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Felieton osobny
Nie mo¿na st³umiæ pradawnego,
biologicznego pêdu gatunku ludzkiego
do do�wiadczania to¿samo�ci plemiennej.
[D. Morris, Ludzkie zoo]

Tak naprawdê ¿yczenia �weso³ych �wi¹t� w tym roku brzmia³y dwu-
znacznie i by³y w³a�ciwie nie na miejscu. Bo jak siê tu weseliæ, gdy trwa
bombardowanie Jugos³awii, a uchod�cy z Kosowa t³ocz¹ siê na przej-
�ciach granicznych z Albani¹, Macedoni¹ czy Czarnogór¹. Exodus trwa
nieprzerwanie, naloty samolotów ze �mierciono�nym ³adunkiem � z
przerwami. A jedno jest pewne, po raz kolejny miêdzynarodowe insty-
tucje, powo³ane do pokojowego rozwi¹zywania konfliktów, nie spraw-
dzi³y siê. Na nic szczytne has³a, wznios³e cele, skoro w potrzebie zmie-
niaj¹ siê w czcze obietnice i frazesy. Znowu cierpi¹ najbiedniejsi, nie-
winni � i niewa¿ne, czy s¹ to Kosowarzy, czy Serbowie, bo komu¿ wa-
¿yæ, czyje ¿ycie ma wiêksz¹ warto�æ?

Jedno jest pewne. W wyniku NATO-wskiego ataku Slobodan Mi-
loszeviæ uzyskuje to, co chce. Kosowo �oczyszcza siê� z Albañczyków,
nie tylko w wyniku eksterminacji, a liczba zwolenników prezydenta
ro�nie, gdy¿ atakowani (dos³ownie) i propagandowo Serbowie zwie-
raj¹ szeregi, umacniaj¹ poczucie wspólnoty narodowej. ¯adne to
novum, ¿e agresja rodzi agresjê, a nic tak nie pobudza i karmi nacjo-
nalizmu, nie zwiera szeregów ka¿dej spo³eczno�ci jak wspólny, u�wia-
domiony wróg.

Papie¿ powiedzia³, ¿e pokój zawsze jest mo¿liwy. Obawiam siê, ¿e
dla narodów zamieszkuj¹cych by³¹ Jugos³awiê jest ju¿ za pó�no. Roz-
niecona kilka lat temu nienawi�æ, pali siê teraz wielkim p³omieniem,
a z³o, które sobie wzajem wyrz¹dzono, pozostanie na d³ugo w ludz-
kiej pamiêci. Bêd¹ tacy, którzy do³o¿¹ starañ, by budowaæ porozu-
mienie, by wybaczaæ krzywdy, bêd¹ te¿ inni, którzy przysiêgn¹ na
wieki pamiêtaæ. Motorem ich egzystencji pozostanie zemsta i chêæ
odwetu. Ba³kany sta³y siê swoistym teatrum, w którym �cieraj¹ siê i
rozgrywaj¹ ró¿ne interesy, a spektakl ogl¹da ca³y �wiat. Ró¿nice reli-
gijne i obyczajowe pomiêdzy mieszkañcami by³ej Jugos³awii sta³y siê
kartami przetargowymi w grze, w której nie oni rozdaj¹ karty, ale oni
ponosz¹ wszelkie konsekwencje.

Ta wojna � jakkolwiek siê skoñczy � skazi serca i dusze nie tylko
tych, którzy brali w niej bezpo�redni udzia³. Jeszcze tkwi¹ w ludziach
zadry po poprzedniej wojnie, a ju¿ zadaje siê nowe rany. Kolejna, nada-
remna lekcja historii. Mo¿e nale¿a³oby wreszcie bez ogródek powiedzieæ,
¿e w cz³owieku tkwi genetycznie zakodowana agresja, któr¹ trzeba kon-
trolowaæ i trzymaæ na uwiêzi. Przypominanie, ju¿ w szkole, o trudnej
ludzkiej naturze byæ mo¿e stanie siê pierwszym krokiem do zrozumie-
nia, ¿e z³o zawsze mo¿e siê zdarzyæ, ¿e �cz³owiek cz³owiekowi wilkiem�,
¿e � jak mówi³ Konfucjusz � ludzie maj¹ podobn¹ naturê, to ich zwy-
czaje oddalaj¹ ich od siebie. Tak po prostu jest.

MADA
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Wywiad z�

� Od 2 kwietnia zwi¹za³ siê Pan zawodowo z nasz¹ uczel-
ni¹. Niektórzy pracownicy mieli ju¿ okazjê poznaæ Pana oso-
bi�cie, ja jednak chcia³abym �uczyniæ zado�æ� swoim obo-
wi¹zkom i przedstawiæ Pana szerszemu gronu naszych czy-
telników. Wobec czego proszê, by powiedzia³ Pan parê s³ów
o sobie: jaki jest Pana zawód, jak przebiega³a dotychczaso-
wa kariera zawodowa, co Pan zalicza do swych najwiêkszych
osi¹gniêæ?

Leon Prucnal: Mogê mówiæ o sobie, ¿e jestem przede
wszystkim administratywist¹, uprawiam zawód zgodnie ze
swoim wykszta³ceniem, gdy¿ ukoñczy³em prawo administra-
cyjne. Przez ostatnie 20 lat moje ¿ycie zawodowe zwi¹zane
by³o z prac¹ w administracji pañstwowej, ostatnio w kurato-
rium o�wiaty. Kierowa³em równie¿ firm¹ handlow¹, która by³a
odpowiedzialna za dystrybucjê do sieci sklepów. Jednak za-
czyna³em jako pedagog, uczy³em muzyki w szkole muzycz-
nej oraz w liceum. Ta praca wynika³a z moich zainteresowañ
artystycznych i mia³a byæ epizodem, a przekszta³ci³a siê w
10-letni okres pracy w kulturze. Prowadzi³em te¿ du¿y dom
kultury na Górnym �l¹sku. Bardzo trudno mówiæ o osi¹gniê-
ciach w sferze, zwi¹zanej z administrowaniem, du¿o ³atwiej
opowiedzieæ o sukcesach, wynikaj¹cych z pracy w kulturze.
Gdy obejmowa³em wspomniany dom kultury, by³ on w stanie
op³akanym, po roku dzia³alno�ci zespo³y artystyczne zaczê³y
osi¹gaæ taki poziom, ¿e reprezentowa³y nasz kraj za granic¹.
Wymiernym aspektem tej pracy by³y dyplomy oraz popular-
no�æ, jak¹ siê cieszy³em w 100-tysiêcznym �rodowisku górni-
czym, w którym dzia³a³em. Natomiast jako dyrektor finanso-
wo-administracyjny w kuratorium (obj¹³em to stanowisko po
7-miesiêcznym wakacie) mogê siê pochwaliæ osi¹gniêciem
szczególnego rodzaju. My�lê, ¿e uda³o mi siê zmieniæ men-
talno�æ i nastawienie dyrektorów szkó³ (a odpowiada³em za
120 jednostek), którzy w czasach transformacji ustrojowej
musieli zmieniæ siê ze �stra¿ników� planów dydaktycznych
w nowoczesnych mened¿erów, którzy odpowiadaj¹ za ca³o�æ
zagadnieñ, zwi¹zanych z prowadzeniem placówki, którzy po-
trafi¹ dbaæ o finanse i umiej¹ liczyæ publiczny grosz.

� Dlaczego, je�li to nie stanowi tajemnicy, zdecydowa³ siê
Pan stan¹æ w konkursowe szranki � przecie¿ to du¿y stres?
Lubi Pan wyzwania i wysoki poziom adrenaliny we krwi?
Czy nale¿y Pan do �niespokojnych duchów�, którzy wiecz-
nie czego� szukaj¹ i nie mog¹ �usiedzieæ� d³u¿ej na jednym
miejscu, a mo¿e uzna³ Pan, ¿e to po prostu idealna praca
dla Pana ?

L.P. Rzeczywi�cie, muszê przyznaæ, ¿e nale¿ê do niespo-
kojnych duchów, ale nie mam tu na my�li konieczno�ci ci¹-
g³ego przemieszczania siê. Interesuje mnie bardzo wiele spraw
i czêsto bolejê nad tym, ¿e brakuje czasu, aby je odpowied-
nio zg³êbiæ. Podj¹³em siê trudu przej�cia przez konkursowe
etapy, kieruj¹c siê g³êbokim prze�wiadczeniem, ¿e jest to dla
mnie idealna praca. Do tej pory, realizuj¹c powierzone mi
zadania ekonomiczne i administracyjne, czu³em pewien nie-
dosyt, poniewa¿ zwykle dotyczy³y one nadzoru nad realizo-
wanym przedsiêwziêciem. Marzy³em, ¿e kiedy� bêdê móg³

wróciæ do tego, co robi³em wcze�niej, ¿e bêdê mia³ bezpo-
�redni wp³yw i odpowiedzialno�æ, od pocz¹tku do koñca, jak
realizuje siê poszczególne zadania. Nie ukrywam, ¿e chcia-
³em, aby by³a to du¿a jednostka i ¿eby tych zadañ by³o rów-
nie¿ du¿o � w³a�nie to podnosi mi adrenalinê we krwi � jak
to pani okre�li³a. Uczelnia stoi na czo³owej pozycji w regio-
nie, je�li mamy na my�li jej rolê kulturotwórcz¹ oraz jej
wp³yw na kszta³towanie poziomu przysz³ej inteligencji � �wia-
domo�æ uczestniczenia w tym nie by³a mi obojêtna. Uwa-
¿am, ¿e praca na uczelni, obok obowi¹zku, to przede wszyst-
kim satysfakcja.

� Nowa praca niesie ze sob¹ pewne nadzieje i oczekiwa-
nia, ale tak¿e obawy. Jakie one s¹? A mo¿e nie ma Pan
¿adnych obaw?

L.P. Tak zarozumia³y to ja nie jestem i oczywi�cie mam
obawy. Powiem tak, oczekujê przede wszystkim od siebie
wytrwa³o�ci. Mam nadziejê, ¿e starczy mi si³, wyobra�ni
i podej�cia � takiego na pograniczu agresywno�ci � do
rozwi¹zywania problemów. Mam dobr¹ pamiêæ, a na prze-
s³uchaniach podczas posiedzenia Senatu sk³ada³em ró¿ne
deklaracje. Nie wyobra¿am sobie, bym móg³ nie zrealizo-
waæ z³o¿onych obietnic, nawet w szerszym zakresie, gdy¿

Z Leonem Prucnalem dyrektorem Politechniki Opolskiej
rozmawia Marianna Drzyzga

Fot. W. Brzeszczak
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Wywiad z�

inaczej nie mia³bym satysfakcji z pracy. Co do obaw, to
powiem tak. Z do�wiadczenia wiem, ¿e najgorzej realizu-
je siê cele krótkoodcinkowe. Je�li cz³owiek wi¹¿e siê z
okre�lon¹ struktur¹, z pewnymi lud�mi, to chcia³by wyty-
czone cele z nimi realizowaæ. Je�li moje dzia³ania s¹ ak-
ceptowane przez innych, to na d³u¿sz¹ metê mo¿na je le-
piej i pe³niej prowadziæ. Z przera¿eniem stwierdzam, ¿e
co trzy lata s¹ wybory rektora. Efekty pracy, czasem nie-
zwykle ¿mudnej i trudnej widoczne s¹ czasem dopiero po
2 latach i dlatego uwa¿am, ¿e kadencje rektorów s¹ za
krótkie. Gdyby ten czas by³ d³u¿szy, by³oby te¿ wiêcej
mo¿liwo�ci na spo¿ytkowanie owoców, jakie przynosi ciê¿-
ka praca z pocz¹tków dzia³alno�ci. Jak ka¿dy z nas marzê
o tym, ¿eby byæ zdrowym, piêknym i bogatym. Ale ¿arty
na bok. Bez rozwoju kraju, postêpu, nie da siê niczego
osi¹gn¹æ, bo my przecie¿ realizujemy bud¿et oraz polity-
kê pañstwa, dlatego tak wa¿na dla nas jest pomy�lna sytu-
acja w kraju.

� Z prac, po�wiêconych teorii zarz¹dzania, wiadomo, ¿e
mo¿na kierowaæ zespo³ami ludzkimi w sposób demokratycz-
ny lub autorytarny. Oba modele maj¹ zwolenników i prze-
ciwników, gdy¿ oba sprawdzaj¹ siê w praktyce. Jaki model
Pan preferuje?

L.P. Je�li idzie o teorie zarz¹dzania, to kierunków i form
jest bardzo wiele. Ja natomiast jestem, najogólniej mówi¹c,
zwolennikiem demokracji, ale demokracji dobrze pojêtej. W
czasie wielkich przeobra¿eñ, jakim podlega nasz kraj, czêsto
myli siê demokracjê z samowol¹. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e jak
jest demokracja, to ka¿dy mo¿e robiæ, co chce. W tym praw-
dziwym, czystym pojêciu jest ona wspania³ym systemem, w
którym okre�lone s¹ precyzyjnie ramy postêpowania. Innymi
s³owy, zawiera w sobie zasady, wg których postêpowanie jed-
nych nie przeszkadza innym, z drugiej za� strony, porz¹dkuje
ich zakresy praw i obowi¹zków. Czasami mówiê, ¿artuj¹c, ¿e
jestem ogromnym zwolennikiem demokracji pod warunkiem,
¿e na czele stoi cz³owiek, który podejmuje decyzje i potrafi
je egzekwowaæ.

� Czy oczekuje Pan inicjatywy od wspó³pracowników,
jakie ma Pan wymagania wobec nich? Proszê zdradziæ,
czego siê mog¹ po Panu spodziewaæ?

LP. Lubiê porz¹dek.
� W my�lach te¿?
L.P. Nie, w my�lach nie, w my�lach jestem rozwichrzony.

W ogóle to niedobrze, gdyby w my�lach by³ zawsze porz¹-
dek. Przyznam siê, ¿e jestem marzycielem, stawiam sobie
�wiadomie o wiele wiêksze cele i zadania, ni¿ jestem w sta-
nie zrealizowaæ. I to te¿ jest nieporz¹dne, bo powinno byæ od
jeden do dziewiêæ. W prostym rozumieniu lubiê, gdy pra-
cownicy wiedz¹, co maj¹ robiæ i za co odpowiadaj¹. Lubiê,
gdy moje otoczenie jest estetyczne i schludne, podejrzewam,
¿e moi wspó³pracownicy, bardziej wcze�niej ni¿ pó�niej, to
odczuj¹. Od razu, po paru dniach pracy nie mogê wielu rze-
czy narzucaæ, ale poprzez systematyczne wymagania, tak¿e
od siebie, stworzê taki klimat, ¿e wszyscy zrozumiej¹, i¿ nie
jest to �czepianie siê�, ale egzekwowanie dla ich dobra i po
to, by siê przyjemnie pracowa³o w tej naszej wspólnocie za-
wodowej. Generalnie jestem zwolennikiem wymagania, ale
równocze�nie wielkiego chronienia ludzi. Je�li widzê, ¿e s¹
oni zwi¹zani ze swoj¹ prac¹, ¿e uto¿samiaj¹ siê z instytucj¹,

to za takimi lud�mi poszed³bym w ogieñ, bo równie¿ siê z
nimi uto¿samiam.

� Proszê zaspokoiæ nasz¹ ciekawo�æ i powiedzieæ parê s³ów
o swojej rodzinie, o zainteresowaniach, o sposobach spêdza-
nia wolnego czasu.

L.P. Mam dwie córki, jedna jest ju¿ doros³¹, samodzieln¹
i pracuj¹c¹ osob¹, druga natomiast w tym roku zdaje maturê
(tak na dobr¹ sprawê stwierdzam, ¿e ja te¿ j¹ zdajê). Bardzo
intensywnie przygotowuje siê do egzaminu na studia, ponie-
wa¿, ku mojej uciesze, ju¿ od I klasy liceum jest zdecydowa-
na, ¿e chce studiowaæ architekturê. Ja tego nie mia³em, pra-
wie do IV klasy szuka³em siê, nie wiedzia³em, jakie wybraæ
studia. Gdy mam wolny czas, a nie zdarza siê to zbyt czêsto,
uwielbiam wêdrowaæ po górach, szukam wtedy miejsc, gdzie
nie ma ludzi, potrzebujê ciszy i wy³¹czenia siê z bie¿¹cych
spraw. Nie wyobra¿am sobie, bym móg³ byæ w³a�cicielem
dzia³ki, ale lubiê na niej pracowaæ, kocham kosiæ trawê, spra-
wia mi to ogromn¹ przyjemno�æ.

� My�lê, ¿e tê przyjemno�æ mog³aby Panu zapewniæ uczel-
nia, mamy tyle dooko³a trawników, a muszê przyznaæ, ¿e
dyrektor politechniki w roli kosiarza by³by widokiem niezwy-
k³ym. Ale to oczywi�cie ¿arty.

Dziêkujê Panu za rozmowê i ¿yczê wielu sukcesów w no-
wej pracy.

OG£OSZENIE
Uniwersytet Paris Nord I.U.T. Saint � Denis we wspó³-

pracy z Instytutem Zarz¹dzania Politechniki Opolskiej, Eu-
ropejskim Centrum Kszta³cenia Kadr i Polskim Towarzy-
stwem Zarz¹dzania Produkcj¹ og³asza nabór na dwu-
stopniowe studia zaoczne typu MBA w roku
akad. 1999/2000.

I. Dyplom Universytetu Paris Nord w zakresie zarz¹-
dzanie europejskiego i miêdzynarodowego (1 rok) .

II. Dyplom typu MBA (kolejne 2 lata).

Program studiów obejmuje sta¿ w miêdzynarodowych
przedsiêbiorstwach Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:
dyplom ukoñczenia studiów licencjackich (in¿ynier-

skich) lub �wiadectwo ukoñczenia studiów pomaturalnych
(warunek: roczny sta¿ pracy). Wymagana podstawowa
znajomo�æ j. francuskiego.

