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Felieton osobny
Wokó³ zawsze pe³no ludzi i ich spraw. A ja chcia³abym, tro-

chê na przekór, o psie. O psie, którego mia³am �na wychowa-
niu�. Mi³o powspominaæ, choæ to mo¿e niektórych dziwiæ, jak
to z psem by³o. A by³o weso³o.

Bo by³ to pies � pedant i pies � cwaniak. Co do pierwszego,
spieszê wyja�niæ na czym to polega³o. Absolutnie, pod ¿adnym
pozorem ani za ¿adne (psie � ma siê rozumieæ) skarby �wiata
nie wszed³ do ka³u¿y, ba, zwyk³ j¹ starannie a nawet z gracj¹
omijaæ. Nie muszê przekonywaæ, ¿e sypia³, jak na psa przysta-
³o, w ³ó¿ku, ale pamiêta³, ¿eby ka¿dego wieczora delikatnie z³a-
paæ mnie za ma³y palec u rêki i delikatnie, acz stanowczo, po-
ci¹gn¹æ do ³azienki. A tutaj ju¿ wiedzia³am, co do mnie nale-
¿y: mycie ³ap, brzucha � koniecznie z dok³adnym wytarciem,
delikatne czyszczenie uszu. Potem mo¿na by³o spokojnie u³o-
¿yæ ³eb na poduszce.

Albo jedzenie, to¿ to
ca³a ceremonia! Zwykle
domaga³ siê karmienia ³y¿-
k¹, bo nie znosi³ mieæ po-
zlepianej brody (zapomnia-
³am powiedzieæ, ¿e by³ to
sznaucer olbrzym z ca³-
kiem poka�n¹ czarn¹ bro-
d¹). Jego ogromnym przy-
smakiem by³a gicz cielêca,
broni³ doj�cia do niej z de-
terminacj¹ w³a�ciw¹ psom
obroñczym. Ja jednak do-
stêpowa³am szczególnego

zaszczytu, poniewa¿ przynosi³ mi ow¹ gicz i zmusza³ do trzy-
mania za jeden koniec, aby z oczami ekstatycznie wzniesiony-
mi w górê, obgryzaæ w tym czasie drugi. Nie wiem, czy umie-
cie sobie wyobraziæ psa w ekstazie?

By³ to pies � zazdro�nik i wróg plotek wszelakich. Broñ
Bo¿e, ¿eby stan¹æ na minutkê podczas spaceru z jakim�
mi³ym znajomym, stawa³ wtedy pomiêdzy nami i tak trwa³
w bezruchu. Po chwili czu³am dziwn¹ �ciê¿ko�æ� podudzi i
stóp. Okazywa³o siê, ¿e ca³ym czterdziestokilogramowym
cia³em opiera siê o moje ³ydki, a na dok³adkê stoi na mo-
ich butach � z tego powodu do dzi� czyszczenie butów wy-
daje mi siê czynno�ci¹ daremn¹.

Na pewno nie by³ to pies � intelektualista, mogê zaryzyko-
waæ twierdzenie, ¿e nie znosi³ w swym otoczeniu ¿adnych prze-
jawów zainteresowania s³owem pisanym. Podchodzi³ do zajête-
go lektur¹ cz³owieka i uderza³ bezceremonialnie ciê¿k¹ ³ap¹ w
ksi¹¿kê, a ta z hukiem l¹dowa³a na pod³odze.

Wzrusza³ mnie zawsze u weterynarza, którego ba³ siê pa-
nicznie. Prosi³, by wzi¹æ go na rêce, a kiedy tego nie robi³am,
patrzy³ z niemym wyrzutem w br¹zowych oczach, a to wspo-
mnienie wywo³uje u mnie nadal poczucie winy.

Aha, lubi³ kalafior i truskawki ze �mietan¹!
A ja wierzê indiañskiej ba�ni, która mówi, ¿e gdy stwórca za

karê rozdziela³ na dwa odrêbne, czêsto wrogie �wiaty, ludzi i
zwierzêta, pies w ostatniej chwili przeskoczy³ na stronê cz³o-
wieka i od tej pory jest mu przyjacielem.

MADA
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4 Politechnika Opolska

Z prac Senatu

Dwudzieste pierwsze w ka-
dencji posiedzenie Senatu od-
by³o siê 26 maja 1999 r. Pod
nieobecno�æ rektora prof. Józe-
fa Suchego obradom przewod-
niczy³ prorektor ds. nauki -
prof. Wojciech Skowroñski.

Na wniosek dziekana Wy-
dzia³u Budownictwa, prof. Je-
rzego Wyrwa³a, Senat wyrazi³
zgodê na przekszta³cenie Zak³a-
du Materia³ów Budowlanych w
Katedrê In¿ynierii Materia³ów

Budowlanych, a na kierownika nowo powsta³ej katedry powo-
³a³ prof. Stefaniê Grzeszczyk.

W bloku spraw osobowych pozytywnie zaopiniowano
wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w PO, na czas okre�lony:

� prof. dra hab. Tadeusza Juszkiewicza (WWFiF),
� dra hab. Stanis³awa Zagórnego (WWFiF).
Nastêpnie Senat zaakceptowa³:
� na Wydziale Mechanicznym - plany studiów magister-

skich dziennych na kierunku in¿ynieria �rodowiska, dla
profili dyplomowania:
� gospodarka odpadami przemys³owymi,
� gospodarka wodno-�ciekowa,
� racjonalne gospodarowanie energi¹,
� ochrona powietrza.

� na Wydziale Budownictwa � zmianê w planie studiów

dziennych magisterskich na profilu dyplomowania bu-
downictwo obiektów ochrony �rodowiska na semestrze
X, polegaj¹c¹ na zamianie 2 godz. wyk³adu na semina-
rium dla przedmiotu korozja i zabezpieczenie budowli
przed korozj¹.

� w Instytucie Zarz¹dzania � zmiany w planach studiów
in¿ynierskich dziennych dla siatki podstawowej oraz ma-
gisterskich dziennych dla specjalno�ci:
� zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem,
� komputerowo zintegrowane systemy zarz¹dzania pro-

dukcj¹, na kierunku zarz¹dzanie i marketing,
a tak¿e wyrazi³ zgodê na uruchomienie w Instytucie Zarz¹-
dzania nowych studiów podyplomowych zaocznych Zarz¹dza-
nie zasobami ludzkimi.

W dalszej czê�ci obrad dziekan Wydzia³u Wychowania Fi-
zycznego i Fizjoterapii, dr Józef Wojnar, przedstawi³ do za-
akceptowania wniosek o zawarcie porozumienia miêdzy Poli-
technik¹ Opolsk¹ a Akademi¹ Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Miñsku.

Najwiêksze emocje tego dnia wzbudzi³a sprawa uchwale-
nia regulaminu przyznawania nagród JM Rektora pracowni-
kom nie bêd¹cym nauczycielami akademickimi. Wyj¹tkowo
d³uga i o¿ywiona dyskusja doprowadzi³a jednak do pomy�l-
nego fina³u.

Najnowsze informacje nt. zbli¿aj¹cego siê I Zjazdu Absol-
wentów WSI w Opolu i PO przedstawi³a dr in¿. Jadwiga
Krych.

Przemys³aw Burtny

Z KALENDARZA REKTORA

n 17.05. na zaproszenie dyrektora Opolskiego Oddzia³u ZUS
Antoniego Dudy rektor by³ obecny na uroczysto�ci oddania
do u¿ytku nowego budynku ZUS.

n 19.05. w sali Senatu odby³o siê spotkanie w³adz uczelni ze
zwyciêskim zespo³em siatkarzy. Za wej�cie do II ligi studenci
otrzymali nagrody.

n 7.06. w Toruniu na zaproszenie biskupa toruñskiego An-
drzeja Suskiego, rektora Uniwersytetu M. Kopernika prof.
Andrzeja Jamio³kowskiego oraz przewodnicz¹cego Konfe-
rencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich prof. Alek-
sandra Koja rektor J. S. Suchy wzi¹³ udzia³ w spotkaniu
przedstawicieli nauki z papie¿em Janem Paw³em II.

n Od 8.06 do 12.06. rektor przebywa³ w Düsseldorfie na miê-
dzynarodowych targach GIFA�99, (które otwiera³), METEC�99,
THERMPROCESS�99, MINETIME�99, GEOSPECTRA�99.
Otwiera³ tak¿e Forum Techniczne CIATF, przewodniczy³ ze-
braniu rocznemu krajów cz³onkowskich CIATF i uczestniczy³,
jako przedstawiciel Polski, w zebraniu Hexagonale.

n Od 17.06. do 19.06. prof. J. S. Suchy wzi¹³ udzia³ w ob-
radach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
które tym razem mia³y miejsce w Politechnice Szczeciñskiej
oraz w Wy¿szej Szkole Morskiej.

md

Nabór na studia doktoranckie

Politechnika Opolska og³asza nabór na dzienne i
zaoczne �rodowiskowe studia doktoranckie na kierun-
ku mechanika i budowa maszyn.

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

diów doktoranckich dr in¿. Leszek Karczewski,
Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Opolskiej, ul. Mi-

ko³ajczyka 5, pok. B 213, tel. 4546041 wew. 255.
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Z ¿ycia Uczelni

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu 22 maja br. odby³y
siê wybory prorektorów. Rektor-elekt prof. Piotr Wach poprosi³
Senat o warunkowy wybór prorektora ds. organizacyjnych, który
uprawomocni³by siê w chwili, gdy minister edukacji narodowej
zatwierdzi nowy statut uczelni (statut PO zosta³ zatwierdzony, o
czym poinformowa³ podsekretarz stanu Jerzy Zdrada w pi�mie z
21 maja br. sygn. DNS-1-0141-112/AM/99 - przyp. red.). W jaw-
nym g³osowaniu Senat przysta³ jednog³o�nie na tê propozycjê.

Elekt przyst¹pi³ do prezentacji jedynego kandydata na prorek-
tora ds. nauki - prof. Jerzego Skubisa.

Sylwetka kandydata
Jerzy Skubis urodzi³ siê 6.01.1950 r. w Olkuszu, w rodzinie

inteligenckiej. Studia ukoñczy³ w 1974 r. na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki �l¹skiej. Bezpo�rednio po studiach podj¹³ pra-
cê w WSI, w 1975 r. zosta³ asystentem, a w 1981 na Pol. �l¹skiej
uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych. W latach 1983-84
pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Elektroenergetyki. W 1987 r.
uzyska³ tytu³ dra habilitowanego nauk technicznych, równie¿ na
Pol. �l¹skiej, rok pó�niej powo³ano go na stanowisko docenta, a
w 1990 r. na stanowisko prof. nadzwyczajnego WSI . Tytu³ pro-
fesora uzyska³ w 1997 r. W kadencji 1990-1993 i 1993-1996
pe³ni³ funkcjê prorektora ds. nauki w WSI.

Jego zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ nowo-
czesnej diagnostyki wysokonapiêciowych uk³adów izolacyjnych
ró¿nych urz¹dzeñ elektrycznych. Opublikowa³ 100 prac nauko-
wych , jest autorem b¹d� wspó³autorem 9 ksi¹¿ek, 9 patentów, 3
skryptów. Wypromowa³ 4 doktorów. Prowadzi wspó³pracê z prze-
mys³em; kierowa³ 170 pracami naukowo-badawczymi i wdro¿e-
niowymi, a jego oryginalnym osi¹gniêciem jest opracowanie i
wdro¿enie do technicznej diagnostyki transformatorów akustycz-
nej metody oceny wy³adowañ elektrycznych. Do wdro¿enia tej
metody zbudowa³ przewo�ne laboratorium diagnostyczne, obs³u-
guj¹ce transformatory, zainstalowane w krajowym systemie elek-
troenergetycznym.

Dzia³a w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i w Towarzy-
stwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Od 1974 roku ¿onaty, ma trójkê dzieci.

Program
Kandydat przedstawi³ za³o¿enia polityki, jak¹ zamierza prowa-

dziæ, przy czym zaznaczy³, ¿e widzi siebie �w roli s³u¿ebnej wo-
bec rektora�, poniewa¿ chce byæ realizatorem jego planów. Zamie-

rza k³a�æ nacisk na dalszy rozwój naukowy, wspó³pracowaæ z KBN,
przejrzeæ pod wzglêdem kategoryzacji jednostki uczelni i d¹¿yæ do
jej podniesienia. Zaproponowa³ przeniesienie zasad oceny, opraco-
wanych przez KBN, na grunt politechniki, obieca³ rozwijaæ wspó³-
pracê z zagranic¹ (szczególnie z Czechami), popieraæ �oddoln¹�
inicjatywê. Jego celem by³oby utrzymanie Oficyny Wydawniczej w
strukturze uczelni, bibliotekê chcia³by traktowaæ jak jednostkê na-
ukow¹, a nie administracyjn¹. Do priorytetów zaliczy³ wspó³pracê
z mediami i z w³adzami samorz¹dowymi, a w swej pracy wykorzy-
staæ do�wiadczenia z poprzednich kadencji. Jednak tak naprawdê
zakres jego obowi¹zków ustali rektor.

Na prorektora ds. dydaktycznych i studenckich kandydowali pra-
cownicy naukowi Wydzia³u Mechanicznego: dr hab. in¿. Grzegorz
Gasiak, prof. PO oraz dr hab. in¿. Roman Ulbrich, prof. PO. W
g³osowaniu zwyciê¿y³ prof. G. Gasiak, który uzyska³ 15 g³osów, a
jego kontrkandydat � 10 (przy 3 wstrzymuj¹cych siê).

Sylwetka kandydata
 Grzegorz Gasiak urodzi³ siê 16.07.1947 r. w Rudniku Ma-

³ym. W 1972 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Mechanicznym WSI,
po studiach podj¹³ pracê w Zak³adzie Mechaniki WSI na stano-
wisku asystenta. W latach 1974-77 odby³ studia doktoranckie w
Instytucie In¿ynieryjno-Budowlanym w Moskwie, gdzie w
1977 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych. W 1991 na
Politechnice Wroc³awskiej uzyska³ stopieñ doktora habilitowane-
go, a w 1992 zosta³ prof. nadzwyczajnym WSI . W kadencji 1993-
1996 pe³ni³ funkcjê prodziekana ds. nauki na WM, w kadencji
1996-1999 nadal j¹ sprawuje.

