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Wywiad z... mmmmmm 

dopiero wtedy będzie można mówić 
o całkowitej decentralizacji. 
Ważnym jest, by przy podejmowaniu 

decyzji, mającej skutki finansowe, brać 
pod uwagę sytuację finansową jednost
ki . Na samym początku prac nad syste
mem, opierając się na doświadczeniach 
innych uczelni, a także uwzględniając 
sytuację w naszej, przyjęliśmy ewolucyj
ny sposób dochodzenia do pełnej decen
tralizacji finansów, a co za tym idzie, 
stopniowe przekazywanie uprawnień kie
rownikom jednostek. Już w roku 1999 
otrzymali oni szereg nowych uprawnień 
w zakresie dysponowania własnymi środ
kami. W następnych latach, w miarę jak 
proces decentralizacji będzie się w 
Uczelni utrwalał, kompetencje kierowni
ków jednostek będą wzrastać. Ale wraz 
ze wzrostem kompetencji wzrasta rów
nież odpowiedzialność kierownika za 
swojąjednostkę. Od wyniku finansowe
go jednostki już częściowo zależą, a w 
przyszłości w znacznie większym stop
niu będą zależeć warunki pracy oraz za
robki pracowników. 

- W styczniu zwykle dobiegają koń
ca rozliczenia finansowe roku ubiegłe
go. Jak można ocenić pod tym wzglę
dem rok 1999 w Politechnice Opol
skiej? 

Rozmawiamy na początku stycznia, 
kiedy jeszcze nie ma pełnego rozliczenia 
roku 1999. Jak wspomniałem wcześniej 
był to drugi rok wdrożenia nowego sys
temu opartego na planach rzeczowo-fi
nansowych jednostek. Z różnych powo
dów plany często odbiegają od rzeczy
wistości, dlatego w ciągu roku powstają 
ich korekty. Mamy w miarę dokładny 
obraz po trzech kwartałach 1999 roku i 
wszystko wskazuje na to, że sytuacja 
Uczelni jako całości nie będzie zła. Nie
co inaczej wyglądają wyniki poszczegól
nych jednostek organizacyjnych. Część z 
nich wejdzie w rok 2000 z nieujemnym 
wynikiem finansowym za ubiegły rok, 
część będzie miała stosunkowo nieduży 
deficyt (po rozdzieleniu wspomnianej 
wyżej rezerwy Rektora). Myślę, że do
kładne wyniki roku ubiegłego będą zna
ne za parę tygodni, gdy zostaną uregulo
wane wszystkie zobowiązania Uczelni 
(m.in. opłaty za energię, wodę, telefony). 
Jednak już teraz mogę powiedzieć (i nie 
jest to tylko moje zdanie), że rok 1999 
uświadomił większości osób odpowie
dzialnych za sprawy Uczelni, że decen

tralizacja finansów jest konieczna. Daje 
przede wszystkim dobry obraz tego, co 
ile kosztuje, w jaki sposób pozyskiwać 
środki na własną działalność i jak je ra
cjonalnie wydawać. Do świadomości 
pracowników dociera również podstawo
wa prawda, że można dzielić różnie tę 
samą ilość pieniędzy, a stąd i wniosek, 
że akceptowany będzie taki podział, któ
ry uwzględnia w maksymalnym stopniu 
udziały poszczególnych jednostek w 
przychodach. Jeszcze jedna kwestia sta
je się oczywista, że jeśli się komuś daje, 
to innym trzeba zabrać, co w scentrali
zowanym systemie zarządzania nie za
wsze jest tak wyraźnie widoczne. 

- Nowy rok, to nowy budżet, który 
jak zwykle jest pewną niewiadomą. 
Jaki będzie budżet naszej Uczelni w 
roku 2000, czy pozwoli na realizację 
wielu zamierzeń i planów? 

Zasadnicza część środków na działal
ność dydaktyczną Uczelni (około 75%) 
pochodzi z dotacji MEN. W tym momen
cie, mimo że Sejm już uchwalił budżet, 
nie znamy kwoty jaka przypadnie naszej 
Uczelni. Podziału na poszczególne 
uczelnie dokonuje MEN na podstawie 
liczby studentów i kadry we wszystkich 
uczelniach podległych ministerstwu. Pod 
koniec października otrzymaliśmy infor
macje o projekcie budżetu na rok 2000 
dla szkolnictwa wyższego, z których wy
nika że nominalny wzrost nakładów na 
szkolnictwo wyższe w stosunku do roku 
1999 wyniesie 9,2%, przy wzroście licz
by studentów o 6,3% i planowanej infla
cji 5,7%. Widać, że w tej części przycho
dów nie należy się w roku bieżącym spo
dziewać dużego realnego wzrostu. Rów
nież druga podstawowa część naszych 
przychodów - opłaty za studia zaoczne 
(około 17% w r. 1999) będzie się kształ
towała na podobnym poziomie (znaczą
ce zwiększenie jest praktycznie niemoż
liwe). To tyle na razie wiadomo po stro
nie przychodów. Jeśli chodzi o wydatki, 
to oprócz inflacji, która zawsze ma 
wpływ na koszty przynajmniej niektó
rych pozycji (energia elektryczna, ciepło, 
telefony, benzyna itp.) wiadomo już, że 
wzrosnąkoszty obsługi zajęć dydaktycz
nych (o ok. 16%) na studiach zaocznych, 
prowadzonych w ramach umowy - zle
cenia ( i być może umowy o dzieło) przez 
naszych pracowników. Wynika to z tego, 
że od 1 stycznia br. od tego typu umów 
będą musiały być odprowadzane składki 

na ZUS. Również Uczelnia będzie mu
siała odprowadzać pewną kwotę na Pań
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych, jeżeli nie będzie zatrud
nionych odpowiedni procent pracowni
ków i przyjętych studentów spośród osób 
niepełnosprawnych. Są to dodatkowe 
koszty, które nie występowały w po
przednich latach. Przymierzamy się 
obecnie do konstrukcji „prowizorium 
budżetowego" na rok 2000 (plan rzeczo
wo- finansowy będzie można opracować, 
gdy znana będzie dotacja MEN), da nam 
to przynajmniej w przybliżeniu obraz sy
tuacji finansowej Uczelni w bieżącym 
roku. Ale już te dane, które przytoczy
łem wyżej wskazują, że prawdopodobnie 
niewiele planów i zamierzeń uda się w 
pełni zrealizować. A potrzeby są duże. 
Wynagrodzenia pracowników Uczelni 
we wszystkich grupach są dużo niższe 
niż mogłyby być, gdyby były na to odpo
wiednie środki. Niektóre nasze obiekty 
budowlane wymagają natychmiasto
wych, kosztownych remontów, również 
baza dydaktyczna w wielu przypadkach 
wymaga dużych nakładów finansowych. 
Oznacza to, że obok starań o pozyskanie 
przychodów, musimy racjonalnie gospo
darować własnymi pieniędzmi. 

- Jak oceniłby Pan Rektor sytuację 
finansową naszej Uczelni w bieżącym 
roku na tle innych uczelni technicz
nych? 

Jak wspomniałem wcześniej nie są 
jeszcze znane dane o liczbie studentów i 
tzw. wysoko kwalifikowanej kadry na
ukowo-dydaktycznej (dr, dr habilitowa
ni, profesorowie z tytułem) w uczelniach 
podległych Ministerstwu Edukacji Naro
dowej. Są to podstawowe parametry, któ
rych warjtości decydują o poziomie finan
sowania konkretnej uczelni. Będą one 
znane po rozdzieleniu budżetu na szkol
nictwo wyższe. Mogę w tym miejscu po
wiedzieć w przybliżeniu jaka była sytu
acja niektórych uczelni w ubiegłych la
tach. Wiadomości te posiadam dzięki 
m.in. licznym spotkaniom i konferen
cjom poświęconym zasadom finansowa
nia uczelni, które są dobrą okazją do wy
miany doświadczeń. Już dwa lata temu 
wszystkie uczelnie techniczne, za wyjąt
kiem jednej, miały wprowadzony zde
centralizowany system zarządzania fi
nansami. Te uczelnie, które jako pierw
sze wprowadziły taki system, osiągają 
już dodatnie wyniki finansowe łącznie z 
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Wywiad z... 
amortyzacją. Oznacza to, że mogą sobie 
pozwolić na wyższe wynagrodzenia i in
westycje dydaktyczne. Niemal wszyscy 
się zgadzają, że dobrze i konsekwentnie 
przeprowadzona decentralizacja wymu
sza na jednostkach organizacyjnych takie 
działania, które ograniczają bądź elimi
nują wydatki zbędne. Racjonalne dzia
łania jednostek uczelni przy obecnym 
poziomie finansowania, to przede 
wszystkim zmniejszanie zatrudnienia 
w grupie pracowników administracyj-
no-technicznych i zatrudnionych na 
tzw. drugich etatach, zmniejszanie 
liczby godzin dydaktycznych poprzez 
l ikwidację niektórych specjalności, 
zwiększanie liczebności grup studenc
kich itp. Nie wszystkie one dobrze słu
żą procesowi dydaktycznemu, ale nie
stety taka jest rzeczywistość. Uczelnie, 
które wcześniej zapoczątkowały te 
działania, a ponadto osiągają duże 
przychody ze studiów zaocznych (pro
wadzą kierunki i specjalności chętnie 
wybierane przez studentów) mają sto
sunkowo dobrą sytuację finansową. 
Znam również przykłady uczelni, 
gdzie m.in. na skutek zbyt dużych w 
stosunku do możliwości finansowych 
podwyżek wynagrodzeń, wystąpiły po
ważne problemy finansowe. 