Zapisy:
w ka¿dy pi¹tek w godz. 15.00�17.00, Opole, ul. Ka-

towicka 65/5.
Informacje telefoniczne pod numerem (77) 4530471.
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Z prac Senatu

Marcowe posiedzenie Sena-
tu Politechniki Opolskiej mia³o
bardzo obszerny program, skut-
kiem czego by³o jednym z naj-
d³u¿szych w bie¿¹cej kadencji.

W sprawach organizacyj-
nych, na wniosek rektora, se-
nat wyrazi³ zgodê na przyst¹-
pienie Politechniki Opolskiej do
spó³ki �Opolski Park Technolo-
giczny� oraz popar³ wniosek
Rady Instytutu Zarz¹dzania,

skierowany do MEN o przekszta³cenie Instytutu w Wydzia³
Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji.

Najnowsze wie�ci, dotycz¹ce planów finansowania  uczel-
ni przez bud¿et pañstwa w 1999 r. przedstawi³a  kwestor,
mgr Teresa Burtny, która wraz z dyrektorem administracyj-
nym wziê³a udzia³ w konferencji w Toruniu zorganizowanej
przez MEN.

Sprawy osobowe zdominowa³y program marcowego posie-
dzenia. Realizuj¹c kolejne punkty w tym bloku, Senat wyra-
zi³ zgodê na:

� powo³anie mgra Leona Prucnala na stanowisko dyrek-
tora administracyjnego w PO z dniem 2 kwietnia br.

� mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w PO na czas nieokre�lony:
� doc. dra hab. in¿. Ludka PTACZKA (WM)
� dra hab. Mariana CIEPAJA (IZ)
� dra hab. Emilie KRAUSOVEJ (IZ)
� prof. dra hab. Aleksandra GACZKIEWICZA

(IMFiCh)
� dra W³odzimierza FLUDA (IMFiCh)

� przed³u¿enie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dla:
� dra in¿. Wiktora ABRAMKA (WB)
� dra in¿. Wies³awa GRZESZCZYKA (WB)
� dra in¿. Reinholda KA£U¯Y (WB)
� dra in¿. Henryka NOWAKA (WB)
� dra in¿. Les³awa TARCZYÑSKIEGO (WB)
� dra in¿. Jana ¯MUDY (WB)
� dra in¿. Jolanty D¥BROWSKIEJ (WEiA)
� dra in¿. Karola GRANDKA (WEiA)
� dra in¿. Anny KAJURY (WEiA)
� dra in¿. Barbary KASZOWSKIEJ (WEiA)
� dra in¿. Andrzeja PRZYTULSKIEGO (WEiA)
� dra in¿. Feliksa SZCZOTA (WEiA)
� dra in¿. S³awomira SZYMAÑCA (WEiA)
� dra in¿. Wies³awa TARCZYÑSKIEGO (WEiA)
� dra Leopolda BESZTAKA (WM)
� dra in¿. W³odzimierza BÊDKOWSKIEGO (WM)
� dra in¿. Gabriela FILIPCZAKA (WM)
� dra in¿. Janusza MARYNOWSKIEGO (WM)
� dra in¿. Adama MICKERA (WM)
� dra in¿. Andrzeja NAMYS£Y (WM)
� dra in¿. Andrzeja NOWAKA (WM)
� dra in¿. Czes³awa PAZO£Y (WM)
� dra in¿. Józefa POLNARA (WM)
� dra in¿. Andrzeja SPYRY (WM)
� dra in¿. Zbigniewa ZALISZA (WM)
� dra Augustyna JAWORSKIEGO (IZ)
� dra Jana POMIERNEGO (IZ)
� dra Jerzego PREISA (IZ)

� dra Franciszka GAJDY (IMFiCh)
� dra Czes³awa GÓRECKIEGO (IMFiCh)
� dra Zygmunta KASPERSKIEGO (IMFiCh)
� dra Mariana MADUCHA (IMFiCh)
� dra Zbigniewa NAJZARKA (IMFiCh)
� dra Piotra STECKIEWICZA (IMFiCh)

oraz zatwierdzi³ sk³ady dwóch komisji:
� Uczelnianej Komisji Wyborczej:

przewodnicz¹cy:prof. dr hab. Roman JANKOWIAK (WB),
cz³onkowie: dr in¿. Jan CENTKOWSKI (WB), na-

ucz. akad.
mgr in¿. Marek BRATEK (WM), prac. nie
bêd¹cy naucz. akad.
Agnieszka KLUZOWSKA (IV r. in¿.
�rod.), przedst. studentów.

� Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji w roku akad.
1999/2000:

przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in¿. Boles³aw DOBROWOLSKI,
sekretarz: Ewa PRZYSTAJKO,
cz³onkowie: dr in¿. Henryk ACHTELIK (WM),

dr in¿. Maria WRZUSZCZAK (WEiA),
dr in¿. Wies³aw GRZESZCZYK (WB),
dr Ryszard MI¥¯EK (IZ),
mgr Bo¿ena KRÓLIKOWSKA (WWFiF),
Jaros³aw KIPIGROCH (III r. in¿. �rod.),
przedst. studentów.

W bloku spraw osobowych, prorektor ds. dydaktycznych i
studenckich prof. Boles³aw Dobrowolski, przedstawi³ Sena-
towi do zaopiniowania plany studium podyplomowego odno-
wa biologiczna oraz zmiany w siatkach dla IV r. studiów
dziennych na kierunku wychowanie fizyczne, specjalno�æ na-
uczycielska, przedmiot: metodyka i praktyka specjalizacji.

Kolejnym obszernym punktem obrad by³o zaopiniowanie
wniosków o Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej:

nagrody indywidualne dla:
1. prof. dra hab. in¿. Jerzego SKUBISA (WEiA)
2. prof. dra hab. in¿. Wita GRZESIKA (WM)
3. dra hab. in¿. Stanis³awa WITCZAKA, prof. PO (WM)

nagrody zespo³owe dla:
1. dra hab. in¿. Jerzego WYRWA£A, prof. PO (WB)
    dr in¿. Jadwigi �WIRSKIEJ (WB)
2. prof. dra hab. in¿. Tadeusza CHMIELEWSKIEGO (WB)
    dra hab. in¿. Zbigniewa ZEMBATEGO, prof. PO (WB)
3. dra hab. in¿. Jerzego WRÓBLEWSKIEGO, prof. PO

(WEiA)
mgra in¿. Andrzeja W£ÓCZYKA (WEiA)
mgra in¿. Ryszarda KOPKI (WEiA)
mgra in¿. Tomasza WIECZORKA (WEiA)
Wies³awa KOPTERSKIEGO (WEiA)

W dalszej czê�ci obrad Senat:
� zatwierdzi³ plan wydawniczy na 1999 r., przeznaczaj¹c

na ten cel z dotacji bud¿etowej kwotê 310 tys. z³,
� przyj¹³ sprawozdanie z dzia³alno�ci uczelni w 1998 r.,
� pozytywnie oceni³ dzia³alno�æ rektora w 1998 r.,
� wyrazi³ zgodê na sprzeda¿ nieruchomo�ci przy ul. Nie-

modliñskiej 36 g-h, o warto�ci 96 470,00 z³.

Przemys³aw Burtny
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Z kalendarza  rektora

Z KALENDARZA REKTORA

n 10.03. rektor spotka³ siê z profesorami WEiA, aby omó-
wiæ wa¿ne problemy z ¿ycia uczelni, natomiast

n 15.03. wzi¹³ udzia³ w zebraniu Sekcji Konstrukcji Meta-
lowych KILiW PAN, które zorganizowa³ w sali Senatu pro-
rektor ds. nauki prof. W. Skowroñski.

n 16.03. w sali plenarnej Senatu RP prof. J.S. Suchy wy-
st¹pi³ z referatem na temat sytuacji polskiego odlewnictwa,
nastêpnie uczestniczy³ w posiedzeniu komisji sejmowej ds.
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw.

n 17. 03. rektor uczestniczy³ w posiedzeniu Rady Wydzia³u
Mechanicznego, po czym na WB mia³o miejsce spotkanie
rektora z profesorami wydzia³u (tematem, podobnie jak na
WEiA, by³y sprawy uczelni),

n 18.03. rektor spotka³ siê z marsza³kiem Stanis³awem
Ja³owieckim.

n 25.03. prof. J. S. Suchy wzi¹³ udzia³ w zebraniu Sekcji
KBN Technologii Materia³owych � Ceramika, Szk³o, Spieki,
Materia³y Z³o¿one (T08D), której jest cz³onkiem.

n 30.03. prof. J. S. Suchy wraz z prorektorem ds. dydak-
tycznych i studenckich prof. B. Dobrowolskim i pe³nomoc-
nikiem ds. punktów dydaktycznych dr. in¿. W. Stanis³aw-
skim spotka³ siê w Prudniku z w³adzami samorz¹dowymi,
aby ustaliæ zasady dzia³ania punktu dydaktycznego PO w tym
mie�cie.

n 8.04.  przedstawiciele Naukowo-Technologicznego Parku
Ostrava prof. Vitezslav Zamarsky i Jaromir Dudek oraz
Ryszard Zembaczyñski spotkali siê u rektora, by dokonaæ
wstêpnych ustaleñ na temat utworzenia parku technologicz-
nego w naszym województwie. Dalszy ci¹g rozmów przewi-
dziano na 14 kwietnia br. w Ostrawie.

n 10.04. rektor Politechniki �l¹skiej  prof. Boles³aw Po-
chopieñ wraz z w³adzami Wydzia³u Mechanicznego tej uczel-
ni i Stowarzyszeniem Wychowanków P�l. zaprosili rektora
na uroczysto�æ ods³oniêcia p³yt pami¹tkowych �p.  prof. Wa-
c³awa Sakwy. Prof. J. S. Suchemu jako wychowankowi, a
potem wspó³pracownikowi prof. W. Sakwy, zaproponowano
cz³onkostwo w komitecie honorowym.

n 12.04. zebra³ siê zarz¹d Forum Akademicko-Gospo-
darczego �l¹ska Opolskiego, któremu przewodniczy prof.
J. S. Suchy.

n 15.04. w sali Senatu mia³o miejsce uroczyste otwarcie
studenckiego Biura Po�rednictwa Pracy Indeks, które zorga-
nizowa³a Komisja Uczelniana NZS PO. Rektor uczestniczy³
w spotkaniu .

n Od 16.04. do 18.04. w Jeleniej Górze   trwa³o spotkanie
cz³onków Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.
Jego tematem by³ Stan rozwoju niepañstwowych szkó³ wy-
¿szych w Polsce. Rektor uczestniczy³ w sesjach plenarnych.

n 19.04.  marsza³ek S. Ja³owiecki zaprosi³ rektora do  Z³o-
tej Sali Urzêdu Wojewódzkiego, gdzie  odby³o siê spotkanie
zarz¹du województwa opolskiego z parlamentarzystami i wo-
jewod¹. Dyskutowano na temat mo¿liwo�ci utworzenia wy-
¿szych szkó³ zawodowych w województwie.

n 21.04. dyrekcja Biblioteki G³ównej zaprosi³a rektora na
II konferencjê naukow¹ Konsorcjum Bibliotek Górno�l¹skich
pt. Elektroniczna biblioteka dzisiaj � efektywne wykorzysta-
nie CD-ROM-owych baz danych. Nasza biblioteka wspó³or-
ganizowa³a tê konferencjê.

n Od 24.04. do 25.04. prof. J. S. Suchy przebywa³ w
Zurychu na posiedzeniu zarz¹du CIATF-u, natomiast

n 26.04. uczestniczy³ w posiedzeniu sekcji KBN.

md

Nabór na studia doktoranckie

Politechnika Opolska og³asza nabór na dzienne i zaocz-

ne �rodowiskowe studia doktoranckie na kierunku mechani-

ka i budowa maszyn.

Termin sk³adania dokumentów � 15.09.1999 r.
Wszelkich informacji udziela pe³nomocnik ds. studiów

doktoranckich dr. in¿. Leszek Karczewski, Wydzia³ Me-

chaniczny Politechniki Opolskiej, ul. Miko³ajczyka 5, pok. B

213, tel. 4546041 wew. 255.
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Z ¿ycia Uczelni

l Studentom IV roku Wydzia³u Wychowania Fizycznego i
Fizjoterapii nale¿¹ siê wyrazy uznania za wykonywanie dar-
mowych masa¿y podopiecznym Domu Z³otej Jesieni. W³a-
dzom wydzia³u gratulujemy przedniego pomys³u, studentom
dziêkujemy za serce i ¿yczymy udanego �masowania�.

l Profesor Ryszard Knosala zosta³ doradc¹ ds. gospodar-
czych wojewody opolskiego Adama Pêzio³a. Gratulujemy i
trzymamy kciuki, Panie Profesorze!

l 17 kwietnia br. na Uniwersytecie Opolskim odby³ siê
fina³ XXXII Miêdzyszkolnego Turnieju Fizycznego o Puchar
Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Atrakcj¹ turnieju by³ wyk³ad Wojciecha Dindorfa pt. Magia
czy fizyka. Opolskiemu Oddzia³owi PTF szefuje prof. Stefan
Szymura, pracownik naszej uczelni � ¿yczymy Mu zapa³u
do dalszej pracy oraz wielu wspania³ych finalistów. Nadmie-
niamy, ¿e jedn¹ z nagród ufundowa³ rektor PO.

l Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych
KBN podaje, ¿e oficjalne stanowisko w sprawie przystê-
powania partnerów z Europy �rodkowej i Wschodniej do
V Programu Ramowego zosta³o opublikowane w serwisie
CORDIS: http://www.cordis.lu/inco/src/cand.htm

l Wszystkich internautów zapraszamy na nasz¹ stronê
www.po.opole.pl

md

Opole, dnia 25.03.1999 r.

KOMUNIKAT NR 1
Podaje siê do ogólnej wiadomo�ci, ¿e w dniu 24.03.1999 r.

na posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej powo³ana zosta³a
Uczelniana Komisja Wyborcza w sk³adzie:

przewodnicz¹cy: prof. dr in¿. Roman Jankowiak (WB)
cz³onkowie: dr in¿. Jan Centkowski (WB)

mgr in¿. Marek Bratek (WM)
Agnieszka Kluzowska (studentka IV r. WM)

Równocze�nie podaje siê terminy wyborów do w³adz uczelni:
1. Zg³aszanie kandydatów na rektora do 19.04.1999 r.
(Wydz. Budownictwa: poniedzia³ki i �rody w godz. 12-14)
2. Prezentacja kandydatów na rektora 21.04.1999 r.
3. Wybory rektora 28.04.1999 r.
4. Zg³aszanie kandydatów na prorektorów do 5.05.1999 r.
5. Prezentacja kandydatów na prorektorów 10.05.1999 r.
6. Wybory prorektorów 12.05.1999 r.
7. Wybory przedstawicieli do Senatu PO 23.06.1999 r.
8. Wybory Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej 23.06.1999 r.

przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr in¿. Roman Jankowiak

Opole, dnia 1.04.1999 r.

KOMUNIKAT NR 2
Podaje siê do ogólnej wiadomo�ci, ¿e zgodnie z § 10 nowego

regulaminu wyborczego, Uczelniana Komisja Wyborcza okre�li-
³a liczbê mandatów obsadzanych w Senacie przez przedstawicie-
li ni¿ej wymienionych jednostek:

Wydzia³ Budownictwa 2
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki 4
Wydzia³ Mechaniczny 5
Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 2
Instytut Zarz¹dzania 2
Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii 2

³¹cznie 17 mandatów

Wybory do Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich,
zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora
nadzwyczajnego oraz nauczycieli akademickich posiadaj¹cych sto-
pieñ naukowy doktora habilitowanego, przeprowadzaj¹ komisje
wyborcze wy¿ej wymienionych jednostek.

Jednocze�nie zawiadamia siê, ¿e prezentacja kandydatów na
rektora odbêdzie siê 21 kwietnia 1999 r. o godz. 13.00 w auli
Wydzia³u Budownictwa przy ul. Katowickiej 48.

przewodnicz¹cy Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr in¿. Roman Jankowiak

Nominacja profesorska
Profesor Wit Grzesik jest absolwentem Politechniki Wro-

c³awskiej, któr¹ ukoñczy³ w 1973 roku. Od 1975 r. pracuje
w Politechnice Opolskiej. Obecnie sprawuje funkcjê kierow-
nika Zak³adu Technologii Maszyn i Automatyzacji na Wy-
dziale Mechanicznym. Specjalizuje siê w budowie i eksplo-
atacji maszyn. Obszar jego zainteresowañ naukowych stano-
wi technologia maszyn, a w szczególno�ci obróbka ubytko-
wa. Ma ona bezpo�rednie zastosowanie w przemy�le, wytwa-
rzaj¹cym wszelkiego typu maszyny i urz¹dzenia (równie¿ sil-
niki), gdy¿ s³u¿y podniesieniu jako�ci i wydajno�ci produk-
cji. Jako pedagog prof. W. Grzesik mo¿e siê pochwaliæ wy-
promowaniem ok. 60 magistrów i in¿ynierów, nie tylko na
opolskiej uczelni, ale tak¿e na Politechnice Czêstochowskiej,
na której pracowa³ 8 lat. Pod jego kierunkiem powsta³y dwie
prace doktorskie z nauk technicznych, nastêpne trzy s¹ w
przygotowaniu. Do swoich osi¹gniêæ profesor zalicza cz³on-
kostwo w Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Ma-
szyn PAN oraz w SME/NAMRI ( jest to amerykañska insty-
tucja, promuj¹ca badania z zakresu technologii maszyn i
wdra¿anie w przemy�le). Jest autorem 70 publikacji nauko-
wych, w tym wielu w jêzyku angielskim, dwu monografii na
temat kontroli oraz modelowania procesów obróbkowych (jed-
n¹ z nich wydano w Danii), a tak¿e ksi¹¿ki pt. Podstawy skra-
wania materia³ów metalowych, WNT, 98. W wolnych chwi-
lach oddaje siê wypoczynkowi na dzia³ce, gdzie w³asnorêcz-
nie zbudowa³ �domek�. Jego hobby to majsterkowanie i
rze�bienie w drewnie.