Przedmiotem dzia³alno�ci naukowej prof. G. Gasiaka jest
mechanika konstrukcji pow³okowych i mechanika pêkania zmê-
czeniowego. Opublikowa³ do tej pory ok. 60 prac naukowych, w
tym 4 monografie, jest autorem i wspó³autorem 5 patentów, na-
pisa³ 5 skryptów. Prowadzi prace badawcze na rzecz przemys³u:
pod jego kierunkiem wykonano i wdro¿ono obliczenia wytrzy-
ma³o�ciowe den t³oczonych i p³yt sitowych wymienników ciep³a
wnêtrza reaktora syntezy amoniaku dla Zak³adów Azotowych
Pu³awy. Wypromowa³ 1 doktora.

Od 1972 jest ¿onaty, ma troje dzieci.

Program
Kandydat deklarowa³ realizowanie programu rektora-elekta.

Jako osoba odpowiedzialna za dydaktykê, zobowi¹za³ siê do

NAJBLI¯SI WSPÓ£PRACOWNICY REKTORA-ELEKTA
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Z ¿ycia Uczelni

wdro¿enia programów nauczania odpowiednich do tych, jakie
obowi¹zuj¹ w Unii Europejskiej, do tworzenia nowych atrakcyj-
nych kierunków studiów oraz do unowocze�niania bazy labora-
toryjnej. Du¿e znaczenie przywi¹zuje do systemu punktów kre-
dytowych, chcia³by dostosowaæ tre�ci nauczania do potrzeb za-
k³adów pracy. Do swoich zadañ zaliczy³ wspó³pracê z samorz¹-
dem, jak równie¿ z bibliotek¹ przy zakupie podrêczników i
skryptów (jest ich za ma³o), a tak¿e wspieranie kó³ naukowych i
ich opiekunów.

Sylwetka kandydata
Roman Ulbrich urodzi³ siê 25.12.1952 r. w Opolu. Ukoñczy³

studia na Wydziale Mechanicznym WSI w 1978 r., by rozpocz¹æ
pracê w macierzystej uczelni na stanowisku pracownika naukowo-
technicznego. W 1981 otrzyma³ stopieñ doktora nauk technicznych
na Politechnice �l¹skiej, w 1990 r. zosta³ doktorem habilitowanym
(Politechnika �l¹ska). W latach 1991-1992 przebywa³ na stypen-
dium naukowym Fundacji Humboldta, natomiast w 1994 i 1996 w
Instytucie In¿ynierii Procesowej uniwersytetu w Hanowerze.

Obszary zainteresowañ naukowych prof. R. Ulbricha to prze-
p³ywy wielofazowe gaz-ciecz, gaz-cia³o sta³e, metrologia prze-
p³ywów wielofazowych, zastosowania przemys³owe przep³ywów
wielofazowych, racjonalne gospodarowanie energi¹ oraz alterna-
tywnymi metodami jej wytwarzania.

Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, 18 patentów.
Wypromowa³ 1 doktora.

Jest cz³onkiem Sekcji Energetyki PAN o/Katowice, Sekcji
Przep³ywów Wielofazowych Komitetu Mechaniki P³ynów i Ter-
modynamiki i Spalania PAN, Komisji Termodynamiki PAN.

¯onaty od 1973, trójka dzieci.

Program
Do wa¿nych spraw kandydat zaliczy³ aktywne ¿ycie studen-

tów i wyszukiwanie indywidualno�ci, bo to one mog¹ prowadziæ
w doros³ym ¿yciu zawodowym lobbing na rzecz uczelni. D¹¿y³-
by do zwiêkszenia rangi miêdzynarodowej wymiany studentów
(nie tylko naukowej), do wydania obcojêzycznego katalogu nt.
politechniki. Chcia³by zwiêkszyæ ilo�æ pomocy dydaktycznych
(skryptów, nowoczesnych �rodków, czê�æ odpisów amortyzacyj-
nych przeznaczaæ na sprzêt laboratoryjny), po³¹czenia dziekana-
tów i bibliotek w sieæ komputerow¹. Wprowadzi³by czê�ciowo
odp³atne kursy jêzykowe, a w planach studiów pozostawi³ zajê-
cia z jêzyka fachowego. Zauwa¿y³ zagro¿enie, jakie niesie ze sob¹
system punktów kredytowych (który jednak musi byæ wprowa-
dzony) dla kierunków, gdzie liczba specjalno�ci jest znaczna, co

oznacza wzrost kosztów kszta³cenia. Zobowi¹za³ siê do poszuki-
wania sponsorów, wspó³pracy z regionem i z zagranic¹ oraz do
tworzenia warunków do lepszej obs³ugi studentów.

Jedynym kandydatem na stanowisko prorektora ds. organiza-
cyjnych by³ dr Zygmunt Kasperski, którego Senat wybra³ 25
g³osami przy 3 wstrzymuj¹cych siê. [Przypominamy, ¿e warun-
kowy wybór nabra³ ju¿ wa¿no�ci, tak wiêc politechnika bêdzie
mia³a 3 prorektorów - przyp. red.]

Sylwetka kandydata
Zygmunt Kasperski urodzi³ siê 4.04.1944 roku w Ni¿borgu

Nowym. Studia z matematyki ukoñczy³ w 1969 r. na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Po
nich podj¹³ pracê jako asystent w Politechnice Czêstochowskiej,
a w 1972 przeniós³ siê do pracy w O�rodku Techniki Obliczenio-
wej WSI w Opolu. Pracê doktorsk¹ obroni³ na Politechnice Gdañ-
skiej (1976). Pracuje jako adiunkt w Zak³adzie Matematyki, od
1993 roku jest jego kierownikiem.

Autor i wspó³autor ponad 40 publikacji naukowych (w tym 2
monografie i 1 skrypt), systemów i programów komputerowych
do obliczeñ naukowych, projektowych oraz do zarz¹dzania przed-
siêbiorstwem. By³ przewodnicz¹cym Rady Informatycznej przy
Sejmiku Samorz¹dowym (1991-92).

Fot. S. Dubiel

W latach 1990-96 przez dwie kadencje pe³ni³ funkcjê prorek-
tora ds. studenckich, w 1996 zosta³ wybrany dyrektorem Insty-
tutu Matematyki, Fizyki i Chemii.

Jest cz³onkiem NSZZ �Solidarno�æ�, od stycznia do grudnia
pe³ni³ funkcjê prezesa Ruchu Obywatelskiego �l¹ska Opolskiego.

¯onaty, dwoje dzieci.

Program
Kandydat podkre�li³ swe kompetencje, zwi¹zane z decentraliza-

cj¹ finansów uczelni (by³ przewodnicz¹cym senackiej Komisji ds.
bud¿etu i finansów, a tak¿e pe³nomocnikiem rektora ds. restruktu-
ryzacji finansów). Swymi dzia³aniami chcia³by wspieraæ dzieka-
nów w ich pracy, zwi¹zanej z decentralizacj¹ � do tego niezbêdne
jest utworzenie rzetelnej bazy danych, opracowanie odpowiednich
zasad dochodów. Resztê obowi¹zków przydzieli mu rektor.

 [Biogramy kandydatów opracowano na podstawie dokumen-
tów, które zainteresowani z³o¿yli w Uczelnianej Komisji Wybor-
czej jako materia³y do publicznej wiadomo�ci].

Marianna Drzyzga
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15 kwietnia zosta³ przekazany do biblioteki katalog depo-
zytowy, stanowi¹cy zbiór danych technicznych urz¹dzeñ elek-
trycznych wysokiego i niskiego napiêcia. Materia³y katalogo-
we stanowiæ bêd¹ pomoc dla studentów studiów dziennych
przy wykonywaniu projektów oraz prac dyplomowych.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e dot¹d biblioteka dysponowa³a
szcz¹tkowymi materia³ami katalogowymi, spowodowany-
mi du¿ymi kosztami oraz trudno�ciami w ich zdobywa-
niu. Niniejszy katalog powsta³ dziêki prywatnym zbiorom
pracowników Katedry Elektroenergetyki, pracom kontro-
lnym oraz seminaryjnym w ramach zajêæ z przedmiotu
urz¹dzenia elektryczne oraz uk³ady zasilania zak³adów
przemys³owych na studiach zaocznych.

Materia³y katalogowe zosta³y uporz¹dkowane i opracowa-
ne przez Piotra Wysockiego w ramach pracy dyplomowej
pod kierunkiem dr in¿. Anny Kajury, w konsultacji z dr in¿.
Jolant¹ D¹browsk¹ oraz we wspó³pracy z bibliotek¹.

Pragniemy podziêkowaæ Opolskiemu Oddzia³owi Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich za istotne dofinansowanie, bez
którego katalog nie uzyska³by nigdy obecnej formy.

Anna Kajura

Zainteresowanych informujemy, ¿e projekt ustawy o szkol-
nictwie wy¿szym znajduje siê � do wgl¹du � w biurze rektora.

md

90-lecie Akademickiego Zwi¹zku
Sportowego

24 maja prezydent RP Aleksander Kwa�niewski zaprosi³
do swej rezydencji delegacje Akademickich Zwi¹zków Spor-
towych z ca³ej Polski, by uczciæ 90. rocznicê powstania naj-
starszego w Polsce stowarzyszenia, zawi¹zanego w 1909 r .
w Krakowie na bazie niewielkiego kó³ka narciarskiego, a li-
cz¹cego obecnie 45 tys. cz³onków. Po powitaniu prezydent
przez godzinê rozmawia³ z delegatami, sk³ada³ im ¿yczenia.
Opolski AZS tak¿e zosta³ zauwa¿ony, ¿yczenia dla zwi¹zku
przyj¹³ jego prezes Wies³aw Henzler, któremu prezydent
obieca³, ¿e podczas planowanej wizyty w Opolu, odwiedzi
nasz¹ uczelniê.

Zebrani udali siê do Parku Skaryszewskiego, by tam, pod
pomnikiem poleg³ych w czasie II wojny �wiatowej AZS-
owców z³o¿yæ wieñce. Potem by³ ju¿ czas na przyjemno�ci,
czyli piknik pod go³ym niebem przy wspania³ej pogodzie.

1800 cz³onków opolskiego AZS na spotkaniu z prezy-
dentem reprezentowali: prezes zwi¹zku W. Henzler, prze-
wodnicz¹ca uczelnianego AZS z PO Katarzyna Banek
(która otrzyma³a zaproszenie na uniwersjadê na Major-
kê), Adam Zago¿d¿on - prezes uczelnianego AZS z UO,
akademicka mistrzyni w judo Jolanta Wojnarowicz.
Szczególne gratulacje nale¿¹ siê trenerowi Edwardowi
Faciejewowi, którego prezydent odznaczy³ Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi.

md

Pracownicy kancelarii prezydenta RP witaj¹ go�ci ▼▼▼▼▼ Fot. ze zbiorów W. Henzlera
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Po raz pierwszy - miejmy nadziejê, ¿e nie ostatni - komitet
organizacyjny w sk³adzie: prof. Roman Ulbrich - komisarz
targów, Józef Walu� - sekretarz, Anna Dr¹¿ek i Przemy-
s³aw Burtny - cz³onkowie zaprosili pracowników naukowych
opolskich uczelni i placówek badawczych, przedsiêbiorców
regionu, a tak¿e wszystkich, których interesuje nauka, tech-
nika i nowoczesne technologie w dniach 20 i 21 maja do auli
Wydzia³u Budownictwa na targi i forum dyskusyjne Innowa-
cyjno�æ i transfer technologii.

Uroczystego otwarcia dokona³ pomys³odawca i inicjator
imprezy prof. Józef S. Suchy, witaj¹c zebranych przedstawi-
cieli w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych, pracowników
nauki, przedsiêbiorców i wystawców, po czym prof. R.
Ulbrich zaprosi³ do ogl¹dania stoisk. Widzowie mogli bez
przeszkód ogl¹daæ wystawê, a w tym samym czasie w auli
odbywa³o siê forum.

Na pocz¹tku rektor wyja�ni³ zebranym cel przedsiêwziê-
cia - idzie przede wszystkim o przep³yw informacji z nauki
do przemys³u, do przedsiêbiorstw, które szukaj¹ technologii.
Jacek Suski, wicewojewoda opolski, siêgn¹³ pamiêci¹ do
1966 roku, kiedy uczelnia by³a zupe³nie inna. Przez lata roz-
winê³a siê i zyska³a na znaczeniu. Uzna³, ¿e powinna byæ

bli¿ej gospodarki, a to spotkanie mo¿e stanowiæ platformê
kontaktów pomiêdzy naukowcami i przedsiêbiorcami. ̄ yczy³
wymiernych efektów wspomnianej wspó³pracy.

W³adys³aw Brudziñski, wiceprezydent Opola, mówi³ o
du¿ym skoku, jaki obserwujemy ostatnio w dokonaniach na-
ukowych. Z wielk¹ satysfakcj¹ odnotowa³ istnienie 3 wy¿szych
uczelni w mie�cie, dziêki czemu Opole przekszta³ca siê w
o�rodek akademicko-naukowy. Z rado�ci¹ uczestniczy w ko-
lejnych targach, organizowanych w Opolu, bo �wiadcz¹ one
o rozwoju regionu, o chêci wspó³dzia³ania i o potencjale, jaki
istnieje w naszym regionie.

Andrzej Rybarczyk, wicemarsza³ek Sejmiku Wojewódz-
twa Opolskiego, z racji zajmowanego stanowiska zajmuje siê
problemami rozwoju regionu, jest tak¿e pracownikiem
IMMB, wiêc spotkanie mie�ci siê w sferze jego zaintereso-
wañ. Do zadañ samorz¹du nale¿y dba³o�æ o rozwój regionu,
ale potrzebuje pomocy uczelni. Transferu technologii ocze-
kuj¹ przede wszystkim ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa, dla
nich rozwi¹zaniem by³by park technologiczny, którego zbu-
dowanie stanowi element strategii województwa. Na ca³ym
�wiecie odchodzi siê od du¿ych przedsiêbiorstw na rzecz �red-
nich i ma³ych - restrukturyzacja gospodarki bêdzie musia³a
dokonaæ siê równie¿ w Polsce, i tutaj park tak¿e mo¿e ode-
graæ znacz¹c¹ rolê.

Tematycznie pogrupowane panele trwa³y przez dwa dni, a
oto ich program:

I Rola wspó³czesnej geodezji w procesie inwestycyjnym
(prowadzenie prof. Zdzis³aw Kabza). Okrêgowe Przedsiê-
biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Opolu prezentowa³
Les³aw Kwiatkowski.

II Nowe materia³y budowlane (prowadzenie prof. Jerzy
Wyrwa³)

W³a�ciwo�ci cementu a efektywne jego zastosowanie w bu-
downictwie referowa³ Zbigniew Giergiczny z Góra¿d¿y Tra-
de, a Wybrane technologie nowych materia³ów i kompozytów
budowlanych - prof. Stefania Grzeszczyk.