- Na co liczyć mogą w tym roku stu
denci, czy fundusz pomocy materialnej 
dla studentów zaspokoi oczekiwania 
środowiska? 

Na to pytanie na pewno lepiej ode 
mnie odpowiedziałby prorektor ds. stu
denckich, gdyż fundusz stypendialny jest 
całkowicie odrębną pozycją budżetową. 
Środki z tego funduszu mogą być prze
znaczane jedynie na sprawy bytowe stu
dentów (stypendia, dopłaty do mieszkań, 
posiłków itp.). Ich wielkość ma istotne 
znaczenie dla środowiska studenckiego, 
natomiast nie ma wpływu na wynik finan
sowy uczelni. Z cytowanej wyżej infor
macji o budżecie na rok 2000 wynika, że 
w skali kraju wzrost funduszu stypendial
nego w stosunku do roku 1999 będzie 
procentowo mniejszy niż wzrost liczby 
studentów. Jaka będzie relacja w tym za
kresie w naszej Uczelni, będzie można 
zobaczyć dopiero po dokonaniu przez 
MEN podziału budżetu. 

- Na jakie źródła finansowania po
zabudżetowego może liczyć nasza 
Uczelnia? 

Drugą co do wielkości pozycją w 
przychodach Uczelni stanowią odpłatno
ści za studia zaoczne. Jak wiadomo obec
ny stan w tym zakresie jest niezgodny z 
konstytucją i musi być zmieniony. Jak z 
tego wybrnie ustawodawca, zobaczymy. 
Jest niemal pewne, że w najbliższych la
tach nie należy się spodziewać znaczą
cego wzrostu finansowania uczelni z bu
dżetu państwa. Odcięcie lub ogranicze
nie możliwości dofinansowania z opłat 
studenckich spowoduje znaczący spadek 
przychodów uczelni państwowych, a co 
za tym idzie obniżenie poziomu dydak
tyki. 

Zgodnie z obowiązującym w Uczelni 
systemem ekonomiczno-finansowym, 
wszystkie przychody pozabudżetowe 
uzyskane przez jednostki organizacyjne, 
a także środki otrzymane z KBN (granty, 
badania statutowe, własne) pozostają nie
mal całkowicie do dyspozycji jednostek. 
Powinno to mobilizować pracowników 
do czynienia starań o ich pozyskanie. 
Działania w tym zakresie koordynuje 
prorektor ds. nauki i sądzę że w najbliż
szym czasie przyniesie to wymierne ko
rzyści. Biorąc pod uwagę duży potencjał 
kadrowy Uczelni oraz posiadaną bazę 
laboratoryjną, powinniśmy osiągać więk
sze przychody z usług świadczonych na 
rzecz przemysłu, rozwijać dochodowe 
formy kształcenia (np. studia podyplo
mowe) oraz pozyskiwać środki ze współ
pracy z zagranicą. 

- Proszę wskazać priorytety w poli
tyce finansowej Uczelni. 

Podstawowym zadaniem każdej 
uczelni jest kształcenie studentów. Aby 
kształcić na dobrym poziomie, kadra na
ukowo- dydaktyczna musi prowadzić ba
dania naukowe, a uczelnia musi posiadać 
odpowiednią bazę (sale dydaktyczne, la
boratoria, biblioteka itp.) oraz zespół pra
cowników wspomagających dydaktykę. 
Na wszystko to potrzebne są pieniądze i 
odpowiedni system ich podziału. Można 
zatem powiedzieć, że polityka finansowa 
uczelni nie jest celem działalności, a je
dynie ważnym środkiem umożliwiają
cym jej spełnienie podstawowego obo
wiązku. Jak już wspomniałem wcześniej, 
nie można liczyć w najbliższych latach 
na znaczący wzrost przychodów, szcze
gólnie z budżetu państwa. Ważnym jest, 
aby tymi środkami, które będą do naszej 
dyspozycji gospodarować racjonalnie. 
Zatem podstawowym zadaniem w tej 

dziedzinie będzie taka polityka władz 
Uczelni, aby zachęcić jednostki organi
zacyjne do działań zwiększających ich 
przychody i jednocześnie zmniejszają
cych koszty. Obowiązujący aktualnie w 
Uczelni system ekonomiczno- finansowy 
dobrze temu służy i należy go konse
kwentnie wprowadzać, a jeśli zajdzie 
potrzeba modyfikować lub zmieniać. Po
ważnym problemem niosącym za sobą 
skutki finansowe jest zły stan techniczny 
niektórych naszych budynków. Niektóre 
jednostki Uczelni nie dysponują tak du
żymi środkami własnymi, które by wy
starczały na wykonanie pilnych remon
tów - konieczne zatem będzie tak jak w 
roku poprzednim wydzielenie na ten cel 
uczelnianego funduszu remontowego i 
uzgodnienie zasad jego podziału na jed
nostki. Innym bardzo istotnym proble
mem jest wypracowanie zasad wynagro
dzeń pracowników zatrudnionych w jed
nostkach organizacyjnych. Dotychczaso
wy sposób np. podwyżek i regulacji, pro
porcjonalny do stanu zatrudnienia i płac 
w jednostkach jest wyraźnie sprzeczny z 
zasadami decentralizacji - nie daje satys
fakcji jednostkom lepiej gospodarującym 
i pogłębia deficyt jednostek deficyto
wych. Pod koniec roku 1999, wspólnie 
ze związkami zawodowymi przeprowa
dziliśmy w Uczelni operację wyrówna
nia nieuzasadnionych i nagromadzonych 
w przeszłości dysproporcji wysokości 
wynagrodzeń na tych samych lub podob
nych stanowiskach. Da to pewną podsta
wę do zgodnego z systemem ekonomicz
no- finansowym podziału środków prze
znaczonych na podwyżki w najbliższym 
czasie. Mamy również uzgodnione ze 
związkami zawodowymi stanowisko, 
zgodnie z którym należy w wynagradza
niu pracowrjjków korzystać w większym 
niż dotychczas stopniu z tzw. składników 
ruchomych wynagrodzenia, np. premie, 
nagrody, umowy o dzieło. Jest to opera
cja bardziej bezpieczna niż podwyżka 
wynagrodzenia zasadniczego, gdyż nie 
rodzi skutków finansowych na przy
szłość, a ponadto daje więcej możliwo
ści wyróżniania pracowników, którzy 
poprzez swoją pracę w istotny sposób 
przyczyniają się do zwiększania przycho
dów bądź zmniejszania wydatków jed
nostki. Już w roku 1999 w porozumieniu 
z prorektorem ds. nauki stworzyliśmy 
możliwość finansowania z badań statu-
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Z kalendarza Rektorów 

KALŁNDA 

• 24 i 25 listopada 1999 r. rektor Piotr 
Wach uczestniczył w posiedzeniu Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego w War
szawie, a w dniach od 30 listopada do 4 
grudnia, na zaproszenie rektora i Senatu 
Politechniki Białostockiej wziął udział w 
uroczystości Jubileuszu 50-lecia tej 
Uczelni, a następnie w Konferencji Rek
torów Uczelni Technicznych w Białym
stoku, której przewodnim tematem były 
Polskie uczelnie techniczne wobec wy
zwań wynikających z integracji euro
pejskiej. 

B Na zaproszenie prezesa APC Metal-
chem Aleksandra Udryckiego w dniu 6 
grudnia 1999 r. rektor Piotr Wach, pro
rektor ds. nauki Jerzy Skubis i dyrektor 
administracyjny Leon Prucnal przeby
wali na terenie zakładu, gdzie m.in. oglą
dali budynki pod kątem możliwości po
zyskania ich dla Politechniki. Metalchem 
ma do zaoferowania obiekty o łącznej 
powierzchni ok. 25 tys. m 2 wymagające 
przeprowadzenia adaptacji i remontu. 
Informacja w tej sprawie została przed
stawiona na posiedzeniu Senatu w dniu 
15 grudnia 1999 r. 

• 7 grudnia profesor Piotr Wach prze
wodniczył posiedzeniu kolegium rektor
skiego z udziałem dziekanów i przedsta
wicieli związków zawodowych. Tema
tem kolegium były sprawy wynikające z 
programu grudniowego posiedzenia Se
natu oraz bieżące zagadnienia dotyczące 
zarządzania Uczelnią. 

• Tego samego dnia, na zaproszenie do
wództwa 10 Opolskiej Brygady Logi
stycznej w Opolu, rektor wraz z prorek
torami Grzegorzem Gasiakiem i Zyg
muntem Kasperskim oraz dyrektorem 
administracyjnym Leonem Prucnalem, 
wziął udział w turnieju strzeleckim, zor
ganizowanym w wojskowym obiekcie 
szkoleniowym w Opolu. 

• 8 grudnia rektor P. Wach na zaprosze
nie rektora AGH wziął udział w uroczy
stym posiedzeniu Senatu AGH poświę

conym nadaniu godności doktora hono
ris causa prof. Adamowi Moreckiemu. 