Uroczyste wrêczenie nominacji odby³o siê 12 kwietnia.
Gratulujemy!

md

Z ostatniej chwili

Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Karto-
grafii  Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji przy-
s³a³ zaproszenie dla prof. Wojciecha Skowroñskiego na  uro-
czysto�æ wrêczenia nagród, gdy¿ praca magisterska, napisana pod
jego kierunkiem Odporno�æ ogniowa konstrukcji stalowych,
otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie na prace dyplomowe, dok-
torskie, habilitacyjne oraz publikacje.

Gratulujemy!
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Z ¿ycia Uczelni

Z inicjatywy politechniki
Tworzenie parków technologicznych to nie tylko pewna

�moda� wspó³czesnych czasów, ale przede wszystkim sposób
na przyci¹gniêcie do miasta inwestorów, zamierzaj¹cych uru-
chomiæ produkcjê, która wymaga wspó³pracy z o�rodkami
naukowymi. Jednocze�nie jest to szansa prowadzenia eduka-
cji w�ród ró¿nych grup zawodowych i wiekowych. Dlatego w
wielu europejskich miastach powstaj¹ parki technologiczne.
Chcieliby�my, aby �na bazie� zespo³u dworsko-pa³acowego
w Karczowie, który jest w³asno�ci¹ politechniki, z inicjatywy
uczelni za³o¿yæ tego typu park.

Udzia³owcami, oprócz uczelni (Senat podj¹³ w tej sprawie
odpowiedni¹ uchwa³ê), móg³by byæ Sejmik Samorz¹dowy Wo-
jewództwa Opolskiego, Forum Akademicko-Gospodarcze �l¹-
ska Opolskiego oraz inne podmioty gospodarcze. Tereny wokó³
Karczowa s¹ wymarzonym miejscem do takiego przedsiêwziê-
cia ze wzglêdu na dogodn¹ lokalizacjê, a w budynku mo¿na,
po adaptacji, stworzyæ centrum konferencyjne, hotel wraz z za-
pleczem restauracyjnym. W ten sposób powsta³by park o opty-
malnych dla Opolszczyzny rozmiarach i mo¿liwo�ciach. Aby
jak najszybciej �ruszyæ� z pracami , nawi¹zali�my kontakt z
przedstawicielami parku technologicznego w Ostrawie.

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów
WSI w Opolu i Politechniki Opolskiej

Droga Kole¿anko! Drogi Kolego!

Bardzo cieszymy siê, ¿e zdecydowa³e� siê wzi¹æ udzia³ w
Zje�dzie Absolwentów WSI w Opolu i Politechniki Opolskiej.
Do�æ d³ugo nie by³o od nas wiadomo�ci, gdy¿ przyjmowali-
�my nap³ywaj¹ce (jeszcze po terminie) zg³oszenia.

Termin zjazdu siê nie zmieni³ - pi¹tek 25 czerwca 1999
roku. Spotykamy siê o godz. 9 30 w budynku Wydzia³u Bu-
downictwa przy ul. Katowickiej 48.

Program zjazdu jest nastêpuj¹cy:
� Godz. 1000�1200 � spotkanie z w³adzami uczelni i wy-

dzia³ów w auli PO,
� Godz. 1230�1430 � spotkania na wydzia³ach oraz

zwiedzanie laboratoriów,
� Godz. 19 00 � kolacja kole¿eñska w Filharmonii Opol-

skiej przy ul. Krakowskiej.
Starali�my siê zminimalizowaæ koszty spotkania i oto co

ustalili�my:druga rata op³aty wynosi 50 z³  (dla osoby towa-
rzysz¹cej - 30 z³, je�li nie chce otrzymaæ materia³ów oko-
liczno�ciowych).

Pieni¹dze te nale¿y wp³aciæ do dnia 15 maja 1999 roku
na konto Towarzystwa Przyjació³ PO nr 10203668-3476-

270-1-111 w PKO I/O Opole  ze swoim dok³adnym adresem
i z dopiskiem ZJAZD ABSOLWENTÓW - Wydzia³
............. .

Je�li reflektujesz na nocleg/noclegi w akademiku, zaznacz
daty na przekazie. Koszt jednego noclegu wynosi 16 z³ - p³at-
ne na miejscu w akademiku.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Internecie na stro-
nie g³ównej Politechniki Opolskiej pod adresem http://
www.po.opole.pl oraz w Komitecie Organizacyjnym pod na-
stêpuj¹cymi numerami telefonów:

� absolwenci Wydzia³u Budownictwa: (0-77) 456-50-85
do 7 wewn. 302, 316 lub 322 (dr in¿. Jan Centkowski),

� absolwenci Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki: (0-
77) 455-60-41 wewn. 243 lub  456-94-47 lub 453-84-47 (mgr
in¿. Piotr Neyman lub dr in¿. Jadwiga Krych),

� absolwenci Wydzia³u Mechanicznego: (0-77) 455-60-41
wewn. 272, 157 lub 160  e-mail: jola@sam.po.opole.pl (mgr
in¿. Jolanta Dembicka).

Je�li chcesz w jakikolwiek sposób i na dowolnym etapie
pomóc w organizacji, to serdecznie zapraszamy.

 DO ZOBACZENIA !!!!!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Jolanta Dembicka

Trzeba wyra�nie powiedzieæ, ¿e nasze dzia³ania zyska³y
akceptacjê marsza³ka sejmiku Stanis³awa Ja³owieckiego oraz
przewodnicz¹cych dwu komisji samorz¹dowych: edukacji oraz
rozwoju regionalnego. Poparcie w³adz lokalnych daje nadzie-
jê i du¿e szanse na szybkie wprowadzenie w ¿ycie naszych
koncepcji, które w za³o¿eniu maj¹ przyczyniæ siê do unowo-
cze�nienia i rozwoju lokalnego przemys³u.

Marianna Drzyzga

 Wspólnie przygotowujemy dwa projekty do Unii Euro-
pejskiej w ramach tzw. V Programu Ramowego. Pierwszy
dotyczy utylizacji odpadów sta³ych, czyli zagadnieñ ekolo-
gicznych i logistycznych, natomiast drugi podejmuje zagad-
nienia gospodarki energi¹ ciepln¹ i elektryczn¹. Oba projek-
ty s¹ ju¿ w³a�ciwie przygotowane, gdy¿ wcze�niej pracowni-
cy politechniki zajmowali siê wymienionymi wy¿ej proble-
mami, wspó³dzia³ali z zak³adami przemys³owymi nad zagad-
nieniami, które stanowi¹ tre�æ projektu. S¹ to tematy intere-
suj¹ce równie¿ dla Czechów oraz partnerów z Europy Za-
chodniej, z którymi mogliby�my je realizowaæ.

Te dwa projekty uznajemy za wspomagaj¹ce tworzenie par-
ku, bo nie wyczerpuj¹ one, oczywi�cie, mo¿liwo�ci ca³ego
zamierzenia. Na terenie parku bêd¹ mog³y powstawaæ hale,
laboratoria, pracownie projektowe, tu prowadziæ siê bêdzie
szkolenia oraz kursy, obejmuj¹ce swym programem sprawy
ekologii, techniki. Przedstawimy równie¿ ofertê edukacyjn¹,
skierowan¹ do uczniów szkó³ �rednich.

W miarê rozwoju parku, zgodnie z wcze�niejszymi zapew-
nieniami, uzyskanymi w Urzêdzie Wojewódzkim, mogliby-
�my czyniæ starania o pozyskanie terenów przyleg³ych do
Karczowa, a na nich lokowaæ nowych inwestorów.

Fot. S. Dubiel
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Sprawy studenckie i dydaktyczne
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Tabela 1. Studia dzienne

LICZBY
STUDENTÓW

I
rok

% II
rok

% III
rok

% IV
rok

% V
rok

% RAZEM %

w dniu 1 X 1998 1198 100,0 736 100,0 654 100,0 582 100,0 346 100,0 3516 100,0
w dniu 30 XI 1998 1079 90,0 714 97,0 638 97,6 582 100,0 344 99,4 3357 95,5
SU]\VW
SXM�F\FK GR VHVML 1017 84,9 702 95,4 633 96,8 569 97,8 330 95,4 3251 92,5
którzy zaliczyli semestr 831 69,4 547 74,3 470 71,9 346 59,5 318 91,9 2512 71,4
zaliczyli semestr warunk. — — 138 18,7 141 21,6 218 37,5 10 2,9 507 14,4
urlopowanych 6 0,0 10 1,3 20 3,3 4 0,7 2 0,6 42 1,2
SU]HQLHVLRQ\FK�VNUH�ORQ� 180 15,0 7 0,9 2 0,3 1 0,2 — — 190 5,4
6WDQ QD G]LH� ���������� 872 72,8 722 98,1 632 96,6 548 94,2 333 96,2 3107 88,4

Tabela 2. Studia zaoczne

LICZBY
STUDENTÓW

I
rok

% II
rok

% III
rok

% IV
rok

% V
rok

% RAZEM %

w dniu 1 X 1998 1230 100,0 540 100,0 418 100,0 326 100,0 193 100,0 2707 100,0
w dniu 30 XI 1998 1161 94,4 509 94,3 399 95,5 310 95,1 191 99,0 2570 94,9
SU]\VW
SXM�F\FK GR VHVML 1129 91,8 460 85,2 386 92,3 293 89.9 190 98,4 2458 90,8
którzy zaliczyli semestr 187 15,2 291 53,9 276 66,0 225 69,0 78 40,4 1057 39,0
zaliczyli semestr warunk. 876 71,2 116 21,5 66 15,8 66 20,2 110 57,0 1234 45,6
urlopowanych 2 0,2 23 4,3 29 6,9 2 0,6 — — 56 2,1
SU]HQLHVLRQ\FK�VNUH�ORQ� 64 5,2 30 5,6 15 3,8 — — 2 1,0 111 4,1
6WDQ QD G]LH� ���������� 1093 88,9 445 82,4 382 91,4 300 92,0 124 64,2 2344 86,6

Tabela 3.�6WXGLD�PDJLVWHUVNLH�X]XSHáQLDM�FH�]DRF]QH

LICZBY STUDENTÓW I rok % II rok % RAZEM %
w dniu 1 X 1998 322 100,0 104 100,0 396 100,0
w dniu 30 XI 1998 279 86,6 104 100,0 383 96,7
SU]\VW
SXM�F\FK GR VHVML 271 84,2 103 99,0 374 94,4
którzy zaliczyli semestr 174 54,0 82 78,8 256 64,6
zaliczyli semestr warunkowo 83 25,8 21 20,2 104 26,3
urlopowanych 1 0,3 — — 1 0,3
SU]HQLHVLRQ\FK� VNUH�ORQ\FK 13 4,0 — — 13 3,3
6WDQ QD G]LH� ���������� 261 81,1 125 120,2 386 97,5

Tabela 4.�6SUDZQR�ü�QDXF]DQLD�QD�SRV]F]HJyOQ\FK�NLHUXQNDFK�VWXGLyZ

KIERUNEK Studia dzienne Studia zaoczne Studia magisterskie
X]XSHáQLDM�FH ]DRF]QH

Liczba
stud.

1 X 98

Liczba stud.
10 III 99 %

Liczba
stud.

1 X 98

Liczba stud.
10 III 99 %

Liczba
stud.

1 X 98

Liczba stud.
10 III 99 %

Automatyka i robotyka 231 173 74,9 — — — — — —
Budownictwo 572 459 80,2 423 276 65,2 24 21 87,5
Elektrotechnika 576 499 86,6 417 377 90,4 44 81 184,0
Informatyka 368 353 95,9 508 453 89,2 — — —
,Q*\QLHULD �URGRZLVND 399 376 94,2 231 183 79,2 — — —
Mech. i bud. maszyn 435 355 81,6 288 271 94,1 19 29 152,6
Wychowanie fizyczne 434 420 96,8 224 215 96,0 39 38 97,4
=DU]�G]DQLH L PDUNHWLQJ 501 472 94,2 616 569 92,4 270 217 80,4
UCZELNIA 3516 3107 88,4 2707 2344 86,6 396 386 97,5

Tabela 5.�6SUDZQR�ü�QDXF]DQLD�QD�,�URNX�VWXGLyZ

KIERUNEK Studia dzienne Studia zaoczne * Studia magisterskie
X]XSHáQLDM�FH ]DRF]QH

Liczba
stud.

1 X 98

Liczba
stud.

10 III 99
%

Liczba
stud.

1 X 98

Liczba
stud.

10 III 99
%

Liczba
stud.

1 X 98

Liczba stud.
10 III 99 %

Automatyka i robotyka 92 47 51,1 — — — — — —
Budownictwo 240 140 58,3 157 125 79,6 24 21 87,5
Elektrotechnika 192 141 73,4 128 125 97,7 44 40 97,6
Informatyka 135 124 91,8 198 194 98,0 — — —
,Q*\QLHULD �URGRZLVND 112 94 83,9 81 48 59,2 — — —
Mech. i bud. maszyn 139 70 50,4 143 125 87,4 11 10 90,9
Wychowanie fizyczne 151 140 92,7 224 215 96,0 39 38 97,4
=DU]�G]DQLH L PDUNHWLQJ 137 116 84,7 299 261 87,2 204 152 74,5
UCZELNIA 1198 872 72,8 1230 1093 88,9 322 261 81,1
 /DWD SLHUZV]H QD VWXGLDFK ]DRF]Q\FK UR]OLF]DQH V� Z VNDOL URNX DNDGHPLFNLHJR�

Ewa Przystajko
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.U\WHULD�Z\SáDW�VW\SHQGLXP�]D�Z\QLNL�Z�QDXFH
�RERZL�]XM�FH�Z�sem. letnim, rok akad. 1998/99)

budownictwo elektrotechnika
mechanika

i budowa maszyn
LQ*\QLHULD

�URGRZLVND

]DU]�G]DQLH

 i marketing
automatyka
 i robotyka

informatyka
wychowanie

fizyczne
�UHGQLH Z\G]� ]

ostatnich sesji:
zimowej: 3.972
letniej: 3.863

(Z+L)/2= 3.917
3.917-0.1=3.81

próg= 3.8

�UHGQLH Z\G]� ]

ostatnich sesji:
zimowej:4.170
letniej: 4.109

(Z+L)/2= 4.139
4.139-0.1=4.03

próg= 4.0

�UHGQLH Z\G]�

z ostatnich sesji:
zimowej: 4.229
letniej: 3,973

(Z+L)/2= 4.101
4.101-0.1=4.01

próg= 4,0

�UHGQLH Z\G]� ]

ostatnich sesji:
zimowej:4.417
letniej:4.266
(Z+L)/2=4.321
4.321-0.1=4.22
próg=4,0

�UHGQLH Z\G]� ]

ostatnich sesji:
zimowej: 4.498
letniej: 4.348

(Z+L)/2= 4.423
4.423-0.1=4.32

próg= 4.3

�UHGQLH Z\G]� ]

ostatnich sesji:
zimowej: 4,250
letniej: 4,170
(Z+L)/2= 4,21
4,21-0.1=4,11

próg= 4,1

�UHGQLH Z\G]� ]

ostatnich sesji:
zimowej: 4.293
letniej: 4.304

(Z+L)/2= 4.298
4.298-0.1=4.19

próg= 4.1

�UHGQLH Z\G]� ]

ostatniej sesji:
zimowej: 4.407
letniej: 4.222

(Z+L)/2=4.314
4.314-0.1=4.21

próg= 4.2

�UHGQLD
kwota
>]á@

�UHGQLD
kwota
>]á@

�UHGQLD
kwota
>]á@

�UHGQLD
kwota
>]á@

�UHGQLD
kwota
>]á@

�UHGQLD
kwota
>]á@

�UHGQLD
kwota
>]á@

�UHGQLD
kwota
>]á@

3.7 — 3.7 — 3.7 — 3.7 — 3.7 — 3.7 — 3.7 — 3.7 —
3.8 190.00 3.8 — 3.8 — 3.8 — 3.8 — 3.8 — 3.8 — 3.8 —
3.9 210.00 3.9 — 3.9 3.9 — 3.9 — 3.9 — 3.9 — 3.9 —
4.0 230.00 4.0 190.00 4.0 190.00 4.0 — 4.0 — 4.0 — 4.0 — 4.0 —
4.1 250.00 4.1 215.00 4.1 215.00 4.1 — 4.1 — 4.1 190.00 4.1 190.00 4.1 —
4.2 270.00 4.2 240.00 4.2 240.00 4.2 190.00 4.2 — 4.2 215.00 4.2 215.00 4.2 190.00
4.3 290.00 4.3 265.00 4.3 265.00 4.3 220.00 4.3 190.00 4.3 240.00 4.3 240.00 4.3 220.00
4.4 310.00 4.4 290.00 4.4 290.00 4.4 250.00 4.4 220.00 4.4 265.00 4.4 265.00 4.4 250.00
4.5 330.00 4.5 315.00 4.5 315.00 4.5 280.00 4.5 250.00 4.5 290.00 4.5 290.00 4.5 280.00
4.6 350.00 4.6 340.00 4.6 340.00 4.6 310.00 4.6 280.00 4.6 315.00 4.6 315.00 4.6 310.00
4.7 370.00 4.7 365.00 4.7 365.00 4.7 340.00 4.7 310.00 4.7 340.00 4.7 340.00 4.7 340.00
4.8 380.00 4.8 380.00 4.8 380.00 4.8 370.00 4.8 340.00 4.8 365.00 4.8 365.00 4.8 370.00
4.9 380.00 4.9 380.00 4.9 380.00 4.9 380.00 4.9 370.00 4.9 380.00 4.9 380.00 4.9 380.00
5.0 380.00 5.0 380.00 5.0 380.00 5.0 380.00 5.0 380.00 5.0 380.00 5.0 380.00 5.0 380.00

Uczelniana Komisja Stypendialna PO
Krystyna Owczarska
-DURVáDZ Bielecki
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W PIONIE PROREKTORA DS. NAUKI
❍ 19 marca prof. Wojciech Skowroñski, prorektor ds. nauki
uczestniczy³ w uroczystym spotkaniu mieszkañców Opolszczy-
zny z okazji przyjêcia Polski do Paktu Pó³nocnoatlantyckiego,

❍ 23 marca wzi¹³ udzia³ w spotkaniu Zespo³u Koordynacyj-
nego Miêdzyuczelnianego Programu Promocji Jako�ci, które
odby³o siê na terenie Uniwersytetu Jagielloñskiego w Colle-
gium Novum.