III Parki technologiczne (prowadzenie prof. J. S. Suchy)
Za³o¿enia i koncepcjê powstania parku w Ostrawie omó-

wi³ Jaromir Dudek, a Janusz Fijak przedstawi³ Projekt or-
ganizacji centrum transferu technologii w Opolu we wspó³-
pracy miêdzyregionalnej.

INNOWACYJNO�Æ I TRANSFER TECHNOLOGII

Gospodarz budynku, prof. J. Wyrwa³,
prowadzi pierwszy panel (S. Dubiel) ▼▼▼▼▼

Uroczyste otwarcie forum (S. Dubiel) ▼▼▼▼▼

Najlepszy sponsor � Petrochemia P³ock S.A. (S. Dubiel) ▼▼▼▼▼
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IV Energetyka dzi� i jutro (prowadzenie prof. Roman
Ulbrich)

Jak byæ konkurencyjnym na rynku energetycznym na przy-
k³adzie Elektrowni Opole powiedzia³ Ireneusz Weso³owski.

V Oszczêdzanie energii (prowadzenie doc. Jerzy Duda)
Instytut Mineralnych Materia³ów Budowlanych w Opolu

zaprezentowa³ referat Racjonalizacja u¿ytkowania energii i
ochrony �rodowiska naturalnego to g³ówny kierunek dzia³al-
no�ci badawczo-rozwojowej, Ko³o Naukowe Enerd¿ajzer
przedstawi³o alternatywne sposoby produkcji energii.

VI Zarz¹dzanie informacjami o �rodowisku (prowadzenie
Ryszard Pazdan)

Zaprezentowano produkty, us³ugi, osi¹gniêcia, dzia³alno�æ
oraz strukturê firmy Atmoterm z Opola.

VII Nowoczesne metody przekazu informacji (prowadze-
nie prof. Roman Ulbrich)

Na temat Nowych mo¿liwo�ci pomiarowych �wiat³owodów
(perspektywy na przysz³o�æ) mówi³ dr in¿. Feliks Szczot, a
swe osi¹gniêcia pokaza³ Zak³ad Telekomunikacji w Opolu.

VIII Problemy ekologii (prowadzi³a prof. Maria Nowakow-
ska), a prezentowa³ siê Instytut Chemii Uniwersytetu Opolskie-
go oraz Instytut CSO �Blachownia� z Kêdzierzyna-Ko�la.

Pierwszy dzieñ zakoñczy³ siê koktajlem, na który w³adze
miasta zaprosi³y uczestników i organizatorów. Na ratuszu
mia³a miejsce uroczysto�æ wrêczenia wyró¿nieñ, które kapi-

tu³a w sk³adzie: Stanis³aw Ja³owiecki marsza³ek sejmiku,
prof. Józef S. Suchy rektor PO oraz prof. Roman Ulbrich
komisarz targów przyznali nastêpuj¹cym laureatom:

� drowi in¿. Henrykowi Achtelikowi za szczególne osi¹-
gniêcia innowacyjne w konstruowaniu energooszczêd-
nych urz¹dzeñ do badañ zmêczeniowych,

� zespo³owi w sk³adzie: Les³aw Kwiatkowski, Ludwik
Bêdkowski, Zdzis³aw Kabza, Maciej Jakubiec za
szczególne osi¹gniêcia innowacyjne przy opracowaniu i
wdro¿eniu technologii kompleksowej obs³ugi procesu
inwestycyjnego,

� prof. dr hab. Marii Nowakowskiej za szczególne osi¹-
gniêcia innowacyjne, a zw³aszcza za kompleksow¹ ofer-
tê innowacyjn¹ dla przemys³u,

� Atmotermowi Opole za szczególne osi¹gniêcia inno-
wacyjne przy opracowaniu i wdro¿eniu systemu zarz¹-
dzania informacjami o �rodowisku - SOZAT.

Wszystkim wyró¿nionym serdecznie gratulujemy!
Natomiast drugi dzieñ zakoñczy³ siê mi³ym akcentem i

spi¹³ klamr¹ ca³¹ imprezê, poniewa¿ prof. R. Ulbrich cz³o-
nek s¹du konkursowego XXXII edycji Wojewódzkiego Tur-
nieju M³odych Mistrzów Techniki zaprosi³ zwyciêzców na
og³oszenie wyników i wrêczenie nagród do auli WB. Ci m³o-
dzi ludzie bêd¹ nied³ugo decydowali o poziomie polskiej na-
uki, w ich rêkach i g³owach le¿y przysz³o�æ gospodarki, to
oni bêd¹ wprowadzaæ do krajowego przemys³u innowacje,
wykorzystuj¹c swe nowatorskie pomys³y.

W kategorii: pomoc dydaktyczna I miejsce zaj¹³ Tomasz
Augustyn z Zespo³u Szkó³ Elektrycznych w Kluczborku za
Stanowisko laboratoryjne do badania generatora znaków,
opiekun mgr Franciszek Hawrot. W kategorii: u¿yteczna
praca dyplomowa I miejsce � Marcin Plewnia, Tomasz Po-
lañski, Tomasz Sztangier z Zespo³u Szkó³ Elektrycznych w
Opolu za Wykorzystanie komputera multimedialnego do ba-
dañ audiometrycznych, opiekun dr Boles³aw Kiczma. W ka-
tegorii: pomys³ techniczny I miejsce � £ukasz £abazowicz i
Marcin Urbañczyk z Zespo³u Szkó³ Elektrycznych w Opolu
za Mikroprocesorowe sterowniki do systemów oczyszczania
wody, opiekun dr Boles³aw Kiczma.

Gratulacje dla m³odych mistrzów i ich opiekunów!
 Targi i forum dyskusyjne nie mog³yby siê udaæ, gdyby nie

grono sponsorów, którzy zdecydowali siê na poparcie i mate-
rialne wsparcie organizatorów imprezy, to równie¿ dziêki nim

Najciekawsze stoisko � Góra¿d¿e Trade (S. Dubiel) ▼▼▼▼▼

Dr in¿. Henryk Achtelik
odbiera wyró¿nienie (W. Brzeszczak) ▼▼▼▼▼ Go�cie i uczestnicy targów (W. Brzeszczak) ▼▼▼▼▼
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Stoisko Wydzia³u Budownictwa (S. Dubiel) ▼▼▼▼▼

odby³a siê wystawa. Plonem tego spotkania jest katalog z ofer-
t¹ przeznaczon¹ dla przemys³u, od dzi� mo¿e byæ wykorzy-
stywany do rozmów i zawierania umów o wspó³pracy.

Dziêkujemy sponsorom za ich pomoc, dziêkujemy
przedstawicielom firmy Cedartex s.c. z Opola, którzy

Druk gazety targowej (S. Dubiel) ▼▼▼▼▼

umo¿liwili nam bezp³atny druk targowej gazety, dziêki
czemu go�cie mogli na bie¿¹co zapoznaæ siê z wyg³asza-
nymi na forum referatami.

Marianna Drzyzga

Nasi sponsorzyNasi sponsorzyNasi sponsorzyNasi sponsorzyNasi sponsorzy

Urz¹d Miasta Opola
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Podziêkowania
Po zakoñczeniu imprezy zwykle przychodzi czas na

podsumowania. Nie ukrywam , ¿e podczas przygotowañ
dopada³y mnie chwile zw¹tpienia - jednak udawa³o siê je
przezwyciê¿yæ. Jako komisarz wystawy i forum dyskusyj-
nego �Innowacyjno�æ i transfer technologii� pragnê wy-
raziæ podziêkowania wszystkim tym, którzy w nich uczest-
niczyli. Nale¿¹ siê one przede wszystkim firmom, bo bez
ich woli prezentacji swoich osi¹gniêæ impreza ta nie mia-
³aby racji bytu. W�ród wystawców s¹ firmy du¿e, ogólnie
znane, jak np. Petrochemia P³ock czy Góra¿d¿e Trade,
Elektrownia Opole SA, Telekomunikacja Polska SA, s¹
równie¿ takie, które mog³y zaistnieæ dopiero po powsta-
niu prawdziwego rynku.

W drugiej kolejno�ci dziêkujê tym kole¿ankom i kolegom
z obu uczelni i opolskich instytutów naukowo-badawczych,
którzy przyjêli propozycjê umieszczenia ich osi¹gniêæ w ka-
talogu. Z racji tego, ¿e politechnika organizowa³a wystawê,
jej udzia³ w ofercie jest najobszerniejszy. Ale za najwiêkszy
sukces uwa¿am to, ¿e przedstawili�my w³a�ciwie pe³n¹ ofertê
�rodowiska naukowego ca³ego regionu. Atutem i plonem tego
spotkania jest katalog, który mo¿e s³u¿yæ jako pe³na infor-
macja dla zainteresowanych.

Dziêkujê bardzo w³adzom regionu i miasta za przychyl-
no�æ, bez g³êbokiego przekonania, ¿e park technologicz-
ny mo¿e byæ naszym powa¿nym atutem, nie podj¹³bym
siê organizacji tej imprezy. Wierzê w to, ¿e prof. Józefo-
wi Suchemu, g³ównemu animatorowi dzia³añ, zamiar ten
siê powiedzie.

Dziêkujê wszystkim, którzy postanowili nas odwiedziæ.
Jakkolwiek przedstawiali�my ofertê dla przemys³u, to nie
ukrywam, ¿e obecno�æ m³odzie¿y: studentów, uczniów szkó³
�rednich cieszy³a mnie najbardziej. Nasza przysz³o�æ jest w
ich rêkach.

Wreszcie pora na podziêkowania wszystkim tym, którzy
pomagali w organizacji imprezy. W pierwszej kolejno�ci
moim najbli¿szym kolegom: Józefowi Walusiowi za jego
skrupulatno�æ, Wojciechowi Brzeszczakowi za kreatywno�æ
i fantazjê. Dziêkujê pani Annie Dr¹¿ek za prowadzenie biu-
ra, pani Joli Hêciak-Morzyk za piêkne plakaty, S³awojowi
Dubielowi i Tomkowi So³tyñskiemu za zdjêcia, oprawê gra-
ficzn¹ i ³atanie wszystkich dziur wtedy, gdy nie by³o nikogo
do pomocy. Dziêkujê pracownikom biura rektora: Marian-
nie Drzyzdze za prace redakcyjne, Przemys³awowi Burtne-
mu za dopilnowanie wielu spraw organizacyjnych. Dziêkujê
dziekanowi - prof. Jerzemu Wyrwa³owi za udostêpnienie
obiektu. Dziêki takim osobom, jak pani Urszula �mieja czy
pan Krzysztof Halupczok przygotowania i nasz pobyt w bu-
dynku Wydzia³u Budownictwa odbywa³y siê we wspania³ej
atmosferze.

Nie odwa¿yli�my siê wstawiæ przed nazwê Forum dysku-
syjne jedynki - my�lê, ¿e za wcze�nie na dalekosiê¿ne plany.
Z podniesionym czo³em mo¿emy poinformowaæ, ¿e w skrom-
nym, ale bardzo zgranym kolektywie zorganizowali�my im-
prezê, która w wymiarze finansowym i propagandowym przy-
nios³a szkole korzy�ci. Pracownia plastyczna otrzyma³a szta-
lugi do ekspozycji, Wydzia³ Budownictwa - spory zastrzyk
finansowy, który pomo¿e w restauracji wej�cia g³ównego do
budynku.

Roman Ulbrich, komisarz targów

Tradycyjnie ju¿ odby³a siê w Warszawie, zorganizowana
przez KBN, konferencja NAUKA�99 (12-13 maja). Dziêki
uprzejmo�ci kierownictwa komitetu oraz zaproszeniu rzecz-
nika prasowego dra Tadeusza Zaleskiego redaktorzy uczel-
nianych gazet mieli mo¿liwo�æ uczestniczyæ w drugim dniu
obrad i w konferencji prasowej, na której do dyspozycji dzien-
nikarzy by³ przewodnicz¹cy KBN prof. Andrzej Wiszniew-
ski, prof. Andrzej Kajetan Wróblewski oraz sekretarz KBN
dr Jan Krzysztof Fr¹ckowiak. Oto najwa¿niejsze, w skró-
cie, kwestie poruszane na konferencji.

1. Pomys³ po³¹czenia MEN i KBN w jeden �organizm�
prof. A. Wiszniewski uzna³ za chybiony: si³¹ rzeczy mo¿na
zostaæ pos¹dzonym o faworyzowanie szkolnictwa, co pewnie
mia³oby uzasadnienie w my�l porzekad³a bli¿sza koszula cia-
³u, sprzeciw wobec pomys³u wnios³a PAN, a tak¿e jednostki
badawczo-rozwojowe, tak wiêc nale¿y uznaæ, ¿e obecna struk-
tura, choæ nie idealna, to jednak spe³nia swe zadania.

2. Parki technologiczne (wg prof. A. Wróblewskiego) to
adekwatne rozwi¹zanie bol¹czek, trapi¹cych polsk¹ naukê i
przemys³, bo mog¹ zintegrowaæ �rodowiska naukowe i prze-
mys³owe. W krajach rozwiniêtych badania s¹ finansowane
przez koncerny, które d¹¿¹ do konkurencyjno�ci, u nas do-
piero rodzi siê taka �wiadomo�æ, wiêc badania s¹ przede

wszystkim finansowane z bud¿etu. Park to przedsiêwziêcie,
które mo¿e skutecznie w³¹czyæ siê do transferu technologii.

3. Rozpisano konkurs na przedstawiciela polskiej nauki w
UE (zasady i warunki konkursu na tablicy og³oszeñ przed
rektoratem - przyp. red.), tak wiêc trzeba poczekaæ na jego
rozstrzygniêcie. Stanowisko to jest organizacyjnie usytuowa-
ne w MSZ, a zwyciêzca konkursu dyspozycyjny i �w pe³ni si³
zawodowych� bêdzie prawdopodobnie pod koniec roku, bo
musi siê zapoznaæ ze specyfik¹ pracy i wdro¿yæ do nowych
obowi¹zków - poda³ dr J. Fr¹ckowiak.

4. Pomoc publiczna w krajach UE skierowana jest po
pierwsze na badania i rozwój, po drugie na wyrównywania
poziomu miêdzy regionami (badania strukturalne). Badania
podstawowe s¹ finansowane przez pañstwo (ok. 70%), bada-
nia bliskie rynkowi finansowane s¹ z bud¿etu do 30-50%.
Badania , prowadzone na zlecenia firm, nie maj¹ pañstwowej
dotacji, objête s¹ ochron¹, tajemnic¹ przemys³ow¹ i nie mo¿-
na ich ujawniaæ oraz korzystaæ z ich wyników, jako ¿e stano-
wi¹ w³asno�æ zleceniodawcy.

