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Felieton osobny
�Biologowie nie kwapi¹ siê do u¿ywania s³owa mi³o�æ, jakby

odzwierciedla³o ono jedynie jaki� romantyzm, uwarunkowany kul-
turowo. Tymczasem mi³o�æ jest faktem biologicznym. Zwi¹zane z
ni¹ subiektywne, emocjonalne rado�ci i cierpienia s¹ mo¿e g³êbo-
ko ukryte i tajemnicze, a przez to trudno dostêpne dla badañ na-
ukowych, ale zewnêtrzne znaki mi³o�ci i zwi¹zane z ni¹ dzia³ania
daj¹ siê ³atwo obserwowaæ; nie istnieje wiêc powód, dla którego nie
mo¿na by ich badaæ, tak jak bada siê ka¿dy inny rodzaj zachowa-
nia.� Tyle Desmond Morris � zoolog ze specjalno�ci¹ etologa w
�Zachowaniach intymnych�.

A nam dane by³o uczestniczyæ w narodzinach mi³o�ci. Wczesny
sobotni wieczór. Zamiast typowej strzelaniny, kolejnego �bonda�
czy �wyciskacza ³ez� ogl¹damy �Co siê wydarzy³o w Madison Co-
unty�*. Zdarzy³o siê wszystko i nic. Przez kilka dni dwoje dojrza-
³ych ludzi musia³o prze¿yæ tak wiele, by wra¿eñ i wzruszeñ star-
czy³o na resztê ¿ycia.

Znany fotograf (w tej roli Clint Eastwood) przybywa do ma³ego
miasteczka w stanie Iowa, by wype³niæ kolejne zlecenie. I tu spoty-
ka przeznaczon¹ mu kobietê, Franceskê (Meryl Streep), z pocho-
dzenia W³oszkê, któr¹ koleje losu rzuci³y na g³êbok¹ amerykañsk¹
prowincjê.

Tych dwoje, tak przecie¿ ró¿nych ludzi, po³¹czy³ wspólny jêzyk
wra¿liwo�ci, który zezwala obcym na nawi¹zanie intymnej wiêzi.
Mê¿czyzna �po przej�ciach�, szukaj¹cy mocnych doznañ, wolny od
konwenansów obie¿y�wiat oraz kobieta � �kura domowa�, oddaj¹-
ca siê rutynowym zajêciom na farmie � odnajduj¹ siê bez trudu.

Kochankowie, przekonani o uczuciu, które po³¹czy³o ich z ma-
gnetyczn¹ si³¹, jednak postanawiaj¹ siê rozstaæ. Tak naprawdê nie-
istotne s¹ powody zewnêtrzne, jakkolwiek by³yby one wa¿ne dla
innych. Istotê tej decyzji stanowi przekonanie, ¿e nale¿y byæ wier-
nym przede wszystkim sobie. Postêpuj¹c wbrew wewnêtrznym
uznanym warto�ciom, sprzeniewierza siê swemu �ja�. A wtedy
i mi³o�æ nie ma racji bytu � bo nie ma ju¿ tych ludzi, którzy siê
pokochali.

Film, jak palimpsest, ujawnia ukryte g³êboko znaczenie, staje
siê prawie przypowie�ci¹ na temat istoty cz³owieczego bytu, a tak-
¿e wskazówk¹ dla doros³ych dzieci filmowej Franceski, które, zg³ê-
biwszy pamiêtnik matki, zyskuj¹ odwagê, by ¿yæ �po swojemu�,
odpowiedzialnie � nawet za wysok¹ cenê.

MADA

* �Co siê wydarzy³o w Madison County� (The Bridges of Madi-
son County), re¿. Clint Eastwood.

Odlewnicy w parlamencieOdlewnicy w parlamencieOdlewnicy w parlamencieOdlewnicy w parlamencieOdlewnicy w parlamencie
z profesorem Józefem S. Suchym o spotkaniu
na Wiejskiej rozmawia Marianna Drzyzga

� 16 marca w sali plenarnej Senatu RP odby³o siê spotkanie
przedstawicieli polskich przedsiêbiorstw , produkuj¹cych czê�ci
maszyn i urz¹dzeñ metodami odlewniczymi, z zespo³em posel-
skim, zajmuj¹cym siê t¹ problematyk¹. Sk¹d pomys³ takiego
spotkania i jaki postawiono przed nim cel?

Józef S. Suchy: Od kilku lat organizacje i osoby, zwi¹zane z
odlewnictwem, budowa³y strukturê tego przemys³u na wzór za-
chodnioeuropejski: postulowali�my jego samodzielno�æ, zastana-
wiali�my siê nad form¹ w³asno�ci oraz opracowywali�my strate-
giê rozwoju bran¿y. Do tych dzia³añ w³¹czy³a siê grupa pos³ów
(zawodowo zwi¹zanych z odlewnictwem), którzy zawi¹zali o�mio-
osobowy zespó³ na czele z Józefem Górnym jako przewodnicz¹-
cym. Celem spotkania na Wiejskiej by³o wskazanie przedstawi-
cielom w³adzy ustawodawczej i wykonawczej strategii pañstwa w
stosunku do przedsiêbiorstw produkuj¹cych odlewy. W zebra-
niu, oprócz przedstawicieli z bran¿y, uczestniczyli: marsza³ek
Sejmu M. P³a¿yñski, wicepremier J. Tomaszewski, minister skar-
bu E. W¹sacz, minister ochrony �rodowiska J. Szyszko, prze-
wodnicz¹cy Komisji Gospodarki pose³ Z. Kaniewski, przewod-
nicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej senator K. Kleina.

Nie ukrywam, ¿e podczas rozmów mieli�my w zanadrzu wie-
ki atut i powód do dumy, gdy¿ reprezentanci polskiego przemy-
s³u odlewniczego � jako jedyni ze �rodkowo-wschodniej Europy
� zostali przyjêci do CAEF.

� Przedstawi³ Pan referat na tym spotkaniu, czego on dotyczy³?
J.S. Przede wszystkim omawia³em problemy, które maj¹ istot-

ne znaczenie dla przysz³o�ci polskiego przemys³u odlewniczego,
a których rozwi¹zanie wymaga wsparcia oraz zaanga¿owania pol-
skich parlamentarzystów i przedstawicieli rz¹du. Najistotniejsz¹
spraw¹ jest wydzielenie grupy przedsiêbiorstw odlewniczych
wraz z zapleczem naukowym i wdro¿eniowym jako samodziel-
nego sektora przemys³u, gdy¿ do tej pory odlewnictwo � jako
dziedzina interdyscyplinarna - takim nie jest. Wynika to z daw-
nego sposobu traktowania wiêkszo�ci zak³adów odlewniczych
jako czê�ci wiêkszych przedsiêbiorstw. Wspólne dla tych zak³a-
dów problemy techniczne, marketingowe, ekologiczne, kapita³o-
we, a nawet socjalne s¹ dowodem na to, by tworzy³y spójny, do-
brze zorganizowany sektor, który nale¿y obj¹æ procesami prywa-
tyzacyjnymi. Wyodrêbnienie nowego sektora gospodarki pozwo-
li na przeprowadzenie specjalizacji przedsiêbiorstw, na ich inte-
gracjê z klientami, na sprawne monitorowanie bran¿y i na wpro-
wadzanie nowoczesnych technologii � tak jak siê to dzieje na
Zachodzie. Chcia³bym podkre�liæ wagê spotkania, o którym roz-
mawiamy. Bardzo rzadko, nie tylko w Polsce, zdarza siê, ¿eby
przedstawiciele rz¹du i parlamentu rozmawiali nie o problemach
makrogospodarczych, a o sprawach jednego sektora. Dlatego jako
prezydent CIATF-u wrêczy³em marsza³kowi Maciejowi. P³a¿yñ-
skiemu statuetkê, któr¹ stowarzyszenie honoruje szczególne dzia-
³ania na rzecz odlewnictwa .

� Wspomnia³ Pan o przyjêciu reprezentacji polskiego prze-
mys³u odlewniczego do CAEF. Proszê o wyja�nienie, co to jest
CAEF?

J.S. : Jest to organizacja, dzia³aj¹ca w Unii Europejskiej, zrze-
szaj¹ca zwi¹zki producentów odlewów z 14 krajów europejskich,
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Z prac Senatu

21 stycznia odby³o siê
pierwsze w 1999 r. posiedze-
nie Senatu Politechniki Opol-
skiej. Rektor, prof. Józef S.
Suchy, przedstawi³ wyniki
wyborów uzupe³niaj¹cych do
Senatu w grupie nauczycieli
akademickich nie bêd¹cych
profesorami i doktorami habi-
litowanymi. W miejsce mgra
Bogdana Tkaczeckiego wy-
brany zosta³ dr Krzysztof

Malik z Instytutu Zarz¹dzania.
Nastêpnie JM Rektor poinformowa³ o wynikach wyborów,

przeprowadzonych w grudniu ubieg³ego roku na Wydziale
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w zwi¹zku z przemia-
nowaniem tej jednostki z instytutu w wydzia³. W ich wyniku
wybrana zosta³a Rada Wydzia³u WFiF oraz w³adze dziekañ-
skie w nastêpuj¹cym sk³adzie:

� dziekan � dr Józef Wojnar,
� prodziekan ds. nauki � prof. dr hab. n. med. Jan

Urbañczyk,
� prodziekan ds. studenckich � mgr Pawe³ Czerepok.

Z kolei g³os zabra³ przewodnicz¹cy senackiej Komisji Sta-
tutowej, prof. Tadeusz Górecki. Powiadomi³ on Senat o na-
des³aniu przez MEN kilkudziesiêciu uwag do uchwalonego w
pa�dzierniku 1998 r. Statutu Politechniki Opolskiej. Ponie-
wa¿ wi¹¿e siê to z konieczno�ci¹ wprowadzenia i przeg³oso-
wania poprawek, konieczne sta³o siê zwo³anie kolejnego po-
siedzenia Senatu w lutym. Prof. T. Górecki omówi³ popraw-
ki zg³oszone przez ministerstwo, koncentruj¹c siê na punk-
tach dotycz¹cych zatrudniania adiunktów w Uczelni, upraw-
nieniach studentów do opiniowania kandydatów na prorekto-
ra ds. studenckich oraz kwestii tworzenia dydaktycznych punk-
tów zamiejscowych.

W bloku spraw osobowych Senat:
� wyrazi³ zgodê na wyst¹pienie rektora do MEN z wnio-

skiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczaj-
nego w PO � prof. dra hab. in¿. Jerzego Skubisa
(WEiA),

� wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie zatrudnienia na stanowi-
sku adiunkta � dr Hannie �ciêgosz (IMFiCh),

� odwo³a³ ze stanowiska dyrektora administracyjnego �
mgra Wies³awa Henzlera.

Niemal w ostatniej chwili do porz¹dku obrad wp³ynê³y dwie
sprawy dydaktyczne, które omówi³ prorektor ds. dydaktycz-
nych i studenckich prof. Boles³aw Dobrowolski. Po przepro-
wadzonej dyskusji Senat wyrazi³ zgodê na:

� zmianê na Wydziale Mechanicznym planów studiów
dziennych i zaocznych na kierunku in¿ynieria �rodowi-
ska, dotycz¹c¹ zamiany æwiczeñ laboratoryjnych z
przedmiotu biochemia i mikrobiologia na zajêcia se-
minaryjne o równowa¿nej liczbie godzin,

� uruchomienie uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich
dziennych dla in¿ynierów oraz uzupe³niaj¹cych studiów
magisterskich zaocznych dla licencjatów na kierunku
zarz¹dzanie i marketing od 15 lutego 1999 r.

W sprawach finansowych krótk¹ informacjê nt. noweliza-
cji systemu ekonomiczno-finansowego przedstawi³ dr
Zygmunt Kasperski. Poinformowa³ o opracowaniu pro-
jektu podzia³u �rodków dla jednostek, który zostanie
przedstawiony Senatowi do zatwierdzenia na lutowym
posiedzeniu.

Dyrektor administracyjny mgr Wies³aw Henzler, mówi¹c
o dzia³alno�ci remontowej w Uczelni, zwraca³ uwagê na brak
�rodków w funduszu remontowym na 1999 r., chocia¿ po-
trzeby uczelni w tej materii s¹ ogromne.

JM Rektor poinformowa³, ¿e prof. Andrzej Gawdzik, pra-
cownik Katedry Urz¹dzeñ dla Przemys³u Spo¿ywczego
i Ochrony �rodowiska (WM), zosta³ dyrektorem Instytutu
Ciê¿kiej Syntezy Organicznej �BLACHOWNIA� w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu.

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu, dziewiêtnaste w kaden-
cji, odby³o siê 24 lutego 1999 r. i zosta³o zwo³ane ze wzglêdu
na konieczno�æ pilnego zatwierdzenia poprawek, wniesionych
przez MEN do Statutu PO, oraz przyjêcia nowelizacji syste-
mu ekonomiczno-finansowego. Senat rozpatrzy³ ponadto kil-
ka innych punktów, które  zg³oszono do porz¹dku obrad.

Obrady rozpocz¹³ JM Rektor prof. Józef S. Suchy, który
zapozna³ zebranych z tre�ci¹ pisma, wystosowanego przez
w³adze powiatowe, gminne i miejskie Prudnika, dotycz¹cego
utworzenia w tym mie�cie kolejnego punktu dydaktycznego
PO. Podkre�li³, ¿e miasto posiada jedn¹ z najnowocze�niej-
szych oczyszczalni �cieków w Polsce z bogatym zapleczem
laboratoryjnym, co stwarza znakomite warunki do urucho-
mienia tam kszta³cenia na kierunku in¿ynieria �rodowiska.
Senat odniós³ siê pozytywnie do oferty w³adz Prudnika i wy-
razi³ zgodê na utworzenie punktu dydaktycznego PO.

Przewodnicz¹cy Senackiej Komisji Statutowej, prof. Ta-
deusz Górecki, przystêpuj¹c do omawiania poprawek do Sta-
tutu PO, poprosi³ Senat o wyra¿enie zgody na ca³o�ciowe ich
przeg³osowanie. Jedynym wyj¹tkiem by³o odrêbne g³osowa-
nie, które usankcjonowa³o zapis o utworzeniu na wydzia³ach
stanowiska prodziekana ds. administracyjnych, a w instytu-
tach dwóch zastêpców dyrektora. Poprawiony Statut zosta³
uchwalony jednog³o�nie.

W bloku spraw osobowych rektor wrêczy³ mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego w PO � prof. drowi hab.
in¿. Jerzemu Skubisowi, a Senat:

� pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego w PO, na czas nie-
okre�lony:
� dra hab. in¿. Wojciecha Anigacza (WB),
� dra hab. in¿. Ernesta Mendreli (WEiA),

� wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie zatrudnienia na stanowi-
sku adiunkta � dr in¿. Ma³gorzaty Kaliczyñskiej
(WEiA),

� wyrazi³ zgodê na dokooptowanie do sk³adu senackiej
Komisji ds. Bud¿etu i Finansów
� dra in¿. Stefana Michalskiego (WEiA).

W sprawach dydaktycznych Senat wyrazi³ zgodê na drob-
ne zmiany w siatkach magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych
zaocznych na kierunku: elektrotechnika, specjalno�æ: syste-
my telekomunikacyjne.



WIADOMO�CI UCZELNIANE 5(76) luty�marzec 1999 5

Z kalendarza  rektora

Z KALENDARZA REKTORA

Nastêpnie na wniosek rektora Senat ratyfikowa³ zasady
systemu punktowego w elastycznym systemie studiów trzy-
stopniowych, zawarte na Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych w Gdyni, w dniu 28.01.1999 r. Wdro-
¿enie w ¿ycie owych zasad ma w przysz³o�ci podnie�æ jako�æ
studiów oraz stworzyæ studentom warunki do studiowania
poza macierzyst¹ uczelni¹.