❍ 25 marca prorektor ds. nauki Wojciech Skowroñski wyst¹-
pi³ podczas spotkania z ministrem edukacji narodowej - prof.
Miros³awem Handke, które mia³o miejsce w Z³otej Sali
Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu.

❍ 13 kwietnia prof. Wojciech Skowroñski uczestniczy³ w spo-
tkaniu Komitetu Naukowego Miêdzynarodowej Konferencji
Ochrona przeciwpo¿arowa zabytków � bezpieczeñstwo po¿a-

rowe budynków, które odby³o siê na terenie Muzeum Techni-
ki w Pa³acu Kultury i Nauki.

❍ 14 kwietnia prorektor uczestniczy³ w Walnym Zgromadze-
niu Delegatów opolskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku In¿y-
nierów i Techników Budownictwa, natomiast

❍ 15 kwietnia wzi¹³ udzia³ w uroczystym otwarciu studenc-
kiego Biura Po�rednictwa Pracy INDEKS, które mia³o miej-
sce w sali Senatu Politechniki Opolskiej.

❍ 21 kwietnia prof. Wojciech Skowroñski II Konferencjê Na-
ukow¹ Konsorcjum Bibliotek Górno�l¹skich Elektroniczna
biblioteka dzisiaj � efektywne wykorzystanie potencja³u CD-
ROM-owych baz danych, zorganizowan¹ przez Bibliotekê
G³ówn¹ naszej uczelni.

E. Czaja

Cz³onkowie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW P A N
obradowali w Opolu

Z inicjatywy przewodnicz¹cego Zespo³u Bezpieczeñstwa
Po¿arowego SKM KILiW PAN � prof. Wojciecha Skowroñ-
skiego 15 marca 1999 r. odby³o siê wyjazdowe zebranie Sek-
cji Konstrukcji Metalowych. Obrady rozpoczêto w sali Sena-
tu Politechniki Opolskiej. Otwarcia zebrania dokona³ prze-
wodnicz¹cy SKM KILiW PAN - prof. Janusz Murzewski, a
mowê powitaln¹ wyg³osi³ rektor - prof. Józef S. Suchy. Po-
nadto przy stole prezydialnym zasiedli prof. Wojciech Skow-
roñski � prorektor ds. nauki oraz brygadier in¿. Jan Koziuk
� zastêpca komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu. Po
omówieniu spraw bie¿¹cych sprawozdanie z prac Zespo³u
Bezpieczeñstwa Po¿arowego w mijaj¹cej kadencji przedsta-
wi³ prof. W. Skowroñski. W ramach realizacji planu dzia³al-
no�ci cz³onkowie zespo³u opracowali Wykaz polskich publi-
kacji na temat bezpieczeñstwa po¿arowego, podjêli wspólne
(dla o�rodków: warszawskiego, krakowskiego i opolskiego)
prace naukowe oraz wspó³pracê przy realizacji programu
WIVISS (Wider Vocational Initiative for Structural Steel-
work), koordynowanego przez The Steel Construction Insti-
tute (Anglia), stanowi¹cego miêdzynarodowy interaktywny
kurs multimedialny (na p³ycie kompaktowej), m.in. dla pro-
jektantów konstrukcji stalowych.

Nastêpnie wyg³oszono i poddano dyskusji nastêpuj¹ce
referaty:

� J. Koziuk: Wymagania ppo¿. � podstawy prawne, pro-
cedury, ...

� J. Murzewski, M. Ma�lak: Zagadnienia obliczeniowe
bezpieczeñstwa po¿arowego,

� M. Kosiorek: Pola temperatury w konstrukcji stalowej
ogarniêtej po¿arem,

� W. Skowroñski: G³ówne problemy rozwi¹zywania za-
gadnieñ utraty no�no�ci konstrukcji stalowych w po¿arach.

W spotkaniu udzia³ wziêli równie¿: dziekan WB - prof.
J. Wyrwa³, prof. R. Jankowiak, dr J. ¯muda oraz mgr
G. Ginda.

Cz³onkowie Sekcji KMKILiW PAN w czasie obrad ▼▼▼▼▼

Uroczyste powitanie przez rektora prof. dr. hab. in¿. Jó-
zefa S. Suchego (od lewej: bryg. J. Koziuk, prof. J. Mu-
rzewski, prof. J. S. Suchy, prof. W. Skowroñski) ▼▼▼▼▼

Druga czê�æ spotkania odby³a siê na terenie Komendy Woje-
wódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Opolu, gdzie pod kie-
runkiem brygadiera J. Koziuka dokonano prezentacji interesu-
j¹cego sprzêtu po¿arniczego jakim dysponuje PSP w Opolu.

El¿bieta Czaja

Fot. S. Dubiel
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Dzia³alno�æ wydawnicz¹ realizuj¹ w uczelni dwie jednost-
ki podleg³e prorektorowi ds. nauki: Oficyna Wydawnicza oraz
Sekcja Poligrafii, zaliczane � zgodnie z obowi¹zuj¹cym sys-
temem ekonomiczno-finansowym do jednostek centralnych.
OW zatrudnia 6 osób � 5 w pe³nym wymiarze, jedn¹ na po³o-
wie etatu. W poligrafii pracuj¹ 4 osoby.

W maju 1998 r. OW zmieni³a siedzibê, zajmuj¹c pomiesz-
czenia w obiekcie przy ul. Miko³ajczyka 3, tzw. nowa hala
(wej�cie od ul. Oleskiej).

Dzia³alno�æ jednostek podporz¹dkowana jest potrzebom
naukowym, dydaktycznym i informacyjnym uczelni, choæ
mog¹ one �wiadczyæ tak¿e us³ugi dla zleceniodawców spoza
uczelni, na podstawie obowi¹zuj¹cego (zarz¹dzenie 14/98 rek-
tora) cennika us³ug. Podstawowa dzia³alno�æ sprowadza siê
do realizacji planu wydawniczego. Na dzia³alno�æ tê przy-
znawane zostaj¹ ka¿dego roku okre�lone �rodki finansowe.

Natomiast do kompetencji rad wydzia³ów i instytutów na-
le¿y, m.in., ustalanie w³asnych propozycji do planu, a za po-
�rednictwem redaktorów wydzia³owych, tworz¹cych sk³ad
Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Opolskiej,
przekazywanie ich przewodnicz¹cemu komitetu. Propozycje,
z³o¿one na pi�mie, opatrzone podpisem dziekana lub dyrek-
tora, pozostaj¹ w oficynie, gdzie powstaje projekt planu wy-
dawniczego uczelni, poddany nastêpnie pod obrady senatu i
aby zacz¹³ obowi¹zywaæ, zyskaæ musi jego akceptacjê. Ka¿-
da jednostka ma do swej dyspozycji - ustalony na podstawie
algorytmu przyjêtego przez KRW tzw. limit arkuszy wydaw-
niczych. Pozycje planowe uwzglêdnione s¹ w przyznanych
�rodkach finansowych. Koszty tytu³ów przekraczaj¹cych plan
lub z planem niezwi¹zanych pokrywane s¹ ze �rodków jedno-
stek zlecaj¹cych.

Ubieg³oroczny plan wydawniczy zak³ada³ sfinansowanie ze
�rodków uczelnianych wydanie 280 arkuszy wydawniczych.
W efekcie wydanych zosta³o 28 pozycji zwartych o ³¹cznej
objêto�ci 348,9 a.w., z tego:

� ksi¹¿ka naukowa - 1 poz. o objêto�ci 17,5 a.w.
� studia i monografie - 7 poz. o ³¹cznej objêto�ci 96,4 a.w.
� zeszyty naukowe � 11poz. o ³¹cznej objêto�ci 119 a.w.
� skrypty - 9 poz. ³¹cznej objêto�ci 115,6 a.w.
Szczegó³owo ilustruj¹ to poni¿sze tabele:

Do publikacji, nie ujêtych w planie wydawniczym, zali-
czyæ mo¿na tak¿e Wiadomo�ci Uczelniane, których w 1998
r. wydano 7 numerów oraz zeszyt naukowy zlecony przez
IMMB (koszt przygotowania, druku i oprawy w ca³o�ci po-
niós³ zleceniodawca).

Publikacje planowe i pozaplanowe:

Wiele nieporozumieñ naros³o ostatnio wokó³ problemu
kosztów dzia³alno�ci wydawniczej, co znajduje wyraz w wie-
lu opiniach � formu³owanych najczê�ciej na podstawie nie-
znanych bli¿ej przes³anek. Zamieszczone w tym opracowa-
niu dane s³u¿yæ maj¹ za odpowied�, ile kosztuje wydanie
skryptu, zeszytu naukowego lub monografii, a wiêc tych po-
zycji z planu wydawniczego zatwierdzanego corocznie na
posiedzeniu senatu uczelni, których objêto�æ okre�liæ mo¿na
ilo�ci¹ arkuszy wydawniczych.

Na dzia³alno�æ wydawnicz¹ w roku 1998 Oficyna Wydaw-
nicza i Sekcja Poligrafii otrzyma³y ³¹cznie 310 000 PLN.

Koszty jednostek za rok 1998 zamknê³y siê kwot¹
302.563,52 z³. Warto pamiêtaæ, ¿e 31 865 z³ z tego stanowi¹
honoraria dla autorów, redaktorów serii, recenzentów, t³u-
maczy streszczeñ. Z tzw. sprzeda¿y zewnêtrznej wp³ynê³o do
uczelni 37 842,32 z³.

Do ka¿dej pozycji - tak¿e pozycji z planu wydawniczego�
przygotowuje siê szczegó³ow¹ kalkulacjê,uwzglêdniaj¹c¹ koszt
opracowania redakcyjnego, honoraria, materia³y, druk i opra-
wê. Na tej podstawie wyliczyæ mo¿na koszt wydania 28 po-
zycji planowych (oraz dwóch pozycji z planu 1997 r.), wyko-
nanych w roku 1998, który wyniós³ 151 200 z³ (kwota za-
okr¹glona do ca³ych z³otych) .

St¹d ³atwo obliczyæ, i¿ wydanie jednego arkusza wyd. po-
zycji zwartej, ujêtej w planie wydawniczym w Oficynie Wy-
dawniczej Politechniki Opolskiej kosztuje ok. 450 z³.

Kwota ta znacznie odbiega od kr¹¿¹cych na ten temat opinii.
Oferta �wiadczonych przez OW us³ug nie ogranicza siê tyl-

ko do realizacji planu wydawniczego. Oficyna i poligrafia
wykonuj¹ tak¿e inne zlecenia jednostek uczelnianych. W ubie-
g³ym roku by³y to m.in.:

druk kwestionariuszy osobowych dla kandydatów na stu-
dia, zakres i wymogi egzaminu sprawno�ciowego oraz kartê
badañ lekarskich (500 szt.), zaproszenia na inauguracjê, dy-
plomy, druki ozdobne okoliczno�ciowe, teczki, kartki �wi¹-
teczne, wizytówki, karty mieszkañca, rewersy biblioteczne
(100 tys. szt.), za�wiadczenia dla przychodni lekarskiej (5 000
szt.), druki dla administracji itp.

Takich zleceñ by³o w 1998 r. w obydwu jednostkach po-
nad 70. Warto pamiêtaæ, ¿e zlecenie obejmuje ca³o�æ prac, w

Jednostka Liczba wydanych
pozycji

2EM
WR�ü�Z�DUNXV]DFK
wydawniczych

à�F]QLH�±��SU]\]QDQH
limity)

:\G]LDá
Budownictwa

SiM – 1
ZN – 2
S – 1

20,6
22,3
13,4

56,3 (49)

:\G]LDá
Eletrotech.
i Automatyki

SiM – 2 + 1
ZN – 2
S – 3

27,8 + 17,5
37,4
31,0

113,7 (59)
dofinansowane – 35,5
przekr. – 19,2

:\G]LDá
Mechaniczny

SiM – 2
ZN –  3
S – 3

27,7
23,9
38,8

90,4 (78)
dofinansowane – 38,9

Instytut Mat.-Fiz.-
Chem.

SiM –1
ZN – 1
S –1

8,2
6,5
4,9

19,6 (39)

:\G]LDá
Wychowania FiF

SiM – 1
ZN – 1

S –

12,1
4,8
—

16,9 (26)

Instytut
=DU]�G]DQLD

SiM –
ZN – 2
S – 1

—
24,1
27,5

51,6 (31)
dofinansowane – 9,3
przekr. – 11,3

Razem: 28 348,5 348,5/282
dofinasowane 83,7

Rodzaj publikacji /LF]ED�W\WXáyZ 1DNáDG
w egzemplarzach

2EM
WR�ü
w ark. wyd.

Publikacje naukowe :
zeszyty naukowe,
studia i monografie

19 4175 232,9

Publikacje
dydaktycze –  skrypty

9 3400 115,6

Publikacje inne
:LDGRPR�FL

Uczelniane,

7 7595 25,2

Razem 35 15170 373,7

ILE KOSZTUJE WYDANIE KSI¥¯KI �
czyli sprawozdanie z dzia³alno�ci wydawniczej
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tym tak¿e projekty, opracowania graficzne, dobór materia-
³ów itp. Zlecenia te, jak np. kartki okoliczno�ciowe wrêcza-
ne pracownikom odchodz¹cym na emeryturê czy teczki fir-
mowe, trudno mierzyæ objêto�ci¹ arkuszy wydawniczych sto-
sowan¹ w odniesieniu do publikacji naukowych, dydaktycz-
nych i informacyjnych, choæ tak¿e tworz¹ one koszty! Gwoli
przypomnienia dodam, ¿e 1 arkusz wydawniczy oznacza:

� 40 000 znaków liczonych z odstêpami miêdzy wyraza-
mi w tekstach, tablicach lub wzorach, odpowiadaj¹cych
powierzchniowo tej liczbie znaków lub

� 700 wierszy poezji
Gdyby, pomimo tych wywodów, ca³o�æ kosztów poniesio-

nych przez jednostki dzieliæ tylko przez objêto�æ tych pozy-
cji, które mierzyæ mo¿na objêto�ci¹ arkuszy a.w., czyli 28
pozycji planowych i kilka numerów gazety uczelnianej, to
wynik daje kwotê ok. 800 z³.

Jak widaæ, nawet ten wynik ró¿ni siê od 1000 z³, która to
wielko�æ zosta³a ostatnio wymieniona jako koszt 1 arkusza
wydawniczego. Szkoda, ¿e tak beztrosko rzucaæ mo¿na licz-
bami, stroni¹c od oficjalnych danych, które oblicza i podaje
do wiadomo�ci zainteresowanym jednostkom kwestura.

Koszty materia³ów zu¿ytych do przygotowania i produkcji
opiewaj¹ na kwotê 36 640 z³, a to oznacza, ¿e zu¿yto, m.in.:

� ponad 4000 kg papieru 3 klasy gr 80/B1/A1,
� 1633 matryc,
� ponad 2000 kg kartonu typu Chromocard gr 240/B1,
� ponad 200 szt. kartonu typu Castel gr 220/B1,
� 2000 szt. papieru kredowego gr 170/B1,
� 50 kg kartonu powlekanego typu Alaska gr 300/B1,
� kilkana�cie ryz papieru kserograficznego, kalki tech-

nicznej gr. 90/A4 oraz kilka ryz ró¿norodnych specjali-
stycznych kartonów ozdobnych.

Dzia³alno�æ Oficyny Wydawniczej opiera siê na pracy wy-
kwalifikowanych pracowników , kompetentnych i chêtnych do
szerokiej wspó³pracy i nie stroni¹cych od trudnych i nietypo-
wych zleceñ. Ostatnim �owocem� oficyny jest tomik poezji
(oczywi�cie zlecenie pozaplanowe, którego wydanie w ca³o-
�ci finansuje zleceniodawca), którego pod wzglêdem edytor-
skim nie musia³yby siê wstydziæ renomowane wydawnictwa.
Ponadto oficyna promuje swoje ksi¹¿ki, o czym mieli okazjê
przekonaæ siê uczestnicz¹cy w promocji ksi¹¿ki naukowej
prof. J. Skubisa.

OW utrzymuje sta³e kontakty z ksiêgarniami, znajduj¹-
cymi siê na terenie uczelni, po�redniczy tak¿e w sprzeda-
¿y wysy³kowej.

W ubieg³ym roku jednostka przyst¹pi³a do Stowarzyszenia
Wydawców Szkó³ Wy¿szych, co pozwoli³o na uczestniczenie w
dorocznej konferencji wydawców zorganizowanej we wrze�niu
1998 r. w Kazimierzu. Stowarzyszenie ma na swoim koncie
szereg imprez promuj¹cych ksi¹¿ki i wydawców uczelnianych,
obecne jest tak¿e na wielu wystawach. Z inicjatywy SWSW
odby³a siê w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie wystawa
polskiej ksi¹¿ki naukowej, a kilkana�cie pozycji wydanych przez
OW , których autorami s¹ pracownicy opolskiej politechniki
prezentowanych by³o na zorganizowanej w Londynie, w dniach
25�30 marca br., wystawie pt. Polska Ksi¹¿ka Naukowa. Kosz-
ty zwi¹zane z przygotowaniem stoisk i dostarczeniem ksi¹¿ek
na miejsce sfinansowa³o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po
ekspozycji pozycje te trafi³y do Biblioteki Instytutu Kultury Pol-
skiej w Londynie. Nie sposób nie dostrzec aspektu promuj¹ce-
go autorów i wydawnictwo. Impreza ta nie wyczerpuje kalen-
darza wystaw, a oficyna planuje wzi¹æ udzia³ tak¿e w innych,
jak choæby jesiennych targach ksi¹¿ki Atena w Warszawie.