W czasie konferencji mia³y miejsce wyst¹pienia, które -
wybiórczo - streszczamy. Komplet materia³ów do wgl¹du w
redakcji.

PO NAUKI NA NAUKÊ �99
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Przewodnicz¹cy KBN przedstawi³ zmiany, którym podda-
no dzia³ania w KBN. Przede wszystkim dotyczy³y one finan-
sów. Podzia³ pierwotny �rodków na dzia³alno�æ statutow¹
opiera siê na algorytmie, który obejmuje liczbê zatrudnio-
nych w danej dziedzinie oraz jej kosztoch³onno�æ. Zamierza
siê w przysz³o�ci ca³o�æ �rodków dzieliæ wg tej zasady.

Przyst¹piono do merytorycznej oceny jednostek, która w
80% opiera siê na osi¹gniêciach typu: publikacje, monogra-
fie, rozwój kadry naukowej, patenty, wdro¿enia do wyników
prac badawczych, przyznane systemy jako�ci i akredytowane
laboratoria.

Przygotowuje siê nowelizacjê ustawy o KBN, która zawie-
ra³aby rozdzielenie funkcji stanowi¹cych od wykonawczych,
a tak¿e sposoby finansowania instytucji i zespo³ów badaw-
czych; zapewnia³a równo�æ dostêpu do �rodków na badania
wszystkim, którzy siê nimi zajmuj¹; zwiêksza³a reprezenta-
tywno�æ ró¿nych obszarów nauki w zespo³ach KBN; zlikwi-
dowa³a podzia³ komitetu na komisje nauk podstawowych i
nauk stosowanych; stwarza³a mo¿liwo�æ zlecania pewnych
zadañ komitetu np. agencjom.

[Na podstawie: A. Wiszniewski, Realizowane i planowane
zmiany w funkcjonowaniu KBN]

Na temat integracji z Uni¹ Europejsk¹ oraz o 5 Programie
Ramowym mówi³ dr J. K. Fr¹ckowiak. Polska d¹¿y do roz-
szerzania wspó³pracy z UE - jest to za³o¿enie polityki pañ-
stwa. Trwaj¹ prace nad �harmonizacj¹ prawa polskiego z pra-
wem UE�, natomiast nasze uczestnictwo w 5PR odbywa siê
na takich samych zasadach, jakie stosuje siê wobec pañstw
UE. Ustalono redukcjê obowi¹zuj¹cej sk³adki ( w pierwszym

roku o 60%, w drugim o 40%, w trzecim o 20%), wynego-
cjowano zgodê na pokrycie do 50% sk³adki rocznej z PHA-
RE, udzia³ polskich przedstawicieli w komitetach zarz¹dzaj¹-
cych programami w 5PR, a tak¿e dogodne terminy sk³adek.
Komitet postanowi³ wspieraæ finansowo polskie zespo³y, bio-
r¹ce udzia³ w 5 PR, jednak bêdzie tak¿e kontynuowana po-
moc dla tych, którzy uczestnicz¹ w innych programach miê-
dzynarodowych. W KBN dzia³a system �upowszechniania in-
formacji, wsparcia eksperckiego i organizacyjnego na rzecz
uczestnictwa polskich jednostek w 5PR�.

[Na podst. Jan Krzysztof Fr¹ckowiak, Wybrane proble-
my polityki naukowej i naukowo-technicznej pañstwa w kon-
tek�cie integracji z Uni¹ Europejsk¹ oraz uczestnictwa w 5
Programie Ramowym UE].

[Jak podaje rzecznik prasowy KBN, dr Tadeusz Zaleski,
20 maja Rada Ministrów UE zaakceptowa³a uczestnictwo 10
krajów z Europy �rodkowo-Wschodniej i Cypru ( w tym Pol-
ski) w 5PR. Decyzja rady spodziewana jest w czerwcu lub
lipcu, a jej wej�cie w ¿ycie nast¹pi po 30 dniach od daty
przyjêcia - przyp. red.]

Ma³gorzata Koz³owska, podsekretarz stanu w KBN,
przedstawi³a Realizacjê bud¿etu nauki w 1999 roku z uwzglêd-
nieniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Prze-
kszta³cenia w³asno�ciowe JBR oraz preferencje ekonomiczno-
finansowo-podatkowe dla badañ i prac badawczo-rozwojo-
wych, natomiast prof. Jan Koch, przewodnicz¹cy Zespo³u
Mechaniki, Budownictwa i Architektury KBN omówi³ Rolê
nauki w transferze technologii.

Marianna Drzyzga

W imiê strategii
14 maja to wa¿ny dzieñ dla naszej uczelni, bo sta³a siê na

mocy porozumienia o wspó³pracy, klientem strategicznym
Banku Pekao SA. Ze strony politechniki dokument sygnowa³
jej rektor prof. J. S. Suchy, natomiast ze strony banku prezes
zarz¹du Maria Wi�niewska. Na mocy umowy uczelnia zy-
ska³a preferencyjne traktowanie, ma mo¿liwo�æ uczestnicze-
nia we wspólnych przedsiêwziêciach z partnerem umowy,
wszelkie zasady wspó³pracy i obs³ugi mo¿e negocjowaæ, do
jej obs³ugi wydzielono dysponenta. Bank zobowi¹za³ siê do
zainstalowania elektronicznego systemu obs³ugi oraz do prze-
szkolenia pracowników politechniki w jego obs³udze.

Dyrektor oddzia³u opolskiego banku Ma³gorzata Misz-
kiewicz zaproponowa³a uroczyste podpisanie aktu, st¹d w sali
Senatu spotkaæ mo¿na by³o wielu znamienitych go�ci, a w�ród
nich senator Dorotê Simonides, Adama Pêzio³a wojewodê
opolskiego, Stanis³awa Dolatê przewodnicz¹cego Rady Mia-
sta, Ryszarda Zembaczyñskiego przewodnicz¹cego Komisji
Polityki Regionalnej i Wspó³pracy z Zagranic¹, prof. Ryszar-
da Knosalê doradcê wojewody, kierownictwo naszej uczelni
oraz przedstawicieli mediów.

Spotkanie w tak doborowym sk³adzie sk³oni³o obecnych
do poruszenia tematu ci¹gle przewijaj¹cego siê w wielu roz-
mowach (tak¿e na ³amach WU) - mowa o parku technolo-
gicznym. Rektor przyzna³, ¿e takie przedsiêwziêcie u³atwi³o-
by siêganie po �rodki z Unii Europejskiej, a na potwierdze-

nie, i¿ inwestycja ma przysz³o�æ, przywo³a³ parki w Warsza-
wie, Wroc³awiu, nie wspominaj¹c ju¿ o tych z Europy Za-
chodniej. Aby zrealizowaæ za³o¿ony cel, potrzebny jest part-
ner dysponuj¹cy odpowiednim kapita³em - tê rolê móg³by
pe³niæ bank, który podpisawszy umowê z politechnik¹, da³
czytelny sygna³, ¿e my�li o bli¿szej wspó³pracy z uczelni¹.

Prezes M. Wi�niewska uzna³a, ¿e podpisanie umowy to
wa¿ne wydarzenie dla banku, który dzia³a efektywnie jedy-
nie w dobrze rozwiniêtym gospodarczo otoczeniu. Uczelnie
wy¿sze zaliczy³a do grupy wymagaj¹cych klientów, ale to dla
banku wyzwanie, któremu chcia³by sprostaæ, wykorzystuj¹c

Podpisanie umowy (S. Dubiel) ▼▼▼▼▼
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Reklama
unikatow¹ w skali �wiatowej obrabiarkê do komplekso-
wej obróbki iglic rozjazdów kolejowych, dziêki której jesz-
cze bardziej podniesiono jako�æ i niezawodno�æ wyrobu.
W czerwcu bie¿¹cego roku zakoñczy siê drugi etap mo-
dernizacji walcowni, który pozwoli na wiêksz¹ efektyw-
no�æ ekonomiczn¹ produkcji rur stalowych i zwiêkszenie
zakresu wymiarowego rur walcowanych na gor¹co.

Aktualnie huta produkuje:
� rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co, ci¹gnio-

ne i walcowane na zimno w zakresie wymiarowym
13,5�114,3 mm i grubo�ci �cianek 1,2�8,8 mm,

� rozjazdy kolejowe typu S49 i UIC60 oraz ich czê�ci,
� odkuwki stalowe matrycowane,
� odlewy ¿eliwne,
� wyroby z blachy.

Nasze wyroby, potencja³ produkcyjny oraz wieloletnie
do�wiadczenie za³ogi oferujemy ka¿demu partnerowi,
chc¹cemu przyst¹piæ do wspó³pracy.

szanse i mo¿liwo�ci, jakie daje przekszta³caj¹ca siê gospo-
darka. Pekao SA powsta³ z po³¹czenia czterech banków (przed
rokiem) i tworzy du¿¹ grupê kapita³ow¹, dla której Opolsz-
czyzna jawi siê jako interesuj¹cy region na mapie gospodar-
czej. Budowanie sieci rozbudowanych placówek, prywatyza-
cja banku, pozyskiwanie inwestorów strategicznych to kilka
przyk³adów zadañ, jakie stawia sobie bank, by móc w nieda-
lekiej przysz³o�ci w³¹czyæ siê bezkolizyjnie w struktury UE
oraz w uniê monetarn¹. Oczywi�cie, najwa¿niejsz¹ spraw¹
jest zadowolenie klienta z fachowej i kulturalnej obs³ugi, a
jego satysfakcja to motywator do dalszego podnoszenia po-
ziomu us³ug.

Wojewoda A. Pêzio³ stwierdzi³, ¿e podpisanie umowy to
�nowoczesne porozumienie finansów z nauk¹�. Dziêki takim

wydarzeniom powstaje region, w którym uczelnia ma do wy-
pe³nienia istotn¹ rolê, kszta³tuj¹c¹ przysz³e kadry. Popar³ ideê
utworzenia parku technologicznego, gdy¿ bliskie wspó³dzia-
³anie przemys³u i nauki stanowi dowód, ¿e tak w³a�nie powi-
nien wygl¹daæ region konkurencyjny, przygotowany do wej-
�cia w struktury UE.

R. Zembaczyñski nazwa³ spotkanie bezprecedensowym,
poniewa¿ umo¿liwia wymianê pogl¹dów na przysz³o�æ woje-
wództwa. Idea utworzenia parku wyp³ywa z oceny s³abych
stron gospodarki Opolszczyzny, która - jak kania d¿d¿u - po-
trzebuje transferu technologii, aby odej�æ od wytwarzania
pó³produktów na rzecz produkcji wyrobów o wysokim stop-
niu przetworzenia. Do osi¹gniêcia sukcesu niezbêdne jest spo-
tkanie nauki, przemys³u i finansów. Istotn¹ rolê odgrywa tak-
¿e lokalizacja, a brany pod uwagê Karczów le¿y przy auto-
stradzie A4, przy wê�le kolejowym i ³¹czy siê z transeuro-
pejskimi szlakami komunikacyjnymi, co ma istotne znacze-
nie dla inwestorów z zagranicy. Park dzia³a³by na zasadach
konkurencyjno�ci, �wiadcz¹c ró¿ne us³ugi (konsulting, dy-
daktyka, badania na nowoczesnej aparaturze) na wysokim
poziomie i dla wymagaj¹cego klienta.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta, prof. S. Dolata, z satysfak-
cj¹ powita³ podpisanie porozumienia , dlatego ¿e wpisuje siê
ono w koncepcjê rozwoju miasta jako o�rodka akademickie-
go z dobrze rozwiniêtymi us³ugami finansowymi. ¯yczy³ ze-
branym realizacji przyjêtych porozumieñ.

Go�cie zainteresowani koncepcj¹ parku technologicznego
mieli okazjê pojechaæ do Karczowa obejrzeæ obiekty, które
sta³yby siê jego baz¹ lokalow¹.

Marianna Drzyzga

Toast za pomy�lno�æ (S. Dubiel) ▼▼▼▼▼

HUTA „ANDRZEJ” S.A.
ul. ks. Wajdy 1

46-059 Zawadzkie
tel. 0-77 4616511, fax 0-77 4616569, tlx 732403

http://www.ha.odi.com.pl
e-mail: info@ha.odi.com.pl

Huta Andrzej S.A. w Zawadzkiem to firma z ponad 160-
letni¹ tradycj¹. Przedsiêbiorstwo jest uznanym na rynku
krajowym i na rynkach zagranicznych producentem rur
stalowych bez szwu, rozjazdów kolejowych S49 i UIC60
oraz odkuwek stalowych matrycowanych.

Od 1 kwietnia 1996 r. huta sta³a siê jednoosobow¹ spó³-
k¹ Skarbu Pañstwa.

Dziêki wysokiej wydajno�ci produktów zak³ad nasz
otrzyma³ certyfikaty ISO 9002 na wytwarzanie rur stalo-
wych bez szwu oraz ISO 9001 na projektowanie, produk-
cjê i dostarczanie rozjazdów kolejowych. Certyfikaty zo-
sta³y przyznane przez Bureau Veritas Quality Internatio-
nal. Ponadto przyznano hucie certyfikaty na rury przewo-
dowe i kot³owe z TÜV Hannover oraz Lloyd�s Register of
Shipping.

W ostatnich kilku latach przeprowadzono szereg przed-
siêwziêæ modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie
unowocze�niania parku maszynowego , m. in. zakupiono
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Wie�ci z wydzia³ów

Wydzia³ Budownictwa
Wizyta w Zootechnicznym Zak³adzie Do�wiadczalnym

Dziêki uprzejmo�ci prof. Zbigniewa Dobrzañskiego, stu-
denci IV roku WB, o specjalno�ci budownictwo wiejskie, mieli
mo¿liwo�æ � wspólnie z dr. in¿. Henrykiem ¯elaznym �
uczestniczyæ w wycieczce organizowanej dla studentów Aka-
demii Rolniczej we Wroc³awiu. Ca³odzienny wyjazd odby³
siê 7 maja br. i obejmowa³ zwiedzanie Zootechnicznego Za-
k³adu Do�wiadczalnego w Grod�cu �l¹skim oraz fermy stru-
si w Goleszowie.

Studenci zostali przyjêci przez dr in¿. Irenê Skrzy¿alê -
zastêpcê dyrektora ds. nauki ZZD w Grod�cu �l. � w Zamku
Grodzieckim, bêd¹cym siedzib¹ ZZD.