B Nazajutrz, rektor wraz z prorektorem 
J.Skubisem, dyrektorem L. Prucnalem, 
dziekanem WWFiF Józefem Wojnarem 
i prodziekanem Pawłem Czerepokiem 
oglądali zabudowania Hotelu „Instal", 
pod kątem ewentualnego ich zakupu dla 
potrzeb nowego kierunku studiów fizjo
terapia. Oferta przygotowana przez dy
rekcję Instalu opiewa na kwotę 5 min zł. 
W dniu 17 grudnia br. prof. J. Skubis 
przedstawił w tej sprawie w Minister
stwie Edukacji Narodowej w Warszawie 
odpowiedni wniosek i dokumenty. 

Prorektor J. Skubis i dyrektor L. Pruc
nal. złożyli również wizytę w Zakładzie 
Techniczno-Budowlanym POLBAU w 
Opolu w celu omówienia możliwości re
montu zespołu pałacowo-parkowego w 
Karczowie. Ustalono, że zostanie przy
gotowana specjalna oferta dla sieci hote
l i niemieckich. 

Wydział Elektrotechniki i Automaty
ki po raz kolejny wzbogaca swoją ofertę 
kształcenia. Począwszy od najbliższego 
roku akademickiego t j . od roku 2000/ 
2001 absolwenci szkół średnich będą 
mogli wybrać - poza dotychczasowymi 
-jeden z dwóch nowych kierunków stu
diów. Są to wychowanie techniczne, któ
re prowadzone będzie jako 5-letnie ma
gisterskie studia dzienne na specjalno
ściach: 

• metody i techniki informatyczne 
• automatyka, robotyka i techniki 

komputerowe. 
Drugą nowością na tym wydziale jest 

elektronika i telekomunikacja prowadzo
ne jako 3,5-roczne inżynierskie studia 
dzienne oraz 4,5-roczne inżynierskie stu
dia zaoczne. Specjalności to: 

• aparatura elektroniczna, 
• energoelektronika 

• 15 grudnia rektor P. Wach przewodni
czył posiedzeniu Senatu PO, które tym 
razem odbyło się w auli Wydziału Zarzą
dzania i Inżynierii Produkcji w związku 
z przekształceniem Instytutu Zarządzania 
w Wydział i było połączone także z oko
licznościowym spotkaniem z okazji zbli
żających się Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego 2000 Roku. 

• 16 grudnia rektor wziął udział w po
siedzeniu Rady Programowej SCI-
TECH, które odbyło się w Warszawie w 
siedzibie KBN i było poświęcone omó
wieniu i zatwierdzeniu Planu Pracy nr 6 
programu PHARE SCI-TECHII na I I , I I I 
i IV kwartał 2000 r. 

• Na zaproszenie dziekana WEiA prof. 
Ryszarda Rojka rektor P. Wach uczest
niczył w uroczystym wręczenie dyplo
mów absolwentom tego Wydziału., któ
re odbyło się 17 grudnia. 

B 22 grudnia obradowało Kolegium 
Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, w 
którym uczestniczył także rektor prof. 
Piotr Wach. Po zakończeniu części robo
czej posiedzenia rozpoczęło się spotka
nie świąteczno-opłatkowe, które swoją 
obecnością zaszczycił kardynał H. Guł-
binowicz. 

E. Czaja, 
M. Mazur 

• systemy telekomunikacyjne 

Podobnie na Wydziale Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii, gdzie także ru
sza nowy kierunek. Właśnie z MEN na
deszła decyzja akceptująca uruchomie
nie 3,5-rocznych dziennych studiów fi
zjoterapia na poziomie licencjackim. 
Dotychczas fizjoterapia była specjalno
ścią na kierunku wychowanie fizyczne. 
Potrzeby rynku i zainteresowania mło
dzieży sprawiły, że władze Wydziału roz
poczęły starania - jak okazało się -
zwieńczone sukcesem, w wyniku któ
rych już od najbliższego października 
grupa młodzieży rozpocznie studia z za
kresu fizjoterapii. 

Zasady rekrutacji, terminy i limity 
przyjęć znajdzie czytelnik na stronie 9. 

Nowe kierunki kształcenia w Politechnice Opolskiej 
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Z prac Senatu 
Trzecie w kadencji 1999-2002 

posiedzenie Senatu Politechniki 
Opolskiej odbyło się w auli Wy
działu Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji, na zaproszenie dzieka
na Wydziału, w związku z prze
kształceniem Instytutu Zarządza
nia w Wydział. 

Po otwarciu posiedzenia JM 
Rektor przedstawił zaplanowany 

porządek obrad, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, ani uzu
pełnień: 

Część I 

1. Sprawy organizacyjne 
- utworzenie na Wydziale Budownictwa Zakładu Kon

strukcji Mostowych, 
2. Sprawy osobowe 

- opinia w sprawie mianowania na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w PO na czas określony dra hab. inż. 
Zbigniewa Mańko, 

- opinia w sprawie mianowania na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w PO na czas nieokreślony dr hab. inż. 
Krystynę Macek-Kamińską, 

- opinia w sprawie mianowania na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w PO na czas nieokreślony dra hab. inż. 
Jerzego Hickiewicza, 

- zgoda na wystąpienie do MEN o mianowanie na stano
wisko profesora zwyczajnego - prof. dra hab. inż. Alek
sandra Haczkiewicza, 

- powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Konstruk
cji Mostowych dra hab. inż. Zbigniewa Mańko, 

- powołanie na stanowisko kierownika Katedry Elektro
energetyki prof. dra hab. inż. Jerzego Skubisa, 

- zatwierdzenie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinar
nej ds. Studentów. 

3. Sprawy dydaktyczne 
- zmiany w planach studiów WEiA i WZilP. 

4. Sprawy naukowe 
- zgoda na zawarcie umowy o współpracy z Fachhochschu-

le NTA Prof. Dr Griibler gGmbH w Isny Niemcy, 
- zgoda na zawarcie umowy o współpracy z Instytutem 

Konstrukcji Lekkich i Tworzyw Sztucznych Politechniki 
w Dreźnie (Niemcy). 

5. Plany rozbudowy bazy materialnej Uczelni. 
6. Komunikaty, zapytania i wolne wnioski. 
7. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Senatu w dniu 29 

września i 10 listopada 1999 r. 

Część II 

Uroczystość inaugurująca działalność Wydziału Zarządza
nia i Inżynierii Produkcji połączona z okolicznościowym spo
tkaniem z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego 2000 Roku. 

Realizując powyższy porządek obrad Senat Politechniki 
Opolskiej: 
1. na wniosek dziekana Wydziału Budownictwa wyraził zgodę 

na utworzenie, w ramach struktury organizacyjnej Wydziału 

- Zakładu Konstrukcji Mostowych, od dnia 15 grudnia 
1999 r., 

2. pozytywnie zaopiniował wniosek dziekana Wydziału Bu
downictwa o powołanie, z dniem 15 grudnia 1999 r., na sta
nowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opol
skiej na czas określony - dra hab. inż. Zbigniewa Mańko, 

3. pozytywnie zaopiniował wniosek dziekana Wydziału Elek
trotechniki i Automatyki o powołanie, z dniem 1 lutego 
2000 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Poli
technice Opolskiej na czas nieokreślony: 
- dr hab. inż. Krystynę Macek-Kamińską, prof. PO, 
- dra hab. inż. Jerzego Hickiewicza, prof. PO, 

4. wyraził zgodę na wystąpienie przez rektora do ministra edu
kacji narodowej z wnioskiem o mianowanie na stanowisko 
profesora zwyczajnego w Politechnice Opolskiej - prof. dra 
hab. Aleksandra Haczkiewicza, 

5. na wniosek dziekana Wydziału Budownictwa , poparty 
przez Radę Wydziału, pozytywnie zaopiniował powoła
nie z dniem 15 grudnia 1999 r. na stanowisko kierowni
ka Zakładu Konstrukcji Mostowych - dra hab., inż. Zbi
gniewa Mańko, prof. PO, 

6. na wniosek dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automaty
ki , poparty przez Radę Wydziału, pozytywnie zaopiniował 
powołanie z dniem 1 stycznia 2000 r. na stanowisko kierow
nika Katedry Elektroenergetyki - prof. dra hab. inż. Jerzego 
Skubisa. 