 Bazê jednostki tworzy piêæ komputerów, z których dwa to
pentium II, stanowi¹ce g³ówne stanowiska sk³adu, ponadto -
cztery drukarki laserowe z postscriptem, skaner, kserokopiar-
kê. Komputery po³¹czone s¹ w lokaln¹ sieæ. Na oprogramo-
wanie wydawnictwa sk³ada siê m.in. Adobe PageMaker, Ado-
be Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office 97. Oficyna i
poligrafia korzystaj¹ z sieci Internet. W poligrafii, od lat nie-
doinwestowanej, znajduj¹ siê dwie maszyny drukarskie mar-
ki Romayor, z których jedna wymaga gruntownego remontu.
Aby jednak i�æ z duchem czasu i w miarê mo¿liwo�ci unowo-
cze�niaæ sprzêt, rozpoczête zosta³y formalne starania i zyska-
³y one poparcie zarówno rektora jak i prorektora ds. nauki,
aby zakupiæ powielacz cyfrowy, popularnie zwany risogra-
fem. Przeznaczony jest on g³ównie do druków niskonak³ado-
wych (do 4000 egz.). Aktualnie og³oszony zosta³ przetarg,
którego fina³ winien nast¹piæ w po³owie maja. Pomy�lne zre-
alizowanie tej inwestycji pozwoli na znaczne przyspieszenie
procesu druku i poszerzenie oferty uczelnianego wydawnic-
twa, które powoli wyrabia sobie markê i ma nadzieje zaspo-
koiæ ambicje autorów nie tylko uczelnianych.

Zapraszamy do oficyny nie tylko pracowników, których
prace maj¹ zostaæ opublikowane. Byæ mo¿e wiele niekorzyst-
nych opinii wynika po prostu z niewiedzy. Warto wst¹piæ do
oficyny, choæby po to by przejrzeæ ostatnio wydane tytu³y,
poznaæ ofertê i mo¿liwo�ci. A wszystkim polecamy katalog
wydawniczy OW, w którym zainteresowani znale�æ mog¹ tak-
¿e zapowiedzi wydawnicze.

Krystyna Duda

Wybrane zagadnienia z dzia³alno�ci biblioteki
Politechniki Opolskiej w 1998 roku

W ca³okszta³cie pracy biblioteki wyró¿nia siê kilka pod-
stawowych elementów. Nale¿¹ do nich gromadzenie i opraco-
wanie zbiorów, udostêpnianie i dzia³alno�æ informacyjna.
Wiele uwagi w minionym roku po�wiêcono tak¿e moderniza-
cji oraz sprawom organizacyjnym, zmierzaj¹cym do uspraw-
nienia pracy biblioteki. W�ród wielu dokonañ za bardzo wa¿-
ne mo¿na uznaæ utworzenie biblioteki Wydzia³u Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii oraz przebudowê czytelni g³ównej.

Obie placówki w radykalnym stopniu poprawi³y jako�æ us³ug,
oferowanych u¿ytkownikom biblioteki, poprzez zwiêkszenie
ilo�ci miejsc w czytelniach i wolny dostêp do elektronicznie
zabezpieczonych zbiorów. Dziêki tym organizacyjnym zabie-
gom wielokrotnie zwiêkszy³a siê liczba czytelników przy nie-
zmienionej od wielu lat obsadzie etatowej ( 29 etatów).

W 1998 roku zbiory biblioteki powiêkszano w drodze zaku-
pu, wymiany i darów, podobnie jak w latach ubieg³ych. Trady-
cyjnie konsultowano na bie¿¹co z pracownikami naukowymi
tematykê i ilo�æ planowanych zakupów ksi¹¿ek, zbiorów spe-
cjalnych oraz prenumeratê czasopism polskich i zagranicznych.
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Szczegó³owe dane zwi¹zane z ilo�ci¹ i kosztami zakupu
zbiorów przedstawia tabela nr 1.

Wymianê utrzymywano z 32 bibliotekami szkó³ wy¿szych i
instytutów naukowych polskich i zagranicznych. W jej ramach
biblioteka Politechniki Opolskiej otrzyma³a 539 vol. o warto�ci
5.579,59 z³, a wys³a³a do 32 bibliotek 738 vol. wydawnictw
naszej Uczelni na kwotê 6.435,53 z³. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
wymiana to nie tylko sposób na pozyskanie zbiorów, ale tak¿e
promocja dorobku wydawniczego pracowników naszej Uczelni
w �rodowisku naukowym w kraju i za granic¹.

Innym z istotnych �róde³ pozyskiwania zbiorów s¹ dary.
Biblioteka w 1998 roku otrzyma³a nieodp³atnie 2.810 vol. na
kwotê 23.842,12 z³. Wszystkie pozyskane zbiory zosta³y
opracowane w systemie komputerowym.

Zbiory biblioteki Politechniki Opolskiej na dzieñ 31 grud-
nia 1998 roku liczy³y 385.989 dokumentów bibliotecznych,
w tym :
ksi¹¿ek: 141.191 vol.
opracowanych czasopism   42.286 vol.
zbiorów specjalnych 202.512 jedn. inwentarzowych.

Najwa¿niejszym zadaniem biblioteki, podlegaj¹cym ci¹g³ej
ocenie u¿ytkowników, jest udostêpnianie zbiorów. W 1998
roku zapisa³o siê do naszej placówki 1418 nowych czytelni-
ków. Na koniec grudnia liczba sta³ych czytelników wynosi³a
5713 osób, w tym: pracowników PO - 383, studentów PO -
4742, innych - 588. W ci¹gu roku skorzysta³o z us³ug wypo-
¿yczalni 21.797 czytelników ( �rednio 82 osoby dziennie),
którym wypo¿yczono 30.948 vol. ksi¹¿ek.

W ramach wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych dla pracow-
ników naukowych i studentów sprowadzono z bibliotek kra-
jowych i zagranicznych 283 dokumenty biblioteczne.

Dla bibliotek krajowych i zagranicznych zrealizowano 101
zamówieñ na ksi¹¿ki i czasopisma oraz wys³ano 420 stron
odbitek kserograficznych artyku³ów.

W roku sprawozdawczym z czytelni g³ównej i bibliotek
wydzia³owych skorzysta³o 29.317 osób. Szczegó³ow¹ struk-
turê czytelników przedstawia tab. nr 2

U¿ytkownikom tym udostêpniono 166.510 vol. zbiorów,
co ilustruje tab. nr 3.

Ogó³em w 1998 roku w bibliotekach Politechniki Opol-
skiej udostêpniono 197.458 vol., co da³o wspó³czynnik ak-
tywno�ci ogó³u zbiorów na poziomie 51,2 %.

W minionym roku zwiêkszon¹ aktywno�ci¹ wykaza³ siê
Oddzia³ Informacji Naukowej, oddzielony w ramach reorga-
nizacji od czytelni Biblioteki G³ównej. Coraz czê�ciej do re-
alizowania kwerend czytelników wykorzystywano nie tylko
nasze zbiory, ale te¿ inne �ród³a informacji. Regu³¹ staje siê
wykorzystywanie baz obcych zakupionych lub udostêpnianych
w sieci Internet. U¿ytkownicy najczê�ciej korzystali z two-
rzonych przez nas zestawieñ tematycznych, kartotek zagad-
nieniowych, dotycz¹cych komputeryzacji, motoryzacji, nie-
konwencjonalnych �róde³ energii i zarz¹dzania. Wykorzystu-
jemy do ich tworzenia wszystkie dostêpne �ród³a informacyj-
ne, przede wszystkim bazy udostêpniane w systemie INFO
Ware, czyli Science Citation Index oraz Social Science Cita-
tion Index. W 1998 roku w Oddziale Informacji Naukowej
zrealizowano dla pracowników i studentów 650 kwerend.
Wprowadzono ponad 460 opisów do kartoteki, dokumentuj¹-
cej prace naukowe naszych nauczycieli akademickich i ponad
2055 opisów ksi¹¿ek i artyku³ów z czasopism gromadzonych
w bibliotece z zakresu komputeryzacji, motoryzacji, organi-
zacji i zarz¹dzania, niekonwencjonalnych �róde³ energii,
ochrony �rodowiska i bibliotekarstwa.

W roku 1998 badano cytowania publikacji pracowników Uczel-
ni w Science Citation Index. Na podstawie zebranych materia³ów
udzielono informacji zainteresowanym pracownikom.

Tak¿e przeprowadzono badania wspó³czynnika impact fak-
tor czasopism zagranicznych, w których publikowali pracow-
nicy naukowi Politechniki Opolskiej. Na podstawie zebranych
materia³ów udzielono informacji zainteresowanym osobom.

W ramach zajêæ z przysposobienia bibliotecznego przeszko-
lono 947 studentów wszystkich wydzia³ów i instytutów uczelni.

Pracownicy biblioteki Politechniki Opolskiej wziêli udzia³
w wielu konferencjach i szkoleniach. Do najwa¿niejszych
mo¿na zaliczyæ konferencjê we Frankfurcie, dotycz¹c¹ orga-
nizacji pracy bibliotek niemieckich, w Brzegu � o ochronie
zbiorów oraz szkolenie z zakresu obs³ugi baz: Science Cita-
tion Index , Social Citation Index i firmy Silver Platter.

Du¿y nacisk k³adziono na informacjê i promocjê zbiorów.
Plonem tej dzia³alno�ci by³o zorganizowanie 8 wystaw tema-
tycznych:

� �Nowo�ci 1997 roku�
� �Prawo na co dzieñ�
� �Importowane wydawnictwa naukowe� ( wspó³organi-

zator firma Kubicz)
� Promocja uczelni w ramach Dni Partnerstwa Polsko-

Niemieckiego - wystawa na terenie �Okr¹glaka�.
� Prezentacja wydawnictw Politechniki Opolskiej
� �DOM- materia³y- konstrukcje - wnêtrza�
� �Wybrane podrêczniki do nauki jêzyków obcych�

(wspó³organizator Studium Jêzyków Obcych, firma
Merkuriusz)

� �Beskid 106 - polski protoplasta� ( wspó³organizator
dr W. Hepner z Zak³adu Samochodów PO)

oraz prelekcje na temat funkcjonowania biblioteki Politechni-
ki Opolskiej dla uczniów szkó³ �rednich Opola i regionu,

 Tab. nr 1 Wydatki biblioteki na zakup zbiorów
 

 Rodzaj
 zbiorów

 Liczba
 [vol.]

 �URGNL�XF]HOQLDQH
 >]á@

 �URGNL�]�1%:
 >]á@

 Dotacja MEN
 >]á@

 2JyáHP
 >]á@

 NVL�*NL
 krajowe

 1717   40.859,21   2.274,45       239,90   43.373,56

 NVL�*NL
 zagraniczne

 249    5.951,88   5.484,75  —   11.436,63

 czasopisma
 polskie

 285
 >W\WXá\@

  30.934,50   1.071,80  —   32.006,30

 czasopisma
zagraniczne

 69
 >W\WXá\@

  21.480,30  11.251,38  145.520,00  178.251,68

 zbiory
 specjalne

 1080   18.521,24      756,87         477,43   19.755,54

 RJyáHP   117.747,13  20.839,25  146.237,33  284.823,71

 Tab. nr 2 �6WUXNWXUD�F]\WHOQLNyZ�NRU]\VWDM�F\FK�]�F]\WHOQL�ELEOLRWHN�3ROLWHFKQLNL
      Opolskiej w 1998 roku
 

 Czytelnicy
 RGZLHG]DM�F\

czytelnie

 Biblioteka
 *áyZQD

 Biblioteka
Wydz. Mech.

 Biblioteka
Wydz. Bud.

 Biblioteka
Wydz.
 WF i F

 2JyáHP

 pracownicy PO      162  1.298    484      32     1.976
 studenci PO  14.648  6.577  3.839  1.804  26.868
 inni       248   164       61  -      473
 RJyáHP  15.058  8.039  4.384  1.836  29.317  Tabela nr 3 �6WUXNWXUD�XGRVW
SQLRQ\FK�Z������URNX�]ELRUyZ�Z�F]\WHOQLDFK�ELEOLRWHN

         Politechniki Opolskiej
 

 Rodzaj zbiorów
XGRVW
SQLRQ\FK

w vol.

 Biblioteka
 *áyZQD

 Biblioteka
Wydz. Mech.

 Biblioteka
Wydz.
Bud.

 Biblioteka
:\G]LDáX

WF i F

 2JyáHP

 NVL�*NL  20.117    8.051  2.767  1.498    32.433
 czasopisma  84.134  29.634  9.823  1.168  124.759
 zbiory specjalne    6.113   1.277  1.921         7      9.318
 RJyáHP  110.364  38.965  14.511  2.670  166.510
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nauczycieli � bibliotekarzy, zdobywaj¹cych kwalifikacje w
Wojewódzkim O�rodku Metodycznym w Opolu i studentów
PSKOiB w Opolu.

W 1998 roku bibliotekarze wyg³osili na konferencjach i
opublikowali nastêpuj¹ce artyku³y:

1. Matwiejczuk W., Czerwiñska E.: Projekt u¿ytkowy
obiektu Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Opolskiego ( loka-
lizacja Opole ul. Oleska) - na zlecenie Urzêdu Miasta Opole

2. Solka A. :Dokumentacja dorobku naukowego pracow-
ników Uczelni. Wiad. Uczel. 1998 nr 6(69) s.10-11

3. Szlejf H., Solka A.: Informacja o materia³ach konfe-
rencyjnych gromadzonych w bibliotekach polskich. Wiad.
Uczel. 1998 nr 8 (71) s. 8.

4. Solka A: Dlaczego film? Bibliotekarz. 1998 nr7/8 s. 22-24
5. Solka A.: Film na zajêciach z przysposobienia biblio-

tecznego dla studentów pierwszego roku. Wiad. Uczel. 1998
nr 1 (72) s. 11-12

6. Czerwiñska E.: O wska�nikach oceny dorobku nauko-
wego. Wiad. Uczel. 1998 nr 2(73) s.15-16.

7. Czerwiñska E.: Biblioteka G³ówna Politechniki Opol-
skiej laureatem 9. edycji Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
�LIBRARIUS�. Wiad. Uczel. 1998 Nr 8(71) s.13.

8. Chmielnicka -Szymczak M., Czerwiñska E.: Moderni-
zacja dzia³alno�ci Biblioteki G³ównej Politechniki Opolskiej�
wys³ano do druku.

W minionym roku kontynuowano wspó³pracê z Bibliotek¹
G³ówn¹ Politechniki Warszawskiej nad tworzeniem ogólno-
polskiej komputerowej bazy SYMPO. Do bazy wprowadzono
166 opisów materia³ów konferencyjnych, gromadzonych w
naszej bibliotece oraz wprowadzono 38 dopisów do materia-
³ów istniej¹cych w bazie (sygnatury biblioteki PO).

Wspólnie z bibliotekami Uniwersytetu �l¹skiego, Opolskie-
go, Akademii Medycznej w Katowicach, Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach, G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowi-
cach oraz Instytutu �l¹skiego w Opolu przygotowano skierowa-
ny do Fundacji TEMPUS wniosek o dofinansowanie projektu
tworzenia bibliotecznego systemu informacyjnego. Wniosek
zosta³ przyjêty do realizacji przez TEMPUS w 1999 roku.

Z 20 polskimi bibliotekami naukowymi przygotowano, skie-
rowany do KBN, wniosek o dofinansowanie projektu tworzenia
baz danych o zawarto�ci polskich czasopism technicznych na
1999 rok. Wniosek zosta³ przyjêty do realizacji przez KBN.

Wspó³pracowano z Bibliotek¹ Uniwersytetu w Opolu w
zakresie oprogramowania bibliotecznego SOWA oraz z Biblio-
tek¹ Uniwersytetu �l¹skiego w zakresie szkoleñ w obs³udze
zagranicznych baz danych.

Koszty zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ biblioteki w 1998 roku
kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
zbiory:

ksi¹¿ki krajowe  43.373,56 z³
ksi¹¿ki zagraniczne  11.436,63 z³
czasopisma:
krajowe  32.006,30 z³
zagraniczne  178.251,68 z³
zbiory specjalne 19.755,54 z³

razem na zbiory wydano: 284.823,71 z³
dzia³alno�æ biblioteczna:
us³ugi  6.595,63 z³
materia³y i wyposa¿enie biblioteczne  8.014,36 z³
konferencje i szkolenia 1.081,90 z³
dokszta³canie pracowników (op³ata za studia) 1.700,00 z³
komputeryzacja  11.457,55 z³

modernizacja dzia³alno�ci bibliotecznej  5.800,58 z³
ochrona zbiorów  2.741,87 z³

na dzia³alno�æ biblioteczn¹ wydano:  37.391,89 z³
modernizacja czytelni
(fundusz z LIBRARIUSA) 180.575,30 z³
ogó³em wydano  502.790,90 z³
Na swoj¹ dzia³alno�æ, obok �rodków przydzielonych z Uczel-

ni, biblioteka pozyska³a fundusze z nastêpuj¹cych �róde³:
dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej:

na zakup czasopism zagranicznych 145.520,00 z³
na dzia³alno�æ ogólnotechniczn¹  20.000,00 z³
NBW wydzia³ów i instytutów  20.839,25 z³
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
�LIBRARIUS� 250.000,00 z³
ogó³em 436.359,25 z³

wp³ywy oraz zni¿ki uzyskane przez bibliotekê:
us³ugi ksero  9.304,59 z³
kary za ksi¹¿ki przetrzymane  1.240,00 z³
sprzeda¿ ksi¹¿ek wycofanych - za 1 z³  802,00 z³
sprzeda¿ sprzêtu wycofanego 580,00 z³
ogó³em  11.926,59 z³
rabat od wydawców i dostawców  19.866,02 z³
W podsumowaniu nale¿y wspomnieæ tak¿e o problemach

biblioteki, do których, miêdzy innymi, nale¿y konieczno�æ
zwiêkszenia funduszy na zakup zbiorów. Mimo znacznego
wzrostu nak³adów na zakup i prenumeratê, wci¹¿ maleje ilo�æ
kupowanych ksi¹¿ek.