W reprezentacyjnej sali XVI-wiecznego zamku
dr in¿. Irena Skrzy¿ala przedstawia studentom
zarys dzia³alno�ci zak³adu do�wiadczalnego ▼▼▼▼▼

Nastêpnym etapem wycieczki by³o zwiedzanie fermy stru-
si i zapoznanie siê z problemami hodowli i dostosowania do
potrzeb hodowli budynku fermy oraz wybiegu strusi.

Wycieczkê studenci zakoñczyli spacerem po Cieszynie.
W wycieczce mia³a przyjemno�æ uczestniczyæ równie¿ mgr

in¿. E. Mi�niakiewicz � opiekun KN �BIODOM� przy Ka-
tedrze Podstaw Projektowania Budowlanego.

El¿bieta Mi�niakiewicz

n Panu Profesorowi Zbigniewowi Dobrzañskiemu, kierow-
nikowi Katedry Higieny Zwierz¹t i �rodowiska Hodowlane-
go Akademii Rolniczej we Wroc³awiu w imieniu Katedry Pod-
staw Projektowania Budowlanego WB najserdeczniejsze gra-
tulacje i ¿yczenia wszystkiego dobrego z okazji wyboru na
stanowisko dziekana oraz podziêkowania za dotychczasow¹
owocn¹ wspó³pracê sk³ada prof. Wojciech Skowroñski.

Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
n 27 maja 1999 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
Wydzia³owa Komisja Skrutacyjna w sk³adzie:
przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Kabza
cz³onkowie: dr in¿. Barbara Grochowicz

Jolanta Ukarma
Pawe³ Fr¹cz

przeprowadzi³a wybory na stanowisko dziekana wydzia³u.
W wyniku g³osowania tajnego prof. dr hab. in¿. Ryszard

Rojek jednomy�lnie zosta³ wybrany na dziekana Wydzia³u
Elektrotechniki i Automatyki w kadencji 1999�2002.

Gratulujemy Panu Dziekanowi wyboru i ¿yczymy osi¹gniêæ
w pracy dla dobra i rozwoju Wydzia³u oraz satysfakcji z tej
pracy!

Prof. R. Rojek, przedstawiaj¹c swój program rozwoju
wydzia³u w dniu 17 maja br., powiedzia³ m.in.:

Wydzia³ jako jeden z wa¿nych elementów sk³adowych
struktury uczelni jest instytucj¹ u¿yteczno�ci publicznej o wie-
lu celach, przy czym, oprócz kreowania nauki i kszta³cenia
jest równie¿ obecnie przedsiêbiorstwem rozliczanym z zysku
i efektywno�ci finansowej.

Zootechniczny Zak³ad Do�wiadczalny w Grod�cu �l¹skim
jest jedn¹ z 12 placówek wchodz¹cych w sk³ad Instytutu Zoo-
techniki w Polsce z/s w Krakowie. Gospodaruje na powierzch-
ni 1020 ha, produkuj¹c pasze objêto�ciowe i zbo¿a dla zwie-
rz¹t, których chów i hodowla s¹ g³ównymi kierunkami dzia-
³alno�ci gospodarczej zak³adu. Byd³o mleczne, �winie, owce,
kozy oraz ryby stanowi¹ równie¿ bazê do prowadzenia szero-
kiej gamy do�wiadczeñ (genetycznych, ¿ywieniowych, tech-
nologicznych). W poszczególnych dzia³ach naukowych reali-
zowane s¹ zarówno prace w³asne instytutu, jak równie¿ wy-
konywane na zlecenie uczelni rolniczych z terenu.

Rozwi¹zania z zakresu metod i technologii produkcji owiec
w rejonie pogórza, wprowadzane w ZZD, nale¿¹ do przodu-
j¹cych i nowatorskich w kraju. W okresie rozkwitu owczar-
stwa, w latach 70. w Jaworzu wybudowano owczarniê typu
Wb-4621/74 (trójsektorowa, na 1300 owiec). Studenci z Wy-
dzia³u Budownictwa PO mieli okazjê poznaæ zalety jak i wady
tego obiektu. W budynku owczarni testowano w poprzednich
latach ró¿ne rozwi¹zania technologiczne (np. pod³ogi, drabi-
ny paszowe), a wykonany w obiekcie prototypowy system
wentylacyjny kalenicowo-podokienny funkcjonuje z powodze-
niem do dnia dzisiejszego.

Studenci obejrzeli równie¿ w Grod�cu �l. oborê dla krów
mlecznych (na 80 stanowisk) oraz koziarniê.

Ferma strusi w Goleszowie ▼▼▼▼▼

Fotografie pochodz¹ ze zbiorów KN �Biodom�
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Baz¹ wyj�ciow¹ programu jest powy¿sza uwaga oraz aktu-
alny stan organizacyjno-prawny wydzia³u.

Zadaniem podstawowym jest kontynuacja i stabilizacja do-
konañ, wdra¿anych w okresie aktualnej kadencji oraz uspraw-
nienie tych elementów pracy wydzia³u, które nie spe³niaj¹
oczekiwañ spo³eczno�ci akademickiej. Dotyczy to zarówno
dzia³alno�ci naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyj-
nej. Zwrócona zostanie równie¿ szczególna uwaga na pro-
mocjê dzia³alno�ci i osi¹gniêæ wydzia³u w poszczególnych
obszarach dzia³alno�ci na terenie regionu opolskiego, w kra-
ju i za granic¹.

Zadania bardziej szczegó³owe programu obejmuj¹ nastê-
puj¹c¹ problematykê:

I. Sprawy organizacyjne i zarz¹dzania wydzia³em
q kontynuacja prac i doskonalenie procedur, zwi¹zanych z

decentralizacj¹ zarz¹dzania finansami na szczeblu zarz¹-
dzania: wydzia³ � katedry (ewentualnie instytuty);

q usprawnienie zarz¹dzania wydzia³em. Kluczowe decyzje
organizacyjne, kadrowe i finansowe bêd¹ wdra¿ane w dro-
dze szerokiej konsultacji i akceptacji na forum poszerzo-
nego kolegium dziekañskiego i rady wydzia³u. Przewi-
duje siê powo³anie prodziekana ds. organizacyjnych, któ-
ry mia³by w przydziale czynno�ci sprawy studiów zaocz-
nych i akredytacji kszta³cenia;

q opracowanie priorytetowego i przede wszystkim realne-
go planu inwestycji i remontów budowlanych � nadanie
priorytetu inwestycjom, s³u¿¹cym dydaktyce;

q poszukiwania pozabud¿etowych �rodków finansowych,
wspieraj¹cych dydaktykê;

q zintensyfikowanie efektywno�ci wspó³pracy z w³adza-
mi miasta, regionu i zak³adów przemys³owych Opolsz-
czyzny;

q poprawa wska�ników miêdzy �rednimi p³acami na wy-
dziale a mo¿liwo�ciami stwarzanymi przez taryfikato-
ry MEN.

II. Dzia³alno�æ naukowo-badawcza
q intensyfikacja procesu wykonywania prac habilitacyjnych

i doktorskich oraz uzyskiwania tytu³u naukowego, d¹¿e-
nie do spe³nienia warunków na uzyskanie uprawnieñ do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w
dyscyplinie elektrotechnika;

q uaktywnienie procesu przeprowadzania przewodów dok-
torskich na wydziale. Kontynuowanie starañ o kierowa-
nie uzdolnionych absolwentów na studia doktoranckie na
wydziale lub do innych Uczelni;

q zapewnienie ka¿demu pracownikowi samodzielnemu co
najmniej jednego asystenta (doktoranta) poprzez szersze
rozpropagowanie form kszta³cenia elitarnego studentów;

q uaktywnienie wspó³pracy zagranicznej w zakresie na-
ukowym;

q aktywne pozyskiwanie ró¿nych form grantów krajowych
i zagranicznych � zarówno w sferze badawczej, jak i edu-
kacyjnej;

q uruchamianie zespo³ów badawczych interdyscyplinarnych
w zakresie najbardziej aktualnej tematyki badawczej �
klasyczny wydzia³ bêdzie mia³ k³opoty z samodzielnym

prowadzeniem nowoczesnych interdyscyplinarnych badañ
naukowych;

q rozwój wspó³pracy naukowo-badawczej dla potrzeb jed-
nostek gospodarczych.

III. Dzia³alno�æ dydaktyczna
Znaczny wzrost liczby studentów (w ostatniej dekadzie

ponad piêciokrotny), nie zmieniaj¹ce siê praktycznie nak³ady
na kszta³cenie, ograniczono�æ bazy materialnej wymagaj¹ in-
tensywnych prac, dotycz¹cych racjonalizacji procesu dydak-
tycznego i jego uatrakcyjniania poprzez:
q analizê aktualnego stanu i modernizacjê oferty kszta³ce-

nia wydzia³u pod k¹tem krajowej akredytacji kierunków
kszta³cenia, efektywno�ci i jako�ci kszta³cenia w zesta-
wieniu z zapotrzebowaniem rynku pracy. Preferowany
bêdzie rozwój specjalno�ci dynamicznych prowadzonych
wg sukcesywnie unowocze�nianych programów, na które
jest zapotrzebowanie;

q dbanie o poziom kszta³cenia i sta³e unowocze�nianie pro-
gramów nauczania poprzez ich modernizacjê pod wzglê-
dem merytorycznym i uzupe³nianie o niezbêdne in¿ynie-
rowi podstawy wiedzy informatycznej (dla nieinformaty-
ków), prawnej, ekonomicznej i jêzyków obcych nowo-
¿ytnych;

q priorytety finansowania dla rozwoju infrastruktury dy-
daktycznej (pozyskiwanie nowych sal i obiektów dydak-
tycznych, tworzenie nowych sal komputerowych i labo-
ratoriów);

q wypracowanie mechanizmów dla zmniejszenia dyspro-
porcji miêdzy realnymi kosztami dzia³alno�ci dydaktycz-
nej a otrzymywan¹, niewystarczaj¹c¹ dotacj¹ na ten cel;

q zapewnienie stabilno�ci kadry, przypisanej poszczegól-
nym kierunkom, prowadzonym na wydziale. Wzmocnie-
nie obsady kadrowej kierunków: automatyka i robotyka;
informatyka oraz elektronika i telekomunikacja � d¹¿e-
nie do nadawania im statusu kierunków magisterskich;

q rozwój studiów podyplomowych w zakresie kierunków
studiów prowadzonych na wydziale;

q podjêcie starañ, dotycz¹cych uruchomienia specjalno�ci
(ewentualnie kierunku) o charakterze interdyscyplinar-
nym, (w tym z Instytutem Zarz¹dzania);

q zdynamizowanie form kszta³cenia elitarnego studen-
tom o ponadprzeciêtnych umiejêtno�ciach i zaintere-
sowaniach;

q uaktywnienie dzia³alno�ci kó³ naukowych na wydziale
oraz zorganizowanie cyklicznego sympozjum (ewentual-
nie konferencji) studentów i m³odych pracowników na-
uki o zasiêgu pozauczelnianym;

q uaktywnienie roli samorz¹du wydzia³owego i jego szero-
ko rozumianego wp³ywu na funkcjonowanie wydzia³u.

Konkluduj¹c, chcia³bym, aby na wydziale praca, naucza-
nie i uczenie by³o przyjemno�ci¹, aby mo¿na by³o zadowala-
j¹co zarobiæ. Chcia³bym, aby studenci byli dumni, ¿e studiu-
j¹ na naszym wydziale, a po studiach mogli z powodzeniem
konkurowaæ na rynku pracy.

n Dziekan WEiA zg³osi³ nastêpuj¹ce kandydatury na pro-
dziekanów:

� prof. dr hab. in¿. Krystyna Macek-Kamiñska � pro-
dziekan ds. studenckich
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� prof. dr hab. in¿. Józef Kêdzia � prodziekan ds. nauki
� dr in¿. Karol Grandek � prodziekan ds. organizacyj-

nych (jest to propozycja warunkowa do chwili uprawo-
mocnienia siê Statutu Politechniki Opolskiej).

Wybory prodziekanów odbêd¹ siê 17 czerwca 1999 r.

n Prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Kabza zosta³ cz³onkiem KO-
MITETU METROLOGII I APARATURY NAUKOWEJ POL-
SKIEJ AKADEMII NAUK w kadencji 1999�2002, a tak¿e
na wniosek przewodnicz¹cego Zespo³u Elektrotechniki, Ener-
getyki i Metrologii (T-10) powo³any zosta³ do sk³adu Sekcji
MIERNICTWA INTERDYSCYPLINARNEGO (T10C) pod-
czas trwania XVII konkursów projektów badawczych.

Serdecznie gratulujemy!

n Prof. Jerzy Skubis w ramach zajêæ z materia³oznawstwa i
teorii wysokich napiêæ co roku organizuje wycieczki studen-
tów kierunku elektrotechnika, specjalno�ci: elektroenergety-
ka do Elektrowni OPOLE S.A.

Tegoroczna wycieczka mia³a charakter dwuetapowy.
Pierwszy etap mia³ na celu zapoznanie ze strategicznym po-
³o¿eniem Elektrowni Opole S.A. w systemie elektroenerge-
tycznym kraju oraz jego rol¹ i znaczeniem. Zosta³y w nim
przedstawione spo³eczne aspekty budowy i eksploatacji elek-
trowni. Poruszono tak¿e aspekt celowo�ci instalowania w elek-
trowni bloków energetycznych nr 5 i 6 na parametry nad-
krystaliczne. Jednak¿e najwiêcej uwagi po�wiêcono zagad-
nieniom ochrony �rodowiska, które s¹ obecnie integraln¹ czê-
�ci¹ technologii wytwarzania energii elektrycznej. W etapie

tym przedstawiono (w oparciu o makietê i tablicê �wietln¹)
ca³y proces technologiczny.

Etap drugi to zwiedzanie najwa¿niejszych obiektów elek-
trowni.

Studenci IV roku studiów dziennych, bior¹cy udzia³ w
wycieczce, pragn¹ podziêkowaæ Dyrekcji Elektrowni Opole
S.A., a w szczególno�ci osobom, które w interesuj¹cy spo-
sób w przeci¹gu kilku godzin przedstawi³y im najistotniejsze
kwestie, dotycz¹ce spraw obecnych, jak i przysz³ych planów
zwiedzanej elektrowni.

n 21 maja br. odby³o siê na WEiA spotkanie absolwen-
tów Wydzia³u Elektrycznego 1973/94. Absolwenci spo-
tkali siê z dziekanem wydzia³u, a tak¿e mieli mo¿liwo�æ
zwiedzania laboratoriów, mieszcz¹cych siê w budynku
przy ul. Sosnkowskiego.

