji taoizmu, Hua Tuo postanowił wyzwolić w człowie
ku te zdolności. Drogą do tego było naśladowanie ruchów 
zwierząt. Wykorzystując istniejące już ćwiczenia taoistycz
nych mnichów, stworzył własny system ćwiczeń zwany 
wuqinxi (zabawy pięciu zwierząt : tygrys, je leń, nie
dźwiedź, małpa, ptak). Okazało się, że dzięki nim upra
wiający je ludzie żyli dłużej i zachowywali do końca życia 
sprawność i kondycję. Ćwiczenia te zdobyły dużą popu
larność i są uprawiane do dziś. Po udoskonaleniu wuqinxi 
przez cesarza Taizu z dynastii Song metoda ta stała się 
pierwszą znaną szkołą kung fu. 

W czasach panowania dynastii Liang, około 527 przy
był do klasztoru Shao Lin mnich z Indii , pochodzący z 
książęcego rodu buddyjski mistrz - Boddhidharma3 (Da-
ruma, Da Mo, Ta Mo) . Propagował on buddyzm prak
tyczny zbliżony do pierwotnych nauk Buddy. Kładł wielki 
nacisk na praktykę religijną - głównie ćwiczenia medyta
cyjne i kontemplacyjne, mniejszą wagę natomiast przy
wiązywał do znajomości pism. Boddhidharma wprowadził 
szereg innowacji w życie klasztoru. Do jednej z nich na
leży rozpowszechniony dopiero wtedy obyczaj picia her
baty, która miała chronić praktykującego przed zaśnięciem 
podczas medytacji. Aby ułatwić nowicjuszom walkę ze 
zmęczeniem Boddhidharma opracował szereg ćwiczeń od
dechowo - ruchowych polegających na napinaniu mięśni 
w statycznych postawach, opisanych potem przez niego w 
księdze „Yin Jin Ying". Nie była to więc, jak widać, żad
na szkoła walki. Tym niemniej początek został zrobiony, 
a za przykładem Shaolin również i inne klasztory wpro
wadziły do swych praktyk trening fizyczny. Z czasem ćwi
czenia służące rozwojowi zdrowia przekształciły się w sku
teczne sposoby obezwładnienia napastnika. Ćwiczenia Yin 
Jin Ying wywarły olbrzymi wpływ na rozwój sztuk walki 
i tym samym wkład Boddhidharmy jest niezaprzeczalny. 

Dariusz Horbaczewski 
Marek Krótkiewicz 

(autorzy są pracownikami Uczelni) 
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1. Szymankiewicz J., Śniegowski L , „Kung Fu Wu Shu". 
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2 W japońskich i koreańskich sztukach walki energia ta znana jest jako tt 

3 Boddhidharma uznawany jest za twórcę odłamu buddyzmu - ch 'an. 
który szerzej znany jest pod swoją japońska nazwą zen. 
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Marian Ciepaj 

NOWA KODYFIKACJA KARNA (CZ. I) 

Prawdziwą karą, jedynie rzeczywistą, jedynie 
zastraszającą i skuteczną jest ta, która istnieje 
w świadomości własnego sumienia. 
Fiodor Dostojewski, „Bracia Karamazow" 

Żadna wina nie jest zapomniana 
dopóki pamięta ją sumienie. 
Stefan Zweig, „Niecierpliwość serca" 

Kto popełnia nieprawość jest bezbożny. Skoro 
bowiem wszechnatura stworzyła istoty rozumne 
dla wzajemnej korzyści, by sobie nawzajem 
stosownie do potrzeby pomagały, a nigdy nie 
szkodziły, jasne jest, że ten kto działa wbrew jej 
zamiarowi występuje przeciw temu 
najczcigodniejszemu bóstwu. 
Marek Aureliusz, „Rozmyślania" 

Pojęcie i funkcje prawa karnego 

Nie ma podatku płaconego przez społeczeństwo z większa 
regularnością niż w dziedzinie przestępczości - pisał belgij
ski socjolog prawa Ouetelet (1796-1874). 

W celu zwiększenia skuteczności działań w zakresie zapo
biegania i zwalczania czynów przestępnych polski ustawodaw
ca poddał strukturalnej i kompleksowej reformie obowiązują
cy dotychczas system prawa karnego, wprowadzając w życie 
z dniem 1 września 1998 r. trzy nowe, uchwalone dnia 6 
czerwca 1997 r. ustawy: Kodeks karny, Kodeks postępowania 
karnego oraz Kodeks karny wykonawczy. To nowe (nowocze
sne ) ustawodawstwo karne zostało dostosowane do europej
skich (zachodnioeuropejskich) standardów w zakresie zasad 
odpowiedzialności karnej, struktury systemu kar i środków 
karnych oraz zasad ich wymiaru. Ideą przewodnią reformy 
jest ochrona godności człowieka, i to zarówno tego, który 
jest ofiarą przestępstwa, jak również tego, który jest jego 
sprawcą, przy jednoczesnym przyjęciu założenia, iż kary sku
teczne wcale nie muszą być surowe (co, dodajmy, nie jest 
bynajmniej aprobowane powszechnie, a odwrotnie, natrafia 
na stanowczy i dość szeroki sprzeciw). 