W 1998 roku nak³ady na zakup wszystkich rodzajów zbio-
rów wzros³y o 19.868 z³, (7,5%) w porównaniu z 1997 r., a
mimo to liczba zakupionych ksi¹¿ek zmniejszy³a siê o 81.
By³o to spowodowane znacznym wzrostem cen ksi¹¿ek. Ob-
serwuje siê równie¿ systematyczny wzrost kosztów zakupu
czasopism i zbiorów specjalnych. Wydatki na czasopisma
polskie i zagraniczne zwiêkszy³y siê o 18.458 z³ (9,6%), a
wydatki na zbiory specjalne wzros³y o 4.755z³ (31,7%) w
porównaniu z rokiem ubieg³ym.

W tym samym okresie wzros³a liczba studentów naszej
uczelni i zarazem czytelników biblioteki. Tymczasem coraz
wiêcej zbiorów kupujemy w jednym egzemplarzu, udostêp-
niaj¹c je tylko w czytelniach. Ta polityka gromadzenia jest
niekorzystna zarówno dla biblioteki, jak i dla studentów i
pracowników, którzy czêsto zg³aszaj¹ konieczno�æ ilo�ciowe-
go zwiêkszenia zakupu niektórych pozycji, niezbêdnych w
procesie dydaktycznym. Dodaæ nale¿y, ¿e w bardzo ma³ym
stopniu zaspokajamy potrzeby studentów zaocznych, którzy
ze wzglêdu na rozk³ad zajêæ, rzadziej mog¹ korzystaæ z czy-
telni. Jednoegzemplarzowy zakup danych tytu³ów uniemo¿li-
wia wypo¿yczenie ich do domu.

Wzrost liczby czytelników na przestrzeni lat 1995-1998
ilustruje poni¿sza tabela.

W stosunku do 1995 roku liczba czytelników w roku 1998
wzros³a o 20.161 osób

(65,0%). W okresie tym liczba zatrudnionych biblioteka-
rzy nie uleg³a zmianie.

El¿bieta Czerwiñska i Miros³awa Szymczak

Tab. nr 4 /LF]ED�F]\WHOQLNyZ�NRU]\VWDM�F\FK�]�XVáXJ�ELEOLRWHF]Q\FK

Rok Liczba odwiedzin czytelników Wzrost liczby odwiedzin
czytelników w %

Z\SR*\F]DOQLD czytelnie RJyáHP

1995 14.872 16.081 30.953 —
1996 20.073 16.824 36.897 19,2
1997 22.136 18.989 41.125 32,9
1998 21.797 29.317 51.114 65,0
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Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

21�23 maja 1999r.  ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIA£U ELEKTRYCZNEGO WY¯SZEJ

SZKO£Y IN¯YNIERSKIEJ W OPOLU

W 1999 roku mija 25 lat od czasu, gdy rocz-
nik rozpoczynaj¹cy studia w 1970 r. je ukoñczy³.

W innym sk³adzie je rozpoczynali, a w innym ukoñczyli, wiadomo
jak to jest, niektórzy skorzystali z urlopów dziekañskich, inni do-
chodzili.

Ogó³em w roku akademickim 1973/74 studia dzienne ukoñczy³o
48 osób, uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera elektryka na dwóch specjalno-
�ciach.

Specjalno�æ: ELEKTROTECHNIKA PRZEMYS£OWA
1. BARAN Marian
2. BOGUCKI Waldemar
3. BONIUKIEWICZ Andrzej
4. BUJAK Marek
5. GALGON Henryk
6. FIUTOWSKI Ryszard
7. GLINKA Rudolf
8. HAWRYSZ Bogus³aw
9. JANCZEWSKA Janina
10. KLYSZCZ Bernard
11. KULA Tadeusz
12. LABISZ Piotr
13. LE�KÓW Andrzej
14. M¥CZYÑSKI Marek
15. MENDELSKI Franciszek
16. NIED�WIED� Antoni
17. SKIBA Halina
18. STANIECZEK W³adys³aw
Specjalno�æ: ELEKTROENERGETYKA
1. BARTNIK Aleksander
2. BLACHOWSKA Zofia
3. BRYNIARSKA Wanda
4. BUMBUL Franciszek
5. CHMIELOWIEC Teresa
6. D¥BROWSKI Czes³aw
7. DRZEWIÑSKI Konstanty
8. FIGIEL Henryk
9. FILIPOWSKI Bogus³aw
10. GAWRON Edward
11. HUBCZENKO Janusz
12. JANICKI Marian
13. JASTRZÊBSKA Jadwiga
14. JOHN Jan
15. KANSY Norbert
16. KIJ Teresa
17. KOWLACZYK W³odzimierz
18. KURDZIEL Tadeusz
19. LENKIEWICZ Wies³awa
20. LE¯OCH Ryszard
21. MUDRA Danuta
22. NOWIÑSKI Jan
23. PIETRUSZKA El¿bieta
24. POPIO£EK Henryk
25. POSKART Mieczys³aw
26. SITEK Marek
27. SOSNOWSKI Bernard
28. SYSKA Jakub

29. WOJNAROWICZ Józef
30. ZIEMIAÑSKI Krzysztof
Kole¿eñskie spotkanie po 25 � latach absolwentów Wydzia³u Elek-

trycznego Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej zorganizowa³ Komitet Or-
ganizacyjny w sk³adzie:

� Wanda Bryniarska � Kurzawa,
� Gra¿yna Chowañska � Chyra,
� Czes³aw D¹browski,
� Janusz Karpa³a,
� Jan Nowiñski.
Absolwenci obecnie spotkaj¹ siê na Wydziale Elektrotechniki i

Automatyki Politechniki Opolskiej w budynku przy ul. Sosnkow-
skiego 31, gdzie mie�ci siê dziekanat wydzia³u. Za czasów ich stu-
diowania dziekanat mie�ci³ siê przy ulicy Luboszyckiej 7.

Spotkanie bêdzie okazj¹ do wymiany do�wiadczeñ zawodowych i
¿yciowych, które w przysz³o�ci byæ mo¿e zaowocuje czêstszymi kon-
taktami, bêdzie równie¿ okazj¹ do wzruszaj¹cych wspomnieñ. Na
zje�dzie dojdzie równie¿ do spotkania z w³adzami i wyk³adowcami
Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki.

Proponowany jest nastêpuj¹cy program zjazdu:
Pi¹tek 21 maja 1999 r.:

godz. 1145 � spotkanie przed budynkiem Wydzia³u Elektrotechniki i
Automatyki Politechniki Opolskiej, ul. Sosnkowskiego 31, budy-
nek �Lipsk�

godz. 1200 � spotkanie na uczelni z dziekanem i wyk³adowcami
Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki, zwiedzanie laboratoriów

godz. 1400 � obiad w sto³ówce uczelnianej
godz. 1500 � przejazd do o�rodka KORAB w Turawie � zakwatero-

wanie
godz. 2000 � kolacja plenerowa � ognisko

Sobota 22 maja 1999 r.:
godz. 900 � �niadanie
godz. 930 � wycieczka techniczna � zwiedzanie niektórych wydzia-

³ów Elektrowni OPOLE SA w Brzeziu
godz. 1400 � obiad (w o�rodku KORAB w Turawie)
godz. 1900 � uroczysta kolacja

Niedziela 23 maja 1999 r.:
godz. 1100 � �niadanie
godz. 1200 � zakoñczenie spotkania zjazdowego

Du¿e podziêkowania nale¿¹ siê Komitetowi Organizacyjnemu,
który w³o¿y³ du¿o pracy w przygotowanie spotkania. Logo spotka-
nia prezentowane na stronie poprzedniej, bêdzie w formie znaczków
wrêczane jego uczestnikom.

¯yczymy wszystkim uczestnikom spotkania mi³ych wra¿eñ i wspa-
nia³ej zabawy.

* 15 marca br. odby³o siê w Politechnice Poznañskiej posiedzenie
Zarz¹du POLSPAR (Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automa-
tyki i Robotyki). W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele WEiA:
prof. Ryszard Rojek � przewodnicz¹cy Komitetu Automatyki POL-
SPAR i dr Ma³gorzata Kaliczyñska � sekretarz wspomnianego ko-
mitetu. Jednym z punktów programu by³a informacja o stanie za-
awansowania prac nad organizacj¹ XIII Krajowej Konferencji Auto-
matyki KKA�99 (21 � 24.09.99 r.), któr¹ przedstawi³ przewodnicz¹-
cy Komitetu Organizacyjnego prof. R. Rojek. W czasie trwania kon-
ferencji odbêdzie siê wystawa reprezentuj¹ca aktualne osi¹gniêcia
zak³adów przemys³owych i jednostek naukowo-badawczych w zakre-
sie automatyki oraz automatyzacji procesów. Organizatorami wysta-
wy s¹: Komitet Organizacyjny XIII KKA�99 przy wspó³udziale Pol-
skiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POL-
SPAR) oraz Redakcji Miesiêcznika Pomiary Automatyka Kontrola
(PAK).

1974 - 1999

OPOLE
WSI

PO
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* Prof. Gerhard Bartodziej 18 marca br. by³ z wizyt¹ w Fachhoch-
schule Koblenz, gdzie przeprowadzi³ rozmowy z prof. Anderasem
Kurzem � przewodnicz¹cym Komisji Zagranicznej Uczelni (Ausland-
sausschn). G³ównym tematem rozmów by³a mo¿liwo�ci wspó³pracy
pomiêdzy Politechnik¹ Opolsk¹ i Fachhochschule Koblenz. We
wstêpnych rozmowach ustalono, i¿ studia dwujêzyczne prowadzone
na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki na kierunku informatyka,
stwarzaj¹ korzystne mo¿liwo�ci wspó³pracy. W ramach wspó³pracy
ka¿da ze stron bêdzie ponosiæ koszty podró¿y i obowi¹zywaæ bêdzie
zasada wzajemno�ci przy ponoszeniu innych kosztów. Uzgodniono
równie¿ celowo�æ podpisania umowy o charakterze ramowym na
ka¿dy rok akademicki.

* Pracownicy Katedry Automatyki, Elektroniki i Informatyki:
dr Wies³aw Tarczyñski i dr S. Pluta w dniach 12-14 kwietnia

br. uczestniczyli w konferencji Zastosowania komputerów w elek-
trotechnice w Kiekrzu k/Poznania, gdzie wyg³osili referaty. W. Tar-
czyñski nt. Zastosowania pakietu PSPICE do analizy stopnia, S.
Pluta, Komputerowy system do pomiaru charakterystyk elementów
pó³przewodnikowych.

Natomiast dr Ma³gorzata Kaliczyñska w dniach 22�26.03. br.
na konferencji naukowo-technicznej Automatyzacja � nowo�ci i per-
spektywy, która odby³a siê w Warszawie wyg³osi³a referat pt. Aspek-
ty doboru systemu sterowania i wizualizacji dla obiektów o ró¿nej
specyfice dzia³ania (wspó³autor in¿. Marcin Zmarz³y).

* 15 kwietnia br. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki wyg³o-
si³ referat pt. Problemy sterowania rozmytego w zastosowaniu do
obiektów autonomicznych prof. dr hab. in¿. Jerzy S¹siadek z De-
partment of Mechanical & Aerospace Engineering w Ottawie.

Prof. J. S¹siadek od 22 lat pracuje w Kanadzie, zajmuj¹c siê ro-
botyk¹ i automatyk¹, specjalizuj¹c siê w lotnictwie i przestrzeni ko-
smicznej, wspó³pracuje jednocze�nie z Politechnik¹ Wroc³awsk¹.

Jolanta Ukarma

Wydzia³ Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii

Podopieczni trenera Paw³a Czerepoka w turnieju pó³fina³owym
pokonali w Brzegu Dolnym przeciwników z LMKS Tonsil Wrze�nia
oraz MKS Jurand Malbork. Udane mecze zapewni³y dru¿ynie wej-
�cie do II ligi. W barwach AZS grali studenci naszej uczelni: Piotr
�niatowski, Mariusz Sawlewicz, Piotr Gacek, Pawe³ Ciemny,
Marek Kucharski, Grzegorz Boroñ, Piotr Stachura, Tomasz Re-
czuch, Marcin Dybka, Piotr Jankowski, Bart³omiej Marcinów,
Szymon Sikora (student Uniwersytetu Opolskiego).

Studentom oraz trenerowi gratulujemy wej�cia do turnieju fina³o-
wego i ¿yczymy kolejnych wygranych.

md

Konferencja w Szymiszowie

14 lutego mro�nym �rodowym przedpo³udniem w piêknie po³o-
¿onym O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Szymiszowie odby³a siê kon-
ferencja organizowana przez Towarzystwo Internistów Polskich o/
Opole, Oddzia³ Wewnêtrzny Szpitala Powiatowego w Strzelcach
Opolskich , Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politech-
niki Opolskiej oraz firmê farmaceutyczn¹ .

Mo¿emy �mia³o powiedzieæ, ¿e prawie po³owê uczestników tego
naukowego spotkania stanowili studenci Wydzia³u Wychowania Fi-
zycznego i Fizjoterapii. Pisz¹c o uczestnikach ma³y chochlik w mo-
jej g³owie zastanawia siê ,czy to pêd do wiedzy i chêæ poznania

nowych metod i leczenia, czy te¿ mo¿liwo�æ zjedzenia wspania³ych
potraw, przygotowanych przez firmê na tê konferencjê, przyci¹gn¹³
tam tak wielu m³odych ¿aków. Zapewne jedno i drugie, bo przecie¿
najlepiej jest ³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym.

Tematyk¹ wyk³adów by³a Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc
� rehabilitacja i leczenie.

Co znaczy s³owo obturacja? Obturacja dróg oddechowych to
nic innego, jak niedro¿no�æ, zaburzenie swobodnego oddycha-
nia , czyli przep³ywu gazów wskutek przeszkody w drogach
oddechowych. Mo¿e byæ ca³kowita lub czê�ciowa; mo¿e nawet
doprowadziæ do uduszenia.

W Polsce choroby dróg oddechowych s¹ jedn¹ z g³ównych przy-
czyn hospitalizacji, powoduj¹ ok. 30% absencji chorobowej, w po-
staci przewlek³ej prowadz¹ do niewydolno�ci oddechowej i uk³adu
kr¹¿enia, staj¹ siê przyczyn¹ wczesnego inwalidztwa i zgonu. W gru-
pie chorób uk³adu oddechowego najwiêksze znaczenie spo³eczne, ze
wzglêdu na ciê¿ko�æ nastêpstw i rozpowszechnienie, maj¹ : prze-
wlek³y nie¿yt oskrzeli, astma, rozedma p³uc i zapalenie p³uc. Zgony
spowodowane przez te schorzenia przewy¿szaj¹ piêciokrotnie liczbê
zgonów z powodu gru�licy i nieco przewy¿szaj¹ liczbê zgonów z
powodu nowotworów uk³adu oddechowego. Pomimo postêpu w me-
dycynie s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn zachorowalno�ci niemowl¹t i
ma³ych dzieci. Stanowi¹ trzeci¹ przyczynê zgonów, zaraz po ura-
zach pozazawodowych i wadach wrodzonych.

Na skutek oddzia³ywania szkodliwych czynników �rodowiska ze-
wnêtrznego (zanieczyszczenie powietrza, szczególnie wystêpuj¹ce w
aglomeracjach wielkomiejskich, palenie tytoniu i niszcz¹cy wp³yw
dymu tytoniowego na drogi oddechowe) infekcje dróg oddechowych
coraz czê�ciej odbiegaj¹ od tradycyjnych i wykazuj¹ czêsto tenden-
cje do przewlekania siê.

Choroby uk³adu oddechowego czêsto przebiegaj¹ z duszno�ci¹,
która wyzwala uczucie lêku, niepewno�ci co do dalszych losów cho-
rego. Dlatego te¿ wa¿n¹ rolê w leczeniu tych chorób odgrywa reha-
bilitacja. Jej celem jest nie tylko wyleczenie lub zahamowanie postê-
pu procesu chorobowego, lecz równie¿ niedopuszczenie do powsta-
nia niewydolno�ci oddechowej w nastêpstwie przebytej choroby.

Na tak¹ rehabilitacjê sk³ada siê :
1. edukacja chorego i rodziny,
2. kszta³towanie odpowiedniego zachowania ( m. in. bezwzglêd-

ne zaprzestanie palenia papierosów),
3. trening fizyczny � fizjoterapia,
4. wspomaganie psychiczne � psychoterapia,
5. korekta od¿ywiania.
Du¿o uwagi na konferencji po�wiêcono fizjoterapii przewlek³ych

chorób dróg oddechowych. Mgr Ma³gorzata Superlak bardzo
szczegó³owo omówi³a program w szpitalu we Wroc³awiu.

Celem leczenia jest zwalczanie zaka¿enia, zmniejszenie oporów
dla powietrza poprzez u³atwienie odkrztuszania wydzieliny z oskrzeli.
Leczenie farmakologiczne przepisuje lekarz w zale¿no�ci od aktual-
nych potrzeb. Przewa¿nie s¹ to leki zwalczaj¹ce zaka¿enie, rozrze-
dzaj¹ce gêst¹ wydzielinê w oskrzelach, zmniejszaj¹ce jej lepko�æ,
leki wykrztu�ne i rozszerzaj¹ce oskrzela. Przy braku przeciwwska-
zañ nale¿y piæ du¿¹ ilo�æ p³ynów, co sprzyja odkrztuszaniu wydzie-
liny z oskrzeli.

W przypadku przewlek³ego zapalenia oskrzeli zalecana jest na-
stêpuj¹ca kolejno�æ æwiczeñ � przed �niadaniem, przed kolacj¹ lub
2 godziny po niej:

1. Wypiæ szklankê gor¹cego mleka lub herbaty.
2. Za¿yæ przepisany przez lekarza lek i odczekaæ 15�20 minut
3. Przyjmowaæ pozycje drena¿owe, które nale¿y utrzymywaæ ok.

20 s, u³atwia to odkrztuszanie wydzieliny.