W dalszej części posiedzenia Senat Politechniki Opolskiej: 
• zatwierdził skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów zaproponowany przez przewodniczącego tej ko
misji - prof. dr hab. inż. Jana Składzienia: 
członkowie: 
- dr hab. inż. Jerzy Wróblewski, prof. PO (WEiA) 
- dr inż. Henryk Nowak (WB) 

dr inż. Gabriel Filipczak (WM) 
- dr Bogusław Mękarski (WWFiF) 
- dr inż. Jan Pomierny (WZilP) 
- stud. Ewa Olszewska (WB) 
- stud. Grzegorz Bolibrzuch (WEiA) 

stud. Jarosław Kipigroch (WM) 
- stud. Katarzyna Knorr (WWFiF) 

stud. Małgorzata Mazur-Niechciał (WZilP) 
7. pozytywnie zaopiniował uchwalone przez Radę Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki zmiany w planach studiów 
dziennych magisterskich dla kierunku: informatyka - grupa 
dwujęzyczna: 
- prowadzenie przedmiotu: algorytmy i struktury da

nych, w wymiarze 2 godz. W. I 2 godz. Ćw. - w języ
ku polskim, 

- prowadzenie przedmiotu: algebra z geometrią, w wymia
rze 2 godz. W. I 2 godz. Cw. - w języku niemieckim, 

8. pozytywnie zaopiniował uchwalone przez Radę Wydziału 
Elektrotechniki i Automatyki plany studiów uzupełniających 
magisterskich zaocznych dla kierunku informatyka, dla spe
cjalności: systemy informatyczne oraz komputerowe wspo
maganie projektowania, 

9. pozytywnie zaopiniował uchwalone przez Radę Wydziału 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji zmiany w planach stu-

WIADOMOŚCI UCZELNIANE 4(83) styczeń 2000 7 



Z prac Senatu 

UCHWAŁA 

Senatu Politechniki Opolskiej, dotycząca zasad rekrutacji na I rok studiów 
w roku akademickim 2000/2001, na wszystkie kierunki i rodzaje studiów 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów po
winni złożyć w dziekanacie prowadzącym dany kierunek stu
diów, następujące dokumenty: 
• oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis wydany 

przez szkołę średnią i uzyskany od roku 1998, 
• wypełniony formularz statystyczny kandydata, 

zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi ure
gulowaniami prawnymi, a na kierunek wychowanie f i 
zyczne oraz fizjoterapia - dodatkowo wyniki badań le
karskich na specjalnym formularzu dostępnym w dzieka
nacie Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 

• cztery fotografie formatu 37x52 mm bez nakrycia głowy 
na jasnym tle, 

• dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, 
• kserokopia dowodu osobistego. 
Kandydaci na uzupełniające studia magisterskie oprócz wy

żej wymienionych dokumentów dostarczają odpis dyplomu 
ukończenia studiów zawodowych. 

W przypadku przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o ist
nieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów kan
dydat nie zostanie dopuszczony do postępowania kwalifikacyj
nego na dany kierunek studiów. 

Termin składania ww. dokumentów na studia dzienne na kie
runek wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia upływa z dniem 
23 czerwca 2000 r., a na pozostałe kierunki studiów, za wyjąt
kiem uzupełniających studiów magisterskich dla inżynierów na 
kierunku zarządzanie i marketing, z dniem 30 czerwca 2000 r. 

Termin składania ww. dokumentów dla uzupełniających stu
diów magisterskich dziennych dla inżynierów na kierunku 
zarządzanie i marketing upływa z dniem 04 lutego 2000 r. 

Termin składania ww. dokumentów na studia zaoczne, za 
wyjątkiem studiów uzupełniających magisterskich dla licencja
tów na kierunku zarządzanie i marketing oraz uzupełniających 
studiów magisterskich dla inżynierów na kierunku elektrotech
nika, upływa z dniem 25 sierpnia 2000 r. 

Termin składania ww. dokumentów dla uzupełniających stu
diów magisterskich zaocznych dla licencjatów na kierunku 
zarządzanie i marketing oraz uzupełniających studiów 
magisterskich zaocznych dla inżynierów na kierunku elek
trotechnika, upływa z dniem 04 lutego 2000 r. 

Na tych kierunkach studiów zaocznych, na których do dnia 
25 sierpnia 2000 r. nie zostaną wypełnione limity przyjęć, 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może na 
wniosek Dziekana podjąć decyzję o przesunięciu terminu za
kończenia rekrutacji, nie później jednak niż do 8 września 
2000 r. 
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobo

wiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Wycofanie 
przez kandydata dokumentów przed lub po ogłoszeniu wy
ników rekrutacji nie uprawnia do roszczeń zwrotu wniesio
nej opłaty. 

3. Ustala się następujące limity przyjęć na poszczególne kie
runki i rodzaje studiów: 

KIERUNEK 
Studia podstawowe Studia 

uzupełn.magisterskie 
Dzienne Zaoczne Dzienne Zaoczne 

AUTOMATYKA 1 ROBOTYKA (inż.) 90 — _ — 
BUDOWNICTWO ( mgr + inż.) 370 200 — 30 
ELEKTRONIKA 
1 TELEKOMUNIKACJA (inż.) 90 60 

— — 
ELEKTROTECHNIKA (mgr + inż.) 200 120 — 60 
FIZJOTERAPIA (lic.) 40 — — — 
INFORMATYKA (mqr + inż.) 120+30* 210 — 60 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (mgr + 
inż.) 180 90 60 
MECHANIKA 1 BUDOWA MASZYN 
(mgr + inż.) 240 120 60 
WYCHOWANIE FIZYCZNE (mgr + lic.) 

100 150 40 
WYCHOWANIE TECHNICZNE 
(mgr) 70 
ZARZĄDZANIE 1 MARKETING (mgr + 
inż.) 120 300 60 490 
ZARZĄDZANIE 1 INŻYNIERIA 
PRODUKCJI (inż.) 120 

— — — 

* dotyczy polsko-niemieckich studiów dwujęzycznych. 

Kandydaci na te studia, obok spełnienia ogólnych zasad re
krutacji, powinnii na świadectwie maturalnym posiadać ocenę 
z języka niemieckiego nie niższą niż 4 (dobry). 
4. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na I rok 

na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów, za wyjątkiem 
wychowania fizycznego oraz fizjoterapii, zarządzania i 
marketingu oraz zarządzania i inżynierii produkcji, jest 
suma punktów za oceny na świadectwie dojrzałości z przed
miotów: matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytny. 
W przypadku kandydatów na kierunek zarządzanie i mar

keting oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, podstawo
wym kryterium decydującym o przyjęciu na I rok studiów jest 
suma punktów na świadectwie dojrzałości z przedmiotów ma
tematyka, język polski oraz język obcy nowożytny. 

Na 1 rok studiów dziennych przyjmowani będą, z pominię
ciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci i finaliści wy
branych olimpiad zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Opol
skiej „Zasady przyjmowania na I rok studiów laureatów i 
finalistów olimpiad przedmiotowych w latach 2000-2002". 
5. Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na I rok 

studiów na kierunek wychowanieUzyczne oraz fizjotera
pia będzie suma punktów za: 
a) średnią ocen na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: 

biologia, chemia, fizyka, 
b) oceny na świadectwie dojrzałości z języka polskiego i 

języka obcego nowożytnego, 
c) oceny z egzaminów sprawnościowych z dyscyplin:gim-

nastyka, lekka atletyka, gry zespołowe, gdzie każdy 
egzamin punktowany jest w skali od 0 do 6 punktów. 

Egzaminy sprawnościowe z dyscyplin wymienionych w 
punkcie c) odbędą się w dniach 26 i 27 czerwca 2000 r. Za
kres egzaminów oraz kryteria ocen będą podane do publicznej 
wiadomości przed rozpoczęciem rekrutacji. Warunkiem do
puszczenia kandydata do egzaminów sprawnościowych jest 
zaświadczenie lekarskie wymienione w pkt. 1. Egzamin spraw-
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Z prac Senatu 
nościowy dla kandydatów na studia zaoczne odbędzie się w 
dniu 26 sierpnia 2000. Na I rok studiów dziennych nie będą 
przyjmowani kandydaci, których średnia ocena z egzami
nów sprawnościowych jest mniejsza niż 3 punkty. 
6. Na I rok studiów dziennych nie będą przyjmowani kandyda

ci, których średnia na świadectwie dojrzałości z przedmio
tów matematyka i fizyka jest mniejsza niż 3 punkty ( nie 
dotyczy to kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne, 
fizjoterapia, zarządzanie i marketing oraz zarządzanie i 
inżynieria produkcji). 

7. Niezależnie od roku ukończenia szkoły, za oceny z przed
miotów wymienionych w pkt. 4 i 5 kandydat otrzymuje na
stępującą liczbę punktów: 
celujący - 6 punktów 
bardzo dobry - 5 punktów 
dobry - 4 punkty 
dostateczny - 3 punkty 
mierny - 2 punkty 
brak przedmiotu - 0 punktów. 
W przypadku, gdy z przedmiotów wymienionych w pkt. 4 i 

5 jest więcej niż jedna ocena, do sumy bierze się ich średnią 
arytmetyczną (z pominięciem ocen z zajęć fakultatywnych). 
Absolwenci szkół średnich, klas matematycznych, matematycz
no-fizycznych, informatycznych, informatyczno-matematycz-
nych i informatyczno-menedżerskich otrzymują dodatkowo 2 
punkty (nie dotyczy to kandydatów na kierunek wychowanie 
fizyczne oraz fizjoterapia). 

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią przed 1993 
rokiem i których oceny na świadectwie wystawione są w skali: 
dostateczny, dobry, bardzo dobry, otrzymują dodatkowo 1 
punkt. 
8. Listy kandydatów na poszczególne kierunki i rodzaje stu

diów sporządza się w oparciu o sumę punktów, o których 
mowa w pkt. 4, 5 i 7 w kolejności od największej sumy do 
najmniejszej. Jeżeli liczba kandydatów przekracza limit 
przyjęć, przy sporządzaniu list bierze się pod uwagę nastę
pujące, dodatkowe kryteria: 
• w przypadku, gdy suma punktów jest taka sama dla 

dwóch lub więcej kandydatów, o wyższej pozycji na l i 
ście decyduje: na kierunku wychowanie fizyczne oraz 
fizjoterapia wyższa ocena z języka polskiego, a na po
zostałych kierunkach wyższa ocena z matematyki. 