Dla samych absolwentów okazja, jak¹ stworzy³a rocznica
ukoñczenia studiów 25 lat temu, by³a pierwsz¹ od lat, aby siê
spotkaæ. Co niektórzy mieli k³opoty z rozpoznaniem kole-
gów, (ale tylko kolegów), z rozpoznaniem kole¿anek nie by³o
¿adnych trudno�ci.

Ca³y zjazd min¹³ w mi³ej atmosferze wspomnieñ, �miechu
i ¿artów, a tak¿e stworzy³ okazjê do odnowienia kontaktów
towarzyskich. Koñcz¹c spotkanie zjazdowe, jego uczestnicy
obiecywali sobie powtarzaæ takie spotkania czê�ciej � czego
im ¿yczymy.

Uczestnicy spotkania kole¿eñskiego pragn¹ podziêkowaæ
Komitetowi Organizacyjnemu za przygotowanie ww. imprezy.
My dziêkujemy im za to, ¿e wykazali inicjatywê i ¿e siê im
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uda³o. Zdajemy sobie sprawê z tego, ile wk³adu pracy, ile
swojego wolnego czasu i chêci oraz dobrej woli trzeba w³o-
¿yæ w przygotowanie takiej imprezy. Komitetowi Organiza-
cyjnego Uczelnianego Zjazdu Absolwentów w dniu 25 czerw-

ca br. ¿yczymy, aby jego uczestnicy tak¿e docenili ich pracê,
zwi¹zan¹ z przygotowaniem zjazdu i stworzeniem mi³ej at-
mosfery.

Jolanta Ukarma

POLITECHNIKA OPOLSKA
:<'=,$à (/(.7527(&+1,., , $8720$7<.,

RJáDV]D QDEyU QD
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6<67(0<�%$=�'$1<&+
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� analizy i modelowania systemów informatycznych z wykorzystaniem technik obiektowych
i strukturalnych (w tym analiza systemowa),

� projektowania baz danych skupionych i rozproszonych,
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WinNT),
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Tel./Fax (0 77) 458 04 75
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Plan studiów:
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2. M
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5. sieci komputerowe lokalne
i UR]OHJáH

2 2 1
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DOKTORAT POLSKO-FRANCUSKI

W obecnej erze globalizacji nale¿y liczyæ siê z mo¿liwo-
�ciami lub konieczno�ci¹ zagranicznych wyjazdów, np. ce-
lem nawi¹zywania kontaktów, podejmowania pracy, czy te¿
kontynuacji studiów. Aby to zrealizowaæ, nale¿y spe³niaæ pod-
stawowe warunki: wykazaæ siê dobr¹ znajomo�ci¹ jêzyków
obcych, spor¹ inicjatyw¹ i siln¹ wol¹. Wielu studentów ko-
rzysta z zagranicznych ofert wakacyjnego wypoczynku. A
gdyby tak po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym i jeden dzieñ
cudownego pla¿owania zamieniæ na dokonanie rozeznania w
pobliskich o�rodkach naukowych i przy okazji zgromadziæ
materia³y do pracy dyplomowej, a mo¿e nawet nawi¹zaæ kon-
takt z jakim� wydzia³em. Nierealne? A jednak ...

Z pewno�ci¹ dla ka¿dego praca magisterska oznacza po-
wa¿ne do�wiadczenie, które daje mnóstwo satysfakcji, gdy¿
prowadzi do uzyskania zaszczytnego tytu³u zawodowego.
Sama praca, jak i kilka lat studiów, upadki i wzloty, stale
podwy¿szana poprzeczka, ale tak¿e i doceniane w koñcu osi¹-
gniêcia wyrabiaj¹ charakter, dodaj¹ wiary w siebie, a czasem
pozostawiaj¹ niedosyt wra¿eñ i nieodpart¹ chêæ dalszego zg³ê-
biania wiedzy.

W mojej pracy magisterskiej bardzo chcia³am wyko-
rzystaæ, a zarazem pog³êbiæ wiedzê w kierunku technicz-
nym z jêzyka francuskiego. Dlatego wspólnie z moim pro-
motorem, profesorem Jerzym Skubisem, wybrali�my cie-
kawy temat, który mi to umo¿liwi³. Dotyczy³ on badañ
prowadzonych we Francji, kraju o du¿ych osi¹gniêciach
technicznych. Aby zgromadziæ materia³y, uda³am siê do
�róde³. Krótki prywatny pobyt we Francji okaza³ siê po-
cz¹tkiem sukcesów, a zawdziêczam to misji, jak¹ mia³am
wykonaæ z polecenia mojego promotora.

Profesor Jerzy Skubis jest autorem, wykorzystywanej
w pomiarach wy³adowañ niezupe³nych, metody emisji aku-
stycznej i zleci³ mi odszukanie odpowiednika jego ksi¹¿ki
we Francji. Intensywne i uparte poszukiwania, krok po
kroku, wprowadzi³y mnie w �rodowisko naukowe, gdzie
spotka³am siê z ogromn¹ przyja�ni¹ i pomoc¹. Otrzyma-
³am odpowiedzi na wiele pytañ, dotycz¹cych tematu mo-
jej pracy, a do domu wróci³am z du¿¹ ilo�ci¹ materia³ów
oraz z propozycj¹ wspó³pracy.

Ogromna mobilizacja do napisania pracy magisterskiej ze
strony mojego promotora pozwoli³a mi na szybkie ukoñcze-
nie studiów i pozostawi³a czas na zgromadzenie niezbêdnych
dokumentów oraz przygotowanie siê do wziêcia udzia³u w
konkursie o przyznanie stypendium doktoranckiego en cotu-
telle Rz¹du Francji, organizowanym przez Ambasadê Fran-
cusk¹ w Warszawie oraz do rozmowy kwalifikacyjnej w spra-
wie przyznania stypendium i przyjêcia na studia doktoranc-
kie w Politechnice Wroc³awskiej.

Istot¹ cotutelle jest bowiem wspó³praca z dwoma promo-
torami, na uczelni polskiej i francuskiej, a w rezultacie otrzy-
manie stopnia doktora w Polsce i we Francji (studia trwaj¹ 3
lata, doktorant przebywa na przemian 6 miesiêcy w Polsce i 6
miesiêcy we Francji). W przygotowaniach pomog³y mi ogrom-
ne zasoby czytelni Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Opolskiej (ilo�æ literatury na wybrane tematy jest
imponuj¹ca) oraz wielka ¿yczliwo�æ profesorów, z któr¹ spo-
tka³am siê na ka¿dym kroku.

Rozmowy kwalifikacyjne zakoñczy³y siê pomy�lnie.
Uzyska³am trzyletnie stypendium doktoranckie. Przede
mn¹ nowe wyzwanie, ale i nowe si³y, bo przekona³am siê,
¿e chcieæ to móc.

Sabina Or³owska, absolwentka WEiA

Wydzia³ Mechaniczny
n W dniach 9�10.04.br. prof. W. Si³ka uczestniczy³ w semi-
narium Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji w Ko-
nopnicy, gdzie wyg³osi³ referat pt.: Energetyczne aspekty ru-
chu samochodu.

n W dniach 14�15.05.br. w Rejviz (Czechy) odby³o siê se-
minarium Katedry Urz¹dzeñ dla Przemys³u Spo¿ywczego i
Ochrony �rodowiska. W seminarium, obok pracowników
katedry, brali równie¿ udzia³ pracownicy naukowo-dydaktycz-
ni Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnicy seminarium wyg³o-
sili szereg ciekawych referatów, w których zastanawiali siê
nad nowymi rozwi¹zaniami dla przemys³u, przed którym sto-
j¹ powa¿ne zadania odpowiadaj¹ce wymogom ekorozwoju.

Oto kilka z wyg³oszonych referatów:
� dr in¿. A. Knapik � Mieszanie materia³ów ziarnistych

w mieszalniku bêbnowym � model Markowa z czasem
ci¹g³ym,

� mgr in¿. V. Brygider � Proces mieszania zawiesin cia-
³a sta³ego w cieczy,

� dr in¿. H. Komsta � Metody podwy¿szenia stabilno�ci
ciek³ych uk³adów niejednorodnych,

� dr hab. in¿. M. Opielak � Optymalizacja procesu roz-
drabniania w przemy�le rolno-spo¿ywczym,

� mgr in¿. A. Rak � Hydrauliczny model sieci wodoci¹-
gowej miasta Opola � badania wspó³czynnika oporu hy-
draulicznego,

� dr J. Farbiszewska-Bajer, dr T. Farbiszewska � Bio-
propagacja a bioprzedmuchiwanie gruntów ska¿onych
substancjami ropopochodnymi,

� doc. dr in¿. L. Nowakowski � Etanol � alternatywne
paliwo,

� mgr in¿. P. Ratuszny � Korozja i erozja w oczyszczalni
�cieków.

Maria Mazur

n Prof. W³odzimierz Kotowski przebywa³ w dniach 6-29.05.
br. w Fachhochschule Wûrzburg - Schweinfurt - Aschaffen-
burg (w filii w Schweinfurcie) na zaproszenie tamtejszego
rektora, by wzi¹æ udzia³ w pracach badawczych na temat bez-
po�redniego wtrysku benzyny do cylindrów silnika z zawo-
rem (czê�ciowym) spalin - badania prowadzono na zlecenie
koncernu BMW. By³ to wyj¹tkowo trudny temat, ale dziêki
dostêpowi do czê�ci silnikowych Diesla mo¿na by³o wykony-
waæ równolegle kilka zadañ. Jak mówi prof. W. Kotowski,
uzyskane wyniki okaza³y siê na tyle ciekawe, a koszta reali-
zacji zyskowne dla uczelni, ¿e po sporz¹dzeniu szczegó³owe-
go raportu z badañ, zorganizowano konferencjê prasow¹.
Uczelnia nie prowadzi³a dot¹d badañ o takiej tematyce, wiêc
liczy na to, ¿e informacje prasowe wp³yn¹ korzystnie na na-
bór studentów na Wydzia³ Budowy Maszyn. Prof. W. Ko-
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towski wspólnie z niemieckimi partnerami pisze artyku³y na
ten temat do specjalistycznych czasopism, a pierwsze z nich
uka¿¹ siê prawdopodobnie ju¿ w tym roku. Koszty pobytu
profesora pokrywa³a strona niemiecka.

n 2 czerwca Rada Wydzia³u Mechanicznego wybra³a na sta-
nowisko dziekana w kadencji 1999�2002 dr. hab. in¿. Stani-
s³awa Króla, prof. PO.

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy sukcesów!

md

Z cyklu: Ochrona przyrody
Ostatnio coraz czê�ciej mamy do czynienia z organizowaniem

zajêæ dla studentów w �terenie�, tzn. tam, gdzie mo¿na siê bez-
po�rednio, �na ¿ywo�, zapoznaæ z pracuj¹cymi na rzecz ochro-
ny przyrody urz¹dzeniami. To bardzo dobry pomys³; wszak nic
tak nie przemawia do �wiadomo�ci jak co�, co mo¿na zobaczyæ,
dotkn¹æ i wypróbowaæ samemu, jak to �co�� dzia³a.

Prof. K. Sporek dobrze wie, ¿e nawet gdyby wpakowa³ w
tablicê kilogram kredy, to nie wyja�ni³by m³odzie¿y zawi³o�ci
budowy i dzia³ania przyrz¹dów pomiarowych na stacji meteoro-
logicznej tak dobrze, jak móg³ to zrobiæ, bêd¹c z m³odzie¿¹ na
miejscu, na Szrenicy.

Zorganizowa³ wiêc kilkudniow¹ wycieczkê do Karkonoszy, w
czasie której mia³ wiele okazji te¿ i do tego, aby inspirowaæ m³o-
dzie¿ do chêci chronienia tej piêknej przyrody, która siê przed
grup¹ roztacza³a.

Jak wiele mo¿na by³o z tak zorganizowanych zajêæ wynie�æ,
najlepiej oddaje nam relacja uczestników wycieczki. Oto ona:

Wyjazd naukowy IV roku in¿ynierii �rodowiska, profil dyplo-
mowania ochrona powietrza.

Cel: Zapoznanie siê z wyposa¿eniem i badaniami prowadzo-
nymi na stacji meteorologicznej w Szrenicy.

Wyjazd naukowy odby³ siê w dniach 13�15.04.1999 r. Opie-
kunem naszej grupy by³ niezast¹piony prof. dr hab. in¿. K. Spo-
rek � ekspert w dziedzinie meteorologii i klimatologii.

Góry Izerskie (Karkonosze) przywita³y nas piêkn¹ pogod¹,
choæ na szczytach zalega³ jeszcze obfity �nieg. Po dotarciu do
Szklarskiej Porêby i zapoznaniu siê z okolic¹ udali�my siê pod
doln¹ stacjê wyci¹gu krzese³kowego na Szrenicê, sk¹d powêdro-
wali�my ¿ó³tym szlakiem do schroniska �Pod £abskim Szczy-
tem�, gdzie mieli�my zamówione noclegi.

W trakcie wêdrówki prof. K. Sporek opowiada³ nam o po-
wstaniu Rezerwatu Biosfery w Karkonoszach. Dowiedzieli�my
siê, ¿e zosta³ utworzony w roku 1993 decyzj¹ Miêdzynarodowe-
go Komitetu MaB w Pary¿u, dzia³aj¹cego w ramach UNESCO
jako wynik wspólnych polsko-czeskich d¹¿eñ. Obejmuje on swo-
im zasiêgiem dotychczasowy obszar parków narodowych po jed-
nej i drugiej stronie Karkonoszy. Jego powierzchnia wynosi 60,5
tys. ha, z czego 55 tys. ha le¿y na terenie Czech, a 5,5 tys. ha na
terenie Polski.

Nieprzeciêtne walory przyrodnicze, naukowe, edukacyjne i
ekonomiczne Karkonoszy zmuszaj¹ nas do podejmowania wspól-
nych wysi³ków na rzecz wypracowania takich dróg wykorzysty-
wania tych warto�ci, aby pozosta³y w stanie niezniszczonym dla
nastêpnych pokoleñ. Dlatego te¿ w 1996 r. zosta³o podpisane
polsko-czeskie porozumienie w celu realizacji wspólnej polityki
gospodarczej i ochronnej tego regionu.