Ci¹g dalszy na stronie 22
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Ostatnimi czasy wielu zwyk³ych �zjadaczy chleba� zbul-
wersowa³a decyzja ministra edukacji narodowej, uchylaj¹ca
zarz¹dzenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie
trybu postêpowania w przypadku stwierdzenia uzyskania tytu-
³u zawodowego magistra (licencjata) w wyniku przedstawie-
nia pracy magisterskiej (licencjackiej), stanowi¹cej plagiat.
Opiniê publiczn¹ ju¿ wcze�niej zaalarmowa³y wydarzenia w
�l¹skiej Akademii Medycznej, której pracowników nauko-
wych oskar¿ono o plagiat. Takie postêpki, stoj¹ce w sprzecz-
no�ci z etyk¹ � nie tylko naukowca, wywo³a³y reakcjê �rodo-
wiska akademickiego. 13 marca br. Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich podjê³o Uchwa³ê nr
6 w sprawie uniewa¿nienia praw nabytych w wyniku plagia-
tu. A oto jej tre�æ (skróty pochodz¹ od Redakcji):

Ujawnione niedawno przypadki plagiatów prac naukowych
i dyplomowych zwracaj¹ uwagê na etyczn¹ i prawn¹ stronê
prezentowania wyników pracy badawczej na ró¿nych szcze-
blach dokonañ akademickich. Podkre�lamy, ¿e uzyskanie dy-
plomu ukoñczenia studiów wy¿szych, stopnia naukowego lub
tytu³u naukowego na podstawie pracy, bêd¹cej plagiatem, jest
nie do przyjêcia i jest ze wszech miar naganne. (�) Tolero-
wanie plagiatów godzi³oby w zaufanie spo³eczne, zarówno w
kraju, jak i za granic¹ wobec dyplomów wydawanych przez
polskie uczelnie i inne instytucje naukowe. (�) Prezydium
KRASP o�wiadcza, ¿e w opinii rektorów nie zaistnia³y do-
stateczne podstawy do stwierdzenia przez ministra niezgod-
no�ci tre�ci tego zarz¹dzenia ani z przepisami ustawowymi,
ani ze Statutem Uczelni. Wymaga tego Ustawa o szkolnictwie
wy¿szym w art. 31. przy podejmowaniu przez ministra tego
rodzaju decyzji, je�li konstytucyjne gwarancje autonomii
uczelni maj¹ byæ poszanowane. (�) W zwi¹zku z tym zwra-
camy siê do ministra edukacji narodowej o wycofanie podjê-
tej decyzji i wsparcie inicjatyw, podejmowanych przez rekto-
rów i uczelnie, w celu bezwzglêdnego eliminowania tego typu
przypadków ³¹cznie z uniewa¿nianiem dyplomów zawodo-
wych i stopni naukowych, uzyskanych w rezultacie dokona-
nego plagiatu. (�)

przewodnicz¹cy KRASP prof. dr hab. Aleksander Koj

Na rêce prof. A. Koja wp³ynê³a odpowied� ministra edu-
kacji narodowej prof. Miros³awa Handkego, wyja�niaj¹ca
motywy podjêcia takiej decyzji. Publikujemy j¹ ze skrótami.

W pe³ni identyfikujê siê z wyra¿on¹ w uchwale nr 6 Pre-
zydium KRASP trosk¹ o bezwzglêdne eliminowanie przypad-
ków plagiatu w pracach dyplomowych, dysertacjach (...),
dlatego z przykro�ci¹ odczytujê tê uchwa³ê jako sprzeciw
wobec mojej decyzji, uchylaj¹cej zarz¹dzenie nr 5 rektora
Uniwersytetu Warszawskiego, uznanej za obronê plagiatu i
ograniczenie autonomii uniwersyteckiej jednocze�nie. (...) Z
wielk¹ osobist¹ przykro�ci¹ odebra³em fakt przyjêcia tego sta-
nowiska Konferencji bez stworzenia mi mo¿liwo�ci osobistych
wyja�nieñ, bo nie podejrzewam, by tak zacne grono kierowa-
³o siê wy³¹cznie opiniami medialnymi i stanowiskiem jednej
zainteresowanej strony. (...) Przedmiotem postêpowania ad-
ministracyjnego, prowadzonego na podstawie Ustawy o szkol-

nictwie wy¿szym przez ministra edukacji narodowej w trybie
nadzoru, by³o wy³¹cznie zarz¹dzenie nr 5 rektora Uniwersy-
tetu Warszawskiego jako akt generalny, nie za� indywidualna
sprawa o plagiat pracy magisterskiej. Rozpatruj¹c sprawê tego
zarz¹dzenia, doszed³em do przekonania, ¿e rektor, wydaj¹c
je, przekroczy³ swe uprawnienia, okre�lone w Ustawie o szkol-
nictwie wy¿szym, niezale¿nie od tego, czy wydanie dyplomu
uzna siê za decyzjê administracyjn¹, jak uczyni³a to uczelnia,
czy te¿ nie.

Je�li, zdaniem uczelni, wydanie dyplomu ma nie budz¹cy
w¹tpliwo�ci charakter decyzji administracyjnej, to wydanie
zarz¹dzenia nr 5 by³o ca³kowicie zbêdne. Zgodnie bowiem z
art. 161 Ustawy o szkolnictwie wy¿szym do decyzji wynikaj¹-
cych z toku studiów ma odpowiednie zastosowanie Kodeks
postêpowania administracyjnego. Skoro uczelnia nie mia³a
w¹tpliwo�ci co do charakteru rozstrzygniêcia w sprawie nada-
nia tytu³u zawodowego magistra, mog³a poddaæ kontroli i
wzruszyæ decyzjê ostateczn¹ w tej sprawie wy³¹cznie na pod-
stawie Kodeksu postêpowania administracyjnego. Nawet obec-
nie, pomimo równocze�nie tocz¹cego siê postêpowania, do-
tycz¹cego kontroli prawid³owo�ci wydanego zarz¹dzenia
uczelnia � o ile nadal pozostaje przy swoim stanowisku, ¿e
nadanie tytu³u zawodowego jest decyzj¹ administracyjn¹ �
mog³aby prowadziæ postêpowanie administracyjne w tej indy-
widualnej sprawie na podstawie Kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego i zakoñczyæ je wydaniem decyzji.

W �wietle powy¿szego podkre�lam ponownie, ¿e moje
dzia³anie dotyczy rozstrzygniêcia niezmiernie wa¿nej i boga-
tej w konsekwencje kwestii systemowej, nie za� sprawy indy-
widualnej uzyskania dyplomu ukoñczenia studiów w nieuczci-
wy sposób. Inaczej mówi¹c, decyzja o uchyleniu zarz¹dzenia
nr 5 rektora UW nie musia³a zatrzymaæ procedury admini-
stracyjnej w tej sprawie.

Ewentualne rozstrzygniêcie, podjête przez uczelniê w spra-
wie indywidualnej podlegaæ bêdzie kontroli s¹dowej, podob-
nie jak i moja decyzja, podejmowana w sprawie aktu o cha-
rakterze generalnym, jakim jest zarz¹dzenie rektora UW. Z
powy¿szego wynika zatem, ¿e moja decyzja nie musi wywie-
raæ bezpo�redniego skutku w tocz¹cej siê sprawie indywidu-
alnej, po drugie nie jest niewzruszalna.

prof. dr hab. Miros³aw Handke

Apel Komitetu Badañ Naukowych
Do rektora oraz rad poszczególnych wydzia³ów nadszed³

list z KBN, zawieraj¹cy apel o dobre obyczaje w nauce. Jego
przewodnicz¹cy prof. A. Wiszniewski wyra¿a nadziejê, ¿e
stanie siê on tematem dyskusji, a kryterium przestrzegania
dobrych obyczajów mo¿e byæ zastosowane przy ocenie dzia-
³alno�ci kandydatów do pe³nienia funkcji kierowniczych na
uczelniach. A oto tre�æ apelu:

W nowoczesnych spo³eczeñstwach kryzys uniwersalnych
warto�ci moralnych sta³ siê faktem. D¹¿enie do zwiêkszenia
w³adzy, zasobów materialnych lub przyspieszenia kariery oso-
bistej, konkurencja miêdzy pañstwami, grupami spo³ecznymi
i jednostkami spychaj¹ zasady moralne na odleg³y plan. Zja-

Ci¹g dalszy na stronie 22
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Nawet kiedy ¿ycie nic nie jest warte, ludzie czepiaj¹ siê go
kurczowo. Nawet kiedy s¹ samotni, i z dala od domu, kiedy
ju¿ strac¹ nadziejê powrotu do swoich, kiedy nara¿eni s¹ na
zniewagi prze�ladowania i okrucieñstwo, kiedy hodowani s¹
jak dzikie zwierzêta i æwiczeni w walce dla uciechy innych -
nawet wtedy czepiaj¹ siê ¿ycia.
Howard Fast, �Spartakus�

 �mieræ jest godna czci jako kolebka ¿ycia, jako macierzyñ-
skie ³ono odradzania siê. Rozwa¿ana w oderwaniu od ¿ycia,
staje siê upiornym potworem - a nawet czym� jeszcze gor-
szym. Bo �mieræ jako samoistna potêga duchowa jest potêg¹
bezecn¹.
Tomasz Mann, �Czarodziejska góra�

Kilka uwag o karze �mierci. �rodki karne
Kodeks karny z 6.06.1997 r. zniós³ karê �mierci. Zwróæmy jed-

nak uwagê, ¿e kara �mierci jest jednym z najbardziej kontrowersyj-
nych zagadnieñ na gruncie prawa karnego i to zarówno w Polsce, jak
te¿ w innych krajach. Od dawna wywo³ywa³a liczne polemiki i pe³ne
pasji dyskusje, tworzono dla niej ró¿norodne racjonalizacje, na jej
rzecz lub przeciwko niej powo³ywano argumenty o filozoficznym,
moralnym i kryminologicznym charakterze.

Na rzecz utrzymania kary �mieci przytacza siê, m. in., nastêpu-
j¹ce argumenty: 1) kara �mierci odstrasza potencjalnych sprawców
od pope³nienia przestêpstwa, 2) kara ta pozwala ca³kowicie wyelimi-
nowaæ ze spo³eczeñstwa notorycznego zbrodniarza, czego nie mo¿na
powiedzieæ nawet o karze do¿ywotniego wiêzienia, gdy¿ skazany ma
zawsze jak¹� szansê na uzyskanie wolno�ci (np. wskutek amnestii
lub warunkowego zwolnienia, nie mówi¹c ju¿ o ró¿nych zaburze-
niach spo³ecznych, lub po prostu zwyk³ej ucieczce), 3) kara �mierci
zaspokaja spo³eczne poczucie sprawiedliwo�ci, jest sprawiedliwym i
koniecznym odwetem za morderstwo (�mieræ za �mieræ), 4) prawo
karne, pozbawione kary �mierci, jest ca³kowicie bezsilne wobec
sprawcy zbrodni skazanego na do¿ywocie, gdy¿ np. za zabójstwo nie
grozi³aby mu kara inna ni¿ ta, któr¹ odbywa. Zwolennicy kary �mier-
ci stawiaj¹ tak¿e pytanie, dlaczego spo³eczeñstwo, wobec którego
skazany winien jest najciê¿szej zbrodni, ma jeszcze ponosiæ koszty
na jego utrzymanie i strze¿enie?

Natomiast przeciwnicy kary �mierci pos³uguj¹ siê, m.in., nastê-
puj¹c¹ argumentacj¹: 1) kara �mierci nie jest czynnikiem skutecznie
powstrzymuj¹cym przed pope³nieniem zbrodni t¹ kar¹ zagro¿onych
(na poparcie tej tezy podawany jest przyk³ad, ¿e w czasie, kiedy w
Anglii powszechnie kradzie¿e karane by³y �mierci¹, to podczas pu-
blicznej egzekucji inni z³odzieje okradali ogl¹daj¹cych tê egzekucjê
gapiów), 2) kara �mierci ma nieodwracalny charakter, w sposób ab-
solutny wy³¹cza mo¿liwo�æ naprawiania pomy³ki s¹dowej, zawsze
przecie¿ mo¿liwej, zw³aszcza w sprawach poszlakowych; w przy-
padku natomiast innych kar naprawienie pomy³ki s¹dowej zawsze
jest mo¿liwe (np. odszkodowanie pieniê¿ne za nies³uszne skazanie
na karê pozbawienia wolno�ci), 3) kara ta wyzwala w ludziach z³e
instynkty, usprawiedliwia sadystyczne sk³onno�ci, jest sprzeczna z
poczuciem ludzkiej godno�ci.

Argumentacja, zarówno zwolenników jak te¿ przeciwników kary
�mierci, ma z regu³y charakter ogólny, dlatego tak trudno o konsen-
sus w tej tak bardzo spo³ecznie i prawnie donios³ej kwestii, a tym
bardziej o jasne i jednoznaczne rozstrzygniêcie. Faktem jest wszak-

¿e, ¿e jak - wykazuj¹ badania socjologiczne - przeciwnikami kary
�mierci s¹ ludzie z krêgów inteligenckich, natomiast w ca³ych bada-
nych populacjach zdecydowanie przewa¿aj¹ zwolennicy kary �mier-
ci. Tak jest w Polsce, tak jest równie¿ w innych pañstwach. Gdyby
decyzja, co do utrzymania kary �mierci, podejmowana by³a w dro-
dze referendum, a nie w drodze procedur parlamentarnych, to tam
gdzie jest ona zniesiona - by³aby nadal kar¹ obowi¹zuj¹c¹. O ile
jednak w Europie tylko nieliczne pañstwa zachowa³y karê �mierci,
to w skali ca³ego �wiata zdecydowana wiêkszo�æ pañstw karê tê sto-
suje. Warto jeszcze dodaæ, ¿e II Protokó³ Fakultatywny do Miêdzy-
narodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1989 r. prze-
widuje zniesienie kary �mierci (mo¿e jednak ona byæ stosowana pod-
czas wojny za najciê¿sze przestêpstwa o charakterze wojskowym).
Polska w swoich staraniach o przyst¹pienie do Wspólnot Europej-
skich musi ten wymóg prawnomiêdzynarodowy uwzglêdniaæ.

Polski kodeks karny z 1969 r. stanowi³, ¿e kara �mierci jest kar¹
zasadnicz¹ o charakterze wyj¹tkowym, przewidzian¹ za najciê¿sze
zbrodnie. W ka¿dym przypadku kara �mierci wystêpowa³a alterna-
tywnie z kar¹ pozbawienia wolno�ci; s¹d wiêc móg³, zamiast kary
�mierci, orzec karê zasadnicz¹ do¿ywotniego pozbawienia wolno�ci
albo 25 lat pozbawienia wolno�ci. Nie stosowa³o siê kary �mierci
wobec osoby, która w chwili pope³nienia czynu nie ukoñczy³a 18 lat
ani wobec kobiet w ci¹¿y (istniej¹cej w chwili czynu, w chwili orze-
kania lub w chwili wykonywania kary).

Polskie prawo karne przewidywa³o karê �mierci w razie pope³nie-
nia nastêpuj¹cych przestêpstw : zdrada ojczyzny, zamach stanu, szpie-
gostwo, zamach terrorystyczny, sabota¿, zabójstwo, rozbój kwalifiko-
wany, niewykonanie rozkazu w sytuacji bojowej. Poza kodeksem kar-
nym kara �mierci przewidziana by³a za niektóre przestêpstwa, dotycz¹-
ce obowi¹zku obrony pañstwa, pope³nione w czasie mobilizacji lub
wojny.

Zgodnie z art. 39 obecnie obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego �rod-
kami karnymi s¹: 1) pozbawienie praw publicznych, 2) zakaz zajmo-
wania okre�lonych stanowisk, wykonywania okre�lonego zawodu lub
prowadzenia okre�lonej dzia³alno�ci gospodarczej, 3) zakaz prowa-
dzenia pojazdów, 4) przepadek przedmiotów, 5) obowi¹zek napra-
wienia szkody, 6) nawi¹zka, 7) �wiadczenie pieniê¿ne, 8) podanie
wyroku do publicznej wiadomo�ci.

Ad. 1. Kara pozbawienia praw publicznych ma na celu zadanie
sprawcy dolegliwo�ci w dziedzinie jego praw politycznych i zaak-
centowanie moralnej dezaprobaty wobec sprawcy jako osoby, która
okaza³a siê niegodna sprawowanych ról spo³ecznych i piastowanych
godno�ci. Zgodnie z art. 40 k.k. pozbawienie praw publicznych obej-
muje utratê czynnego i biernego prawa wyborczego do organu w³a-
dzy publicznej, organu samorz¹du zawodowego lub gospodarczego,
utratê prawa do udzia³u w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo�ci
oraz do pe³nienia funkcji w organach i instytucjach pañstwowych i
samorz¹du terytorialnego lub zawodowego, jak równie¿ utratê po-
siadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego.
Pozbawienie praw publicznych obejmuje ponadto utratê orderów,
odznaczeñ i tytu³ów honorowych oraz utratê zdolno�ci do ich uzy-
skania w okresie trwania pozbawienia praw. Utrata orderów, odzna-
czeñ i tytu³ów honorowych nie obejmuje orderów, odznaczeñ i tytu-
³ów honorowych, nadanych przez organy pañstwa obcego.

S¹d mo¿e orzec tê karê w razie skazania na karê pozbawienia wol-
no�ci na czas nie krótszy od lat 3 za przestêpstwo pope³nione w wyni-
ku motywacji, zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie, np. chêæ uzyska-
nia korzy�ci maj¹tkowych, chêæ znêcania siê nad inn¹ osob¹ itp.

Marian Ciepaj

NOWA KODYFIKACJA KARNA (CZ. III)
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Ad. 2. Utrata praw mo¿e wystêpowaæ tak¿e w formie zakazów
wykonywania w spo³eczeñstwie czynno�ci, o których mówi art. 41
k.k. Zgodnie z tym przepisem, s¹d mo¿e orzec zakaz zajmowania
okre�lonego stanowiska (np. g³ównego ksiêgowego) albo wykony-
wania okre�lonego zawodu (np. lekarza), je¿eli sprawca przy pope³-
nieniu przestêpstwa nadu¿y³ zajmowanego stanowiska lub wykony-
wanego zawodu albo okaza³, ¿e dalsze zajmowanie stanowiska lub
wykonywanie zawodu zagra¿a istotnym dobrom, chronionym pra-
wem. S¹d mo¿e równie¿ orzec zakaz prowadzenia okre�lonej dzia-
³alno�ci gospodarczej w razie skazania za przestêpstwo pope³nione
w zwi¹zku z prowadzeniem takiej dzia³alno�ci, je¿eli dalsze jej pro-
wadzenie zagra¿a istotnym dobrom, chronionym prawem.