Szkic niniejszy, składający się z czterech części, prezentu
je wybrane instytucje nowego kodeksu karnego. 

Przez „prawo karne" rozumie się zespół norm, które okre
ślają czyny będące przestępstwami, ustalają kary jakie grożą 
za ich popełnienie i wskazują zasady odpowiedzialności kar
nej. Jest to prawo karne w ściśle tego słowa znaczeniu, zwane 
zazwyczaj prawem karnym materialnym (lub w skrócie - pra
wem karnym). Natomiast prawo karne w szerokim tego słowa 
znaczeniu obejmuje (oprócz prawa karnego materialnego) 
również prawo karne procesowe (zwane inaczej postępowa
niem karnym albo procedurą karną) oraz prawo karne wyko
nawcze (zwane również w odniesieniu do wykonywania kary 
pozbawienia wolności - prawem penitencjarnym). 

Prawo karne procesowe to zespół przepisów regulujących 
postępowanie organów państwowych w zakresie stosowania 

prawa karnego materialnego. Celem tego postępowania jest 
ustalenie czy i przez kogo popełnione zostało przestępstwo 
oraz czy i jaki środek prawa karnego materialnego (kary, środ
ki zabezpieczające ) należy orzec. Normy prawa procesowe
go określają także prawa i obowiązki organów państwowych 
oraz osób uczestniczących w rozpoznawaniu i rozstrzyganiu 
spraw karnych. Podstawowym źródłem prawa karnego proce
sowego jest ustawa z 6.06.1997r. - (Dz. U. Nr 89, poz. 555) 
- kodeks postępowania karnego. 

Prawo karne wykonawcze reguluje zagadnienia związa
ne z wykonywaniem sankcji orzeczonej wobec sprawcy 
przestępstwa. Jego źródłem jest ustawa z 6.06.1997r. -
(Dz.U. Nr 90, poz. 557) - kodeks karny wykonawczy. W 
kodeksie tym zawarte są przepisy dotyczące wykonywania 
kar i środków zabezpieczających, orzeczeń o roszczeniach 
cywilnych w procesie karnym i o kosztach sądowych; są 
to przepisy prawa karnego zarówno o charakterze mate
rialnym, jak i procesowym. 

Prawo karne w szerokim tego słowa znaczeniu odnosi 
się do wszystkich osób i wszystkich sfer życia społeczne
go, stąd nazywane jest prawem karnym powszechnym; są 
wszakże pewne grupy osób i pewien rodzaj interesów, do 
których stosuje się szczególne przepisy karne, zwane pra
wem karnym specjalnym. Obejmuje ono: prawo karne 
skarbowe, prawo postępowania w sprawach nieletnich oraz 
prawo karne wojskowe. 

Prawo karne skarbowe reguluje zagadnienia odpowiedzial
ności za czyny skierowane przeciwko interesom skarbowym 
państwa w zakresie podatków, ceł, obrotu dewizowego oraz 
gier losowych i totalizatorów. Jego źródłem jest ustawa karna 
skarbowa z 26 X 1971r. (tekst jednol. Dz. U . z 1984 r. Nr 
22, poz. 103 z późn. zm.). 

Prawo postępowania w sprawach nieletnich, unormowane 
w ustawie z 26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet
nich (Dz. U . Nr 35), określa zasady odpowiedzialności nie
letnich, którzy popełnili czyn zagrożony karą przez obowią
zującą ustawę lub którzy przejawiają oznaki demokracji. 

Prawo karne wojskowe reguluje problematykę odpowie
dzialności za tzw. przestępstwa wojskowe, którymi są czyny 
karalne popełnione przez żołnierzy, i związane z pełnieniem 
służby wojskowej, jak też odpowiedzialności żołnierza za po
pełnione przez nich przestępstwaniewojskowe. Przepisy pra
wa karnego wojskowego nie są wyodrębnione w osobnym 
akcie prawnym, lecz zawarte są w „części wojskowej" kodek
su karnego. 

Odrębną dziedziną prawa karnego jest prawo o wykrocze
niach. Określa ono czyny będące wykroczeniami, sankcje 
związane z popełnieniem wykroczenia oraz zasady odpowie
dzialności za wykroczenia. Aktem normatywnym regulują
cym wykroczenia jest kodeks wykroczeń z 20 V 1971r. (Dz. 
U . Nr 12, poz. 114 z późn. zm.),natomiast procedury w spra
wach wykroczeń unormowane są w ustawie z 20 V 1971 r. -
kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 
12, poz. 116 z późn. zm.). 
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od omawianej zasady, np. ustawa z 1946 r. o odpowiedzial
ności karnej za odstępstwo od narodowości polskiej w czasie 
wojny 1939-1945 lub dekret z 1944 r. o wymiarze kary dla 
faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i 
znęcania się nad ludnością cywilna i jeńcami oraz dla zdraj
ców Narodu Polskiego. 