Jest wiele powodów, dla których utworzono Rezerwat Biosfe-
ry w Karkonoszach: ochrona unikalnych w skali Europy i �wiata
ekosystemów o charakterze naturalnym, rekonstrukcja, prze-
kszta³conych czy te¿ zniszczonych, elementów �rodowiska przy-
rodniczego oraz wypracowanie zasad u¿ytkowania zasobów przy-
rodniczych dla celów rozwoju ekonomicznego spo³eczeñstwa,
zamieszkuj¹cego podnó¿e Karkonoszy.

Drugi dzieñ po�wiêcony by³ zapoznaniu siê z funkcjonowa-
niem stacji meteorologicznej znajduj¹cej siê na Szrenicy.

Po stacji oprowadza³ nas pracownik naukowy Politechniki
Wroc³awskiej. Zakres pomiarów na szrenickiej stacji meteorolo-
gicznej (1332 m n.p.m.) obejmuje g³ównie obserwacje w zakre-
sie opadów i osadów atmosferycznych. Pomiary pH opadu i osa-
du atmosferycznego wykazuj¹, ¿e niemal wszystkie próby mie-
siêczne cechuj¹ siê podwy¿szon¹ kwasowo�ci¹. Najni¿sze wiel-
ko�ci pH stwierdzono w próbach mgielnego osadu atmosferycz-
nego, pobieranych na Szrenicy i Stoku Izerskim. Fakt ten wska-
zuje na negatywny udzia³ osadu atmosferycznego w procesie de-
gradacji �rodowiska przyrodniczego ekosystemów górskich w
Sudetach Zachodnich.

Nastêpnie udali�my siê do ogródka meteorologicznego, w któ-
rym znajduj¹ siê urz¹dzenia do pomiaru temperatury: termograf
oraz termometry maksymalny i minimalny, umieszczone w klat-
ce meteorologicznej; termometry, które mierz¹ temperaturê na
ró¿nych g³êboko�ciach umieszczone s¹ w glebie. Widzieli�my
równie¿: pirometr do pomiaru wilgotno�ci powietrza, ko³nierze
do pomiaru opadów i osadów oraz siateczkê w kszta³cie walca

Uczestnicy wycieczki ▼▼▼▼▼
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do pomiarów szadzi i szronu. Koncentracjê jonów mierzono fo-
tometrem LF204, wska�nik pH pehametrem N�517, a przewod-
nictwo konduktometrem CC�211.

Wieczory mile spêdzali�my przy kominku w towarzystwie
naszego opiekuna, wymieniaj¹c spostrze¿enia, pogl¹dy i reflek-
sje na temat planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego.
Grupa stwierdzi³a, ¿e eliminacja uci¹¿liwego przemys³u oraz
ochrona zasobów przyrodniczych wp³ywa na bardziej zdrowe �ro-
dowisko dla mieszkañców, jest ono tak¿e magnesem, przyci¹ga-
j¹cym wielu turystów. Lokalna spo³eczno�æ mo¿e przez to osi¹-
gn¹æ sta³¹ ekonomiê poprzez rozwój ekoagroturystyki, a us³ugi
turystyczne wytworz¹ dodatkowe miejsca pracy.

Wycieczka utrwali³a nam wiadomo�ci zdobyte podczas wy-
k³adów z meteorologii i klimatologii. Mimo szalej¹cej zamieci

mieli�my mo¿liwo�æ bezpo�redniego kontaktu ze wszystkimi
przyrz¹dami pomiarowymi. Po raz kolejny potwierdzi³a siê teo-
ria, ¿e najbardziej niezawodnymi przyrz¹dami s¹ stare, proste w
obs³udze i budowie przyrz¹dy, poniewa¿ bardzo czêsto elektro-
nika w skrajnych warunkach klimatycznych zawodzi.

Podsumowuj¹c, na podstawie badañ Karkonoszy mo¿na
stworzyæ szerok¹ baz¹ danych, pomocn¹ przy stawianiu hi-
potez i przeprowadzaniu do�wiadczeñ. Ponadto w Karkono-
szach znajduje siê wiele powierzchni badawczych i monito-
ringowych, na których mo¿na obserwowaæ d³ugo- i krótko-
trwa³e fluktuacje, powodowane przyczynami klimatycznymi,
biotycznymi i antropogenicznymi.

Uczestnicy
opr. Maria Mazur

Przyst¹pienie naszego kraju do Unii Europejskiej wi¹¿e siê z
konieczno�ci¹ rozwi¹zania wielu problemów z dziedziny ochro-
ny �rodowiska. Do tego trzeba tak¿e spo³eczeñstwa, które podej-
mowa³oby siê uczestniczenia w realizacji zadañ ochrony �rodo-
wiska i akceptowa³oby poczynania na rzecz tej ochrony. Nieste-
ty, jak wynika z raportu T. Burgera z Instytutu Badañ na rzecz
Ekorozwoju oraz z badañ CBOS-u, stan �wiadomo�ci ekologicz-
nej Polaków jest niski, jedynie w du¿ych miastach, w�ród ludzi
z wy¿szym wykszta³ceniem tworz¹ siê grupy o postawie proeko-
logicznej. �wiadomo�æ ekologiczna jest czê�ci¹ �wiadomo�ci
spo³ecznej. Jest to stan wiedzy, pogl¹dów i wyobra¿eñ ludzi o
roli �rodowiska w ¿yciu cz³owieka, jego antropogennym obci¹-
¿eniu, stopniu wyeksploatowania, zagro¿enia i ochrony, w tym
tak¿e stan wiedzy o sposobie, instrumentach sterowania u¿ytko-
waniem i ochron¹ �rodowiska.

Dyskusja nad zagadnieniami �rodowiska na seminarium z
przedmiotu ochrona �rodowiska, prowadzonego przez dr Kry-
stynê S³odczyk na III roku elektrotechniki sk³oni³a mnie do za-
interesowania siê szerzej problemem �wiadomo�ci ekologicznej
w�ród nas, studentów. Przecie¿ to my bêdziemy rozwi¹zywaæ
problemy sozologii jako przysz³a kadra in¿ynieryjno- technicz-
na. Badania przeprowadzi³am na grupie studentów III roku elek-
trotechniki Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Opolskiej w marcu 1999 roku, wykorzystuj¹c kwestionariusz
ankiety Centrum Badania Opinii Spo³ecznej.

Stan �rodowiska sta³ siê jednym z najwa¿niejszych problemów.
Maj¹ tego �wiadomo�æ ankietowani. 85 % ankietowanych wy-
mieni³o zatruwanie �rodowiska jako najwiêksze zagro¿enie w
Polsce, 55% wymieni³o choroby nowotworowe i AIDS, 35% an-
kietowanych w du¿ym i �rednim stopniu jest zaniepokojona sta-
nem �rodowiska w Polsce. Na pytanie, dlaczego nale¿y dbaæ o
czysto�æ �rodowiska, odpowiadano:

- dla ¿ycia naszego i dalszych pokoleñ,
- czyste �rodowisko to zdrowe ¿ycie,
- nie ma innego wyj�cia, aby przetrwaæ.
Zdaniem respondentów, z ochron¹ �rodowiska jest w tej chwili

lepiej ni¿ trzy, cztery lata temu. Jest o tym przekonanych 55 %
studentów. Ich zdaniem poprawa jako�ci �rodowiska zale¿y: po
pierwsze: od uznania przez nasze spo³eczeñstwo problemów
ochrony �rodowiska za wa¿ne (70%), po drugie: od zaostrzenia
kontroli i skuteczniejszego egzekwowania istniej¹cego prawa.

Niestety Sejm i rz¹d uznano za najmniej skuteczne w obecnym
czasie instytucje w dziedzinie ochrony �rodowiska (odpowiednio

65 i 55 % wypowiedzi). Studenci ustalili nastêpuj¹c¹ hierarchiê
instytucji, zobowi¹zanych do dzia³ania na rzecz poprawy �rodowi-
ska w miejscowo�ciach: w³adze lokalne gminy (60%), w³adze wo-
jewódzkie, wojewoda (40% ), mieszkañcy miejscowo�ci oraz gmi-
ny w ramach akcji spo³ecznych (35%), w³adze centralne, rz¹d
(20%), dyrekcje przedsiêbiorstw z terenu gminy (5%).

Ankietowani krytycznie oceniaj¹ stan �rodowiska w swojej
miejscowo�ci. 60 % uwa¿a , ¿e mieszka na terenie o szczególnie
zatrutym �rodowisku. Respondenci uwa¿aj¹, ¿e skuteczne dzia-
³anie w³adz lokalnych na rzecz poprawy stanu �rodowiska zale¿y
przede wszystkim od uznania przez samych mieszkañców tych
spraw za wa¿ne (50%),w dalszej kolejno�ci od uznania przez
w³adze czystego �rodowiska za priorytet (30% ) oraz od zwiêk-
szenia mo¿liwo�ci finansowych w³adz lokalnych (20%).

Kolejne pytanie dotyczy³o spo³ecznej gotowo�ci do pracy na
rzecz ochrony �rodowiska. O istnieniu lokalnych, ekologicznych
organizacji spo³ecznych s³ysza³o 30%, ogólnokrajowych 45%, a
miêdzynarodowych 65% respondentów. Wiarygodno�æ tych wy-
powiedzi weryfikowa³o pytanie o nazwê organizacji, o której stu-
dent s³ysza³. Potrafi³o j¹ podaæ od 40 do 50 % ankietowanych,
mniej wiêcej tyle samo osób s³ysza³o o konkretnych dzia³aniach
tych organizacji .Osoby najlepiej zorientowane, to znaczy te, które
potrafi³y podaæ nazwê i dzia³ania organizacji, raczej nisko oceni-
³y skuteczno�æ prac organizacji lokalnych. W przypadku organi-
zacji ogólnokrajowych tylko 15% studentów ocenia skuteczno�æ
ich jako dobr¹.

Bardzo ciekawe s¹ odpowiedzi dotycz¹ce oczekiwañ respon-
dentów w stosunku do organizacji ekologicznych. Grupa poin-
formowanych oczekuje w 40 % bezpo�rednich dzia³añ organiza-
cji lokalnych i w 30 % pracy nad podniesieniem �wiadomo�ci
ekologicznej spo³eczeñstwa. Inaczej wygl¹daj¹ te zale¿no�ci w
przypadku organizacji ogólnokrajowych. 45 % oczekuje pracy
nad �wiadomo�ci¹ i 40 % pragnie dzia³añ bezpo�rednich ze stro-
ny organizacji. Najczê�ciej wymienianymi, a wiêc i znanymi
przez studentów stowarzyszeniami, s¹: Liga Ochrony Przyrody,
Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej,
Polska Partia Zielonych, Klub Ekologiczny. Z organizacji miê-
dzynarodowych znaczna wiêkszo�æ wymieni³a Greenpeace.
W�ród dzia³añ polskich organizacji ekologicznych wymieniano
najczê�ciej budowê oczyszczalni �cieków, budowê kanalizacji,
segregacjê i utylizacjê odpadów. Organizacje miêdzynarodowe,
wed³ug respondentów, walcz¹ z dziur¹ ozonow¹, wycinaniem la-
sów tropikalnych i budow¹ elektrowni j¹drowych.

O �wiadomo�ci ekologicznej studentów elektrotechniki
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Dowód na bardzo umiarkowany optymizm znajdujemy w od-
powiedziach na pytanie o odsetek cz³onków za³ogi przedsiêbior-
stwa, którzy zaprotestowaliby przeciwko zamkniêciu zak³adu ze
wzglêdów ekologicznych. Zdaniem respondentów protestowa³o-
by 90 % za³ogi, 10 % zatrudnionych w zak³adzie uzna³aby racje
ekologiczne, 45 % studentów uwa¿a, ¿e Polskê staæ na jednocze-
sne nak³ady rozbudowuj¹ce przemys³ i na ochronê �rodowiska.
Natomiast 40% twierdzi, ¿e w tej chwili w Polsce powinno siê
chroniæ �rodowisko naturalne, nawet ograniczaj¹c produkcjê prze-
mys³ow¹, 10 % ankietowanych uwa¿a ,¿e �nie staæ nas na nic�.

Zdecydowana wiêkszo�æ jest przekonana o konieczno�ci eduka-
cji ekologicznej, 70% domaga siê jej ju¿ w szkole podstawowej.

Przyszed³ czas, aby oceniæ, jak studenci elektrotechniki wi-
dz¹ w³asn¹ rolê w dzia³aniach na rzecz ochrony �rodowiska. 7%
respondentów uwa¿a, ¿e sami mog¹ wiele zrobiæ dla poprawy
stanu �rodowiska w swojej okolicy. Jednak spo�ród tych osób,
które sk³adaj¹ deklaracje tylko 40% robi co� rzeczywi�cie. Zde-
cydowanie chêtniej ankietowani podejmuj¹ dzia³ania zmniejsza-
j¹ce zagro¿enie w³asnego zdrowia wskutek zanieczyszczenia �ro-
dowiska (zak³adaj¹ filtry do wody, pij¹ wodê oligoceñsk¹, staraj¹
siê je�æ zdrow¹ ¿ywno�æ). Czyni tak 65% studentów. Natomiast
zadziwiaj¹cy jest procent, bo a¿ 90, osób deklaruj¹cych chêæ se-
gregowania �mieci i odpadów.

W czasie zakupów, maj¹c do wyboru produkt tañszy, chocia¿
szkodliwy dla �rodowiska oraz dro¿szy, ale nieszkodliwy dla �ro-
dowiska , 70 % respondentów wybra³aby produkt dro¿szy. Nato-
miast 60 % przyznaje siê do wyboru produktu w opakowaniu wy-
godnym dla u¿ytkownika (np. w lekkiej butelce plastikowej), a nie
kupowaniu produktu w niewygodnym, ale podlegaj¹cym recyklin-
gowi opakowaniu (np. w szklanej butelce).Tylko dla 5 % ankieto-
wanych fakt, ¿e produkt jest szkodliwy dla �rodowiska nie ma zna-
czenia. 80% studentów zna i potrafi rozpoznaæ znaki, okre�laj¹ce
jego nieszkodliwo�æ dla otoczenia, czyli tzw. ekolabelle.

A oto lista zagro¿eñ ekologicznych na podstawie wypowiedzi
studentów elektrotechniki: wycinanie lasów tropikalnych (70%),
efekt cieplarniany (50%), zanieczyszczenie powietrza (45%), za-
nieczyszczenie wód (35%), dziura ozonowa (25%), wyczerpywa-
nie siê surowców (20%) i kwa�ne deszcze (5%). Ka¿da osoba mo-
g³a podaæ 3 zagro¿enia. Tak wiêc respondenci boj¹ siê przede
wszystkim zagro¿eñ �wiatowych, co niew¹tpliwie jest zas³ug¹ wpro-
wadzenia tych zagro¿eñ w obieg spo³eczny przez prasê i telewizjê.