• w przypadku, gdy suma punktów i średnia ocen z języka 
polskiego są takie same, o wyższej pozycji na liście de
cyduje na kierunku wychowanie fizyczne oraz fizjote
rapia średnia ocen na świadectwie dojrzałości z przed
miotów matematyka, historia i geografia. 

w przypadku gdy suma punktów i średnia ocen z mate
matyki są takie same, o wyższej pozycji na liście decy
duje na kierunku zarządzanie i marketing oraz zarzą
dzanie i inżynieria produkcji średnia ocen z przedmio
tów fizyka, chemia, geografia oraz historia, a na pozo
stałych kierunkach - średnia ocen z przedmiotów język 
polski, chemia, geografia, historia. 

Średnie ocen będą liczone zgodnie z pkt. 7. 
9. Na kierunki i rodzaje studiów, na których liczby kandyda

tów przekraczają ustalone limity, przyjęci zostaną: 
a) kandydaci, którzy na liście sporządzonej zgodnie z pkt. 8 

posiadają numery kolejne od jeden do liczby określonej 
limitem przyjęć. 

b) następni kandydaci z listy, którzy z uwzględnieniem kry
teriów pkt. 8 spełniają te same warunki, co ostatni kan
dydat wymieniony w ppkt. a). 

10. Na tych kierunkach studiów dziennych, na których nie zo
staną wypełnione limity przyjęć, może być przeprowadzo
na dodatkowa rekrutacja w terminach jak dla studiów za
ocznych. Informacja o dodatkowej rekrutacji i limitach 
przyjęć będzie podana do publicznej wiadomości do dnia 
26 lipca 2000 r. 

11. Rekrutację na wszystkie kierunki i rodzaje studiów, oraz 
decyzje o przyjęciu podejmują Wydziałowe Komisje Re
krutacyjne powołane zgodnie ze Statutem Uczelni. 

12. Na uzupełniające studia magisterskie kwalifikuje się kan
dydatów na podstawie oceny na dyplomie ukończenia stu
diów zawodowych i rozmowy kwalifikacyjnej. 

13. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok nastąpi w 
terminach: 

Studia dzienne - 09 lutego 2000 r. na uzupełniających stu
diach magisterskich dla inżynierów na kierunku zarządzanie i 
marketing, a na pozostałych kierunkach - 5 lipca 2000 r. 

Termin składania odwołań od ogłoszonych wyników rekru
tacji odpowiednio - 23 lutego 2000 r. oraz 19 lipca 2000 r. 

Rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekruta
cyjną odpowiednio - 25 lutego 2000 r. oraz 24 lipca 2000 r. 

Studia zaoczne - 09 lutego 2000 r. na uzupełniające studia 
magisterskie dla licencjatów na kierunku zarządzanie i marke
ting oraz na uzupełniające studia magisterskie dla inżynierów 
na kierunku elektrotechnika^-a na pozostałych kierunkach - 01 
września 2000 r. 

Termin składania odwołań od ogłoszonych wyników rekru
tacji odpowiednio - 23 lutego 2000 r. oraz 15 września 2000 r. 

Rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekruta
cyjną odpowiednio - 25 lutego 2000r. oraz 19 września 2000 r. 

ZASADY PRZYJMOWANIA NA I ROK STUDIÓW LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD 
PRZEDMIOTOWYCH W LATACH 2000-2002 

Senat Politechniki Opolskiej, zgodnie z § 75 Statutu Uczel
ni, uchwalił zasady rekrutacji na I rok studiów laureatów i fi
nalistów olimpiad przedmiotowych w latach 2000-2002. 

Itak: 
1. Laureaci i finaliści okręgowych i centralnych olimpiad z 

przedmiotów matematyka i fizyka oraz laureaci i finaliści 

Olimpiady Wiedzy Technicznej ubiegający się o przyjęcie 
na I rok studiów są przyjmowani na wszystkie kierunki i ro
dzaje studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego oraz fi
zjoterapii, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Laureaci i finaliści olimpiad, przyjmowani są z pominięciem 
postępowania kwalifikacyjnego, na kierunki: 
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• BUDOWNICTWO - Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych, 
• ZARZĄDZANIE I M A R K E T I N G oraz ZARZĄDZA

NIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
- Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 
• INFORMATYKA -Olimpiady Informatycznej, 
• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Olimpiady Ekolo

gicznej. 
3. Laureaci i finaliści Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, 

przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyj
nego, na kierunki: 
• AUTOMATYKA I R O B O T Y K A , 
• BUDOWNICTWO, 
• E L E K T R O N I K A I T E L E K O M U N I K A C J A , 
• E L E K T R O T E C H N I K A , 
• INFORMATYKA, 
• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, 
• WYCHOWANIE T E C H N I C Z N E . 

4. Z uprawnień określonych w pkt. 1 i 2 mogą korzystać kan
dydaci jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości 
lub w dwóch następnych latach, niezależnie od roku uzyska
nia tytułu laureata lub finalisty olimpiady. 

5. Absolwenci szkół należących do Organizacji Matur Mię
dzynarodowych (IB), którzy uzyskali minimum 37 pkt. 
(z 45 pkt. maksimum), ubiegający się o przyjęcie na I 
rok studiów są przyjmowani na wszystkie kierunki i ro
dzaje studiów (z wyjątkiem wychowania fizycznego oraz 
fizjoterapii) z pominięciem postępowania kwalifikacyj
nego. 

6. Na kierunki wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia 
przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifika
cyjnego, po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia lekar
skiego kandydaci: 
• aktualnie posiadający klasę mistrzowską i mistrzowską 

międzynarodową w dyscyplinach olimpijskich, 
• aktualnie posiadający co najmniej II klasę sportową (10% 

kandydatów - zawodników - jednak nie więcej niż 10 
osób) w dyscyplinach uprawnionych w sekcjach AZS 
Opole (judo kobiet, koszykówka mężczyzn, piłka siatko
wa kobiet i mężczyzn), biorących udział w ligach pań
stwowych. 

Kandydaci posiadający aktualną I klasę sportową w dyscy
plinach olimpijskich są zwolnieni z egzaminu sprawnościowe
go otrzymując maksymalne oceny z dyscyplin objętych tym 
egzaminem. 

M o i m z d a n i e m . . . 

Na temat zasad rekrutacji, obowiązujących na Politechnice 
Opolskiej wypowiadają się jej studenci, tym razem są to: Ma
rzena Szewczuk-Stępień - V rok zarządzania i marketingu 
oraz Karina Zawada - / / / rok zarządzania i marketingu: 

Marzena Szewczuk-Stępień: 

Trudno mówić, że obecny sposób rekrutacji jest obiektyw
ny, ponieważ każdy z kandydatów ukończył inną szkołę śred
nią i mimo identycznej skali ocen piątka piątce nie jest równa. 
Oceny nie są odzwierciedleniem posiadanej wiedzy i umiejęt
ności. Do tego „faworyzowanie" absolwentów profilu mate
matyczno-fizycznego, przejawiające się w dopisywaniu dodat
kowych punktów na pewno nie zwiększa obiektywizmu. My
ślę, że przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej 
bądź zintegrowanego ustnego egzaminu z przedmiotów, któ
rych oceny są brane pod uwagę przy sumowaniu punktów mo
głoby nieco proces ulepszyć. 

Karina Zawada: 

Same zasady rekrutacji, polegające na konkursie świadectw 
są obiektywne, gdyż komisja kieruje się w tym momencie oce
nami ze świadectwa. Problem tkwi jednak w samych ocenach 
znajdujących się na świadectwach, które często nie w pełni 
odzwierciedlają faktycznego stanu wiedzy kandydatów, bądź 
jej poziomu. Ogólnie wiadomo, że ocena ocenie nie jest równa 

i poziom nauczania w szkołach średnich jest różny. Tak już 
jest i myślę, że należy się z tym pogodzić. Byłabym natomiast 
za poddaniem kandydatów krótkiemu testowi, który sprawdził
by poziom ich wiedzy, inteligencję itp. O tym, czy kandydat 
zostanie przyjęty, decydowałyby w 50% wyniki tego testu i w 
50% oceny ze świadectwa. 

rozmawiał: Rafał Matwiejczuk 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI 
I AUTOMATYKI 

POLITECHNIKA OPOLSKA 

ogłasza nabór Kandydatów na 

2-letnie zaoczne magisterskie studia uzupełniają
ce na kierunku ELEKTROTECHNIKA 

Termin składania dokumentów do 4 lutego 2000 r. 
Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami - 8 lutego 
2000 r. o godz. 16 0 0 w sali 303 
Dokumenty przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: 

Dziekanat Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 
Politechniki Opolskiej 
ul. Sosnkowskiego 31 

4 5 - 2 7 2 OPOLE 
III piętro, pokój 321 

Tel: (0 -77) 455 60 41 wew. 216 
Tel./Fax: (0 -77) 458 04 75 
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Sprawy Nauki 

Zasady finansowania i organizacji współpracy z zagranicą 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2000 roku 

W związku z decentralizacją zarządzania środkami finan
sowymi uczelni i przeniesieniem części uprawnień na kierow
ników jednostek wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, 
przy zachowaniu ustawowych uprawnień Rektora oraz Senatu, 
wprowadza się z dniem 1 stycznia 2000 r. następujące zasady 
finansowania i organizacji współpracy z zagranicą: 
1. Służbowe wyjazdy za granicę pracowników uczelni oraz 

przyjazdy cudzoziemców mogą być realizowane w ramach 
środków finansowych będących w dyspozycji poszczegól
nych katedr i zakładów, względnie przekazanych bezpośred
nio przez kierownika jednostki organizacyjnej ( wydziału, 
instytutu). 