Podstawowym źródłem polskiego prawa karnego jest ko
deks karny - ustawa 6.06.1997r. (Dz. U . Nr 88, poz. 553) z 
moca obowiązująca od 1 IX 1998 r. Kodeks karny składa się 
z trzech zasadniczych części: 1) Części ogólnej, która regu
luje podstawowe zagadnienie prawa karnego. Sa to przede 
wszystkim: zasady odpowiedzialności karnej, formy popeł
niania przestępstwa, reguły obowiązywania ustaw karnych, 
okoliczności wyłączające odpowiedzialność karna, katalog kar 
i zasady ich wymierzania, przedawnienie, zatarcie skazania. 
2) Części szczególnej, która określa poszczególne typy prze
stępstw oraz sankcje karne za ich popełnienie. 

3) Części wojskowej, która zawiera przepisy karne odno
szące się do żołnierzy. 

Kodeks karny choć jest najważniejszym i najobszerniej
szym źródłem prawa karnego w Polsce, to jednak nie jest 
źródłem jedynym. Sa bowiem (nieliczne) ustawy karne szcze
gólne, które zawierają wyłącznie lub prawie wyłącznie prze
pisy z zakresu prawa karnego (np. ustawa karna skarbowa z 
26 X 1971r. tekst jednol. : Dz. U . z 1984r. Nr 32, poz. 103 z 
późn. zm.) oraz ustawy zawierające regulacje z różnych dzie
dzin życia społeczno-gospodarczego, i to zarówno o charak
terze administracyjnym jak też cy wilistycznym. 

Zgodnie z podstawowa zasadą prawa karnego: lex retro non 
agit (prawo nie działa wstecz) nie można nikogo pociągnąć 
do odpowiedzialności karnej za czyn, który nie był przestęp
stwem w chwili jego popełnienia, nawet gdyby późniejsza 
ustawa wprowadziła jego karalność. Art. lk .k . daje wyraz tej 
zasadzie stanowiąc, że odpowiedzialności karnej podlega ten 
tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez 
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. W wypad
ku, gdy skutek przestępny oddalony jest w czasie od bezpo
średniego działania sprawcy, istotne jest ustalenie czasu po
pełnienia przestępstwa. W myśl art. 6 § 1 k.k. czyn zabro
niony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca 
działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. 
W odniesieniu do zagadnienia obowiązywania ustawy karnej 
w czasie istotne jest pytanie, którą ustawę należy stosować w 
sytuacji, gdy w chwili popełnienia przestępstwa. Zgodnie z 
zasadą wyrażoną w art. § 1 k.k. stosuje się ustawę nową, 
czyli tę która obowiązuje w czasie orzekania; jednakże nale
ży stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli po po
pełnieniu przestępstwa, a przed wydaniem wyroku w sprawie 
o to przestępstwo następują zmiany prawa karnego, to stosuje 
się ustawę względniejszą dla sprawcy, a w wypadku ustaw 

jednakowo surowych - ustawę obowiązującą w czasie orzeka
nia. Jeżeli czyn był w chwili jego popełnienia zabroniony pod 
groźbą kary, a ustawa późniejsza karalność tę uchyliła, spraw
ca nie będzie poddany odpowiedzialności karnej: postępowa
nie już wszczęte - należy umorzyć, kara już orzeczona - nie 
podlega wykonaniu, a skazanie ulega zatarciu z mocy prawa. 

Zgodnie z art. 6 § 2 k.k. czyn zabroniony uważa się za 
popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zanie
chał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek 
stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według 
zamiaru sprawcy miał nastąpić. Podstawową zasadą w zakre
sie obowiązywania ustawy w przestrzeni jest zasada teryto-
rialności, według której polską ustawę karną stosuje się do 
sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rze
czypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wod
nym lub powietrznym. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
to obszar powierzchni ziemi wraz z wodami wewnętrznymi 
oraz morskie wody przybrzeżne, a także słup powietrza nad 
tym obszarem i wnętrze ziemi pod nim. Obszar lądowy pań
stwa wyznaczony jest granicami lądowymi, których przebieg 
jest ustalony w traktatach, jakie Polska zawarła z państwami 
sąsiednimi. Natomiast morskie wody przybrzeżne to morskie 
wody wewnętrzne (zatoki i porty) oraz morze terytorialne. 
Morzem terytorialnym jest obszar wód morskich o szeroko
ści 12 mil morskich liczonych od tzw. linii podstawowej, czy
l i najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża. 