Ostatnie pytanie dotyczy³o gotowo�ci finansowej partycypacji
w ochronie �rodowiska. 30% badanych wykazuje deklaracjê sys-
tematycznych wp³at, przeznaczonych na ochronê �rodowiska.
Warto�æ tych wp³at nie mog³aby przekraczaæ 20 z³.

Studentów elektrotechniki mo¿na okre�liæ jako grupê proeko-
logiczn¹. Znaczy to, ¿e wiedza ekologiczna jest stosunkowo do-
brze upowszechniana i pog³êbiana w toku nauczania. O proeko-
logicznych postawach studentów �wiadczy przede wszystkim
uznanie zatrucia �rodowiska za jedno z najwiêkszych zagro¿eñ
cywilizacyjnych, zaniepokojenie w du¿ym stopniu stanem �rodo-
wiska naturalnego w Polsce i uznanie, ¿e warto zakazaæ produk-
cji uci¹¿liwej lub zamkn¹æ zak³ad, nawet kosztem wzrostu bez-
robocia w naszym kraju. Studenci s¹ zdania, ¿e istotnym warun-
kiem poprawy naszej sytuacji ekologiczno- ekonomicznej mo¿e
siê staæ znajomo�æ wiedzy o �rodowisku oraz skutkach niew³a-
�ciwego wkraczania w ³ad przyrody. Te fakty s¹ bardzo pozy-
tywne, bo tylko cz³owiek �wiadomy istniej¹cego zagro¿enia, ro-
zumiej¹cy zasady funkcjonowania przyrody i ten, który zna swo-
je w niej miejsce, mo¿e przedsiêwzi¹æ odpowiednie kroki ku
ochronie �rodowiska.

Patrycja Samek

Oficyna wydawnicza naby³a risograf

Zapowied� z ostatniej chwili zamieszczona w majowym nu-
merze WU sta³a siê faktem. 25 maja w pomieszczeniach Oficyny
Wydawniczej zainstalowano risograf. Ma³o tego � majowy nu-
mer gazety (bez ok³adki) wydrukowany zosta³ ju¿ na risografie.
Jak dzia³a powielacz cyfrowy zobaczyæ mo¿na by³o na jednym ze
stoisk, w czasie odbywaj¹cych siê w ubieg³ym miesi¹cu, w bu-
dynku Wydzia³u Budownictwa targach innowacji i technologii,
gdzie na prezentowanym urz¹dzeniu drukowano �na gor¹co� ga-
zetê targow¹. Dostawc¹ powielacza (wy³onionym w drodze prze-
targu) jest dzia³aj¹ca w porozumieniu z RISO Poland firma CE-
DARTEX z Opola. Sam RISOGRAPH to model GR 3770 o roz-
dzielczo�ci druku i skanowania 600 × 600 dpi i prêdko�ci wy-
druku w formacie A3 do 120 kopii na minutê, wyposa¿ony jest
w ZOOM w zakresie 50�200% z mo¿liwo�ci¹ skalowania co 1
%, urz¹dzenie ma polski panel sterowania. Druk odbywa siê w
kolorze czarnym, choæ istnieje mo¿liwo�æ wymiany bêbna z po-
jemnikiem na farbê w innym kolorze, co wymaga jednak pew-
nych nak³adów finansowych. Wraz z powielaczem zakupione zo-
sta³o ³¹cze komputerowe, dziêki czemu urz¹dzenie wspó³pracuje
z komputerem.

O tym jak drukowanie w nowej technologii odbije siê na kosz-
tach przekonaæ mo¿na bêdzie siê ju¿ wkrótce, kiedy wydane zo-
stan¹ kolejne prace, a co za tym idzie - nowe kalkulacje.

Krystyna Duda

Mistrzostwa politechnik w judo kobiet
Organizator Akademicki Zwi¹zek Sportowy Klub Uczelniany

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Politechnikê Opolsk¹ reprezentowa³y:
1. Monika �wi¹tkiewicz � IV WFiF
2. Katarzyna �wi¹tkiewicz - IV WFiF
3. Magdalena Pokorczak � I WFiF
4. Dorota Harmo � I WFiF
dnia 16 maja zdoby³y I MIEJSCE

Mistrzostwa szkó³ wy¿szych w siatkówce pla¿owej
mê¿czyzn w kategorii politechnik

Organizator AZS Politechniki �l¹skiej Gliwice
w dniach 28-30.05.1999 r., udzia³ bra³o 14 politechnik
studenci Politechniki Opolskiej
1. Grzegorz Boroñ
2. Marcin Dybka
3. Pawe³ Ciemny
trener: mgr Pawe³ Czerepok
zajêli III MIEJSCE

W siatkówce pla¿owej kobiet
w kategorii politechnik
studentki Politechniki Opolskiej
1. Dorota Borzucka
2. Ewa Komorowska
3. Marta Sawicz
trener: mgr Bo¿ena Baniak
zajê³y V MIEJSCE

Ze sportowym pozdrowieniem Maria Trebel
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Ko³a naukowe

W dniach 7-9 czerwca br. w Jarno³tówku odby³o siê, zorganizowane
przez Studenckie Ko³o Naukowe �Skruber�, seminarium naukowe nt. No-
woczesnych technologii w in¿ynierii procesowej, w którym studenci IV i V
roku profilu dyplomowania procesy i aparaty przemys³owe mieli przyjem-
no�æ uczestniczyæ. Seminarium odby³o siê w obecno�ci pracowników Kate-
dry In¿ynierii Procesowej, w�ród których byli: prof. dr hab. in¿. Leon Tro-
niewski, dr hab. in¿. Stanis³aw Witczak, prof. PO, dr in¿. Gabriel Filip-
czak, dr in¿. Jerzy Hapanowicz oraz z udzia³em asystentów i doktorantów
z Katedry In¿ynierii Procesowej.

Podczas pierwszego dnia, a zarazem I etapu seminarium, sze�ciu kole-
gów z V roku przedstawi³o referaty, zwi¹zane z wykonywanymi przez sie-
bie pracami dyplomowymi, a mianowicie:

1. Krystian Czernek � Metody obliczeniowe procesów cieplno-przep³y-
wowych w strudze trójfazowej gaz-ciecz-ciecz;

2. Krzysztof Pers � Opory miejscowe przy przep³ywie dwufazowym gaz-
ciecz;

3. Andrzej Konicki � Analiza metod opisuj¹cych hydraulikê przep³ywu
dwufazowego gaz-ciecz;

4. Mariusz Kaflowski � Ocena efektywno�ci procesów cieplnych zacho-
dz¹cych w strudze dwufazowej gaz-ciecz;

5. Artur Podawca � Badanie wymiany ciep³a rur o¿ebrowanych;
6. Krzysztof Dawid � Wp³yw wybranych parametrów na proces odsiar-

czania spalin.
Jednocze�nie, koledzy-dyplomanci z V roku podzielili siê swoimi spo-

strze¿eniami na temat prowadzonych przez siebie badañ oraz odpowiadali
na pytania � niekiedy trudne, wiêc nie obywa³o siê bez pomocy pracowni-
ków Katedry In¿ynierii Procesowej - interesuj¹ce uczestników seminarium,
a dotycz¹ce na ogó³ zakresu, sposobu realizacji, rezultatów bêd¹cych na
ukoñczeniu prac dyplomowych.

Kolejnym punktem seminarium by³o uroczyste wrêczenie przez prof.
Leona Troniewskiego tematów prac dyplomowych kolegom z IV roku, stu-
diuj¹cym na profilu procesy i aparaty przemys³owe przy Katedrze In¿ynierii
Procesowej.

Tematy prac dyplomowych otrzymali:
1. Robert Jañczak � Badanie i analiza miejscowych oporów przep³ywu

mieszaniny dwufazowej gaz � ciecz;
2. Robert Jania � Projekt i budowa pieca do spalania wêgla;
3. Andrzej Zacharczuk � Analiza metod wyznaczania powierzchni kon-

taktu faz w ciek³ych uk³adach dyspersyjnych;
4. Marek Tomeczek � Ocena procesu wrzenia ciek³ej mieszaniny nie-

jednorodnej;
5. S³awomir Trawiñski � Analiza w³a�ciwo�ci fizykochemicznych cie-

k³ych mieszanin;
6. S³awomir Grodecki � Analiza metod oceny zakresów wystêpowania

struktur przep³ywu dwufazowego gaz � ciecz;
7. Adam ̄ abski � Badanie hydrauliki przep³ywu trójfazowego gaz-ciecz-

ciecz.
Obdarowani wyrazili rado�æ z przynale¿nego im zaszczytu i obiecali

ukoñczyæ studia w terminie.
Nastêpnego dnia seminarium przybra³o nieco inny charakter, gdy¿ wszy-

scy uczestniczyli w wycieczce fakultatywnej do Zak³adów Armatury Prze-
mys³owej w G³ucho³azach. Mieli�my tu okazjê zobaczyæ siê �na w³asne
oczy� produkcjê rozmaitych elementów (czyt. zaworów) do przemys³owych
instalacji technologicznych. Wielu uczestników wycieczki wnikliwie przy-
gl¹da³o siê maszynom, które z ogromn¹ precyzj¹ obrabia³y kawa³ek meta-
lu, by potem stworzyæ niewielki �grzybek� zaworowy. Niejeden kolega,
zdobyt¹ na uczelni wiedzê na temat wytwarzania armatury przemys³owej,
móg³ zweryfikowaæ z tym, co zobaczy³ w tym niepozornym zak³adzie.

W godzinach wieczornych, mimo nie najlepszej pogody, uczestnicy se-
minarium uraczyli siê pieczon¹ kie³bask¹ wprost z ogniska, przy�piewuj¹c
sobie patriotyczne piosenki przy �jasnym z Konradowa�.

Ostatniego dnia, a by³ to ju¿ trzeci dzieñ naszego pobytu w Górach
Opawskich, odby³ siê II etap seminarium naukowego, na którym kolejni
koledzy przedstawili referaty, zwi¹zane z wykonywanymi przez siebie pra-
cami dyplomowymi. Byli to:

1. Adrian Riedel � Analiza procesu spalania paliw sta³ych;
2. Tomasz Janu� i Maciej Tkaczyk � Wrzenie cieczy niejednorodnych;
3. Rafa³ Czarny � Wp³yw wybranych parametrów wytwarzania emulsji

na jej w³a�ciwo�ci.
Podczas seminarium, któremu ca³y czas przewodniczy³ prof. Leon Tro-

niewski, poruszane by³y tak¿e sprawy, dotycz¹ce struktury szkolnictwa
wy¿szego w Polsce, sposobów i metod nowoczesnego kszta³cenia, zakresu i
programów studiów.

Po oficjalnej-naukowej czê�ci seminarium, przy kawie i innych napojach
orze�wiaj¹cych, poruszone by³y sprawy organizacyjne, dotycz¹ce bezpo-
�rednio KN �SKRUBER�. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem ukoñcze-
nia studiów przez kolegów z aktualnych w³adz ko³a, wybrano nowy Zarz¹d
Ko³a w sk³adzie:

1. prezes � Marek Tomeczek,
2. wiceprezes � S³awomir Trawiñski,
3. sekretarz � Andrzej Zacharczuk.
Zaakceptowano równie¿ ogólny plan pracy KN �SKRUBER� na bie¿¹cy

rok akademicki oraz 1999/00, który zak³ada kontynuowanie programu z
poprzednich lat, a mianowicie: spotkania z pracownikami i przedstawiciela-
mi firm, interesuj¹cych nas z tytu³u kierunku studiów, aparatura procesowa
w praktyce (wycieczki do zak³adów, na targi, seminaria, itp.), pomoc w
zdobywaniu fachowej literatury oraz opracowaniu materia³ów dydaktycz-
nych dla naszych m³odszych kolegów.

W serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, spotêgowanej uroczystym
obiadem, uczestnicy seminarium wrócili bezpiecznie i w dobrych humo-
rach do Opola.

K. Dawid

Wydzia³ I Cywilny S¹du Okrêgowego w Opolu na posiedzeniu niejaw-
nym w dniu 10 maja 1999 roku postanowi³ o wpisaniu do rejestru, a tym
samym powo³a³ do ¿ycia POLSKIE TOWARZYSTWO ZARZ¥DZANIA
PRODUKCJ¥ z siedzib¹ w Opolu.

Siedziba Towarzystwa mie�ci siê w Opolu, przy ul. Katowickiej 65/5,
a terenem (obszarem) dzia³alno�ci jest ca³y obszar Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Ponadto, dla w³a�ciwego realizowania swych celów, stowarzyszenie
mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ poza granicami naszego kraju. Jakkolwiek g³ów-
na siedziba Towarzystwa mie�ci siê w Opolu, w poszczególnych regionach i
miastach uniwersyteckich (w tym w Warszawie) planowane jest utworzenie
oddzia³ów.

Nadrzêdnym celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie ini-
cjatyw postaw i dzia³añ sprzyjaj¹cych podnoszeniu jako�ci zarz¹dzania oraz
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organiza-
cyjnych, które podejmuj¹ takie dzia³ania.

Stowarzyszenie bêdzie realizowa³o swoje cele poprzez:
1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w dzia-

³alno�ci zwi¹zanej z zarz¹dzaniem:
2. wspó³pracê i wzajemn¹ pomoc cz³onków stowarzyszenia;
3. wspó³pracê z osobami i instytucjami w zbieraniu informacji i wy-

miany do�wiadczeñ w dziedzinie zarz¹dzania;
4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczn¹, organizowanie kon-

ferencji naukowych, seminariów oraz szkolenie cz³onków i innych podmio-
tów zainteresowanych dzia³alno�ci¹ stowarzyszenia;

5. inne dzia³ania, sprzyjaj¹ce rozwojowi statutowych celów organizacji;
6. prowadzenie dzia³alno�ci integruj¹cej cz³onków stowarzyszenia po-

przez aktywno�æ kulturaln¹, rekreacyjn¹ i towarzysk¹.
Inicjatorem powo³ania Polskiego Towarzystwa Zarz¹dzania Produkcj¹ jest

prof. dr hab. in¿. Ryszard Knosala, kierownik Katedry In¿ynierii Produk-
cji przy Instytucie Zarz¹dzania Politechniki Opolskiej, a w sk³ad Komitetu
Za³o¿ycielskiego � oprócz prof. R. Knosali weszli: prof. Tadeusz Krupa z
Politechniki Warszawskiej oraz prof. Józef Matuszek z filii Politechniki
£ódzkiej w Bielsku-Bia³ej.

Rafa³ Matwiejczuk
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