2. Decyzję o przydziale środków na wyjazd pracownika lub 
przyjęcia gości z zagranicy podejmuje dysponent tych 
środków. 

3. Przyznane środki finansowe powinny być rozdysponowane 
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących prze
pisach, względnie zawartej umowie. 

4. Osoba ubiegająca się o wyjazd bądź realizująca przyjazd 
gości zagranicznych powinna uzyskać zgodę bezpośred
niego przełożonego oraz kierownika jednostki (wydzia
łu, instytutu). 

5. Obsługę finansową i administracyjną osób kierowanych za 
granicę oraz cudzoziemców wykonuje Dział Nauki i Współ
pracy z Zagranicą na podstawie złożonej z odpowiednim 
wyprzedzeniem dokumentacji t j . : 
- wniosku o realizację służbowego wyjazdu zagranicz

nego, 
- pisma w sprawie przyjazdu gości zagranicznych z wy

szczególnieniem formalności do załatwienia wraz z po
daniem źródła finansowania. 

Dokumentacja ta powinna posiadać załączniki np.: ko
pie zaproszeń, potwierdzenie przyjęcia referatu, komuni
kat o konferencji, program konferencji, kopie koresponden
cji i inne. Jednocześnie osoba zainteresowana powinna 
skontaktować się osobiście lub telefonicznie z Działem 
Nauki i Współpracy z Zagranicą celem ustalenia spraw do
tyczących podróży i finansów. 
6. Inne ustalenia związane z realizacją służbowego wyjazdu za

granicznego: 
a) zobowiązuje się osobę delegowaną do wykupu polisy 

ubezpieczeniowej obejmującej okres pobytu za granicą 
(łącznie z podróżą ). Koszty ubezpieczenia pokrywane 
są z przydzielonych środków finansowych; 

b) w przypadku odbycia podróży zagranicznej własnym sa
mochodem, przyjętą do rozliczenia liczbę kilometrów 
określa się według programu komputerowego firmy M i 
crosoft „AutoRoute Express 2000 Europę", dostępnego 
w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą; 

c) jednostka delegująca pracownika za granicę zobowiąza
na jest powiadorriić Dział Kadr i Spraw Socjalnych o 
jego wyjeździe podając termin pobytu za granicą wraz z 
określeniem rodzaju udzielonego urlopu: czy w ramach 
urlopu szkoleniowego, czy bezpłatnego z przyznanymi 
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świadczeniami lub bez świadczeń. W sprawie przyzna
nia świadczeń pracownikom uczelni, nadal obowiązują 
postanowienia uchwał Senatu WSI w Opolu z dnia 15 
stycznia 1992 r. oraz 16 lutego 1994 r.; 

d) rozliczenia wyjazdu zagranicznego należy dokonać zgod
nie z obowiązującymi przepisami, w terminie siedmiu dni 
od zakończenia podróży. Rozliczenie kosztów podróży 
zatwierdza kierownik jednostki (dziekan wydziału, dy
rektor instytutu). 

Terminarz ogólnowydziałowych seminariów, związanych z 
rozliczeniem merytorycznymi i finansowym prac własnych i sta
tutowych za rok 1999, przedstawia się następująco: 
1. Wydział Budownictwa 25 stycznia br. (wtorek) o godz. 

10.00 w sali 301 przy ul. Katowickiej 48. 
2. Wydział Elektrotechniki i Automatyki 27 stycznia br. 

(czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 308 w budynku „Lipsk". 
3. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 1 lutego br. 

(wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 6 w budynku przy ul. Wa
ryńskiego 4 

4. Wydział Mechaniczny 2 lutego br. (środa) o godz. 10.00 w 
sali nr B-224 w gmachu głównym. 

5. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 3 lutego br. 
(czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 205 w budynku przy ul. 
Działkowej 4. 

6. Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii 4 lutego br. (piątek) o 
godz. 10.00 w sali nr 3 w budynku „Eden". 



: Konferencje 

BIBLIOTEKI UNIWERSYTETÓW MADRYCKICH 
W 1999 roku Konsorcjum złożone z bibliotek: Uniwersyte

tu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akade
mii Medycznej w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego i Po
litechniki Opolskiej otrzymało środki finansowe z programu 
Tempus na realizację projektu pt. „Sieć CD-ROM w Konsor
cjum Bibliotek Górnego Śląska jako drogowskaz dla całego 
regionu". Dzięki temu, grupa bibliotekarzy reprezentujących 
te placówki miała okazję podczas dziesięciodniowego stypen
dium zapoznać się z organizacją pracy następujących biblio
tek madryckich: Uniwersytetu Carlosa I I I , Otwartego Uniwer
sytetu oraz Uniwersytetu Autonomicznego. 

W Madrycie funkcjonuje 7 uniwersytetów w tym 6 publicz
nych. Najmłodszym uniwersytetem jest Uniwersytet Carlosa 
I I I , który w tym roku obchodził dziesięciolecie swojego istnie
nia. Kształci on około 12 tysięcy studentów na kierunkach fi
lologicznych, ekonomicznych, prawnych i technicznych. W 
ostatnich trzech latach uniwersytet ten wzbogacił się o dwa 
nowe budynki bibliotek: Bibliotekę Politechniczną o po
wierzchni około 10.000 m 2 i Bibliotekę Nauk Społecznych i 
Prawa o powierzchni 7.000 m 2 . Rotundowe, wielopoziomowe 
czytelnie z wolnym dostępem do zbiorów, z ponad 300 miej
scami do pracy indywidualnej, miejsca do pracy grupowej, 
miejsca do pracy z multimediami, dostęp do baz danych, moż
liwość samodzielnego zrobienia kopii zrobiły na polskich bi
bliotekarzach duże wrażenie. Biblioteki te przystosowano do 
obsługi osób niepełnosprawnych (specjalne podjazdy, windy). 

Wszystkie biblioteki Uniwersytetu Carlosa I I I są skompu
teryzowane. Od 1999 roku funkcjonuje system REBUN - cen
tralny katalog wszystkich publicznych uniwersytetów hiszpań
skich oraz kilku prywatnych. W katalogu tym znajdują się opi
sy druków zwartych i czasopism. Służy on czytelnikom zarów
no do poszukiwań potrzebnej literatury w swojej bibliotece jak 
i do wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik może otrzy
mać potrzebny dokument w formie tradycyjnej, w formie kopii 
lub w formie pliku przesłanego do jego osobistego komputera 
poprzez Internet. Z roku na rok powiększa się liczba korzysta
jących z wypożyczalni międzybibliotecznej. W 1993 roku oko
ło 20.000 użytkowników korzystało z tej usługi bibliotecznej, 
a w 1998 roku już ponad 33.000 osób. Biblioteki uniwersyte
tów madryckich tworzą konsorcjum, w ramach którego kupują 
zarówno czasopisma naukowe jak i bazy danych. Biblioteki 
Uniwersytetu Carlosa I I I gromadzą ponad 2800 tytułów cza
sopism hiszpańskich i zagranicznych, w tym 96 czasopism elek
tronicznych pełnotekstowych oraz około 150 baz bibliograficz
nych, abstraktowych i pełnotekstowych. Z ważniejszych baz 
należy wymienić CSIC - odpowiednik naszej Bibliografii Za
wartości Czasopism, ECNLIT, ERIC, SCI, SSCI, Current Con-
tents, INSPEC. Duża część baz udostępniana jest użytkowni
kom sieciowo, w obrębie całego uniwersytetu, te najdroższe 
np. SCI lokalnie lub wręcz na pojedynczych stanowiskach. 
Godny odnotowania jest sposób informowania o pracy całego 
uniwersytetu. Na stronach domowych uczelni w Internecie stu
denci i pracownicy mogą znaleźć wszystkie potrzebne infor
macje o funkcjonowaniu uczelni. Dla przyszłych studentów 
udostępniany jest serwis z informacjami dotyczącymi sposobu 
ubiegania się o przyjęcie na uczelnię. Studenci mogą znaleźć 

w nim wykazy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, któ
re na danym kierunku czy specjalności muszą zaliczyć, litera
turę do każdego z nich, wykaz egzaminów koniecznych do za
liczenia każdego semestru, ale też informacje kulturalne, spor
towe czy związane z ofertami pracy. Na stronach WWW 
umieszczane są wymagania i plany zajęć na studiach dokto
ranckich i podyplomowych, programy rozwoju uniwersytetu, 
struktury administracyjne Uczelni oraz wskazówki jak korzy
stać z biblioteki. Serwis ten tworzą poszczególne agendy uczel
ni, a całość prac koordynuje odpowiednik naszego Oddziału 
Informacji Naukowej. 