Kolejnym punktem obrad by³o zatwierdzenie nowelizacji
systemu ekonomiczno-finansowego Politechniki Opolskiej.

n 26.01. w sali Senatu odby³o siê posiedzenie Forum Akade-
micko-Gospodarczego �l¹ska Opolskiego.

n 3.02. na zaproszenie prezesa zarz¹du Brunona Bartkie-
wicza rektor go�ci³ na uroczysto�ci 10-lecia dzia³alno�ci Ban-
ku �l¹skiego. Impreza mia³a miejsce w opolskiej filharmo-
nii, a u�wietni³ j¹ koncert Wielkiej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia, dyrygowa³ Antoni Wit.

n 5.02. prof. J. S. Suchy w Teatrze im. Jana Kochanowskie-
go uczestniczy³ w uroczysto�ci wrêczenia statuetki �Z³ota
Spinka� zas³u¿onym opolanom. Pomys³odawc¹ i fundatorem
nagrody jest Nowa Trybuna Opolska.

n 10.02. rektor wzi¹³ udzia³ w zebraniu cz³onków ko³a STOP
przy Politechnice Opolskiej, a nastêpnie spotka³ siê z woje-
wod¹ Adamem Pêzio³em.

n 13.02.Regionalna Izba Gospodarcza oraz Kapitu³a Laurów
zaprosi³y rektora do Górno�l¹skiego Centrum Kultury w Ka-
towicach na uroczysto�æ wrêczenia Laurów Umiejêtno�ci i
Kompetencji�98. Laureatem Platynowego Lauru zosta³ pre-
mier Jerzy Buzek.

n 15.02. Agencja Rozwoju Opolszczyzny zorganizowa³a
szkolenie na temat tzw. V ramowego programu badañ i roz-
woju technologicznego Unii Europejskiej, które odby³o siê w
Edenie. Prof. J. S. Suchy uczestniczy³ w spotkaniu.

n 19.02. na spotkaniu Forum Dialogu - Opolszczyzna XXI
omawiano stan reformy s³u¿by zdrowia w naszym regionie,
w spotkaniu uczestniczy³ rektor.

n 1.03. prezes �Odlewni Polskich� S.A. Bogus³aw Pe-
czela zaprosi³ prof. J. S. Suchego do Kielc na spotkanie z
grup¹ parlamentarzystów, którego tematem by³y zmiany
systemowe w bran¿y odlewniczej, programy dzia³añ, po-
zwalaj¹cych na w³¹czenie polskiego odlewnictwa w struk-
tury gospodarki europejskiej, mo¿liwo�ci wykorzystania
funduszy z UE, przeznaczonych na wspomo¿enie restruk-
turyzacji. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Andrzej Chro-
nowski wicemarsza³ek Senatu RP, Józef Górny pose³, wi-
ceprzewodnicz¹cy sejmowej Komisji Ochrony �rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le�nictwa oraz pose³ Jacek Twor-
kowski. Go�cie mieli okazjê zwiedziæ odlewniê w Stara-
chowicach.

n 2.03. rektor bra³ udzia³ w spotkaniu Prezydium Zarz¹du
G³ównego STOP w Krakowie.

n 3.03. w sali Senatu rektor spotka³ siê z cz³onkami za-
rz¹du AZS.

n 4.03. na zaproszenie marsza³ka województwa opolskiego
Stanis³awa Ja³owieckiego rektor uczestniczy³ w uroczysto-
�ci podpisania listu intencyjnego, dotycz¹cego wspó³pracy
miêdzy naszym województwem a Galicj¹ w Hiszpanii. Ze
strony hiszpañskiej list podpisywa³ prezydent Galicji Manuel
Fraga Iribarne.

n 10.03. na Uniwersytecie Opolskim godno�æ doktora hono-
ris causa otrzymali Wojciech Kilar i Tadeusz Ró¿ewicz.
Prof. J. S. Suchy wzi¹³ udzia³ w uroczystej laudacji.

md

Towarzyszy³a temu bardzo burzliwa dyskusja, w trakcie któ-
rej pe³nomocnik rektora ds. decentralizacji, dr Zygmunt Ka-
sperski, stara³ siê wyja�niaæ wszelkie w¹tpliwo�ci.

W dalszej czê�ci posiedzenia Senat wyrazi³ zgodê na przy-
jêcie darowizny w postaci oprogramowania do zarz¹dzania
zasobami przedsiêbiorstw produkcyjnych - Perfect-Ekspert,
a rektor omówi³ najwa¿niejsze za³o¿enia ministerialnego pro-
jektu nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym.

Przemys³aw Burtny
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Wywiad z�

Od 24 do 27 lutego we wroc³awskiej Hali Ludowej odby-
wa³y siê V Dolno�l¹skie Prezentacje Edukacyjne TARED�99.
Politechnikê Opolsk¹ reprezentowa³y Maria Zieliñska i Ewa
Przystajko, które niezmordowanie dzieli³y siê swoj¹ wiedz¹
na temat studiowania w naszej uczelni z ka¿dym zaintereso-
wanym. Poni¿ej rozmowa z kierownikiem Dzia³u Kszta³ce-
nia Mari¹ Zieliñsk¹.

� Wiem, ¿e nie pierwszy raz by³y Panie na targach eduka-
cyjnych?

Maria Zieliñska: Uczelnia prezentowa³a siê ju¿ po raz pi¹-
ty, ja natomiast mia³am okazjê przyjechaæ do Wroc³awia
w tym celu czwarty raz.

� W takim razie proszê powiedzieæ, co nowego zapropo-
nowali organizatorzy wystawcom i �ogl¹daczom�?

M.Z. Po raz pierwszy oddzielono ekspozycje, przygoto-
wane przez szko³y �rednie. Na p³ycie g³ównej prezentowa³y
siê szko³y wy¿sze, tak wiêc przez korytarze nie przechodzi³y
t³umy uczniów ze szkó³ podstawowych, którzy z nauczyciela-
mi co roku odwiedzaj¹ targi, a do naszego stoiska dociera³a
tylko i wy³¹cznie m³odzie¿, zamierzaj¹ca w nied³ugim czasie
podj¹æ studia. To rozwi¹zanie znacznie u³atwi³o nam pracê.

� Kto, oprócz pañstwowych uczelni wy¿szych, prezento-
wa³ sw¹ ofertê edukacyjn¹?

M.Z. Szko³y wy¿sze i pomaturalne, pañstwowe i � oczy-
wi�cie - prywatne, a tak¿e po raz pierwszy wy¿sza szko³a
zawodowa z Legnicy, nasza konkurentka.

� Dlaczego nazwa³a j¹ Pani �nasz¹ konkurentk¹�?
M.Z. Wy¿sze szko³y zawodowe powsta³y w pa�dzierniku i

jak na nieca³y rok dzia³alno�ci, prezentuj¹ siê bardzo dobrze.
Wspomniana szko³a zosta³a nagrodzona za swoj¹ ekspozycjê.
Nazwa³am j¹ konkurentk¹, gdy¿ prowadzi zarz¹dzanie i marke-
ting, my�lê wiêc, ¿e czê�æ m³odzie¿y z terenów Polski po³u-
dniowo-zachodniej wybierze naukê w³a�nie w tej placówce.

� Proszê wyja�niæ niezorientowanym, na jakich zasadach
funkcjonuj¹ tego typu szko³y?

M.Z. S¹ to szko³y pañstwowe, finansowane przez bud¿et
pañstwa. W zamierzeniach ministerstwa � mia³y powstaæ w
oparciu i na bazie o�rodków, które poprzednio by³y o�rodka-
mi przemys³owymi. Zak³adano, ¿e na ich powstaniu i dzia³al-

no�ci powinno zale¿eæ w³adzom samorz¹dowym, gdy¿ uczel-
nia wy¿sza stanowi powód do dumy dla danego miasta. Poza
tym w³adze samorz¹dowe dysponuj¹ okre�lonym bud¿etem
i mog¹ wspomóc finansowanie szko³y. W tym celu powo³ano
nawet odpowiednik rady nadzorczej, w sk³ad której weszli
przedstawiciele w³adz lokalnych. W tych szko³ach mia³y po-
wstawaæ przede wszystkim kierunki techniczne, jednak w
praktyce okaza³o siê , ¿e wiêcej jest kierunków ekonomicz-
nych i pedagogicznych.

� By³a Pani kolejny raz na targach, wiêc mo¿e oceniæ,
czy wystawców jest wiêcej, a oferty ciekawsze w porównaniu
z latami poprzednimi?

M.Z. Najbogatsza by³a oferta uczelni wroc³awskich � to
zrozumia³e, np. z uniwersytetu i z politechniki prezentowa³y
siê poszczególne wydzia³y. Ciekawie wygl¹da³y stoiska uczel-
ni prywatnych, ale wiadomo, ¿e one przeznaczaj¹ niema³e
kwoty na promocjê i reklamê. W kuluarach pojawi³a siê wia-
domo�æ, ¿e po raz ostatni uczelnie pañstwowe maj¹ mo¿li-

SZCZÊ�LIWA TRZYNASTKA

Fot.: W. Hepner

Jedna z tablic prezentowanych na targach.
Poni¿ej, na zdjêciach, jej fragmenty w zbli¿eniu  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Fot.: W. Hepner

Fot.: S. Dubiel
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wo�æ darmowego wykorzystania stoiska o standardowym wy-
posa¿eniu. Byæ mo¿e w przysz³ym roku uczestnictwo w tar-
gach bêdzie p³atne.

� Czy jest Pani w stanie odpowiedzieæ, który z wydzia³ów
naszej uczelni mo¿e liczyæ na du¿¹ liczbê kandydatów, ergo
na dobrych studentów? Jakie kierunki studiów mo¿na uznaæ
za �modne� w tym roku?

M.Z. Najwiêcej pytañ by³o o architekturê, jest to zmiana
w stosunku do lat ubieg³ych.

Tradycyjnie, wielu chêtnych jest na zarz¹dzanie i marke-
ting, jakkolwiek wydaje mi siê, ¿e rynek nasyci³ siê ju¿ ab-
solwentami. Bardzo czêsto pytano o informatykê, wychowa-
nie fizyczne, ale tak¿e o in¿ynieriê �rodowiska. Szczególnie
du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê budownictwo, pytano o
mechanikê i elektrotechnikê. Jest to do�æ znacz¹ca zmiana w
porównaniu z poprzednimi targami, na których interesowano
siê g³ównie zarz¹dzaniem.

� Politechnika Opolska zosta³a wyró¿niona i nagrodzona
za ciekaw¹ prezentacjê oferty edukacyjnej, za nowoczesne
formy promocji i niebanaln¹ zabudowê stoiska. Czym sobie
na to zas³u¿y³a?

M.Z. Spo�ród 180 wystawców trzynastu zosta³o wyró¿-
nionych. Tym razem feralna trzynastka okaza³a siê szczê�li-
wa. Wiele osób ogl¹da³o nasze plansze, na których umiesz-
czono zdjêcia budynków uczelni, wypisano kierunki prowa-
dzonych studiów. Po raz pierwszy pokazali�my zdjêcia z dzia-
³alno�ci dwu kó³ naukowych. Szczególne emocje wzbudzi³y
fotografie, na których uwieczniono zlot dziwnych pojazdów.

OD REDAKCJI

Zmiany czêsto wywo³uj¹ zdziwienie, a nawet niechêæ.
Tym bardziej, gdy nie dostrzega siê racjonalnej przyczy-
ny ich wprowadzania. Jednak ta zmiana nie wynika z
jakiegokolwiek przymusu, spowodowa³y j¹ nowe obo-
wi¹zki dotychczasowej redaktor naczelnej Krystyny
Dudy. Aby mog³a je wykonywaæ z oddaniem, tak jak
przywyk³a to robiæ, musi po�wiêciæ im odpowiednio du¿o
czasu. Wobec tego Krystyna Duda postanowi³a oddaæ
swe �ukochane dziecko� (jak niejednokrotnie nazywa³a
Wiadomo�ci Uczelniane) w dobre rêce. To ona suweren-
nie zadecydowa³a, komu je oddaæ. Dla Marianny Drzy-
zgi to dowód wielkiego zaufania, ale tak¿e szczególny
obowi¹zek. Mamy nadziejê, ¿e Czytelnicy pozostan¹
wierni Wiadomo�ciom, a nowa redaktor do³o¿y wszel-
kich starañ, aby �ukochane dziecko� Krystyny Dudy
�czu³o siê dobrze� w nowych rêkach.

Krystyna Duda
Marianna Drzyzga

Bardzo czêsto pytano o prototyp samochodu �Beskid�, wiêc
wyobra¿am sobie, jak¹ furorê zrobiliby�my, gdyby uda³o siê
przyjechaæ �Beskidem� na targi.

� Nagroda, któr¹ Panie zdoby³y dla naszej uczelni jest
do�æ niezwyk³a?

M.Z. Tak, gdy¿ s¹ ni¹ us³ugi reklamowe na antenie TV
Wroc³aw o warto�ci 2 500 z³. My�lê, ¿e zrobimy program
informacyjny, promuj¹cy nasze kierunki studiów. Chcia³abym,
aby program by³ emitowany tu¿ przed rekrutacj¹, aby zachê-
ciæ do studiowania u nas jak najwiêcej m³odych ludzi.

� Gratulujê sukcesu i dziêkujê za rozmowê.

Marianna Drzyzga
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Na Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, która
odby³a siê tym razem w Gdyni, podpisano 28 stycznia po-
rozumienie o wprowadzeniu systemu punktowego. Poni-
¿ej publikujemy zasady, stanowi¹ce za³¹cznik do owego
porozumienia wraz z tematami, z którymi musz¹ siê upo-
raæ same uczelnie.

1. Zasady systemu punktowego s¹ wspólne dla wszystkich
rodzajów studiów dziennych.

2. System punktowy odpowiada standardowi ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System).

3. Liczba punktów, przyporz¹dkowanych przedmiotom
ka¿dego nominalnego semestru studiów, wynosi 30.

4. Liczba punktów odzwierciedla nak³ad pracy studenta,
wymagany do zaliczenia danego przedmiotu. Nak³ad pracy
obejmuje zarówno pracê studenta w czasie zajêæ zorganizo-
wanych na uczelni oraz jego pracê w³asn¹.

5. Punkty s¹ przyporz¹dkowane wszystkim przedmiotom,
wystêpuj¹cym w programie studiów, które podlegaj¹ ocenie.
Uzyskanie przez studenta punktów zwi¹zane jest jedynie z
faktem zaliczenia przedmiotu i nie ma zwi¹zku z otrzyman¹
ocen¹ .

6. Punkty s¹ przyporz¹dkowane w zasadzie ca³ym przed-
miotom, a nie poszczególnym formom zajêæ, takim jak np.
wyk³ady, æwiczenia, zajêcia laboratoryjne lub projektowe.
Przyporz¹dkowanie punktów czê�ci przedmiotu dokonywane
jest wówczas, gdy przedmiot trwa d³u¿ej ni¿ jeden semestr
lub stanowi odrêbn¹ jednostkê dydaktyczn¹.

7. Liczba przyporz¹dkowanych przedmiotowi punktów jest
liczb¹ ca³kowit¹.

8. Warunkiem rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy
(rok akademicki lub semestr roku akademickiego) jest uzy-
skanie wymaganej liczby punktów oraz spe³nienie wymagañ
programowych, co oznacza, ¿e w systemie punktowym nie
istnieje pojêcie rejestracji warunkowej, a zastêpuje j¹ reje-
stracja ze zmniejszon¹, ale okre�lon¹ dla danego etapu
studiów, liczb¹ punktów. Uczelnie mog¹ wprowadziæ

�punkty kontrolne� (np. po 4 i 8 semestrach) oceny po-
stêpów studentów.