Ad. 3. Inny zakaz, jaki mo¿e byæ orzeczony przez s¹d, wi¹¿e siê
z przestêpstwami drogowymi. Otó¿, s¹d mo¿e orzec zakaz prowa-
dzenia pojazdów okre�lonego rodzaju w razie skazania osoby, uczest-
nicz¹cej w ruchu, za przestêpstwo przeciwko bezpieczeñstwu w ko-
munikacji, w szczególno�ci, je¿eli z okoliczno�ci pope³nionego
przestêpstwa wynika, ¿e prowadzenie pojazdu przez tê osobê zagra-
¿a bezpieczeñstwu w komunikacji. Je¿eli natomiast w chwili pope³-
nienia takiego przestêpstwa sprawca by³ w stanie nietrze�wo�ci lub
zbieg³ z miejsca zdarzenia, to orzeczenie zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych jest obowi¹zkowe. Zakaz obejmuje nie tylko
utratê prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale tak¿e zdol-
no�ci do jego nabycia w okresie trwania tej kary. Dodaæ nale¿y, ¿e
na poczet orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów zalicza siê
okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumen-
tu. Wszystkie �rodki karne, dotycz¹ce utraty praw (pozbawienie praw
i zakazy, przedstawione powy¿ej i wyliczone w art. 39 pkt. 1-3 k.k.)
orzeka siê w latach na okres od 1 roku do 10 lat. Kara pozbawienia
praw i orzeczone zakazy obowi¹zuj¹ od uprawomocnienia siê orze-
czenia, jednak¿e okres na który je orzeczono, nie biegnie w czasie
odbywania kary pozbawienia wolno�ci, chocia¿by orzeczonej za inne
przestêpstwo (art. 43 k.k.).

Ad. 4. �rodkiem karnym o charakterze maj¹tkowym jest przepa-
dek przedmiotów. Kara ta obejmuje: a) przepadek przedmiotów,
pochodz¹cych bezpo�rednio z przestêpstwa, b) przepadek przedmio-
tów, które s³u¿y³y lub by³y przeznaczone do pope³nienia przestêp-
stwa, c) przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie,
obrót lub przewóz jest zakazany. Przepadek przedmiotów, które nie
s¹ w³asno�ci¹ sprawcy mo¿na orzec tylko w wypadkach przewidzia-
nych w ustawie; równie¿ tylko w wypadkach przewidzianych w usta-
wie przepadek przedmiotów jest obowi¹zkowy. Przedmioty objête
przepadkiem przechodz¹ na rzecz Skarbu Pañstwa z chwil¹ uprawo-
mocnienia siê wyroku.

Ad. 5. Na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnio-
nej, s¹d orzeka obowi¹zek naprawienia wyrz¹dzonej szkody, w ca-
³o�ci albo w czê�ci, w wypadku skazania za przestêpstwo spowodo-
wania �mierci, ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, przestêpstwo prze-
ciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, przeciwko �rodowisku, mie-
niu lub obrotowi gospodarczemu. Zamiast obowi¹zku naprawienia
szkody s¹d mo¿e orzec na rzecz pokrzywdzonego nawi¹zkê w celu
zado�æuczynienia za ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu, a tak¿e za do-
znan¹ krzywdê (art.46 k.k.).

Ad. 6. Nale¿y zwróciæ jeszcze uwagê na specyficzn¹ instytucjê
prawa karnego, zwi¹zan¹ z zagadnieniem kary i jej rodzajów, jak¹
jest nawi¹zka. W doktrynie prawa karnego nawi¹zkê stanowi obo-
wi¹zek uiszczenia przez skazanego na cel spo³eczny, zwi¹zany z
ochron¹ zdrowia lub ochron¹ �rodowiska, okre�lonej kwoty pieniê¿-
nej (art. 47 k.k.). Orzeczenie nawi¹zki mo¿e mieæ charakter obliga-
toryjny (np. za wyr¹b drzewa i kradzie¿ le�n¹ - art.290 k.k.) lub
fakultatywny (np. za przestêpstwo przeciwko ¿yciu i zdrowiu; w tym
wypadku wysoko�æ jednej nawi¹zki nie mo¿e przekraczaæ dziesiê-
ciokrotno�ci najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia w czasie orze-
kania w I instancji).

Ad. 7. �rodkiem karnym jest tak¿e �wiadczenie pieniê¿ne. S¹d
mo¿e, mianowicie, orzec �wiadczenie pieniê¿ne na okre�lony cel
spo³eczny w wypadku, gdy odstêpuje od wymierzenia kary, a tak¿e
w wypadkach przewidzianych w ustawie. �wiadczenie pieniê¿ne nie
mo¿e przekroczyæ trzydziestokrotno�ci najni¿szego miesiêcznego
wynagrodzenia w czasie orzekania w I instancji (art. 49 k.k.).

Ad. 8. Kara podania wyroku do publicznej wiadomo�ci ma na
celu ostrze¿enie innych przed pope³nieniem czynów, zabronionych
przez prawo (prewencja ogólna), a tak¿e danie pokrzywdzonemu
pewnej moralnej satysfakcji, która w przypadku niektórych prze-
stêpstw (np. znies³awienia, oszczerstwa) mo¿e dla pokrzywdzonego
mieæ ogromne znaczenie. Jednak¿e orzeczenie tej kary, nawet gdyby
by³o celowe ze wzglêdów prewencyjnych, jest niedopuszczalne, gdy-
by wi¹za³o siê z wyrz¹dzeniem pokrzywdzonemu dodatkowej dole-
gliwo�ci (np. opublikowanie wyroku skazuj¹cego za zgwa³cenie z
wymienieniem nazwiska zgwa³conej).Podanie wyroku do publicz-
nej wiadomo�ci s¹d mo¿e orzec tylko w wypadkach przewidzianych
w ustawie i w sposób przez siebie okre�lony (art. 50 k.k.).

Pojêcie �wymiar kary� u¿ywane jest w podwójnym kontek�cie:
a) jako ustawowy wymiar kary , b) jako s¹dowy wymiar kary.

Ustawowy wymiar kary to rodzaj kary, jaka grozi za poszczegól-
ne przestêpstwa oraz granice tej kary. Zarówno rodzaj, jak i granice
kary, s¹ wymienione w sankcji przepisu okre�laj¹cego dany typ prze-
stêpstwa oraz wynikaj¹ z zasad wymiaru kary, zawartych w czê�ci
ogólnej kodeksu karnego. W odniesieniu do: kary pozbawienia wol-
no�ci, kary ograniczenia wolno�ci, kary grzywny oraz kary utraty
praw, a w pewnym stopniu równie¿ kary przepadku przedmiotów
mo¿na mówiæ o stopniowaniu tych kar. Z wyj¹tkiem kary przepadku
przedmiotów kodeks karny w czê�ci ogólnej podaje doln¹ i górn¹
granicê kar stopniowalnych, których to granic s¹d nigdy nie mo¿e
przekroczyæ (np. kara pozbawienia wolno�ci trwa najkrócej miesi¹c,
najd³u¿ej 15 lat).Nie mo¿e przekroczyæ ich równie¿ w tych przy-
padkach, w których kodeks ustanawia odchylenia od zwyk³ego wy-
miaru kary, którymi s¹: tzw. zaostrzenia kary (czyli podniesienie
minimum lub maksimum jej wymiaru za dane przestêpstwo) oraz
tzw. nadzwyczajne z³agodzenie kary (czyli zej�cie poni¿ej minimum
jej wymiaru za dane przestêpstwo albo wymierzenie innego ³agod-
niejszego rodzaju kary).

Natomiast s¹dowy (sêdziowski) wymiar kary obejmuje zasady,
jakimi musi kierowaæ siê s¹d przy wymiarze kary i swobodê w za-
kresie orzekania tej kary w konkretnej sprawie i wobec zindywidu-
alizowanego sprawcy.

W zakresie orzekania w sprawach karnych s¹d dysponuje znacz-
n¹ doz¹ swobody. Art. 50 § 1 k.k. stanowi, ¿e s¹d wymierza karê
wed³ug swego uznania, w granicach przewidzianych w ustawie. Po-
nadto w wielu przepisach czê�ci szczególnej kodeksu karnego wy-
mienione s¹ ró¿ne rodzaje kar, jakie mog¹ byæ orzeczone przez s¹d
w konkretnej sprawie karnej. Jednak¿e ta swoboda w zakresie orze-
kania nie jest jednoznaczna z dowolno�ci¹, gdy¿ s¹d zwi¹zany jest
nie tylko ustawowymi granicami kary, ale tak¿e wymienionymi w
czê�ci ogólnej kodeksu karnego dyrektywami, którymi ma siê kiero-
waæ, wymierzaj¹c konkretn¹ karê. Dyrektywy s¹dowego wymiaru
kary s¹ wymienione przede wszystkim w art.53 k.k.

Ogólny charakter maj¹ dyrektywy, wymienione w art. 53 § 1
k.k. W my�l tych dyrektyw s¹d wymierza karê, bacz¹c, by jej dole-
gliwo�æ nie przekracza³a stopnia winy, uwzglêdniaj¹c stopieñ spo-
³ecznej szkodliwo�ci czynu oraz bior¹c pod uwagê cele zapobiegaw-
cze i wychowawcze, które ma osi¹gn¹æ w stosunku do skazanego, a
tak¿e potrzeby w zakresie kszta³towania �wiadomo�ci prawnej spo-
³eczeñstwa.

Natomiast bardziej szczegó³owe dyrektywy s¹dowego wymiaru
kary, pozwalaj¹ce mówiæ o tzw. zasadzie indywidualizacji kary, za-
warte zosta³y w art. 53 § 2 i 3 oraz art. 55 k.k. Kieruj¹c siê wiêc
dyrektywami o charakterze ogólnym, s¹d powinien uwzglêdniæ w
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szczególno�ci: a) motywacjê i sposób zachowania siê sprawcy, b)
pope³nienie przestêpstwa wspólnie z nieletnim, c) rodzaj i stopieñ
naruszenia ci¹¿¹cych na sprawcy obowi¹zków, d) rodzaj i rozmiar
ujemnych nastêpstw przestêpstwa, e) w³a�ciwo�ci i warunki osobiste
sprawcy, f) sposób ¿ycia przed pope³nieniem przestêpstwa i zacho-
wanie siê po jego pope³nieniu, g) staranie o naprawienie szkody lub
zado�æuczynienie w innej formie spo³ecznemu poczuciu sprawiedli-
wo�ci. Wymierzaj¹c karê, s¹d bierze tak¿e pod uwagê pozytywne

wisko to dotyka równie¿ sfery nauki; jest ona przecie¿ inte-
graln¹ czê�ci¹ pañstwa i spo³eczeñstwa.

Kryzys etosu naukowego jest szczególnie gro�ny, ponie-
wa¿ nauka odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w procesach tworze-
nia norm prawnych i zasad moralnych. Dla znacznej czê�ci
spo³eczeñstwa zachowania uczonych s¹ wzorcem postêpowa-
nia. Naruszenia etosu nauki mog¹ wiêc byæ wykorzystywane
dla usprawiedliwienia w³asnej nieuczciwo�ci.

Komitet Badañ Naukowych, zainspirowany przez Zespó³
do Spraw Etyki Badañ Naukowych, apeluje do ca³ego �rodo-
wiska naukowego, by stara³o siê wszelkimi racjonalnymi �rod-
kami eliminowaæ z obszaru nauki zjawiska, takie jak plagiaty,
kradzie¿e wyników, fa³szowanie do�wiadczeñ naukowych i re-
zultatów badañ klinicznych, zatajanie �róde³ inspiracji badaw-
czej, nierzetelne opiniowanie prac naukowych, a tak¿e nie-
uczciwo�æ przy zabiegach o �rodki finansowe.

Skuteczno�æ tych starañ zale¿y od solidarnego wspó³dzia-
³ania w³adz pañstwowych, twórców norm prawnych i moral-
nych, w³adz uczelni i kierownictw placówek naukowych, apa-
ratu sprawiedliwo�ci, instytucji oceniaj¹cych i finansuj¹cych
naukê, samorz¹dów naukowych, kierowników zespo³ów ba-
dawczych i wreszcie � co szczególnie wa¿ne � indywidual-
nych uczonych. Komitet Badañ Naukowych uwa¿a, ¿e nale¿y
zabiegaæ o utrzymanie wielkiego szacunku dla etosu uczo-
nych oraz nauki i surowo postêpowaæ z osobami, które dobre
obyczaje w nauce naruszaj¹.

Konieczna jest nowelizacja aktów prawnych, przeprowa-
dzona tak, by pozostaj¹c w zgodzie z Konstytucj¹, uniemo¿-
liwia³y one przedawnianie siê ra¿¹cych wykroczeñ przeciw
zasadom etyki naukowej. Potwierdzone przypadki niegodnych
zachowañ cz³onków �rodowiska naukowego powinny byæ
ujawniane i piêtnowane. Uzupe³nianie siê prawa i moralno�ci
da³oby nadziejê na poprawê obecnej � nie najlepszej, niestety
� sytuacji.

Zasadnicze znaczenie ma odtworzenie �wiadomo�ci do-
brych obyczajów i promowanie w³a�ciwych postaw i zacho-
wañ m³odych uczonych. Rozstrzygnie to o znaczeniu i roli
etyki w sferze nauki. Komitet Badañ Naukowych uwa¿a, a
uzyska³ w tej sprawie poparcie Rady G³ównej Szkolnictwa
Wy¿szego, ¿e nale¿y uwzglêdniaæ w programach studiów
doktoranckich problemy etyki badañ naukowych. Wierzymy,
¿e praca od podstaw z m³odzie¿¹ naukow¹, wsparta przyk³a-
dowymi postawami i zachowaniami nauczycieli akademickich
sprawi, ¿e spo³eczeñstwo znowu bêdzie postrzegaæ uczonego
jako wzór cz³owieka uczciwego, rzetelnego i szlachetnego.

w imieniu KBN jego przewodnicz¹cy
prof. dr hab. in¿. Andrzej Wiszniewski

md
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wyniki przeprowadzonej mediacji pomiêdzy pokrzywdzonym a
sprawc¹ albo ugodê pomiêdzy nimi, osi¹gniêt¹ w postêpowaniu przed
s¹dem lub prokuratorem.

Wymienione dyrektywy dotycz¹ okoliczno�ci, które maj¹ wp³yw
na zaostrzenie lub z³agodzenie orzeczonej kary.

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

Pozycje drena¿owe mo¿na przyjmowaæ:
� w siadzie, wykonuj¹c sk³ony tu³owia do przodu, ty³u, na boki;
� w le¿eniu ty³em, na boku lewym i prawym;
� w le¿eniu przodem w poprzek ³ó¿ka , by g³owa i tu³ów zwisa³y

poza ³ó¿kiem;
� w le¿eniu na boku prawym i lewym na ³ó¿ku podwieszanym od

stóp chorego.
4. Wykonywaæ æwiczenia oddechowe ogólne.
5. Pozostaj¹c w pozycjach u³o¿eniowych, kaszleæ skutecznie.
6. Pozostawaæ najd³u¿ej w pozycji, która najbardziej pobudza

do kaszlu.
7. W tej pozycji nale¿y oklepywaæ klatkê piersiow¹.
Do udokumentowanych korzy�ci dobrej rehabilitacji oddecho-

wej nale¿y zmniejszenie �redniej liczby dni hospitalizacji w ci¹-
gu roku oraz z³agodzenie objawów podmiotowych i poprawa ja-
ko�ci ¿ycia. G³ównym celem rehabilitacji jest przywrócenie pa-
cjentowi maksymalnej mo¿liwo�ci czynno�ciowej , mimo istnie-
nia zmian w p³ucach.

Na zakoñczenie chcia³abym przypomnieæ wszystkim palaczom
tytoniu, ¿e palenie jest g³ównym czynnikiem ryzyka, prowadz¹cym
do powstania i rozwoju chorób dróg oddechowych.

Karina S³onka

W grudniu 1998 roku w Filharmoni Opolskiej odby³a siê konfe-
rencja, organizowana przez Towarzystwo Internistów Polskich o/
Opole, Oddzia³ Wewnêtrzny Szpitala Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politech-
niki Opolskiej oraz firmê farmaceutyczn¹, po�wiêcona leczeniu cho-
roby wieñcowej.

Dowiedzieli�my siê, ¿e oprócz leczenia farmakologicznego istot-
n¹ rolê w powrocie chorego do normalnego ¿ycia odgrywa fizjotera-
pia. Szczegó³owy program usprawniania ruchowego chorych po za-
wale serca przedstawi³y pracownice z Wydzia³u Rehabilitacji Rucho-
wej AWF we Wroc³awiu mgr Ma³gorzata Kowalska � Superlak
oraz dr Gra¿yna D¹browska.

W Polsce rehabilitacja fizyczna po zawale serca najczê�ciej
opiera siê na opracowanym przez Instytut Kardiologii w War-
szawie trójfazowym programie usprawniania. W ka¿dej z tych 3
faz stosuje siê inny zakres aktywno�ci i edukacji, jak te¿ wyty-
cza ró¿ne cele postêpowania.

Medycznym celem sercowej rehabilitacji jest przywrócenie
pacjentowi kondycji, pozwalaj¹cej na dobr¹ tolerancjê czynno-
�ci codziennych , a tak¿e wyuczenia go zmian stylu ¿ycia, które
zmniejszj¹ ryzyko i ochraniaj¹ przed nawrotem choroby. Innym
celem jest wyrobienie w pacjencie ufno�ci, odporno�ci psychicz-
nej i u�wiadomienie mu, ¿e mo¿e bez przeszkód podj¹æ zajêcia
zawodowe, rekreacyjne i aktywno�æ seksualn¹.

Karina S³onka
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