Biblioteki Uniwersytetu Carlosa I I I w Madrycie mająjeden 
wspólny budżet na działalność statutową, w tym na zakup zbio
rów. Stanowi go 8% całego budżetu uczelni i jest on związany 
przede wszystkim z liczbą studentów na uniwersytecie. Im wię
cej osób studiuje, tym więcej środków dostają biblioteki na 
swoją działalność. Oprócz tradycyjnego pozyskiwania zbiorów 
przez zakup biblioteki Uniwersytetu Carlosa I I I otrzymują co 
roku około 15.000 vol. darów oraz utrzymują wymianę wy
dawnictw uczelnianych z ośrodkami naukowymi hiszpański
mi i zagranicznymi. Tą drogą zbiory corocznie wzbogacają się 
o ponad 2000 tytułów czasopism. Innowacyjnością bibliotek 
Uniwersytetu Carlosa I I I , której nie wprowadziły jeszcze bi
blioteki pozostałych uniwersytetów jest brak działu opracowa
nia zbiorów. Opisy katalogowe książek, wraz z kodem kresko
wym i zabezpieczeniem magnetycznym biblioteki te kupują 
od wyspecjalizowanej firmy. Koszt jednego pełnego opisu wy
nosi 300 peset (1,8 EUR). Udostępnianie zbiorów jest w pełni 
zautomatyzowane, karta studencka, która jest zarazem kartą 
biblioteczną upoważnia do wypożyczenia zbiorów na zewnątrz. 
Krótsze są terminy wypożyczeń niż w naszych bibliotekach, 
od kilku dni do miesiąca. Pracę bibliotekarzy wspomagają stu
denci, pracując 3 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Stu
denci są opłacani z budżetu uczelni, a nie z budżetu biblioteki. 
W skali roku w bibliotekach pracuje ponad 110 studentów. 
Zatrudniani są przede wszystkim przy obsłudze czytelników, 
porządkowaniu zbiorów na półkach oraz w punktach informa
cyjnych na każdym poziomie czytelni. 

Podobną strukturę organizacyjną posiada Biblioteka Otwar
tego Uniwersytetu w Madrycie £UNED). Ta wybudowana w 
1994 roku placówka o powierzchni około 7.000 m 2 obsługuje 
ponad 20.000 zarejestrowanych czytelników. Do ich dyspozy
cji jest ponad 480 miejsc pracy w czteropoziomowych czytel
niach w kształcie rotundy, z wolnym dostępem do wszystkich 
rodzajów zbiorów, 25 stanowisk komputerowych z centralnym 
katalogiem komputerowym hiszpańskich uniwersytetów. Ogó
łem zbiory tej biblioteki liczą ponad 220.000 vol. książek i 
ponad 2000 tytułów czasopism. Ponieważ jedną z form pracy 
tej Uczelni jest kształcenie na odległość, w bibliotece groma
dzone są nagrania wykładów na taśmach magnetofonowych i 
wideo. Również wszystkie prace doktorskie obronione przez 
pracowników uczelni są dostępne w bibliotece w postaci mi-
krofisz. Biblioteka udostępnia swoim czytelnikom mediatekę 
z 12 indywidualnymi stanowiskami do pracy z multimediami, 
z bogatą kolekcją filmów hiszpańskich i światowych oraz róż
nych rodzajów muzyki od klasycznej do współczesnej. Mimo 
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dobrego zabezpieczenia zbiorów przed kradzieżą, zdarza się 
że w zbiorach zostają tylko opakowania z filmów czy taśm 
magnetofonowych. 

W bibliotece tej funkcjonuje centralny zakup i opracowanie 
zbiorów. Co roku zbiory wzbogacają się o ponad 20.000 vol. 
książek z zakupu, wymiany i darów. Po opracowaniu zbiory 
trafiają do czytelń, gdzie użytkownicy mogą z nich korzystać 
na miejscu lub wypożyczyć na zewnątrz. Książki, które są do
stępne tylko na terenie czytelni posiadają specjalne oznacze
nie (czerwony pasek). 

Również nową siedzibę biblioteki posiada Autonomiczny 
Uniwersytet w Madrycie. Biblioteka ta gromadzi zbiory z za
kresu nauk humanistycznych i filozoficznych. Na 6.000 m 2 , na 
dwóch poziomach czytelni, zgromadzono w wolnym dostępie 
ponad 100.000 książek i 3.000 tytułów czasopism. Obsługuje 
ona ponad 8000 czytelników, dla których przygotowano 900 
miejsc pracy. Również i w tej placówce bibliotekarzy wspo
magają studenci pracując po 3 godziny dziennie, przez 5 dni 
w tygodniu. Podobne są zasady wynagradzania studentów jak 
w innych bibliotekach (z budżetu uczelni). Corocznie zbiory 
powiększają się o około 10.000 vol. książek. Bardzo krótkie 
są terminy wypożyczeń zbiorów na zewnątrz: studenci mogą 

SEMINARIUM 
W USTRONIU 

W dniach 3-5 stycznia 2000 roku w Domu Pracy Twórczej 
MEN Ustronie w Opatowie koło Kępna odbyło się seminarium 
naukowe organizowane przez Sekcję Kształcenia Komitetu 
Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Politechnikę Opolską 
reprezentowały w Ustroniu dr inż. Małgorzata Kaliczyńska 
oraz dr inż. Maria Wrzuszczak - zrzeszone w tej sekcji. 

Działalność Sekcji koncentruje się na doskonaleniu treści i 
form nauczania, wymianie doświadczeń naukowych i dydak
tycznych oraz badaniu i kształtowaniu obszaru tematycznego 
prac naukowych, w ramach kształcenia kadry metrologów. 
Coroczne seminaria umożliwiają swobodną wymianę poglą
dów na różne tematy - niekiedy bardzo kontrowersyjne. Taki
mi były ostatnio referaty dra Romana Olejnika - Wersety me
trologiczne w Biblii oraz prof. Krzysztofa Gniotka (Politech
nika Łódzka) - Fraktalny wymiar niepewności pomiaru. 

Tematem przewodnim ostatniego seminarium były wybrane 
problemy kształcenia metrologów. Referat wprowadzający do 
dyskusji wygłosił doc. dr inż. Jarosław Gąszczak (Politechni
ka Poznańska) - Przesłanki do reformy planów kształcenia 
metrologów. Zwrócono szczególny nacisk na konieczność wy
miany programów nauczania, możliwość stworzenia bazy da
nych istniejących programów. Dużo miejsca poświęcono rów
nież doborowi podręczników akademickich, zwłaszcza pozy
cji zagranicznych. Powinny być one propagowane, poprzez 
rozpowszechnianie rzetelnych recenzji oraz tematyki wśród 
zainteresowanych metrologów. Na wniosek członków Sekcji 
została wyłoniona grupa, która dokona analizy stanu podręcz
ników wspierających nauczanie w dziedzinie szeroko pojętej 
metrologii. Prace te będą realizowane przez doc. Zygmunta 
Warszę (Politechnika Radomska, Polskie Towarzystwo Me-

wypożyczyć 2 książki na 8 dni, doktoranci 7 książek na 15 dni, 
nauczyciele akademiccy 15 książek na okres 2 miesięcy. 

Dzięki programowi Tempus bibliotekarze mogli zapoznać 
się przede wszystkim z tendencjami panującymi w bibliotekar
stwie hiszpańskim. Nowoczesne budownictwo biblioteczne 
pozwalające czytelnikom na wolny dostęp do większości zbio
rów, przestronne czytelnie, dobrze wkomponowane i funkcjo
nalne punkty informacyjne, skomputeryzowane katalogi biblio
tek, duża ilość różnorodnych elektronicznych baz od biblio
graficznych do pełnotekstowych zapewniają czytelnikom duży 
komfort pracy. Ciekawym rozwiązaniem wartym wprowadze
nia w naszych bibliotekach jest wszechstronność biblioteka
rzy. Każdy z nich zobowiązany jest do pełnienia dyżurów w 
informatoriach dla czytelników. To powoduje, że współczesny 
bibliotekarz powinien umieć poruszać się w księgozbiorach 
swojej macierzystej placówki, ale także dobrze znać obsługę 
nowoczesnych źródeł informacji: baz danych udostępnianych 
lokalnie i sieciowo, w tym w Internecie. Stąd szczególną uwa
gę zwraca się na szkolenia bibliotekarzy, a następnie użytkow
ników bibliotek. 

Elżbieta Czerwińska, dyrektor BG 

trologiczne), prof. Jana Zakrzewskiego (Politechnika Śląska) 
oraz Małgorzatę Kaliczyńska. Efekty współpracy będą prezen
towane na konferencjach (Międzyuczelniane Konferencje Me
trologów, Krajowy Kongres Metrologów), publikowane w cza
sopismach (PAR, PAK) oraz udostępnione na stronach inter
netowych. Od kilkunastu miesięcy dużym zainteresowaniem 
cieszy się strona poświęcona przeglądowi oprogramowania 
komputerowego dla metrologów - również przygotowana przez 
M . Kaliczyńska(www.po.opole.pl/~mkal). 

Dyskusja Okrągłego Stołu animowana przez Danutę Turze-
niecką z Politechniki Poznańskiej toczyła się również wokół 
tematów podstawowych, jakimi były Potrzeba uogólnienia 
pojęcia wielkości mierzone] oraz Wyrażanie niepewności po
miaru. 

Jak co roku, jedna z sesji została poświęcona referowaniu 
wybranych fragmentów przygotowywanych prac habilitacyj
nych. Dr inż. Barbara Juroszek z Politechniki Wrocławskiej 
omówiła Metodykę sprawdzania własności metrologicznych 
spirometrów, dr inż. Dorota Kozanecka z Politechniki Łódz
kiej poruszyła temat Łożysko magnetyczne jako wdzięczny te
mat metrologicznych dociekań, a dr inż. Wiesław Miczulski z 
Politechniki Zielonogórskiej - Pomiary impedancji metodą 
przetwarzania kątów fazowych. Tocząca się później konstruk
tywna dyskusja pozwoliła autorom zapoznać się z licznymi opi
niami i poczuć przedsmak czekających ich doświadczeń. 