Z zasady terytorialności wynika konstatacja, że z punktu 
widzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnio
ne na terytorium państwa polskiego żadnego znaczenia nie 
ma okoliczność, czy jego sprawca jest obywatelem polskim, 
czy też obywatelem innego państwa. Jednakże orzecznictwu 
sądów polskich nie podlegają cudzoziemcy korzystający z 
immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego. 

Polską ustawę karną stosuje się nie tylko do sprawcy, który 
dopuścił się czynu karnego na terytorium państwa polskiego, 
ale także do obywateli polskich, którzy popełnili przestęp
stwo za granicą; chodzi tu o przestępstwo w rozumieniu pol
skiej ustawy karnej. Warunkiem odpowiedzialności za czyn 
popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestęp
stwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego po
pełnienia. Warunek ten nie ma zastosowania do polskiego 
funkcjonariusza publicznego, który pełniąc służbę za granicą 
popełnił tam przestępstwo w związku z wykonywaniem swo
ich funkcji. W razie skazania w Polsce osoby ukaranej za ten 
sam czyn za granicą, sąd polski "Zalicza na poczet orzeczonej 
kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą 
oraz wykonywaną karę, uwzględniając różnice zachodzące 
między tymi karami. W omawianym wypadku mamy do czy
nienia z podwójną odpowiedzialnością karną obywatela pol
skiego za ten sam czyn; jest to odstępstwo od zasady, że ni-
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kogo nie można skazywać ponownie za to samo przestępstwo 
(ne bis in idem). Zagadnienia związane z odpowiedzialnością 
karną za przestępstwa popełniane za granicą normuje kodeks 
karny w rozdz. X I I I , natomiast zagadnienia „przyjęcia i prze
kazania osób skazanych do wykonania wyroku" normuje ko
deks postępowania karnego (k. p. k). Polska jest stroną tzw. 
konwencji berlińskiej z 1978 r. o przekazywaniu osób skaza
nych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w 
państwie, którego są obywatelami (Dz. U . z 1980r., Nr 8). 
Na jej podstawie obywatele polscy skazani w państwach - sy
gnatariuszach konwencji są przekazywani do Polski w celu 
odbycia kary, a obywatele tych państw skazani w Polsce prze
kazywani są w celu odbycia kary do państwa, którego są oby
watelami. 

Ustawę karną polską stosuje się również do cudzoziem
ca, który popełnił za granicą przestępstwo skierowane 
przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, obywate
la polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednost-

ki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Usta
wę karną polską stosuje się w razie popełnienia przestęp
stwa przez cudzoziemca za granicą przestępstwa innego 
niż wymienione powyżej, jeżeli przestępstwo to jest w 
ustawie karnej polskiej zagrożone karą przekraczającą 2 
lata pozbawienia wolności, a sprawca przebywa w Polsce i 
nie postanowiono go wydać. Niezależnie jednak od prze
pisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestęp
stwa, polską ustawę karną stosuje się do cudzoziemców w 
razie popełnienia przez nich przestępstwa ściganych na 
mocy porozumień międzynarodowych. Mamy tu do czy
nienia z tzw. zasadą represji wszechświatowej. Chodzi tu 
o przestępstwa, ściganiem których zainteresowana jest cała 
społeczność międzynarodowa (jak np. ludobójstwo i inne 
zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne, fałszowa
nie pieniędzy, terroryzm międzynarodowy). 

Marian Ciepaj, prawnik, politolog 
prof. w Zakładzie Nauk Humanistycznych IZ 
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na wystawie POLEKO swoje wyroby oferowały firmy z całe
go świata oraz z Polski, zajmujące się urządzeniami, aparatu
rą i technologiami związanymi z ochroną środowiska natural
nego. 

Targi stwarzają okazję do skonfrontowania własnych osią
gnięć z ofertami innych firm działających w tej samej branży, 
a także okazję do prezentacji swoich produktów szerszej pu
bliczności. 

Program wystawy obejmował cztery podstawowe zagad
nienia: 

- technologię, urządzenia i aparaturę do ochrony wód, gle
by i powietrza; 

- aparaturę kontrolno-pomiarowa do pomiaru zanieczysz
czeń, hałasu i wibracji; 

- edukację ekologiczną; 
- nowoczesne technologie energii niekonwencjonalnej. 
Targom towarzyszyło wiele sympozjów i konferencji na

ukowo-technicznych. Równolegle z targami POLEKO odby
wały się także Międzynarodowe Targi Urządzeń Komunal
nych KOMEX, których tematyka związana z funkcjonowa
niem gospodarki komunalnej ośrodków miejskich, nieroze
rwalnie powiązana jest z czystością środowiska. 

Większość wystawców przyjmowała nas życzliwie, niejed
nokrotnie wyjaśniając zasadę działania urządzeń produkowa
nych i wystawianych przez siebie. Miłym zaskoczeniem był 
dla nas moment, gdy niektórzy wystawcy traktowali nas za 
potencjalnych kontrahentów i wyjaśniali wszystkie szczegóły, 
o które pytaliśmy. 