9. Rada Wydzia³u mo¿e wyró¿niæ przedmioty, których stu-
diowanie przez studenta uwarunkowane jest zaliczeniem od-
powiednich przedmiotów poprzedzaj¹cych.

10. Warunkiem uzyskania dyplomu jest spe³nienie wyma-
gañ programowych oraz zdobycie liczby punktów, wynikaj¹-
cej z nominalnego czasu trwania studiów (liczby semestrów
pomno¿onej przez 30).

11. Ocenê �redni¹ z przebiegu studiów wyznacza siê jako
�redni¹ wa¿on¹, okre�lon¹ wzorem

punkty
punktyocena

�rednia ocena
∑

×∑=

12. Wskazane jest ujednolicenie w mierze punktowej stan-
dardów nauczania, zawartych w minimach programowych,
zw³aszcza w odniesieniu do przedmiotów podstawowych.

13. Zaleca siê, aby liczba punktów, przyporz¹dkowa-
nych przedmiotom podstawowym i kierunkowym, wyno-
si³a co najmniej 3.

14. Warunki odbywania czê�ci studiów poza macierzystym
wydzia³em wraz z zasadami transferu punktów zostan¹ okre-
�lone w dwustronnych lub wielostronnych porozumieniach,
zawieranych przez zainteresowane uczelnie.

Na poziomie uczelni rozwi¹zania wymagaj¹ nastêpuj¹ce
problemy:

� przygotowanie zasad przypisywania punktów poszcze-
gólnym przedmiotom,

� okre�lenie zasad rejestracji, udzielania urlopów, skre-
�leñ i wznowieñ,

� okre�lenie zasad powtarzania zajêæ,
� powi¹zanie systemu punktowego z systemem pomocy

materialnej,
� obliczanie ostatecznego wyniku studiów.
Senat PO na posiedzeniu 24 lutego podj¹³ uchwa³ê, za-

twierdzaj¹c¹ porozumienie. Patrz: str. 5. WU.

md

Zmiana formu³y targów
Targi �Innowacyjno�æ i transfer technologii� planowane

pocz¹tkowo na 19�21 marca zostaj¹, po konsultacji z rekto-
rem, przeniesione na 20�21 maja i odbêd¹ siê na terenie Wy-
dzia³u Budownictwa. Zmienia siê nieco formu³a imprezy �
zostanie wydany kilkudziesiêciostronicowy kolorowy katalog,
zawieraj¹cy ofertê �rodowisk naukowych Opolszczyzny ze
szczególnym uwzglêdnieniem propozycji, jakie mo¿e przed-
stawiæ przemys³owi nasza uczelnia. Mamy kilku sponsorów,
na nasz apel odpowiedzia³o 20 katedr i zak³adów oraz wszyst-
kie wydzia³y PO.

Bardzo proszê �spó�nialskich� o jak najszybsze z³o¿enie
indywidualnych ofert � w maju mo¿e siê okazaæ, ¿e nie ma
Waszej oferty w katalogu. Planujemy zorganizowanie  forum
dyskusyjnego i prezentacjê na stoiskach. Z uwagi na ograni-
czone �rodki finansowe czê�æ prac, zwi¹zanych z przygoto-
waniem stoiska, spadnie prawdopodobnie na chêtnych do pre-
zentacji swoich osi¹gniêæ. Organizatorom poprzeczkê posta-
wiono do�æ wysoko � impreza ma byæ samofinansuj¹ca, st¹d
nasza ostro¿no�æ w dzia³aniu. Jednak ca³y czas staramy siê o
pozyskanie sponsorów, aby targi mia³y atrakcyjn¹ formê.

komisarz targów
dr hab. in¿. Roman Ulbrich, prof. PO

STUDIOWANIE WED£UG PUNKTÓW
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Informacje pe³nomocnika rektora
ds. rozbudowy i infrastruktury

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom pracowników i stu-
dentów Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii pra-
gnê poinformowaæ, ¿e przygotowywany jest projekt budowy
boiska sportowego oraz drogi dojazdowo-po¿arowej przy ul.
Dzia³kowej 4. Projekt ma byæ gotowy w II kwartale 1999 r.

Równie¿ w II kwartale br. powinna byæ gotowa dokumen-
tacja projektowa na budowê parkingu w rejonie ulicy Lubo-
szyckiej - Waryñskiego. Bêdzie to - mam nadziejê - rozwi¹-
zaniem problemu parkowania dla studentów i pracowników
Zak³adu Matematyki i Chemii, a tak¿e Katedry Automatyza-
cji i Diagnostyki Uk³adów Elektromechanicznych.

Rozpoczêcie obydwu inwestycji o warto�ci ok. 400 000 z³
przewidujê w III kwartale br.

Pragnê w tym miejscu uspokoiæ Panów Dziekanów, ¿e na
prowadzone inwestycje nie bêd¹ wydawane �rodki finansowe
wydzia³ów ani uczelni.

Z kolei Wydzia³ Budownictwa przy ul. Katowickiej otrzy-
ma w marcu br. nieodp³atnie nowe o�wietlenie w czytelni.

Wydzia³ Mechaniczny otrzyma³ ju¿ nieodp³atnie komputer
do czytelni wydzia³owej, co pozwoli na szybkie odszukanie
potrzebnej ksi¹¿ki. Komputer bêdzie pod³¹czony do sieci Bi-
blioteki G³ównej PO oraz Internetu.

Wobec wielu zapytañ o wykonanie parkingu dla WEiA przy
ul. Sosnkowskiego informujê, ¿e przewidujê powstanie no-
wych miejsc parkowania w rejonie zniszczonej bie¿ni sporto-
wej. Do realizacji tego przedsiêwziêcia chcia³bym przyst¹piæ
w po³owie przysz³ego roku.

Jerzy S. Zaj¹c

Biblioteka G³ówna Politechniki Opolskiej zakupi³a licen-
cjê na sieciowe udostêpnianie w 1999 r. bazy INSPEC.

Baza obejmuje swym zakresem informatykê, elektronikê,
teoriê sterowania, fizykê i matematykê stosowan¹. Baza jest
komputerowym odpowiednikiem tradycyjnego drukowanego
wydawnictwa, wychodz¹cego w trzech seriach : Computer
and Control Abstracts, Elektronic and Electrical Abstracts i
Physics Abstracts. Baza uwzglêdnia oko³o 4 200 tytu³ów cza-
sopism, konferencji, raportów, dysertacji i powiêksza siê co-
rocznie o oko³o 250 tysiêcy rekordów.

Ka¿dy rekord, oprócz danych bibliograficznych posiada
abstract. Baza ma doskonale opracowany system indeksów:
autorski, s³ów z tytu³u, s³ów kluczowych, terminów z tezau-
rusa, wolnych s³ów kluczowych, roku publikacji, kraju pu-
blikacji, jêzyka publikacji, tytu³u czasopism, rodzaju doku-
mentu, substancji chemicznych, a tak¿e roku, kraju, miejsca,
sponsora konferencji. Has³a z poszczególnych indeksów s¹
równocze�nie kryteriami wyszukiwawczymi. Dobór has³a u³a-
twia bardzo szczegó³owy tezaurus, uwzglêdniaj¹cy terminy
nadrzêdne, szersze, wê¿sze, zwi¹zane i równoznaczne.

W roku 1993 baza INSPEC zosta³a uznana przez Europe-
an Online User Group za najlepsz¹ europejsk¹ bazê kompu-

konkurs,

konkurs,

konkurs
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy

Warunków Pracy zapraszaj¹ do udzia³u w jego kolejnej
edycji. Wszyscy, którzy maj¹ pomys³ na rozwi¹zania or-
ganizacyjne czy techniczne, poprawiaj¹ce warunki pracy
oraz ci, którzy naukowo paraj¹ siê problemami, zwi¹za-
nymi z tematyk¹ konkursu � je�li tylko chc¹ stan¹æ w
konkursowe szranki � proszeni s¹ o zapoznanie siê z re-
gulaminem. Jest on do wgl¹du w sekretariatach wydzia-
³ów, w biurze rektora oraz u inspektora bhp. Uczestnika-
mi mog¹ byæ pracownicy i studenci uczelni.

terow¹. Z polskich czasopism abstraktowane s¹ nastêpuj¹ce
tytu³y: Przegl¹d Elektrotechniczny, Energetyka, Badania Ope-
racyjne i Decyzyjne, Zeszyty Naukowe Politechniki £ódzkiej
- seria Elektryka, Prace Instytutu Elektrotechniki, Prace Na-
ukowe Instytutu Uk³adów Elektromaszynowych Politechniki
Wroc³awskiej seria: Monografie, Archiwum Nauki o Mate-
ria³ach, Archiwum Elektrotechniki, Postêpy Elektrotechnicz-
ne, Prace Naukoznawcze i Prognostyczne, Przegl¹d Teleko-
munikacyjny, Przegl¹d Statystyczny, Mechanika Teoretyczna
i Stosowana.

Baza obejmuje dane bibliograficzne z lat 1969�1998 i jest
aktualizowana kwartalnie. Informacja o sposobie zainstalo-
wania bazy na poszczególnych wydzia³ach zosta³a przekaza-
na 24 lutego br. w pi�mie dyrektor Biblioteki G³ównej, skie-
rowanym do dziekanów wydzia³ów oraz kierowników po-
szczególnych zak³adów. Nadzór techniczny nad baz¹ sprawu-
je ETO.

Oddzia³ Informacji Naukowej (p. 112 w �Lipsku�) udziela
informacji, dotycz¹cych obs³ugi programu.

Opracowa³a:Halina Szlejf

BAZA INSPEC W SIECI POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Towarzystwo Przyjació³ Politechniki Opolskiej
zaprasza serdecznie na

ZJAZD ABSOLWENTÓW

Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej
w Opolu

i Politechniki Opolskiej

Termin spotkania: 25 czerwca 1999 roku.
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Sprawy nauki

m 19 stycznia prof. Wojciech Skowroñski, prorektor ds. na-
uki, uczestniczy³ w seminarium naukowym zorganizowanym
przez spó³kê Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., prze-
kazuj¹c w imieniu J M Rektora Politechniki Opolskiej na rêce
Wies³awa Chmielowicza � prezesa zarz¹du i dyrektora � gra-
tulacje z okazji wy³¹czenia piêciuset lokalnych kot³owni w
ramach programu eliminacji tzw. niskiej emisji na Opolsz-
czy�nie.

m 17 lutego prof. Wojciech Skowroñski uczestniczy³ w spo-
tkaniu roboczym Komitetu Naukowego Miêdzynarodowej
Konferencji �Ochrona przeciwpo¿arowa zabytków � bezpie-
czeñstwo po¿arowe budynków�, organizowanej tym razem w
nowej formule, pod patronatem ministra kultury i sztuki oraz
komendanta g³ównego PSP. Spotkanie mia³o miejsce w War-
szawie, natomiast konferencja odbêdzie siê w Czêstochowie
(6�8 pa�dziernika 1999 r.).

m W dniu 10 marca prorektor Wojciech Skowroñski wzi¹³
udzia³ w obchodach jubileuszu 5-lecia Uniwersytetu Opol-
skiego, a w tym, miêdzy innymi, w uroczysto�ci wrêczenia
dwóch doktoratów honoris causa: poecie Tadeuszowi Ró¿e-
wiczowi oraz kompozytorowi Wojciechowi Kilarowi.

m W sali Senatu Politechniki Opolskiej dnia 15 marca odbê-
dzie siê spotkanie, podczas którego prof. Wojciech Skowroñ-
ski � przewodnicz¹cy Zespo³u Bezpieczeñstwa Po¿arowego
SKM KILiW PAN przedstawi sprawozdanie z pracy Zespo³u

Stanowisko 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Profesor zwyczajny 7 11 13 17 18 20 23

Profesor nadzwyczajny
z tytu³em

12 14 11 11 11 20 18

Profesor nadzwyczajny
bez tytu³u

27 34 42 52 55 53 57

Doc. dr hab. � � 1 � � � �

Adiunkt z habilitacj¹ � 1 1 3 � 1 �

Doc. dr 6 3 2 1 1 1 1

Starszy wyk³adowca 37 38 37 38 37 39 35

Wyk³adowca 11 13 11 13 16 13 13

Lektor 2 2 5 9 8 8 8

Adiunkt � dr 82 78 83 86 92 98 110

Asystent 45 65 71 91 113 114 110

Instruktor � 1 1 2 2 1 �

Ogó³em 229 260 278 323 353 368 375

W PIONIE PROREKTORA DS. NAUKI
w mijaj¹cej kadencji. Zaplanowane s¹ ponadto wyst¹pienia
okoliczno�ciowe oraz referaty naukowe. Spotkanie bêdzie
mia³o charakter wyjazdowego zebrania Sekcji Konstrukcji
Metalowych KILiW PAN.

Struktura zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej
w latach 1992-1998

(wg stanu na dzieñ 31.12.1998)

E. Czaja

STUDENT ERASMUSA
W marcu mija w³a�nie rok od opublikowania w Biuletynie

Oficjalnym Wspólnot Europejskich (13.03.1998 r.) decyzji o
rozszerzeniu dzia³añ programu SOCRATES i w³¹czeniu Pol-
ski do tego przedsiêwziêcia Wspólnot i innych stowarzyszo-
nych wcze�niej pañstw. Dziêki tej decyzji Rady Stowarzysze-
nia � z 27 lutego 1998, od 1 marca tego¿ roku Polska sta³a
siê pe³noprawnym �udzia³owcem� we wszystkich jego kom-
ponentach.

Program ERASMUS zosta³ przyjêty przez Wspólnoty Eu-
ropejskie jeszcze w koñcu lat osiemdziesi¹tych. W 1995 roku
jego nowa edycja zosta³a w³¹czona do programu SOCRATES
z my�l¹ o kontynuacji podejmowanych wcze�niej dzia³añ, w
których wyjazdy studentów i nauczycieli zajmowa³y pocze-
sne miejsce. Szczegó³owy opis dzisiejszych dzia³añ progra-
mu wspó³pracy miêdzy uczelniami znajdziecie w kolorowej
wk³adce.

Nas interesuje ERASMUS. Atrakcyjny akronim programu
nawi¹zuje do imienia wspania³ego humanisty, filozofa i teo-
loga � Erazma z Rotterdamu (¿yj¹cego na prze³omie XV i
XVI wieku) wielkiego poszukiwacza wiedzy i do�wiadczeñ �
propagatora bezpo�rednich kontaktów miêdzy ró¿nymi kra-
jami i ich kultur¹. �European Action Scheme for the Mobili-
ty of University Students� jest programem europejskiej akcji

wymiany studentów, a jego celem jest wspieranie wspó³pracy
uczelni wy¿szych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej,
EFTA i krajów stowarzyszonych poprzez wyjazdy pracowni-
ków i studentów, wspólne opracowywanie programów naucza-
nia o charakterze europejskim oraz zaliczania studentom okre-
su studiów, odbywanych na uczelni zagranicznej. ERASMUS
jest otwarty dla wszystkich typów uczelni, dziedzin i pozio-
mów studiów. Studentem Erasmusa mo¿na staæ siê ju¿ po
zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Prawd¹ jest, ¿e taki program jak ERASMUS � zreszt¹, jak
i wiele innych programów europejskich � mo¿e funkcjono-
waæ tylko wówczas, gdy bêdzie aktywnie wspierany przez
nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i
ca³¹ spo³eczno�æ uczelni. To g³ównie dziêki entuzjazmowi i
ciê¿kiej pracy indywidualnych pracowników ró¿nych wydzia-
³ów i instytutów, koordynatorów i dyrektorów programów
wspó³pracy, dziêki kadrze z biur wspó³pracy z zagranic¹ tak
wiele uczelni nabiera � trudnego do opisania, ale wa¿nego
charakteru europejskiego. Tego, na pewno, nie da siê zrobiæ
bez udzia³u samych studentów. Dlatego godna przemy�lenia
by³aby idea zorganizowania pewnego lobby studenckiego �
grupy, skupionej np. wokó³ silnego samorz¹du � odnosz¹cej
siê ze zrozumieniem, wyobra�ni¹ i ufno�ci¹ do wszelkich
przejawów wspó³pracy miêdzynarodowej, a szczególnie do
proponowanych dzia³añ programowych. Jedynymi w³a�ciwie
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kryteriami doboru by³yby: silna motywacja, osi¹gniêcia na-
ukowe i dobra znajomo�æ jêzyka obcego.