Ponieważ koledzy z IV roku studiów mieli okazję po raz 
pierwszy uczestniczyć w tak wielkiej imprezie, pozwoliłem 

sobie zapytać niektórych jej uczestników o spostrzeżenia z tej 
imprezy: 

Kozicki Stanisław: Po raz pierwszy miałem możliwość 
brać udział w tak wielkiej wystawie. Oglądałem wiele urzą
dzeń, aparatów, a w nich pompy, wentylatory, ogromne 
mieszadła. Widziałem perfekcyjnie działające urządzenia 
pomiarowe, laboratoryjne i techniczne. Do tej pory mia
łem możliwość zetknięcia sie z podobnym oprzyrządowa
niem w laboratoriach naszej uczelni, ale mimo to obejrze
nie bardzo nowoczesnego, a może najnowocześniejszego 
sprzętu wywarło na mnie duże wrażenie i jestem pewien, 
że moi koledzy podzielą ten pogląd. ' _ 

Tomeczek Marek: Chodząc po pawilonach wystawowych 
miałem możliwość zebrania wielu konkretnych materiałów o 
tym co obecnie sie produkuje i za ile. Dzięki tym informacjom 
rozszerzyłem swój zakres wiedzy praktycznej tak bardzo po
trzebnej w dzisiejszej gospodarce rynkowej. 

Gródecki Sławomir: Organizacja wyjazdu na targi była 
bardzo dobra, gdyż nie ograniczała ona nikogo biorącego w 
niej udział, bo każdy mógł zatrzymać sie tam gdzie jego zda
niem znajdowało sie coś interesującego. 

Jania Robert: Chciałbym podziękować osobom, które bez
pośrednio przyczyniły sie do zorganizowania tego wyjazdu 
przygotowując go perfekcyjnie. 

Wyjazd na Międzynarodową Wystawę POLEKO'98 był 
doskonałym uzupełnieniem wiadomości teoretycznych zdo
bytych na uczelni, a zarazem chwilą wytchnienia od codzien
nych spraw. 

Krzysztof Dawid 
Sekretarz KN „ SKRUBER " 
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Publikacje 

• J~~B W Oficynie Wydawniczej Po-
^^^^^^ H U litechniki Opolskiej w roku 1998 

WM U ukazały się następujące pozycje 
^ ™ dostępne (także w formie sprze-

H^^^P O F I C Y N A d a ż y wysyłkowej)w księgarni 
WYDAWNICZA technicznej znajdującej się w 

„Lipsku" - (siedziba WEiA) 
oraz punktach sprzedaży w budynku głównym i na Wydziale 
Budownictwa. 

SKRYPTY 

1. MARIAN LUKANISZYN; - Skrypt -204 „Zbiór zadań z 
maszyn elektrycznych dla studentów studiów zaocznych" 
(wyd. I . ) , format B5, 97 str., cena 4 zt. 

2. JERZY SKUBIS, JÓZEF KĘDZIA, BARBARA K U 
CHARSKA; - Skrypt - 205 „Laboratorium techniki wyso
kich napięć" format B5, 159 str., cena 8 zł. 

3. GRZEGORZ GASIAK; - Skrypt - 206 „Metody nume
ryczne w mechanice cz. II.(Metoda elementów brzego
wych), format B5, 179 str., cena 9 zł. 

4. LEON TRONIEWSKI; - Skrypt - 207 „Hoblerowskie uję
cie ruchu masy" (wyd. I I . ) , formatB5, 192 str., cena 9.60 
zł. 

5. MARIAN CIEPAJ;- Skrypt - 208 „Podstawy wiedzy o pra-
wie"( wyd. I I I poprawione ), format B5, 414 str., cena 
20.60 zł. 

6. MARIAN A. PARTYKA; - Skrypt - 209 „Wybrane zagad
nienia logiki i heurystyki w metodologii projektowania -
ćwiczenia metodyczne" wyd. I I . zmienione i rozszerzo
ne., format B5, 225 str. cena 10,50 zł. 

7. JÓZEF SZYMCZAK; - Skrypt - 210 „Ćwiczenia labora
toryjne z matematyki na bazie programu Derive"(dla stu
dentów kierunków politechnicznych), format B5, 75 str., 
cena 3.60 zł. 

8. JÓZEF KĘDZIA, JERZY SKUBIS, ANDRZEJ WLÓ-
CZYK, STEFAN WOLNY; - Skrypt - 211 „Laboratorium 
materiałoznawstwa elektrycznego"., format B5, 203 str., 
cena 10,30 zł. 

9. JAN KUBIK; - Skrypt -212 „Mechanika materiałów\ , for
mat B5, 204 str., cena 10 zł. 

STUDIA I MONOGRAFIE 

1. TADEUSZ CHMIELEWSKI, ZBIGNIEW ZEMBATY; -
SiM z.97, „Dynamikabudowli formatB5, 309str. ,cena 
11.30 zł. 

2. JERZY SKUBIS; - SiM z.99 „Emisja akustyczna w bada
niach izolacji urządzeń elektroenergetycznych"., format 
B5, 240 str.,cena 12.60zł. 

3. WŁODZIMIERZ KOTOWSKI, LECH NOWICKI, MA
REK STELMACHOWSKI, STANISŁAW WITCZAK, 
STEFANIA ZAMOROWSKA-BIERNACIK; - SiM z. 100 
„Synteza CO + C 0 2 + H 2 w suspensji katalizatora do 
metanolu wraz z inżynierią przemysłowego reaktora"., for
mat B5, 221 str., cena 10.30zł. 

4. KRZYSZTOF J. LATAWIEC; - SiM z. 102 „Contribu-
tions to Advanced Control and Estimation for Linear 
Discrete - Time M I M O Systems "., format B5, 150 str., 
cena 6.80 zł. 

5. JERZY SKUBIS; „Wybrane zagadnienia z techniki i dia
gnostyki wysokonapięciowej"., format B5, 271 str, cena 
12.20 zł. 

6. IGOR Z. ZUBRZYCKI; - SiM z. 103 „Adipokinetic pepti-
des - NMR and molecular modelling study"., format B5, 
183 str., cena 8.50 zł. 

7. EWA GRACZYŃSKA; SiM z. 101 „Operators on varie-
ties"., format B5 cena 5,70 zł. 

8. TADEUSZ ŁAGODA, EWALD MACHA - SiM z. 104 
„Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i kon
strukcji cz. I I I UOGÓLNIENIE ENERGETYCZNYCH 
KRYTERIÓW WIELOOSIOWEGO ZMĘCZENIA CY
KLICZNEGO NA ZAKRES OBCIĄŻEŃ LOSOWYCH., 
format B5, 196 str., cena 9 zł. 

ZESZYTY NAUKOWE 

1. Praca zbiorowa - ZN-232 Inżynieria Środowiska z. 1, 
format B5, 78 str., cena 2.40 zł. 

2. Praca zbiorowa - ZN-237 Nauki Społeczne z. 46 „Tura
wa' 97, formar B5, 223 str., cena 8 zł. 

3. Praca zbiorowa - ZN-239 Budownictwo z. 42, format B5, 
187str., cena 8.30 zł. 

4. Praca zbiorowa - ZN-241 Mechanika z. 56 „Zakład sa
mochodów". , format B5, 68 str., cena 3.20 zł. 

5. Praca zbiorowa - ZN-243 Nauki Społeczne z.47. Prace 
Studenckich Kół Naukowych. „Etyka w biznesie"., for
mat B5, 140 str., cena 6.50 zł. 

6. Praca zbiorowa - ZN-242 Elektryka z. 46. „VI Forum 
Energetyków"., formatB5, 451 str., cena 19.30zł. 

7. Praca zbiorowa - ZN-238 Budownictwo z. 43. „Sesja 
Młodych Pracowników Naukowych"., format B5, 168 
str, cena 7.30 zł. 

8. Praca zbiorowa - ZN-244 Elektryka z. 47, format B5, 
150 str, cena 6.80 zł. 

9. Praca zbiorowa - ZN -247 Fizyka z. 21, format B5, 104 
str., cena 4,50zł 

10. Praca zbiorowa -ZN 246 Mechanika z.57. „Metody oce
ny struktury oraz własności materiałów i wyrobów" XI I I 
Międzynarodowe Sympozjum Ostrava-Komorni Lhotka., 
format B5, 224 str., cena 10,40 zł. 

U. Praca zbiorowa -ZN -248 Wychowanie Fizyczne i Fizjote
rapia z.I., format B5, 75 str., cena 3,30zł. 
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Dyrektor administracyjny informuje... 

• Koniec minionego roku zakończył się świetnym akordem 
finansowym dla Uczelni, który zwiększył potencjał bazy dy
daktycznej uczelni. Tuż przed świętami (21 grudnia) JM Rek
tor podpisał w Urzędzie Rejonowym w Opolu - a była to 
bodaj ostatnia decyzja nieistniejącego już dziś urzędu - akt 
notarialny, na mocy którego Politechnika Opolska stała się 
właścicielem obiektu przy ul. Waryńskiego, stanowiącego sie
dzibę Instytutu Zarządzania , za kwotę 10 tys. zł. W ten spo
sób wszystkie nieruchomości będące w użytkowaniu uczelni 
stały się jej własnością. 