W bie¿¹cym roku kalendarzowym uczelnia nasza rozpo-
czyna proces uczestnictwa w programie ERASMUS, którego
efektem bêdzie Kontrakt Uczelniany � czyli formalne przy-
st¹pienie do dwóch lub trzech dzia³añ w roku akademickim
2000/2001.

Pomijaj¹c inne aspekty programu � do�æ wyczerpuj¹co
przedstawione w dodatku, chcia³bym odpowiedzieæ na pyta-
nie: co zrobiæ, aby wyjechaæ na stypendium?

Problem kwalifikacji i selekcji studentów jest rozwi¹zy-
wany w uczelniach. Oczywi�cie, w zale¿no�ci od struktur
uczelnianych, konieczne jest ustalenie pewnych kryteriów
weryfikacyjnych � jednak powinny one byæ jasne i mo¿liwe
do szybkiego zaadaptowania, zarówno przez studentów, jak i
uczelniê (instytucjê) wysy³aj¹c¹. Pamiêtajmy, ¿e dzia³ania w
Erasmusie maj¹ charakter scentralizowany: nazwiska studen-
tów musz¹ byæ kojarzone z danymi widniej¹cymi w �tabe-
li wyjazdów� oraz li�cie uczelni partnerskich, studenci
pos³uguj¹ siê miêdzynarodowym indeksem, musz¹ mieæ
uregulowane sprawy bankowe do przeprowadzania trans-
feru pieniêdzy, poddaj¹ siê opiece merytorycznej i admi-
nistracyjnej w uczelni macierzystej oraz uczelni przyjmu-
j¹cej � czy wreszcie, po okresie studiów za granic¹, bez-
problemowo wracaj¹ do swoich uczelni.

Tak wiêc, w�ród kryteriów zapewne najwa¿niejszym
bêdzie wysoka �rednia ocen, poparta siln¹ motywacj¹ i
umiejêtno�ci¹ uzasadnienia swoich planów. Nie s¹ to wy-
mogi formalne, które trzeba przedstawiæ na pi�mie. O ile
kwestia �redniej arytmetycznej ocen jest spraw¹ jasn¹ i wyli-
czaln¹, to dwa pozosta³e czynniki le¿¹ w psychice i trzeba je
odpowiednio �uruchomiæ� � przede wszystkim dla w³asnych
celów. Nie s¹dzimy, aby na uczelni nale¿a³o przeprowadzaæ
specjalne testy jêzykowe (inne uczelnie nie praktykuj¹ tej for-
my); natomiast obowi¹zkowe bêdzie przedstawienie �wia-
dectwa o bieg³ej znajomo�ci jêzyka kraju, do którego stu-
dent stara siê wyjechaæ.

Trudno tu mówiæ o stopniach opanowania jêzyka, choæ
pewn¹ wskazówk¹ mo¿e byæ odniesienie do certyfikatu
�FCE� (z j. angielskiego) plus w³asne doskonalenie i sta³y
kontakt z jêzykiem lub odpowiedni stopieñ �Deutsches
Sprachdiplom�, czy te¿ w³oski dyplom �CENI� lub certyfi-
kat francuski � te kwestie mo¿na na pewno rozwi¹zaæ w kon-
sultacji z nauczycielem � specjalist¹ danego jêzyka. Z pew-
no�ci¹ jednak znajomo�æ jêzyka powinna objawiaæ siê w rów-
nym stopniu na czterech p³aszczyznach: w mowie, pi�mie,
rozumienia tekstu czytanego oraz dobrej percepcji s³uchowej.
Tymi umiejêtno�ciami niejako rz¹dzi �wiadomo�æ ujêcia re-
gu³ gramatycznych danego tekstu czy wypowiedzi. Jedziemy
za granic¹, na wy¿sz¹ uczelniê, w której czekaj¹ nas takie
same obowi¹zki, jak na uczelni macierzystej: sprawne poro-
zumiewanie siê, zdawanie egzaminów, pisanie kolokwium,
korzystanie z biblioteki, itd. Dodatkowe kursy jêzyków ob-
cych s¹ planowane w ramach OMS (student mobility) i po-
winny byæ przeprowadzone zarówno przed wyjazdem � w
uczelni macierzystej, jak i po przyje�dzie (zazwyczaj w lipcu

lub we wrze�niu) � w uczelni przyjmuj¹cej. Poziom tych kur-
sów jest jednak wysoki i ma jedynie na celu �oswojenie�
stypendysty z czekaj¹cymi go zagadnieniami. Praktycznie pro-
cedura kwalifikacyjna i sposób selekcji nie s¹ skomplikowa-
ne. Przeprowadza siê j¹ w zasadzie ³¹cznie z informacj¹ na
temat programu. Je�li dany wydzia³ lub instytut nawi¹za³
wspó³pracê z uczelni¹ partnersk¹ (kraj, miasto) i planowane
s¹ okre�lone dzia³ania w ramach programu ERASMUS, to
studenci bêd¹ na bie¿¹co informowani o prowadzonych dzia-
³aniach. Te informacje powinny byæ wzbogacone o szczegó-
³y, dotycz¹ce programów zajêæ, zakresu tematycznego dane-
go przedmiotu w kraju i za granic¹, wymagañ egzaminacyj-
nych, pisania prac kontrolnych, mo¿liwo�ci odbycia praktyk,
systemu oceniania w uczelni goszcz¹cej, itp.

Na koniec kilka s³ów na temat terminów. Informacje
ramowe podane s¹ w kolorowej wk³adce - i to one rysuj¹
schemat postêpowania. Ostatecznym terminem zakoñcze-
nia procedur kwalifikacyjnych (przyjêcie podañ od stu-
dentów, posiedzenia komisji) jest koniec maja, kiedy to
uczelnie wysy³aj¹ zg³oszenia osób, którym przyznano stypen-
dium do biur wspó³pracy z zagranic¹ uczelni, z którymi pod-
pisano umowy.

J. Fijak

Z ¿ycia Ko³a Naukowego �eNeRD¯aJZeR�
W dniu 2 marca odby³o siê seminarium naukowe nt. audy-

tu energetycznego, na którym przedstawiciele Regionalnej
Agencji Poszanowania Energii: prezes Andrzej Berezowski
oraz g³ówny specjalista ds. technicznych Krzysztof Kurow-
ski zaprezentowali aktualne dzia³ania Agencji w zakresie au-
dytu energetycznego oraz prac nad wdra¿aniem alternatyw-
nych �róde³ energii. W drugiej czê�ci prof. Roman Ulbrich
przedstawi³ problemy, zwi¹zane z audytem energetycznym w
przemy�le, na przyk³adzie prac prowadzonych w Ovicie-Nu-
tricii w Opolu.

Zachêcali�my te¿ studentów IV roku do podjêcia dal-
szych prac nad audytem energetycznym budynków naszej
uczelni i nad prowadzonymi pracami inwentaryzacyjnymi
w akademikach.

Pod koniec marca planujemy 2�3-dniowy wypad do Czech.
W planie zwiedzanie si³owni wiatrowych, elektrowni wod-
nych oraz seminarium nt. aktualnych tendencji w odnawial-
nych �ród³ach energii.

prezes ko³a
Wiktor Krawczyk

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e po kilkumiesiêcznej przerwie
do czytelników powraca Eko-Radek (biuletyn klubu EKOin-
¿yniera). Nowa Redakcja w sk³adzie: Przemys³aw Jach,
Marlena Szyperek, Sabina Skulska zapowiada, ¿e bêdzie
kontynuowa³a dotychczasow¹ liniê pisma. Przypominamy, ¿e
jest to gazeta wszystkich Zielonych. Zapraszamy do lektury.

md
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Wydzia³ Budownictwa
n Prof. Tadeusz Chmielewski bra³ udzia³ w pracach Grupy
Roboczej ISO/TC98/SC2/WG6 �Assessment of existing struc-
tures�, która na posiedzeniu 7 grudnia �98 r. w Pary¿u za-
koñczy³a opracowywanie pierwszej normy o zasiêgu �wiato-
wym. Jej zakres obejmuje analizê ryzyka oraz ogólne wyma-
gania i procedury, pozwalaj¹ce na ocenê istniej¹cych konstruk-
cji (np. wszelkiego rodzaju budynków, mostów, itp.) pod
wzglêdem niezawodno�ci danej konstrukcji. Nale¿y j¹ trakto-
waæ jako projekt, który zostanie rozes³any do zaopiniowania
krajom cz³onkowskim. Opinie stan¹ siê podstaw¹ do przyjê-
cia b¹d� odrzucenia projektu normy. Prace nad projektem
trwa³y ponad trzy lata, a kierowa³ nimi prof. H. Mihashi z
Tohoku University Sendai w Japonii.

md

n Dnia 23 lutego br. w opolskim budynku Izby Gospodarczej
��l¹sk� prof. Wojciech SKOWROÑSKI wyg³osi³ kilkugodzin-
n¹ prelekcjê pt. �Nowe trendy w budownictwie�, omawiaj¹c
przyk³ady realizacji budownictwa �wiatowego - przede wszyst-
kim amerykañskiego (m.in. �PROGRAM R-2000�) - w aspek-
cie energooszczêdnych technologii i bezpieczeñstwa.

n W dniach 11 i 12 lutego na Wydziale Budownictwa odby³o
siê seminarium szkoleniowe pt. Osuszanie inwazyjne i bezin-
wazyjne oraz usuwanie czynników biologicznych w budynkach
z uwzglêdnieniem skutków powodzi, zorganizowane przez Pol-
skie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa przy wspó³-
udziale nowo powsta³ego Opolskiego Ko³a PSMB.

Seminarium prowadzi³ przewodnicz¹cy PSMB dr in¿. Je-
rzy Kary�. W swoich wyk³adach przedstawi³, m.in., sposo-
by efektywnego osuszania obiektów budowlanych, destruk-
tywne dzia³anie czynników biologicznych i sposoby ich usu-
wania oraz sposoby zabezpieczania obiektów budowlanych
przed czynnikami biologicznymi. Dr Krzysztof Matkowski
z Akademii Rolniczej we Wroc³awiu omówi³ szkodliwy wp³yw
organizmów na zdrowie ludzi i zwierz¹t.

33 osoby uczestnicz¹ce w seminarium szkoleniowym otrzy-
ma³y na zakoñczenie �wiadectwa jego ukoñczenia.

Sprawami organizacyjnymi w czasie trwania seminarium
zajmowa³a siê mgr in¿. El¿bieta Mi�niakiewicz - sekretarz
Opolskiego Ko³a PSMB, asystent w Katedrze Podstaw Pro-
jektowania Budowlanego WB.

Andrzej S³odziñski

Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
n Prof. dr hab. in¿. Jerzy Skubis zosta³ mianowany przez
Ministra Edukacji Narodowej z dniem 1 lutego 1999 r. na
stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Opolskiej.

Gratulujemy!

n Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowa³o, i¿ pod-
sekretarz stanu prof. dr hab. Jerzy Zdrada wyrazi³ zgodê na
uruchomienie w Politechnice Opolskiej na Wydziale Elektro-
techniki i Automatyki od roku akademickiego 2000/2001 stu-
diów dziennych in¿ynierskich na kierunku elektronika i tele-
komunikacja.

n II nagrodê w ogólnopolskim konkursie na najlepsz¹ pracê
dyplomow¹ otrzymali pracownicy Katedry Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki mgr in¿. Mariusz Pelc i mgr in¿. Jacek
Korniak za pracê �Metodyka projektowania i badania uk³a-
dów sterowania z wykorzystaniem algorytmów opartych na
bazie logiki rozmytej�, wykonanej pod kierunkiem prof. Ry-
szarda Rojka.

Konkurs organizowany jest co roku przez Stowarzyszenie
Elektryków Polskich.

n 18 lutego br. mia³o miejsce spotkanie doktorantów z
Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki z dziekanem wy-
dzia³u prof. Ryszardem Rojkiem i pe³nomocnikiem dzie-
kana ds. studiów doktoranckich prof. Jerzym Skubisem.
Na spotkaniu doktoranci przedstawili stan zaawansowania
swoich rozpraw oraz plany  na najbli¿szy rok. Ustalono,
i¿ od nowego roku akademickiego, obok zajêæ realizowa-
nych systemem indywidualnym, zostanie uruchomione na
wydziale seminarium doktoranckie, prowadzone przez
prof. J. Skubisa oraz lektorat z jêzyka angielskiego w
wymiarze czterech godzin tygodniowo.

Uczestnicy spotkania podziêkowali pani Danucie Denic-
kiej za wykonywane prace administracyjne na rzecz studiów
doktoranckich. Spotkanie uwidoczniono zosta³o na zdjêciu.

Na zdjêciu od lewej: prof. Ryszard Rojek mgr Krzysztof
Wróbel, mgr Joanna Kolañska, prof. Jerzy Skubis, mgr
Grzegorz Bialic, mgr Jaros³aw Bednarski, mgr Grzegorz
Siemi¹tkowski.

n W dniach 13�14 stycznia br. odby³ siê w Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie Trzeci Przegl¹d Grantów Komite-
tu Badañ Naukowych realizowanych w latach 1996�1998 z

Na zdjêciu: uczestnicy spotkania ▼▼▼▼▼

Fot. E. Mi�niakiewicz
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zakresu akustyki. Organizatorem przegl¹du by³ Komitet Aku-
styki Polskiej Akademii Nauk. W seminarium swoje referaty
wyg³osili: dr Tomasz Boczar Analiza widma czêstotliwo�ci
impulsów emisji akustycznej generowanych przez wy³adowa-
nia niezupe³ne oraz dr Marcin Lorenc Dobór sposobu wzor-
cowania uk³adów pomiarowych stosowanych w akustycznej
metodzie oceny wy³adowañ elektrycznych.

n Pierwszy przewód doktorski zosta³ otwarty przez Radê Wy-
dzia³u Elektrotechniki i Automatyki pracownikowi Katedry
Automatyki, Elektroniki i Informatyki mgr. in¿. Ryszardowi
Kopce na podstawie wyg³oszonego referatu pt. Bezpieczeñ-
stwo stosowania systemów optycznych w �rodowiskach wybu-
chowych. Promotorem przewodu doktorskiego jest prof. dr
hab. in¿. Jerzy Fr¹czek.

n Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki od 1993 roku kszta³ci
in¿ynierów informatyków na studiach 3,5-rocznych dziennych
i 4,5-rocznych zaocznych. W tym czasie wykszta³cili�my pierw-
szych absolwentów w ramach specjalno�ci: systemy informa-
tyczne. Podjêli oni pracê w du¿ych renomowanych firmach kra-
jowych i zagranicznych, jak równie¿ w wielu prywatnych. Przy
realizacji procesu dydaktycznego staramy siê zawsze ³¹czyæ wie-
dzê teoretyczn¹ z praktyczn¹. D¹¿ymy do przedstawienia mo¿-
liwie szerokiego wachlarza problemów, wystêpuj¹cych w infor-
matyce. Od 1 pa�dziernika 1999 r. uruchamiamy magisterskie
studia uzupe³niaj¹ce - zaoczne. Chcemy tym samym stworzyæ
mo¿liwo�æ pog³êbiania i uzupe³niania wiedzy tym wszystkim,
którzy ukoñczyli studia in¿ynierskie lub licencjackie z informa-
tyki. Po ukoñczeniu dwuletnich studiów absolwent uzyska tytu³
magistra in¿yniera informatyka.

Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne z
zakresu informatyki. Zna zasady projektowania systemów kom-
puterowych, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. Jest
przygotowany do projektowania, wdra¿ania i eksploatacji syste-
mów oraz narzêdzi informatycznych w ró¿nych dzia³ach nauki,
techniki , zarz¹dzania. Zna nowoczesne narzêdzia i systemy in-
formatyczne, w tym wykorzystuj¹ce, m. in., metody sztucznej
inteligencji oraz inteligentne systemy obliczania. Jest przygoto-
wany do samodzielnej i twórczej pracy projektowej. Dziêki do-
bremu ogólnemu wykszta³ceniu jest przygotowany do samo-
dzielnego dokszta³cania siê, a  przez to do dostosowania siê do
rozwijaj¹cej siê rzeczywisto�ci informatycznej.

Rekrutacja na studia odbywa siê bez egzaminu wstêpnego
dla absolwentów studiów informatycznych. Natomiast absol-
wenci dyscyplin pokrewnych mog¹ byæ przyjêci po pomy�l-
nym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbêdzie siê w
pierwszym tygodniu wrze�nia. Studia bêd¹ uruchomione, je-
�li zostanie przyjêtych co najmniej 30 kandydatów. Op³ata za
studia wynosi 1 300 z³ za semestr i jest uzale¿niona od ilo�ci
uczestników. Zajêcia na magisterskich studiach uzupe³niaj¹-
cych zaocznych odbywaj¹ siê podczas zjazdów, co dwa tygo-
dnie w soboty i niedziele.

Dokumenty kandydatów s¹ przyjmowane do dnia 31 sierp-
nia 1999 r. przez dziekanat Wydzia³u Elektrotechniki i Auto-
matyki Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Sosnkowskiego 31,
III piêtro, pokój 321.

Wymagane dokumenty:

� �wiadectwo maturalne,
� dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych,

PLAN STUDIÓW MAGISTERSKICH
UZUPE£NIAJ¥CYCH ZAOCZNYCH

kierunek: informatyka,
specjalno�æ: systemy informatyczne
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Wydzia³ Mechaniczny
Z przyjemno�ci¹ informujemy, ¿e w Z³otej Ksiêdze Nauki

Polskiej 1999 znalaz³ siê taki oto zapis:

W³odzimierz Kotowski

prof. zw. dr hab. in¿.
ur. 28.06.1928. Starogard Gd.

Adres domowy

ul. Malinowa 10, 47-220 Kêdzierzyn-Ko�le

kierunki dzia³alno�ci naukowej i specjalno�ci

katalizatory syntezy metanolu oraz hydrokrakingu pozosta³o-
�ci z pró¿niowej destylacji ropy; procesy syntezy metanolu
oraz przetwarzania ropy;

stanowisko i miejsce pracy

kierownik Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemys³o-
wej, Politechnika Opolska,
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemys³owej,
ul. S. Miko³ajczyka 5,
45�271 Opole;

� wype³niony przez kandydata formularz statystyczny,
� trzy fotografie formatu 37 × 52 mm bez nakrycia g³o-

wy na jasnym tle,
� kserokopia dowodu osobistego,
� dowód uiszczenia op³aty rekrutacyjnej.

Terminy rekrutacyjne:

� 31 sierpnia 1999 r. - termin sk³adania dokumentów,
� 10 wrze�nia 1999 r. - og³oszenie listy zakwalifikowa-

nych na studia,

� 24 wrze�nia 1999 r. - przedstawienie w dziekanacie
potwierdzenia op³aty za studia za I semestr.

Informacje mo¿na uzyskaæ:

dziekanat Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politech-
niki Opolskiej, Opole, ul. Sosnkowskiego 31, III piêtro, po-
kój 321

tel./fax: (0 77) 458 04 75
tel. (0 77) 455 60 41 wew. 216

Jolanta Ukarma

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

og³asza nabór na:
2 - semestralne STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATYKA W PROCESACH EDUKACYJNYCH

Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkó³ wy-
¿szych, posiadaj¹cych uprawnienia pedagogiczne i pragn¹-
cych nabyæ wiedzê z zakresu komputerowego wspomagania
procesu dydaktycznego. Umo¿liwia ono uzyskanie upraw-
nieñ do nauczania przedmiotów informatycznych w szko-
³ach podstawowych i ponadpodstawowych. Studium spe³nia
wymogi okre�lone w Rozporz¹dzeniu ministra edukacji na-
rodowej z dnia 10 pa�dziernika 1991 roku (Dz. U. Nr 98)
w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli oraz wymogi programowe okre�lone przez MEN
dla przedmiotu elementy informatyki (obowi¹zuje szko³y
�rednie od 1 wrze�nia 1992 r.).
� termin rozpoczêcia zajêæ � 1 pa�dziernika 1999 r.
� termin sk³adania dokumentów �19 wrze�nia 1999 r.
� odp³atno�æ ok. 950 z³ za semestr  lub stypendium MEN (cena uzale¿niona jest od ilo�ci uczestników),
� uzyskane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych w szko³ach podstawowych i ponadpod-

stawowych,
� dokumenty przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:

dziekanat Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Opolska
ul. Sosnkowskiego 31
III piêtro, pokój 321

tel./fax (0 77) 458 04 75
tel. (0 77) 455 60 41 wew. 21

Lp. Przedmioty podstawowe
semestr I semestr II

W L P S W L P S
1. Podstawy programowania 22E 30 15pk
2. Sprzêt komputerowy 15 15

3.
Wybrane zagadnienia
edukacji informat.

22E 15 15pk

4.
Bezpieczeñstwo i ochrona
danych

8

5. Podstawy internetu 8
6. Sieci komputerowe 15E 15pk
7. Pracownia internetowa 15 10E

8.
Oprogramowanie u¿ytkowe
komputerów

30E 30

9. Informatyka szkolna 15 15pk
10. Praca koñcowa 15 15

RAZEM 75 45 30 15 60 45 45 25
£¹czna liczba godzin studium 165 + 175 = 340
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studia, stopnie i tytu³y naukowe

studia � Politechnika �l¹ska w Gliwicach 1961;
doktor � Politechnika �l¹ska 1964;
doktor habilitowany � Politechnika �l¹ska 1968;
profesor nadzwyczajny � 1974;
profesor zwyczajny � 1988;

liczba patentów � 49;

ca³kowita liczba publikacji � 117;

najwa¿niejsze publikacje

Chemie Ingenieur Technik, Chemische Technik, Catalysis
Letters, Chemia stosowana, Chemical Biochemical Engine-
ering, Gluckauf - Forschungshefte, In¿ynieria Chemiczna i
Procesowa, Erdol u. Kohle. Erdgas. Petrochemie: Przemys³
Chemiczny;

najwa¿niejsze wyró¿nienia

Nagroda Pañstwowa II stopnia �za opracowanie podstaw
naukowych niskoci�nieniowej syntezy metanolu na kata-
liz. miedziowych� - 1970, w ramach tej pracy badawczo-
wdro¿eniowej wy�wietlono aktywuj¹cy wp³yw dwutlenku
wêgla - zawartego w gazie syntezowym - na miedziowe
katalizatory. Wytwórniê o mocy 100 000 t/r. wybudow. W
Z. A. Chorzów;

przynale¿no�æ do organizacji naukowych

SIT-Pchem od 1950, wiceprezes Oddzia³u w O�wiêcimiu;
NOT - Oddzia³ w Opolu - wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u;

inne osi¹gniêcia

�Opracowanie i wdro¿enie w Z. Ch. - Blachownia technolo-
gii produkcji asfaltów ekstrakcyjnych metod¹ ci¹g³¹ na bazie
odpadów porafinacyjnych Petrochemii P³ock�; Wyró¿nienie
�Mistrz Techniki Polskiej� 1973;

zainteresowania

¿eglarstwo, narciarstwo.

Serdecznie gratulujemy, Panie Profesorze!

Maria Mazur

n W dniach 18-21.01.1999 r. profesor Ewald Macha
uczestniczy³ w XII Konferencji Naukowej �Problemy rozwo-
ju maszyn roboczych�, która odby³a siê w Zakopanem. Prof.
E. Macha by³ cz³onkiem Komitetu Naukowego konferencji i
przewodniczy³ jednej z sesji.
Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politech-
niki Opolskiej powierzono organizacjê XIV konferencji z tego
cyklu, która odbêdzie siê w 2004 roku. Jej wspó³organizato-
rem bêdzie kluczborski FAMAK.

n 2 lutego wyjecha³ do Nottingham w Anglii student V
roku Wydzia³u Mechanicznego Aleksander Karolczuk.
Bêdzie tam odbywa³ pó³roczny sta¿ naukowy w ramach
programu TEMPUS.

Ewa Helleñska

Instytut Zarz¹dzania

KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE ZARZ¥DZANIE
Spotkanie nauki z przemys³em

Pod takim has³em, w dniach 11�13 stycznia 1999 roku, w
stolicy polskich Tatr, Zakopanem, odby³a siê II ogólnopolska
konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrê In¿ynie-
rii Produkcji Politechniki Opolskiej oraz przez Stowarzysze-
nie In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Celem konferencji by³a wymiana informacji o stanie badañ i
wdro¿eniach przemys³owych pomiêdzy przedstawicielami wy-
¿szych uczelni, zak³adów produkcyjnych, krajowymi twórcami
oprogramowania oraz przedstawicielami firm zagranicznych,
oferuj¹cych programy wspomagaj¹ce zarz¹dzanie.

Badania, zwi¹zane z in¿ynieri¹ produkcji i zarz¹dzaniem,
s¹ obecnie realizowane przez �rodowiska naukowe w prawie
wszystkich uczelniach technicznych, ekonomicznych oraz na
uniwersytetach. Ju¿ drugie tego typu spotkanie (poprzednia
konferencja odby³a siê dok³adnie rok temu) mia³o byæ rów-
nie¿ � w intencji organizatorów � kolejn¹ okazj¹ do integra-
cji �rodowiska, a w konsekwencji, do integracji podejmowa-
nych dzia³añ.

Zanim sama konferencja mog³a doj�æ do skutku, niezbêd-
ne by³o po�wiêcenie ogromu czasu i wysi³ku na jej przygoto-
wanie. Komitetem organizacyjnym po raz drugi dowodzi³ prof.
Ryszard Knosala � kierownik Katedry In¿ynierii Produkcji
przy Instytucie Zarz¹dzania PO, a w jego sk³ad weszli po-
nadto pracownicy katedry i studenci � cz³onkowie ko³a na-
ukowego EXPERT, funkcjonuj¹cego przy ww. katedrze: dr
Bogus³aw Szuba, mgr Piotr Chwastyk, mgr Alfred Paszek
oraz Mariusz Ko³osowski i Roman £ê¿niak.

Patronat nad konferencj¹ objêli: JM Rektor Politechniki Opol-
skiej, prof. Józef Suchy oraz przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ów-
nego SIMP, mgr in¿. Kazimierz Rajzer. Komitet programowy
natomiast stanowili: prof. Maciej Ba³towski, prof. Zbigniew
Banaszak, prof. Józef Bendkowski, dyrektor gen. Aleksan-
der Benning, prof. Piotr Blaik, prof. Edward Chlebus, prof.
Ireneusz Durlik, prof. Józef Grabowski, prof. Tadeusz Kar-
piñski, prof. Jan Ka�mierczak, prof. Ryszard Knosala (prze-
wodnicz¹cy), prof. Zdzis³aw Kabza, prof. Jan Koch, prof.
Mieczys³aw Korzyñski, prof. Rudolf Ko�mider, prof. Tade-
usz Krupa, prof. Józef Matuszek, prof. Marian Partyka, prof.
Jan Pyka, prof. Ryszard Rojek, prof. Henryk Sroka, prof.
Jan Szadkowski, prof. Adam Starostecki, prof. Andrzej Tu-
bielewicz, prof. Zenobia Weiss, prof. Jerzy Zieliñski oraz prof.
Miros³aw Zaborowski.

II ogólnopolska konferencja �Komputerowo zintegrowane
zarz¹dzanie� wzbudzi³a bardzo du¿e zainteresowanie. Do
udzia³u w niej zg³osi³o siê 116 uczestników (o 12 wiêcej w
porównaniu do zesz³ego roku), reprezentuj¹cych 35 instytu-
cji, w tym 18 politechnik, 5 uniwersytetów, 2 akademie eko-
nomiczne, Polsk¹ Akademiê Nauk oraz 9 o�rodków przemy-
s³owych. Opublikowano ³¹cznie 67 prac, przy czym 60 z nich
w wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ksi¹¿ce
pod red. Ryszarda Knosali, a pozosta³ych 7 w numerze 3-4/
98 czasopisma Zarz¹dzanie produkcj¹. Ponadto, w ramach
20 sesji tematycznych wyg³oszono 65 referatów.
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Spo�ród pracowników Politechniki Opolskiej w konferen-
cji udzia³ wziêli:

� prof. Ryszard Knosala z kilkoma referatami oraz cz³on-
kowie komitetu organizacyjnego: mgr Piotr Chwastyk,
Mariusz Ko³osowski i Roman £ê¿niak - Katedra In¿y-
nierii Produkcji przy IZ PO,

� prof. Rudolf Ko�mider - dyrektor Instytutu Zarz¹dza-
nia PO, kierownik Katedry Nauk o Zarz¹dzaniu,

� prof. Marian Partyka � Katedra Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn przy WM PO (z referatem),

� dr Agata Zagórowska � z-ca dyrektora Instytutu Za-
rz¹dzania, pracownik Katedry Ergonomii i Socjologii
Zarz¹dzania,

� dr Krzysztof Malik � Zak³ad Nauk Ekonomicznych
przy IZ PO (z referatem),

� dr Ma³gorzata Kaliczyñska � Katedra Automatyki,
Elektroniki i Informatyki przy WEiA PO,

� mgr Katarzyna Kowalczyk � Katedra Elektrowni i Sys-
temów Pomiarowych przy WEiA PO (z referatem),

� mgr El¿bieta Kara� i mgr Ewa K¹ciak - Katedra Nauk
o Zarz¹dzaniu przy IZ PO oraz

� Barbara Fabiañczyk i Marzena Szewczuk � ko³o na-
ukowe EXPERT.

Pierwszy punkt konferencji stanowi³o przywitanie wszyst-
kich jej uczestników przez przewodnicz¹cego Komitetu Or-
ganizacyjnego, prof. Ryszarda Knosalê, po czym nast¹pi³o
oficjalne otwarcie konferencji, którego dokona³ wiceprezes
Zarz¹du G³ównego SIMP, dr Andrzej Ciszewski (niestety,
nieobecni byli JM Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Józef
Suchy oraz przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego SIMP, mgr
in¿. Kazimierz Rajzer).

Obrady, obejmuj¹ce wyg³aszanie referatów, prezentacjê
profesjonalnych systemów komputerowych oraz dyskusje, zo-
sta³y podzielone na trzy dni.

W poniedzia³ek, 11 stycznia, obradami kierowali: dr An-
drzej Ciszewski (sesja I) oraz prof. Edward Chlebus (sesja
II). Po obiedzie kolejnym sesjom przewodniczyli: prof. Je-
rzy Zieliñski (sesja III), prof. Miros³aw Zaborowski (sesja
IV), prof. Ireneusz Durlik (sesja V), prof. Jan Szadkowski
(sesja VI), prof. Jan Stachowicz (sesja VII) oraz prof. Jaro-
s³aw Plichta (sesja VIII). Na zakoñczenie pierwszego dnia
obrad odby³a siê uroczysta kolacja.

We wtorek, 12 stycznia, obradami kierowali: prof. Adam
Starostecki (sesja IX), prof. Zbigniew Banaszak (sesja X),
dr El¿bieta Krajewska-Biñczyk (sesja XI), prof. Marian
Partyka (sesja XII), prof. Jan Ka�mierczak (sesja XIII) oraz
prof. Tadeusz Krupa (sesja XIV). Po kolacji uczestnicy kon-
ferencji wziêli udzia³ w specjalnie dla nich zaprezentowanym
spektaklu �Teatru Witkacego�.