• Także w grudniu, dzięki żmudnym i długotrwałym zabie
gom, głównie prorektora Bolesława Dobrowolskiego, uzy
skaliśmy pieniądze, które pozwolą na zakończenie monito
ringu przeciwpożarowego akademików. Prace - po wcześniej
szym wyłonieniu w drodze przetargu głównego wykonawcy -
winny zostać zakończone w I połowie bieżącego roku. Po ich 
pomyślnym finale, jako jedyna w rejonie południowym uczel
nia posiadać będziemy domy studenta spełniające normy prze
ciwpożarowe 

• W tym miejscu moje informacje zmienią się niemal w kro
nikę kryminalną. Padliśmy bowiem ofiarą oszusta, a rzecz 
dotyczy działalności uczelni w sferze socjalnej. Jak bywa to 
w zwyczaju, zakupione zostały dla pracowników uczelni bi
lety na imprezę kulturalną, na kwotę 2 500 zł. Jakież było 
zdziwienie wielbicieli operetki, którzy po przybyciu na spek
takl do teatru J. Kochanowskiego zastali drzwi zamknięte na 
głucho. Okazało się, że agent sprzedający bilety - a robił to 
przez 6 lat w sposób pozostający bez zarzutu - tym razem 
wziął pieniądze i odszedł w przysłowiową siną dal. Stał się w 
tym czasie „bohaterem" lokalnej prasy, kiedy okazało się, że 
jego zaległości wobec klientów i instytucji sięgają kwoty 60 
000 PLN. Nasz działacz kulturalny złożony niemocą aktual
nie przebywa na chorobowym. Mimo to nakazałem wszczę
cie przeciwko niemu działań egzekucyjnych mających na celu 
odzyskanie wspomnianej kwoty wraz z odsetkami. Oczywi
ście, pracownikom, którzy zamierzali obejrzeć feralne przed
stawienie zwrócone zostały pieniądze. 

• 10 stycznia br. odbył się Filharmonii Opolskiej bal sportu, 
w czasie którego nastąpiło rozstrzygnięcie plebiscytu prze
prowadzonego przez NTO na najlepszego trenera i sportowca 
Opolszczyzny 1998 roku. Przy wspaniałej gali, której nie 
powstydziłoby się hollywoodzkie wręczanie Oskarów, przy 
udziale wszystkich (aktualnych i byłych) lokalnych notabli 
ogłoszono wyniki. Jak się okazało uczelniane środowisko, 

czyli AZS poszczycić może się dużymi osiągnięciami, co -
nie trzeba chyba dodawać - stanowi świetną promocję naszych 
szkół wyższych. Otóż V miejsce wśród trenerów przypadło 
panu Zbigniewowi Zagórowskiemu, prowadzącemu Migo
wą drużynę AZS Coroplast Opole. Miarą jego oddania dla 
spraw opolskiego sportu akademickiego jest anegdota przy
toczona przez obecną na uroczystości małżonkę panią Agatę 
Zagórowską (skądinąd zastępcę dyrektora Instytutu Zarzą
dzania). Otóż , kilka lat wcześniej, spacerując z kilkuletnią 
wówczas córeczką, gdy zauważyły zbliżającą się grupę stu
dentek w towarzystwie swojego trenera - dziecko stwierdziło 
- popatrz mamusiu idzie tato ze swoimi dziewczynami. 
Wspomnienie to wywołało salwę śmiechu, lecz nasuwa 
się także wniosek oczywisty - tam gdzie nie ma pasji, nie 
ma dobrych wyników. 

Kolejny sukces to zajęcie I I I miejsca przez Edwarda Fa-
ciejewa - trenera dżudoczek. 

Wśród 10 najlepszych sportowców dwóch to członkinie 
AZS , są to dżudoczki Jolanta Wojnarowicz i Agata Mróz. 
Fakt ten odbił się echem po całym regionie, a pokłosiem jego 
jest spotkanie dla gwiazd sportu zorganizowane przez prezy
denta miasta Leszka Pogana z udziałem prezesa AZS w opol
skim ratuszu. Odbyło się ono po meczu I-ligowej drużyny i 
miało na celu promocję sportu, wśród potencjalnych sponso
rów. O jego wynikach poinformuję w kolejnym numerze WU. 

• Wprowadzenie w życie nowych przepisów o powszech
nych ubezpieczeniach emerytalnych było powodem koniecz
ności złożenia przez wszystkich pracowników niezbędnych 
danych w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych. Mam świadomość, 
że było to powodem pewnego niezadowolenia zwłaszcza pra
cowników pracujących poza budynkiem głównym - lecz była 
to akcja jednorazowa, i jak sądzę, dzięki sprawności pań z 
działu - niezbyt dokuczliwa. 

• Do grona sponsorów naszej uczelni zalicza się firma Klu-
di Armaturen, która przekazała kwotę 5 000 zł. Samorząd 
Studencki z tytułu rozliczeń prowizyjnych za ubezpieczenia 
studenckie otrzymał z PZU 22 000 zł. Stałym naszym part
nerem są także Zakłady Instal, które w najbliższym czasie 
przekażą uczelni zawory typu Danfos o wartości 10 tys. zł. 