Ostatni, trzeci dzieñ obrad, up³yn¹³ pod znakiem ostatnich 6
sesji, których przebiegiem kierowali: prof. Józef Matuszek i
prof. Marek Brzeziñski (sesja XV), prof. Rudolf Ko�mider i
prof. Teresa Znamierowska (sesja XVI), prof. Zenobia Weiss
(sesja XVII), prof. Andrzej Tubielewicz (sesja XVIII), prof.
Józef Gawlik i prof. Marek Lisiecki (sesja XIX), prof. Mieczy-
s³aw Korzyñski (sesja XX, ostatnia). Finalnym punktem obrad
by³o podsumowanie i zamkniêcie konferencji.

Wszyscy uczestnicy konferencji, podobnie jak przed ro-
kiem, podkre�lali bardzo dobre przygotowanie oraz organi-

zacjê, a tak¿e atmosferê panuj¹c¹ w czasie jej trwania. Dom
wczasowy �Hyrny�, który sta³ siê niejako tradycyjnym miej-
scem obrad, oczekuje ju¿ III konferencji nt. komputerowo
zintegrowanego zarz¹dzania, która odbêdzie siê w dniach 10�
12 stycznia 2000 roku.

Do zobaczenia !!!
Rafa³ Matwiejczuk

Zak³ad Fizyki
Pracownicy Zak³adu Fizyki prof. Tadeusz Górecki, mgr

Barbara Klimesz oraz mgr Aleksandra ¯urawska dniach
22�26 lutego br. byli uczestnikami konferencji naukowej �28th

Winter School on Molecular and Quantum Acoustics� i �4th

Workshop on Photoacoustics and Photothermics�, zorgani-
zowanej przez Oddzia³ Górno�l¹ski Polskiego Towarzystwa
Akustycznego. Wyg³osili tam referaty pt. Acoustic emission
accompanying the phase transitions in metals and compounds
(autorstwa B. Klimesz i T. Góreckiego) oraz Photoacoustic
detection of phase transitions in paraffins and paraffin waxes
(A. ¯urawska, T. Górecki). Jak zapewniaj¹ uczestnicy, pogo-
da i humory dopisa³y wszystkim.

nale¿¹ do niej równie¿ Norwegia i Szwajcaria, które nie s¹ cz³on-
kami Unii. Organizacja, za³o¿ona w 1953 r., prowadzi sw¹ dzia-
³alno�æ w komisjach i w grupach roboczych. Do jej zadañ nale¿y
wspó³praca z organizacjami odlewniczymi ró¿nych krajów, tak¿e
tych, które nie s¹ jej cz³onkami. Na posiedzeniach poruszane s¹
wszelkie problemy, zwi¹zane z bran¿¹ odlewnicz¹ ( np. gospo-
darcze, techniczne, socjalne). Pole dzia³ania grup roboczych to
przede wszystkim wzajemne informowanie siê o sytuacji ekono-
micznej producentów odlewów. Sekcje CAEF zajmuj¹ siê anali-
z¹ ekonomiczn¹ procesów produkcji poszczególnych wyrobów.

� Jakie bêd¹ reperkusje przyjêcia do CAEF?
J. S.:CAEF przedstawi³ Komisji Europejskiej problemy bran-

¿y odlewniczej, w wyniku czego rozpoczêto prace nad pakietem
legislacyjnym, który ma obowi¹zywaæ od 2001 roku, poniewa¿
rozwi¹zania prawne, dotycz¹ce odlewnictwa na razie s¹ �wmon-
towane� w uregulowania, które opracowano dla górnictwa i hut-
nictwa. Dziêki cz³onkostwu w CAEF mo¿emy uczestniczyæ w
pracach komisji, mamy wp³yw na uzgodnienia standardów eko-
nomicznych, technicznych i - przede wszystkim - pe³ny dostêp
do informacji na temat perspektyw rozwoju bran¿y w Europie.

� Spotkanie w parlamencie mia³o do�æ niezwyk³¹ oprawê,
gdy¿ odby³o siê w dniu, w którym przyjmowano Polskê do NATO.
Proszê o parê s³ów na ten temat.

J. S. : Atrakcj¹ pobytu na Wiejskiej by³ udzia³ w uroczysto�ci
wci¹gania flagi NATO przed siedzib¹ naszego parlamentu. Od-
lewnicy byli tu jak najbardziej �na miejscu�, bo z ich produktów
korzysta przecie¿ ka¿da armia �wiata. Dlatego w wyst¹pieniu
wyrazi³em nadziejê, ¿e bêdziemy mieli okazjê produkowaæ no-
woczesny sprzêt wysokiej jako�ci dla NATO-wskiego wojska.
Uroczysto�ci, które zgromadzi³y korpus dyplomatyczny, parla-
mentarzystów oraz rzesze dziennikarzy, otworzy³a wicemarsza-
³ek senatu A. Grze�kowiak, odegrano hymn pañstwowy i wci¹-
gniêto flagê na maszt, po czym odby³a siê defilada.

� Dziêkujê za rozmowê.

Dokoñczenie ze strony 3
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Rozwa¿ania

Pragnienie mi³o�ci i pragnienie bogactwa to dwie najpo-
tê¿niejsze pasje, które rz¹dz¹ wspó³czesnymi lud�mi. S¹ one
tak wszechw³adne, ¿e ludzie zabijaj¹ siê wzajemnie i ucie-
kaj¹ siê do wszelkich sposobów, byle zaspokoiæ to opêtanie
swych serc.
Mulk Raj Anand, �Idylla kaszmirska�

Nie ma nic straszniejszego jak to, co siedzi wewn¹trz cz³o-
wieka: w ¿aden sposób nie mo¿na dotrzeæ do samego dna.
Micha³ Szo³ochow, �Cichy Don�

Przestêpstwo i kara

Od pojêcia przestêpstwa znacznie szerszym jest pojêcie czy-
nu. Czynem jest fragment zewnêtrznego zachowania siê cz³owie-
ka, maj¹cy wymiar spo³eczny; ka¿de przestêpstwo jest czynem,
ale nie ka¿dy czyn jest przestêpstwem. Zachowanie siê cz³owie-
ka mo¿e byæ nie tylko aktywne (dzia³anie), ale tak¿e pasywne
(bierne), bêd¹ce odwrotno�ci¹ dzia³ania, jego brakiem - czyli
zaniechaniem. Na gruncie nauk prawnych czyn wywo³uje okre-
�lone skutki prawne. W polskim prawie karnym przestêpstwem
jest tylko taki czyn cz³owieka, który jest spo³ecznie szkodliwy,
bezprawny, zagro¿ony kar¹ (karalny), zawiniony. W przytoczo-
nej definicji przestêpstwa wyró¿niæ mo¿emy jej aspekt material-
ny i formalny. Aspekt materialny wyra¿a siê w spo³ecznej szko-
dliwo�ci czynu przestêpnego; w ten sposób ustawodawca odpo-
wiada na pytanie, jakie czyny i dlaczego uznaje siê za przestêp-
stwa. Natomiast formalny aspekt definicji wyra¿a siê w ocenie
danego czynu wy³¹cznie z pozycji obowi¹zuj¹cego prawa, bez
wzglêdu na charakter i spo³eczne konotacje tego czynu (w tym
aspekcie przestêpstwem jest czyn zabroniony pod gro�b¹ kary
przez ustawê obowi¹zuj¹c¹ w czasie jego pope³nienia).

Czynem w rozumieniu prawa karnego jest tylko takie ze-
wnêtrzne zachowanie cz³owieka, które zale¿y wy³¹cznie od jego
woli, zachodzi w warunkach wolno�ci wyboru; natomiast te za-
chowania siê cz³owieka, które s¹ odruchami albo podejmowane
s¹ w warunkach przymusu fizycznego, nie s¹ czynami, albowiem
brak w nich mo¿liwo�ci wyboru. Gdy mówimy, ¿e przestêpstwem
jest zawsze czyn cz³owieka, to podkre�lamy przez to, ¿e tylko
cz³owiek, osoba fizyczna mo¿e byæ podmiotem przestêpstwa, a
nie mo¿e nim byæ np. zwierzê lub osoba prawna (chocia¿ odpo-
wiedzialno�æ karn¹ zwierz¹t przewidywa³y systemy prawne sta-
ro¿ytno�ci, a odpowiedzialno�æ karn¹ osób prawnych przewiduje
np. francuski kodeks karny z 1992 r.).

Przestêpstwo jest czynem spo³ecznie szkodliwym, to znaczy,
niezale¿nie od stanu psychicznego sprawcy - obiektywnie i rze-
czywi�cie godzi w spo³ecznie uznane warto�ci, tj. w dobra praw-
ne. Mo¿e siê to przejawiaæ w tym, ¿e okre�lony czyn b¹d� naru-
sza konkretne dobro prawne, b¹d� dobru temu bezpo�rednio za-
gra¿a. Stopieñ spo³ecznej szkodliwo�ci czynu okre�laj¹ przede
wszystkim: rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wy-
rz¹dzonej lub gro¿¹cej szkody, sposób i okoliczno�ci pope³nie-
nia czynu, motywy dzia³ania sprawcy i in. Stopieñ spo³ecznej
szkodliwo�ci danego zachowania siê mo¿e byæ zró¿nicowany, w
konsekwencji wiêc w konkretnym wypadku czyn zabroniony

przez ustawê karn¹ mo¿e byæ spo³ecznie szkodliwy albo byæ szko-
dliwy w niewielkim tylko stopniu. Czyn taki nie jest wówczas
przestêpstwem i nie powoduje odpowiedzialno�ci karnej, cho-
cia¿ mo¿e powodowaæ odpowiedzialno�æ sprawcy przed innym
organem pañstwowym, instytucj¹ albo organizacj¹ w zakresie ich
w³a�ciwo�ci; mo¿e to byæ np. odpowiedzialno�æ pracownicza dys-
cyplinarna itp.

Przestêpstwo jest czynem bezprawnym, czyli czynem sprzecz-
nym z obowi¹zuj¹cym prawem karnym. Pojêcie czynu bezpraw-
nego jest szersze od pojêcia przestêpstwa. S¹ bowiem czyny
sprzeczne z prawem cywilnym (tzw. delikty cywilne), z prawem
administracyjnym, i powoduj¹ one powstanie odpowiedzialno�ci
cywilnej czy administracyjnej; czyny te choæ sprzeczne z obo-
wi¹zuj¹cym prawem (bezprawne) nie s¹ przestêpstwami, je¿eli
nie naruszaj¹ normy prawa karnego.

 Przestêpstwo jest czynem zabronionym przez ustawê pod
gro�b¹ kary. Zagro¿enie kar¹ jest nieod³¹czn¹ cech¹ pojêcia prze-
stêpstwa. Wyra¿a ono ujemn¹ ocenê danego czynu przez ustawo-
dawcê i jest skierowan¹ do potencjalnego sprawcy zapowiedzi¹
zastosowania wobec niego kary w razie pope³nienia tego czynu.
W art. 115 § 1 kodeks karny stanowi, i¿ czynem zabronionym
jest zachowanie o znamionach okre�lonych w ustawie karnej.

Polski kodeks karny nie definiuje winy, pozostawiaj¹c to za-
gadnienie teorii prawa karnego. Bli¿sze okre�lenie, czym jest
wina w prawie karnym natrafia na trudno�ci, o czym �wiadczy
fakt wystêpowania w doktrynie prawa karnego ró¿norodnych teo-
rii winy (np. teorii psychologicznej winy, teorii normatywnej
winy). Nie ulega natomiast w¹tpliwo�ci, ¿e wina jest zjawiskiem
psychicznym, które towarzyszy zewnêtrznemu zachowaniu siê
sprawcy. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e wina polega na okre�lo-
nym stosunku sprawcy do jego czynu, przy czym stosunek ten
mo¿e mieæ postaæ umy�lno�ci lub nieumy�lno�ci. Na tej podsta-
wie wyodrêbnia siê dwa podstawowe rodzaje winy: winê umy�l-
n¹ i winê nieumy�ln¹. W zakresie ka¿dego rodzaju winy kodeks
karny wyró¿nia okre�lone formy winy.

Wina oraz jej rodzaje i formy ma zasadnicze znaczenie w za-
kresie odpowiedzialno�ci karnej. Wina jest jednym z ustawowych
znamion przestêpstwa, albowiem przestêpstwem jest nie tylko
czyn zabroniony przez ustawê pod gro�b¹ kary, bezprawny, ale
tak¿e - zawiniony. Do powstania odpowiedzialno�ci karnej nie
wystarczy zatem istnienie zwi¹zku przyczynowego miêdzy za-
chowaniem siê sprawcy a skutkiem tego zachowania siê, niezbêd-
ne jest tak¿e istnienie zwi¹zku podmiotowego, który okre�lamy
terminem �wina�.

Okre�lenie winy umy�lnej zawarte jest w art. 9 § 1 k.k. W
my�l tego przepisu czyn zabroniony pope³niony jest umy�lnie,
je¿eli sprawca ma zamiar jego pope³nienia, to jest: chce go po-
pe³niæ albo przewiduje mo¿liwo�æ jego pope³nienia, na to siê
godzi. Jak z tego wynika, zamiar pope³nienia czynu zabronione-
go mo¿e wystêpowaæ w dwóch formach : a) zamiaru bezpo�red-
niego (dolus directus ) - gdy sprawca chce pope³niæ czyn zabro-
niony, b) zamiaru ewentualnego (dolus eventualis - gdy sprawca
przewiduj¹c mo¿liwo�æ pope³nienia czynu zabronionego, na to
siê godzi.

Marian Ciepaj

NOWA KODYFIKACJA KARNA (CZ. II )



18 Politechnika Opolska

Rozwa¿ania

Kodeks karny w art. 9 § 2 winê nieumy�ln¹ okre�la nastêpuj¹-
co: �Czyn zabroniony pope³niony jest nieumy�lnie, je¿eli spraw-
ca nie maj¹c zamiaru jego pope³nienia, pope³nia go jednak na
skutek niezachowania ostro¿no�ci wymaganej w danych okolicz-
no�ciach, mimo ¿e mo¿liwo�æ pope³nienia tego czynu przewidy-
wa³ albo móg³ przewidywaæ.

Odpowiedzialno�ci karnej podlega ten, kto pope³ni³ przestêp-
stwo, czyli dopu�ci³ siê czynu zabronionego pod gro�b¹ kary
przez ustawê obowi¹zuj¹c¹ w czasie jego pope³nienia. S¹ wszak-
¿e okoliczno�ci, które sprawiaj¹, ¿e pope³nienie przestêpstwa nie
powoduje powstania odpowiedzialno�ci karnej jego sprawcy. Przy-
czyny, wy³¹czaj¹ce odpowiedzialno�æ karn¹, maj¹ ró¿norodny
charakter. Mog¹ one byæ zwi¹zane ze stanem psychicznym spraw-
cy (np. niepoczytalno�æ). Wy³¹czenie odpowiedzialno�ci karnej
mo¿e byæ równie¿ oparte na szczególnej regulacji prawnokarnej,
w my�l której czyn posiadaj¹cy ustawowe znamiona przestêp-
stwa nie jest jednak czynem sprzecznym z norm¹ prawa karnego.
Na okre�lenie czynu, wype³niaj¹cego ustawowe znamiona prze-
stêpstwa, który ze wzglêdu na brak spo³ecznej szkodliwo�ci zo-
staje przez prawo pozbawiony cechy bezprawno�ci karnej, czê-
sto u¿ywa siê nazwy �kontratyp�; termin ten ma oznaczaæ prze-
ciwstawno�æ typom czynów karalnych, okre�lonych w ustawie.