• Kończąc, pragnę podziękować wszystkim - instytucjom i 
osobom współpracującym z uczelnią, które na ręce dyrekto
ra administracyjnego przesłali (a było ich ponad 100) życze
nia świąteczne i noworoczne. 
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N O W O Ś C I 

W Bibliotece Głównej 
1. Wesołowski Krzysztof: Systemy radiokomunikacji ruchomej.- Warszawa: WKiŁ, 1998.- 350 s. Sygnatura: 95774 Cz 

Systemy 
radiokomunikacji 

ruchomej 

(^Radiokomunikacja ruchoma jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów współ
czesnej telekomunikacji. Systemy radiokomunikacji ruchomej, początkowo stosowane jedynie przez 
specjalistyczne służby, stały się praktycznie przedmiotem powszechnego użytku. Książka ta stara się 
przybliżyć tę problematykę zarówno w zakresie jej podstaw teoretycznych jak i przez omówienie 
przykładów systemów radiokomunikacji ruchomej i ich standardów. Czytelnik znajdzie w niej: 

- niezbędne podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, 
- opis własności kanałów transmisyjnych spotykanych w systemach radiokomunikacji ruchomej, 
- zasady projektowania takich systemów, 
- opis systemu pierwszej generacji NMT eksploatowanego w Polsce, 
- szczegółowe omówienie struktury i zasad działania systemów drugiej generacji: GSM i 
IS-95, 
- opis wielu innych systemów RR takich jak: systemy telefonii bezprzewodowej (np.DECT), syste

my 'rankingowe, wywoławcze, satelitarnej radiokomunikacji osobistej, 
- zastosowanie technik radiokomunikacji ruchomej do realizacji bezprzewodowej pętli abonenckiej, 
- perspektywy rozwoju przyszłych systemów radiokomunikacji ruchomej.(,,) (z okładki) 

Podstawy rehabilitacji i medycyny fizykalnej/ [aut.] Susan J.Garrison [i in.] . 
Sygnatura: 95651 Cz 

Warszawa: W L PZWL, 1997.- 440 s. 

(") Książka właściwie dla każdego - uczniów średnich szkół medycznych, słuchaczy podyplomo
wych studiów zawodowych, studentów medycyny, rehabilitantów, lekarzy. Niezwykłym walorem tej 
książki jest zgromadzenie w jednym tekście informacji dotyczących rehabilitacji osób po amputacji 
kończyn, po udarze mózgowym, po urazach rdzenia, w przewlekłych chorobach neurologicznych, 
schorzeniach sercowo-naczyniowych i chorobach nowotworowych. 

Omówiono ostre i przewlekłe zespoły bólowe, następstwa długotrwałego unieruchomienia i zmia
ny troficzne skóry. 

Przedstawiono schorzenia wieku dziecięcego oraz wieku podeszłego wymagające rehabilitacji, 
ale także urazy i uszkodzenia sportowe. 

Publikacja jest tłumaczeniem podręcznika napisanego przez zespół doświadczonych klinicystów 
amerykańskich.(,,) (z okładki) 

Czyżewski Andrzej: Dźwięk cyfrowy. Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania. 
1998.- 539 s. Sygnatura: 95772 Cz 

Dźwięk cyfrowy 
:«-.«;?•:<• ?.?i><™^*.™ 

Warszawa: EXIT, 

(") Niniejsza praca zawiera materiał należący do interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest 
współczesna inżynieria dźwięku. [...]Książka dotyczy zagadnień związanych z pozyskiwaniem sy
gnału fonicznego i postaci cyfrowej, jego rejestracją, transmisją, kodowaniem i przetwarzaniem. 
Można więc będzie znaleźć w tej pracy zarówno wiadomości o charakterze podstawowym, jak i 
zagadnienia znacznie bardziej zaawansowane, ukazujące stan współczesnej technologii cyfrowego 
przekazu fonicznego. 

Jeden z rozdziałów został w całości poświęcony nowatorskim zastosowaniom metod obliczenio
wych z dziedziny sztucznej inteligencji do przetwarzania sygnału fonicznego. Rozważania przedsta
wione w tym rozdziale zostały poprzedzone wprowadzeniem w dziedzinę sieci neuronowych, logiki 
rozmytej i zbiorów przybliżonych. 

Końcowa część pracy została poświęcona metodom cyfrowej rejestracji sygnałów oraz sterowaniu 
urządzeniami fonicznymi, problematyce automatyzacji stołów reżyserskich, cyfrowemu montażowi nagrań i innym zagadnie
niom, które składają się na współczesną technologię nagrań. W ostatnim rozdziale omówiono zagadnienia związane z cyfrową 
syntezą dźwięku. 

Książka stanowi jedyne, jak do tej pory na polskim rynku wydawniczym, kompendium wiedzy na temat podstaw teoretycz
nych i zastosowań dźwięku cyfrowego w multimediach, telekomunikacji i w technice studyjnej.(,,) (z Wprowadzenia) 

Opracowały: Barbara Oleksowicz i Małgorzata Wach 



Przedświąteczne spotkanie z JM Rektorem 

LJ 