Do okoliczno�ci wy³¹czaj¹cych odpowiedzialno�æ karn¹ zali-
czamy: 1) okoliczno�ci wy³¹czaj¹ce bezprawno�æ czynu, 2) oko-
liczno�ci wy³¹czaj¹ce winê.

Wed³ug prawa polskiego czynowi, który wype³nia ustawowe
znamiona przestêpstwa brak jest cechy bezprawno�ci w nastêpu-
j¹cych wypadkach (kontratypy): a) obrona konieczna, b) stan
wy¿szej konieczno�ci, c) dzia³anie w granicach uprawnieñ lub
obowi¹zków, d) zgoda pokrzywdzonego, e) rozkaz prze³o¿one-
go, f) dozwolone ryzyko.

Do okoliczno�ci wy³¹czaj¹cych winê nale¿¹: a) niepoczytal-
no�æ, b) b³¹d.

Na gruncie nauk prawnych pojêcie kary u¿ywane bywa w zró¿-
nicowanych znaczeniach; zawsze jednak kara jest ujemn¹ reakcj¹
spo³eczn¹ na zachowanie siê cz³owieka. Wszystkie rodzaje kar, z
jakimi mamy do czynienia w kontek�cie prawnym, np. kary ad-
ministracyjne, kary umowne, kary grzywny, kary za wykrocze-
nia, kary porz¹dkowe ró¿ni¹ siê zasadniczo od kar, zapadaj¹cych
w toku postêpowania karnego, które nosz¹ miano kar kryminal-
nych. Od wymienionych kar, karê kryminaln¹ ró¿ni to, i¿ wy-
mierzana jest za czyny, które naruszaj¹ porz¹dek prawny w spo-
sób w najwy¿szym stopniu szkodliwy, a sprawcy tego naruszenia
kara kryminalna wyrz¹dza dolegliwo�æ niewspó³miernie wiêksz¹
od dolegliwo�ci, jaka wi¹¿e siê z jak¹kolwiek inn¹ kar¹, spoty-
kan¹ w spo³eczeñstwie cywilizowanym. Tak wiêc kara (krymi-
nalna) jest powszechnie okre�lana jako na³o¿ona przez s¹d na
sprawcê przestêpstwa celowa dolegliwo�æ, bêd¹ca odpowiedzi¹
na czyn przestêpny, wyra¿aj¹ca wobec niego spo³eczne potêpie-
nie i przewidziana w obowi¹zuj¹cej ustawie. ¯adna sankcja nie
jest wolna od dolegliwo�ci, jednak¿e w odniesieniu do sankcji
innych ni¿ kara, dolegliwo�æ jest najczê�ciej niezamierzona, lecz
tylko nieuchronna; natomiast sankcja karna jest dolegliwo�ci¹
zamierzon¹, celow¹, dotykaj¹c¹ osobi�cie sprawcê, pozbawiaj¹-
c¹ go dóbr podstawowych: ¿ycia, wolno�ci, maj¹tku, przywile-
jów, tytu³ów, stanowisk itd. Nie s¹ natomiast karami tzw. �rodki
zabezpieczaj¹ce (np. zamkniêcie w zak³adzie psychiatrycznym ),
które stosowane nie za pope³nienie czynu zabronionego, ale w
zwi¹zku z nim i chocia¿ zawieraj¹ równie¿ element dolegliwo-
�ci, to jest to dolegliwo�æ nie zamierzona.

Stosowanie kary mia³o ró¿norodne uzasadnienia. W staro¿ytno-
�ci karê traktowano jako odp³atê za przestêpstwo, odwet: oko za
oko, z¹b za z¹b (tzw. prawo talionu), chocia¿ ju¿ wtedy spotykamy
celowo�ciow¹ racjonalizacjê kary (wystêpuje ona w pogl¹dach Pro-
tagorasa, Seneki, �w. Augustyna); st¹d czêsto przytaczana pare-
mia: nemo prudens punit guia peccatum est, sed ne peccetur (nikt
rozs¹dny nie karze dlatego, ¿e pope³niono przestêpstwo, lecz po
to, by przestêpstw nie pope³niano). W przeciwieñstwie do racjona-
lizacji celowo�ciowych, do kary jako odwetu, jako instrumentu spra-
wiedliwo�ci odwo³uj¹ siê tzw. racjonalizacje metafizyczne, które
najpe³niej zosta³y wyra¿one w pogl¹dach idealistów niemieckich:
Kanta i Hegla. U Kanta kara jest konieczn¹ moraln¹ odpowiedzi¹
spo³eczeñstwa na przestêpstwo, albowiem kategoryczny imperatyw
oparty na czystym rozumie domaga siê aby ka¿dego spotka³o to,
czego warte s¹ jego czyny. Natomiast u Hegla kara jest konieczno-
�ci¹ dialektyczn¹: przestêpstwo jest zaprzeczeniem (negacj¹ ) pra-
wa, a kara jest zaprzeczeniem przestêpstwa (negacj¹ negacji). Dziêki
tej swojej funkcji kara usuwa bezprawie i przywraca absolutny po-
rz¹dek prawny.

Wspó³cze�nie, nie pomniejszaj¹c sprawiedliwo�ciowej funk-
cji kary, przed kar¹ stawiane s¹ nowe kierunki jej oddzia³ywania:
prewencja i resocjalizacja.

Prewencja (jej geneza zwi¹zana z nazwiskiem w³oskiego teo-
retyka Cezare Beccaria: �O przestêpstwach i karach�,1764), któ-
rej istota polega na zapobieganiu ponownemu pope³nieniu prze-
stêpstwa mo¿e wystêpowaæ jako prewencja ogólna albo jako pre-
wencja szczególna. Prewencja ogólna ma na celu powstrzymy-
wanie innych ni¿ sprawca osób od pope³niania przestêpstw po-
przez upowszechnianie przekonania, ¿e przestêpstwa nie pozo-
staj¹ bezkarne, a ich pope³nianie nigdy nie mo¿e siê op³aciæ oraz
poprzez ró¿norodne oddzia³ywania, podnosz¹ce kulturê prawn¹
spo³eczeñstwa. Prewencja szczególna natomiast ma na celu za-
pobieganie pope³nianiu przestêpstw przez samego skazanego. Z
tego punktu widzenia kara ma s³u¿yæ zastraszeniu sprawcy, jego
poprawie i unieszkodliwieniu. Zastraszenie sprawcy osi¹ga siê
poprzez wymierzenie mu i wykonanie kary proporcjonalnej do
wagi przestêpstwa; poprawa sprawy polega na zmianie dotych-
czasowej negatywnej spo³ecznie postawy na postawê pozytyw-
n¹; unieszkodliwienie sprawcy jest wskazane w sytuacji, gdy nie
uda³o siê osi¹gn¹æ ani zastraszenia ani poprawy, a zachodzi oba-
wa, ¿e sprawca bêdzie siê dalej dopuszcza³ czynów spo³ecznie
szkodliwych. Wymierzenie sprawcy kary i jej wykonanie ma te¿
zapewniæ pewn¹ reedukacjê sprawcy i umo¿liwiæ mu powrót do
spo³eczeñstwa (resocjalizacja). Dla osi¹gniêcia wychowawczych
celów kary stosowane s¹ takie �rodki prawnokarne jak: warun-
kowe umorzenie postêpowania karnego, warunkowe zawieszenie
wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wska-
zówki dla s¹du, ¿e przy wymiarze kary ma siê kierowaæ równie¿
cechami osobistymi sprawcy itp.

Polski kodeks karny rozró¿nia: kary i �rodki karne. Kary maj¹
charakter samoistny: za dane przestêpstwo mo¿e byæ wymierzo-
na tylko jedna kara. Jednak¿e w my�l art. 33 § 2 i 3 k.k. s¹d
mo¿e wymierzyæ grzywnê obok kary pozbawienia wolno�ci, je-
¿eli sprawca dopu�ci³ siê czynu w celu osi¹gniêcia korzy�ci ma-
j¹tkowej lub tak¹ korzy�æ osi¹gn¹³. Natomiast �rodki karne mog¹
byæ w zasadzie orzekane tylko ³¹cznie z kar¹, stanowi¹c jej uzu-
pe³nienie lub dodatkow¹ moraln¹ dezaprobatê wobec pope³nio-
nego przestêpstwa. Niekiedy jednak mo¿liwe jest wymierzenie
tylko �rodka karnego, np. w my�l art. 61 k.k. w wypadkach wska-
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zanych w ustawie s¹d mo¿e odst¹piæ od wymierzenia kary, co nie
stoi na przeszkodzie orzeczeniu �rodka karnego.

Zgodnie z art. 32 k.k. karami s¹: 1) grzywna, b) ograniczenie
wolno�ci, 3) pozbawienie wolno�ci, 4) 25 lat pozbawienia wol-
no�ci, 5) do¿ywotnie pozbawienie wolno�ci.

Grzywna jest kar¹ maj¹tkow¹, polegaj¹c¹ na �ci¹ganiu z ma-
j¹tku skazanego okre�lonej kwoty pieniê¿nej na rzecz Skarbu
Pañstwa. Celem grzywny (podobnie zreszt¹ jak i innych kar ma-
j¹tkowych) jest uniemo¿liwienie sprawcy korzystania z maj¹tko-
wych owoców czynu zabronionego, w my�l zasady, ¿e przestêp-
stwo nie mo¿e siê sprawcy �op³acaæ�. Grzywna jest kar¹ bardzo
elastyczn¹, gdy¿ z ³atwo�ci¹ mo¿na j¹ dostosowaæ do rozmiarów
szkody wyrz¹dzonej czynem przestêpnym oraz stanu maj¹tko-
wego sprawcy. Zalet¹ grzywny, oprócz wymienionej tu ju¿ cechy
jest tak¿e to, i¿ w wypadku pope³nienia przestêpstwa mniejszej
wagi, wystêpuje ona wy³¹cznie jako kara samoistna, natomiast w
wypadku ciê¿szych przestêpstw grzywna uzupe³nia represyjno�æ
orzeczenia karnego w sferze maj¹tkowej sprawcy. Natomiast wad¹
grzywny jest mo¿liwo�æ uiszczenia jej nie przez skazanego, lecz
przez inn¹ osobê (np. z krêgu rodziny lub przyjació³).

Kodeks karny rozró¿nia dwa rodzaje grzywny: a) grzywna
jako jedyna kara (grzywna samoistna) i b) grzywna orzekana
obok kary pozbawienia wolno�ci. Grzywnê wymierza siê w staw-
kach dziennych, okre�laj¹c liczbê stawek oraz wysoko�æ jednej
stawki; je¿eli ustawa nie stanowi inaczej najni¿sza liczba stawek
wynosi 10, za� najwy¿sza 360 (art. 33. § 1. k.k).

Zasad¹ jest jednak, ¿e kara grzywny wystêpuje zawsze alter-
natywnie z kar¹ pozbawienia wolno�ci oraz kar¹ ograniczenia
wolno�ci. Inny charakter ma grzywna orzekana obok kary po-
zbawienia wolno�ci. Chocia¿ pozostaje ona kar¹ zasadnicz¹, to
pe³ni w tym wypadku funkcjê kary dodatkowej i �manifestuje�
nieop³acalno�æ pope³niania przestêpstwa. S¹d obligatoryjnie wy-
mierza grzywnê w wypadkach wskazanych w ustawie. Natomiast
s¹d mo¿e wymierzyæ grzywnê, je¿eli sprawca dzia³a³ w celu osi¹-
gniêcia korzy�ci maj¹tkowej lub tak¹ korzy�æ osi¹gn¹³. Ustala-
j¹c stawkê dzienn¹, s¹d bierze pod uwagê dochody sprawcy jego
warunki osobiste, rodzinne, stosunki maj¹tkowe i mo¿liwo�ci
zarobkowe; stawka dzienna nie mo¿e byæ ni¿sza od 10 z³ ani prze-
kraczaæ 2000 z³ (art. 36. § 2. i 3. k.k.).

Kara ograniczenia wolno�ci nie izoluje skazanego od spo³e-
czeñstwa, nie jest odbywana w zak³adzie karnym, a tylko pozba-
wia skazanego niektórych praw obywatelskich i nak³ada na niego
okre�lone obowi¹zki.

Kara ograniczenia wolno�ci trwa najkrócej miesi¹c, najd³u¿ej
12 miesiêcy; wymierza siê j¹ w miesi¹cach. W czasie odbywania
kary skazany: 1)nie mo¿e bez zgody s¹du zmieniaæ miejsca sta-
³ego pobytu, 2) jest obowi¹zany do wykonywania pracy wskaza-
nej przez s¹d, 3) ma obowi¹zek udzielania wyja�nieñ, dotycz¹-
cych przebiegu odbywania kary (art. 34 k.k.). Kara ograniczenia
wolno�ci ma na celu kszta³towanie spo³ecznie po¿¹danej posta-
wy skazanego w drodze wykonywania przez niego wyznaczonej
mu pracy w warunkach ograniczenia wolno�ci. Skazany ma obo-
wi¹zek pracowaæ sumiennie i wydajnie oraz przestrzegaæ ustalo-
nego organizacj¹ pracy porz¹dku i dyscypliny. Karê ograniczenia
wolno�ci wykonuje siê w miejscu zamieszkania lub zatrudnienia
skazanego albo w niewielkiej odleg³o�ci od tego miejsca, chyba
¿e wa¿ne wzglêdy przemawiaj¹ za wykonaniem kary w innym
miejscu. Szczególne znaczenie, z punktu widzenia celu tej kary,
ma zatem obowi¹zek wykonywania pracy wskazanej przez s¹d.

Obowi¹zek pracy mo¿e byæ realizowany w nastêpuj¹cy sposób.
Po pierwsze, mo¿e polegaæ na wykonywaniu nieodp³atnej, kon-
trolowanej pracy na cele spo³eczne w odpowiednim zak³adzie
pracy lub instytucji u¿yteczno�ci publicznej, w wymiarze od 20
do 40 godzin w stosunku miesiêcznym. Po drugie, je¿eli skazany
jest zatrudniony, to s¹d zamiast obowi¹zku okre�lonego powy-
¿ej, mo¿e orzec potr¹cenie od 10 do 25 proc. wynagrodzenia za
pracê na rzecz Skarbu Pañstwa albo na cel spo³eczny wskazany
przez s¹d. Ponadto w okresie odbywania kary w tej formie ska-
zany nie mo¿e rozwi¹zaæ bez zgody s¹du stosunku pracy. Miej-
sce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania wskazanego powy¿ej
obowi¹zku pracy okre�la s¹d po wys³uchaniu skazanego (art. 35
k.k.).

Pozosta³e obowi¹zki zwi¹zane z kar¹ ograniczenia wolno�ci
maj¹ charakter fakultatywny: s¹d mo¿e, wymierzaj¹c karê ogra-
niczenia wolno�ci, zobowi¹zaæ skazanego do: 1) naprawienia w
ca³o�ci albo w czê�ci szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem, 2)
przeproszenia pokrzywdzonego, 3)wykonywania ci¹¿¹cego na
nim obowi¹zku ³o¿enia na utrzymanie innej osoby. S¹d mo¿e
równie¿ oddaæ skazanego pod dozór kuratora.

Kara pozbawienia wolno�ci polega na odizolowaniu skazane-
go od spo³eczeñstwa przez umieszczenie w zamkniêtym zak³a-
dzie karnym i poddanie ograniczeniom okre�lonym w ustawie
karnej oraz w regulaminie wykonywania kary. Odseparowanie
wiê�nia od jego �rodowiska spo³ecznego, rodzinnego i zawodo-
wego, przekre�lenie jego normalnej aktywno�æ, poddawanie go
sta³emu dozorowi s³u¿b wiêziennych s¹ dla cz³owieka �ród³em
trudnej do zniesienia przykro�ci.

Kara pozbawienia wolno�ci trwa najkrócej miesi¹c, najd³u¿ej
15 lat. Wymierza siê j¹ w miesi¹cach i latach (art. 37. k.k.).
Je¿eli ustawa przewiduje obni¿enie górnej granicy ustawowego
zagro¿enia, kara wymierzona za przestêpstwo zagro¿one kar¹
do¿ywotniego pozbawienia wolno�ci nie mo¿e przekraczaæ 25
lat pozbawienia wolno�ci, a za przestêpstwo zagro¿one kar¹ 25
lat pozbawienia wolno�ci - nie mo¿e przekraczaæ 15 lat pozba-
wienia wolno�ci. Karê pozbawienia wolno�ci wykonuje siê we-
d³ug zasady indywidualizacji metod i �rodków oddzia³ywania
penitencjarnego tak, aby wp³ywa³a ona wychowawczo na skaza-
nego, kszta³towa³a jego w³a�ciwy stosunek do pracy, wdra¿a³a go
do przestrzegania porz¹dku prawnego i tym samym przeciwdzia-
³a³a ponownemu pope³nianiu przestêpstwa. Skazany ma obowi¹-
zek wykonywania pracy lub pobierania nauki oraz obowi¹zek
przestrzegania porz¹dku w zak³adzie karnym. Skazany ma po-
nadto obowi¹zek stosowaæ siê do wydawanych przez w³a�ciwe
organy poleceñ, zmierzaj¹cych do wykonania orzeczenia. Kary
wykonuje siê w sposób humanitarny, z poszanowaniem godno�ci
ludzkiej skazanego.

Karê pozbawienia wolno�ci wykonuje siê w zak³adach kar-
nych ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem warunków i ry-
gorów odbywania tej kary. Istniej¹ nastêpuj¹ce zak³ady karne:
1) zak³ady karne dla m³odocianych,
2) zak³ady karne dla odbywaj¹cych karê po raz pierwszy,
2) zak³ady karne dla recydywistów penitencjarnych,
4) zak³ady karne dla odbywaj¹cych karê aresztu wojskowego.

Wymienione zak³ady karne mog¹ byæ organizowane jako za-
k³ady karne typu zamkniêtego, pó³otwartego i otwartego. Ró¿-
ni¹ siê one stopniem zabezpieczenia, stopniem izolacji skaza-

Ci¹g dalszy na stronie 21



20 Politechnika Opolska

W �rodowisku akademickim

�BuM� - nowe pismo w regionie
Od kilku miesiêcy trwa³y prace przygotowawcze nad wy-

daniem regionalnego pisma nt. problemów zwi¹zanych z bu-
downictwem. Pod koniec lutego ukaza³ siê jego pierwszy nu-
mer. Redakcja zamierza wydawaæ pismo cyklicznie, co mie-
si¹c. Przewrotna nazwa BuM mia³a pocz¹tkowo tylu zwolen-
ników, co przeciwników, a utworzono j¹ z pierwszych liter
podtytu³u: budownictwo � us³ugi - mieszkania. W sk³adzie
rady programowej znale�li siê dwaj pracownicy naszej uczel-
ni: dr in¿. Jan Mizera jako szef opolskiego PZIiTB oraz
ni¿ej podpisany, któremu powierzono �k¹cik audytora�. W
pierwszym wstêpnym artykule pod tytu³em �Czy warto
oszczêdzaæ� zasygnalizowa³em problemy zwi¹zane z zapo-
trzebowaniem na ciep³o oraz kwestiê znacznych op³at za
ogrzewanie. Zwracam te¿ uwagê na fakt, ¿e ju¿ za 50 lat
udzia³ znanych obecnie klasycznych metod produkcji energii
zmaleje do 40%.

Liczymy na pomoc pracowników uczelni w dyskusji nad
modelem budownictwa i wszelkimi problemami, które siê z
tym wi¹¿¹. Niech �k¹cik audytora� bêdzie miejscem do pre-
zentowania popularyzatorskich artyku³ów nt. oszczêdzania
energii. Tak te¿ widzimy nasz udzia³ w radzie programowej
pisma. Wiem ju¿ o rozmowach, prowadzonych z prof. J.
Wyrwa³em, prof. W. Anigaczem, prof. W. Skowroñskim,
dr. W. Grzeszczykiem, którzy � miejmy nadziejê � zgodz¹
siê na wspó³pracê.

dr hab. in¿. Roman Ulbrich, prof. PO

n W �wiatowym serwisie prasowym znalaz³a siê informacja o:
- V miêdzynarodowych targach METAL�99, które odbêd¹

siê od 15 do 17 wrze�nia br. w Kielcach. Prof. J. S. Suchy
jest cz³onkiem komitetu honorowego oraz przewodnicz¹cym
rady programowej ww. targów,

- grudniowej konferencji, przygotowywanej co roku
przez Katedrê Materia³oznawstwa i Technologii Bezwió-
rowych nt. �Metod oceny struktury oraz w³asno�ci mate-
ria³ów i wyrobów�.

n Komitet Programowy Kongresu Dialog i Uniwersalizm za-
prasza w dniach 20�26 wrze�nia do Auditorium Maximum
Uniwersytetu Warszawskiego na cykl sesji, których temat prze-
wodni stanowi: Polska wspó³tworz¹ca Europê: polsko�æ, eu-
ropeizm, uniwersalizm. Szczegó³owy program do wgl¹du w
biurze rektora. Organizatorzy zapraszaj¹ naukowców do nad-
sy³ania referatów, które zostan¹ opublikowane w pi�mie Dia-
logue and Universalism b¹d� w �Bibliotece Dialogu�.

n Instytut �l¹ski, Uniwersytet Opolski oraz Konsulat Gene-
ralny Republiki Austrii w Krakowie w dniach 18�20 marca
zorganizowa³y miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ ��l¹sk
za panowania Habsburgów�. Po�ród tematów, poruszanych w
trakcie obrad znalaz³y siê, m. in., rozwa¿ania o my�li poli-
tycznej i gospodarczej Habsburgów, o znaczeniu �l¹ska w
kszta³towaniu ich mocarstwa oraz o stosunkach wyznaniowych
za czasów ich panowania.

md

Winieta nowego czasopisma ▼▼▼▼▼

W dniach 8�9 stycznia odby³y siê w Zakopanem Mistrzo-
stwa Polski Szkó³ Wy¿szych w narciarstwie alpejskim. Poli-
technikê Opolsk¹ reprezentowali studenci WWFiF: Wit Ani-
gacz, Bart³omiej Ch³odnicki, Marcin Dykta, Szymon Ha-
niaczyk i Daniel Z¹bek. W klasyfikacji zespo³owej uda³o im
siê zaj¹æ 9. miejsce. Opiekunem studentów by³ kierownik sek-
cji narciarskiej AZS mgr Adam D¿ygiel.

20 lutego br. w Czechach, na stokach Pradziada, mia³y
miejsce VI Otwarte Mistrzostwa Opola i Opolszczyzny w
Narciarstwie Zjazdowym, które s¹ eliminacj¹ do amatorskich
mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim. Startowa³ w nich
student I roku WWFiF Wit Anigacz. Uzyskany czas da³ mu
II miejsce w klasyfikacji generalnej, co pozwala na start w
finale mistrzostw Polski. Gratulujemy!
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W �rodowisku akademickim

Powoli �wiêto patronalne opolskiego Duszpasterstwa Aka-
demickiego staje siê tradycj¹ � na prze³omie listopada i grud-
nia ubieg³ego roku �wiêtowali�my pi¹te ju¿ �Dni Xaveria-
num�. Po raz kolejny w murach naszego o�rodka ze �wi¹tecz-
nym natê¿eniem zatêtni³o ¿ycie. Wzorem lat ubieg³ych mo-
gli�my poszczyciæ siê obecno�ci¹ czo³owych przedstawicieli
polskiego �wiata kultury.

Na spotkaniu pracowników naukowych opolskich uczelni,
które jest ju¿ sta³ym punktem programu �Dni Xaverianum�,
go�ci³ w tym roku Krzysztof Zanussi, za� gwiazd¹ �wieczo-
ru fina³owego� by³a Edyta Geppert.

Znakomici go�cie zawsze dodaj¹ presti¿u �Dniom Xaveria-
num� lecz to, czym cieszymy siê najbardziej w czasie naszego
�wiêta, to dobrze znane ju¿ propozycje �wiêta Xaverianum.
Zorientowanym nie trzeba przypominaæ, jak smakuje �Przy-
smak Pani Basi� w kawiarence �U Jezuitów�, jakie szaleñstwa
towarzysz¹ andrzejkowej sobotniej nocy i ile emocji i rado�ci
wzbudza �Nocne (wy)-�piewanie� sobie gitary klasycznej.

Okazj¹ do zanucenia kilku dobrze znanych przebojów by³
koncert grupy �Gang Marcela�. Jak siê okaza³o, studenci bar-
dzo dobrze czuj¹ siê w muzycznych klimatach lat osiemdzie-
si¹tych, a muzyka country wci¹¿ porywa do tañca.

W Xaverianum �piewaæ mo¿na tak¿e poza konkursem i nie
jako �Gang� - tak w³a�nie zaprezentowa³y siê nasze gwiazdy
z zespo³u �Xaverianum�, koncertuj¹c w niedzielny wieczór
w kawiarence �U Jezuitów�.

Koncert �Xaverianum� to nowy punkt programu naszego
�wiêta - cieszymy siê, ¿e ci¹gle staæ nas na nowe pomys³y. Na
tym jednak nie koniec. W tym roku eksplozja naszej inicjatywy
przyjê³a równie¿ postaæ wystawy (hall g³ówny Uniwersytetu
Opolskiego) pokazuj¹cej, ¿e �¿ycie nie tylko po to jest, by braæ�.
Liczne fotografie, plakaty, materia³y archiwalne udokumento-
wa³y nasz¹ aktywno�æ w �rodowisku akademickim Opola.

Fakt, ¿e nasze �wiêto nosi nazwê �Dni Xaverianum�, nie
przeszkodzi³ nam w zagospodarowaniu d³ugich jesiennych
nocy. �Godzina duchów� nie odstraszy³a najwiêkszych �za-
paleñców�, którzy t³umnie (niemo¿liwe okaza³o siê dokona-
nie precyzyjnego okre�lenia liczby widzów) przybyli na �Noc-
ne maratony filmowe�.

Swoj¹ ucztê w czasie �Dni Xaverianum� mieli te¿ mi³o-
�nicy dziewi¹tej muzy - by³o w czym wybieraæ. �Teatr A� z
Gliwic opowiedzia³ historiê jednego z proroków. Musical �Jo-
nasz�, obok problemów ludzkiej wolno�ci, poruszy³ równie¿
kwestie Bo¿ego mi³osierdzia.

Odmienn¹ formê wyrazu artystycznego zaproponowa³ Je-
rzy K³osiñski (aktor teatru Grotowskiego z Wroc³awia), któ-
ry przy minimalnych �rodkach i rekwizytach, ale przy pew-
nym uczestnictwie widzów, przedstawi³ monodram o �w.
Franciszku z Asy¿u.

Swoje �piêæ minut� mia³a te¿ studencka grupa teatralna
dzia³aj¹ca przy naszym O�rodku. Pod kierunkiem opolskie-

go aktora Macieja Or³owskiego studenci z teatru �Epizod�
przygotowali spektakl �Faustus� na podstawie tekstu Chri-
stophera Marlowe�a. Tyle dziewi¹ta muza - ...

Fakt, ¿e patronem naszego o�rodka jest �w. Franciszek
Xavery sta³ siê pretekstem do prezentowania sylwetek innych
wybitnych jezuitów. W tym roku mówiono o Jakubie Wujku -
s³ynnym krakowskim jezuicie, który jako pierwszy prze³o¿y³
Pismo �w. na jêzyk polski. Wujkowe t³umaczenie Biblii uzna-
wane jest przez wielu za genialne, a ze wzglêdu na piêkno
szaty jêzykowej bywa nazywane �bibli¹ narodow¹ Polaków�.

Ukoronowaniem �wi¹tecznego tygodnia by³ �Wieczór fi-
na³owy� 3 grudnia, w uroczysto�æ naszego Patrona, cz³owie-
ka wielkich pragnieñ i p³omiennego serca. Po raz drugi wrê-
czyli�my nagrody im. �w. Franciszka Xaverego - �¿ar serca�.
Wyró¿nieni zostali ci, którzy podobnie jak �w. Franciszek,
wk³adaj¹ serce w to, co robi¹ i z zapa³em po�wiêcaj¹ siê re-
alizacji wielkich i �wiêtych pragnieñ ¿yciowych.

Odlan¹ z br¹zu statuetkê przedstawiaj¹ca ogarniête p³omie-
niami serce z odci�niêt¹ na nim d³oni¹, otrzymali w tym roku:

� w kategorii m³odzie¿y akademickiej - Chrze�cijañskie
Stowarzyszenie Akademickie;

� w kategorii instytucji i osób ze �wiata kultury � Teresa
Jarz¹bek, prezes Opolskiego Oddzia³u Stowarzyszenia
�Powrót z U�;

� w kategorii pracowników naukowych - dr Jan Krasic-
ki, filozof.

�V Dni Xaverianum� to ju¿ wspomnienie - ale jakie!
By³o co� niesamowitego, zarówno w przygotowaniu tego
�wiêta, jak równie¿ w samym jego prze¿ywaniu. Dla nas,
organizatorów �Dni Xaverianum�, nasze �wiêto kojarzy
siê z ogromem pracy, ale równie¿ z ogromn¹ rado�ci¹,
entuzjazmem, pasja � z czym�, co prze¿ywa siê parê razy
w ¿yciu i pamiêta zawsze!

Katarzyna Srokosz
studentka III roku filologii angielskiej

nych oraz zakresami ich obowi¹zków i uprawnieñ. Skazanych
dzieli siê na grupy klasyfikacyjne oraz rozmieszcza wewn¹trz
zak³adu karnego w sposób zapobiegaj¹cy wzajemnej demoraliza-
cji. Grupê klasyfikacyjn¹ oraz rodzaj zak³adu karnego ustala siê
w zale¿no�ci od p³ci, wieku, poprzedniej karalno�ci, wysoko�ci
orzeczonej kary i czasu pozosta³ego do jej odbycia, stanu zdro-
wia fizycznego i psychicznego, stopnia demoralizacji i zagro¿e-
nia spo³ecznego.

Nadzór nad karalno�ci¹ i przebiegiem wykonywania kary po-
zbawienia wolno�ci sprawuje sêdzia penitencjarny.

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

Od Redakcji: W I czê�ci �Nowej kodyfikacji karnej� na str.
33 wkrad³ siê b³¹d. Odpowiedni akapit powinien brzmieæ: Prawo
postêpowania w sprawach nieletnich (�), którzy pope³nili czyn
zagro¿ony kar¹ przez obowi¹zuj¹c¹ ustawê lub którzy przejawia-
j¹ oznaki demoralizacji (a nie demokracji � jak napisali�my!).
Czytelników przepraszamy.

Dokoñczenie ze strony 19
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W �rodowisku akademickim

Zespó³ RISIN�FALL (o którym informowali�my w po-
przednim numerze), uskrzydlony sukcesem, zaj¹³ siê nagry-
waniem kasety demo. Po przerwie �wymuszonej� sesj¹ egza-
minacyjn¹ kapela w sk³adzie: Pawe³ Karaczewski, Marek
Kubicki, Wit Anigacz, Adam Ma³o¿ewski, Krzysztof Gi-
bek planuje seriê koncertów. Najbli¿szy odbêdzie siê w klu-
bie muzycznym ERROR (niedaleko stadionu). Zapraszamy!

Gitarzysta basowy Wit Anigacz
zachêca publiczno�æ do wspólnej zabawy ▼▼▼▼▼

G³ównym atutem zaspo³u s¹ zabawne teksty
i sposób ich przekazywania ▼▼▼▼▼

Zdjêcia ze zbioru muzyków.
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