W Ustroniu obradował również Komitet Naukowy X X X I I 
Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów kwalifikując zgło
szone na konferencję referaty. 

Pierwsze dni Nowego 2000 Roku spędzone w leśnej głuszy 
pokrytej śniegiem, urozmaicone sympatycznym spotkaniem 
koleżeńskim przy strzelającym wesołymi iskrami kominku po
zwoliły wrócić wszystkim członkom Sekcji do swoich macie
rzystych ośrodków z nowymi siłami i ochotą do pracy. 

dr M. Kaliczyńska 

AAr Politechnika Opolska 

http://www.po.opole.pl/~mkal


Z życia Uczelni 

B A L S P O R T O W C A 
W mroźną noc z 10 na 11 stycznia br. 

w nocnym klubie Miami sportowcy Poli
techniki Opolskiej świętowali sukcesy 
minionego roku. To już trzeci z kolei Bal 
Sportowca . Impreza jest formą podzię
kowania zwycięzcom - choć nie tylko im 
- za całoroczny trud i godną reprezenta
cję naszej Uczelni i miasta. 

Uczestnicy i zaproszeni goście przy
bywali od godziny 20, podekscytowani i 
gotowi do wyśmienitej zabawy. W kilka 
chwil później lokal pękał w szwach. For
muła imprezy - wykwinty bal - znalazła 
w pełni uznanie uczestników, co widać 
było po eleganckich garniturach, krawa
tach, pięknych sukniach, fantazyjnych 
fryzurach i makijażach. Całość dopełnia
ły błyski fleszu, gdyż impreza uwiecznio
na została na kliszy fotograficznej. 

Dobra muzyka sprawiła, że większość 
z nas noc spędziła na parkiecie (co nie
którzy boleśnie odczuli nazajutrz), bo 
cóż znaczy dla prawdziwych sportowców 
kilka godzin w ruchu? Po prostu - kolej
ny trening wzbogacony o doznania emo
cjonalne. 

Jednak nie tylko szampańska zabawa 
była celem imprezy. Główny punkt pro
gramu zaczął się około godziny 23, kie
dy to wręczono medale i upominki naj
lepszym sportowcom Politechniki Opol
skiej. Ceremonię prowadziła szefowa 
uczelnianego AZS-u Kasia Banek, a gra
tulowali zwycięzcom przedstawiciel 
współgospodarza balu - Paweł Czere-
pok, prodziekan ds. organizacyjnych 
Wydziału Wychowania Fizycznego i 
Sportu oraz Stanisław Witczak, pro
dziekan ds. nauki Wydziału Mechanicz
nego. Wyróżnieni odchodzili na miejsce 
odprowadzani burzą oklasków. Jako 
pierwsze, wyróżnienia odebrały judocz-
ki, zwyciężczynie mistrzostw politechnik 
w tej dyscyplinie. Pierwsze miejsce wy
walczyła Magda Pokorczak, jako dru
ga na podium znalazła się Dorota Har-
mo, a zaraz za nią Kasia i Monika 
Swiątkiewicz, zdobywczynie brązowego 
medalu. Oprócz indywidualnych zwy
cięstw zdobyły dla politechniki także ze
społowo pierwsze miejsce. Kolejne na
grody odebrały uczestniczki mistrzostw 

politechnik w karate. Najlepsza okazała 
się Michalina Dzikowicz,. drugie miej
sce przypadło Izabeli Żakowicz, nato
miast jako trzecia uplasowała się Małgo
sia Grzelak. Wspólnie zdobyły dla swo
jej Uczelni złoto. Trzecią dyscypliną na
grodzoną tego wieczoru była tzw. pla-
żówka. Nasz uczelniany zespół w skła
dzie Piotr Śniatowski i Piotr Gacer 
zdobył pierwsze miejsce w akademickich 
mistrzostwach Polski w piłce plażowej. 
Wyróżniono również Szymona Hawia-
czyka, który zaprezentował duże umie
jętności osiągając wysoką pozycję na mi
strzostwach politechnik w narciarstwie 
alpejskim. 

Po rozdaniu nagród wszyscy z nowym 
entuzjazmem powrócili do zabawy, któ
ra od początku do końca przebiegała we 
wspaniałej, iście sportowej atmosferze. 

Doskonała organizacja całości to za
sługa Kasi Banek i Piotra Wirskiego, 

którzy wspólnymi siłami dopięli wszyst
ko na ostatni guzik. Warto podkreślić, że 
nawet serwowane przez barmanów trun
ki nie zdołały zamroczyć sportowych 
głów, dlatego wszyscy do końca bawili 
się wyśmienicie. Jedyne co nie wyszło w 
100% to obecność władz Politechniki. 
Cały więc entuzjazm skupiliśmy na nie
zawodnych prodziekanach wydziałów: 
mechanicznego i wychowania fizyczne
go, przedstawicielu organizacji środowi
skowej AZS i nielicznych wykładow
cach, którzy wspólnie ze sportowcami 
całą noc wytrwale szlifowali parkiet klu
bu Miami. 

Osoba obserwująca zabawę z boku 
wysnuć mogła jeden wniosek - studenci 
sportowcy Politechniki Opolskiej wie
dzą, czym jest dobra zabawa, potrafią 
cieszyć się z sukcesów innych, dając tym 
samym dowód prawdziwej sportowej 
wspólnoty. 

Anna Kwiatkowska 
1 rok wychowania fizycznego 

XIII Beskidzkie Seminarium Elektryków 
Pod koniec listopada ub. roku odbyło 

się w Istebnej - Pietraszonce X I I I Be
skidzkie Seminarium Elektryków (BSE), 
zorganizowane przez prof. Krzysztofa 
Kluszczyńskiego z Wydziału Elektrycz
nego Politechniki Śląskiej oraz Polskie 
Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycz
nej i Stosowanej Oddział w Gliwicach. 
Miejscem obrad, jak zawsze, było schro
nisko studenckie. Parę dni wcześniej 
spadł śnieg, co dla uczestników było do
datkową atrakcją, natomiast organizato
rom skomplikowało przygotowania -
rzutniki, materiały konferencyjne, żyw
ność itp. musiały być dowiezione na sa
niach, które ciągnął koń! Z naszej Uczel
ni w seminarium uczestniczyli: prof. Ma
rian Łukaniszyn, adiunkci Ryszard Be-
niak i Jadwiga Krych oraz asystenci 
Rafał Wróbel i Arkadiusz Gardecki. 
Istotną cechą BSE, wyróżniającą je z in
nych „elektrycznych" konferencji, jest 
różnorodność tematyki prezentowanych 
referatów. Zaproszeni goście w wykła
dach omawiali m. in.: Podstawowe in
formacje o normalizacji (dr Tomasz 
Schweitzer - dyrektor Zespołu Elektry

ki w Polskim Komitecie Normalizacyj
nym), Nowe problemy dot. badań blach 
elektrotechnicznych (prof. Jacek Przy-
godzki z Politechniki Warszawskiej), 
Samochody elektryczne jako popularny 
środek transportu (prof. Eugeniusz Ka
łuża z Politechniki Śląskiej), Nowe tech
niki i technologie w przesyle energii elek
trycznej (prof. Zbigniew Gacek), Wyko
rzystanie falowników do kompensacji 
mocy biernefi mocy odkształcenia (prof. 
Ryszard Borowski z ATR w Bydgosz
czy). Nasi koledzy przedstawili: M. Łu
kaniszyn, R. Wróbel Analizę momentu 
silnika tarczowego prądu stałego o róż
nych konstrukcjach rdzenia stojana i R. 
Beniak, A. Gardecki Testowanie sztyw-
nostabilności układów równań różnicz
kowych zwyczajnych. Bardzo interesują
ce było wystąpienie Mai Dudy (student
ki Uniwersytetu Wrocławskiego) o ślą
skim średniowiecznym uczonym Wite-
liuszu. Z żalem żegnaliśmy piękne, ośnie
żone Beskidy, obiecując sobie spotkać 
się za rok. 

J. Krych 
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Wieści z wydziałów 

Wydział Budownictwa 
26 listopada 1999 r. auli im. Prof. Oswalda Matei na Wy

dziale Budownictwa Politechniki Opolskiej odbyło się semi
narium naukowe zorganizowane przez prof. Wojciecha Skow
rońskiego, podczas którego dyskutowano problemy szeroko 
rozumianej ekologii w budownictwie. Spotkanie mieści się w 
planach działań i współpracy Opolskiego Oddziału Polskiego 
Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, Katedry Podstaw 
Projektowania Budowlanego Politechniki Opolskiej oraz Stu
denckiego Koła Naukowego Biodom działającego przy tej Ka
tedrze. Z zaproszenia na spotkanie skorzystali między innymi 
przedstawiciele Stowarzyszenia Mykologów z województwa 
dolnośląskiego oraz z województwa śląskiego, a także studenc
kich kół naukowych z Wrocławia - działających w sferze ar
chitektury i budownictwa. Prof. Zbigniew Dobrzański, dzie
kan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolni
czej we Wrocławiu przedstawił referat Zagrożenia w budow
nictwie wiejskim związane z technologią chowu zwierząt a prof. 
Adam Latała, dziekan Wydziału Biologiczno-Technicznego 
Uniwersytetu Opolskiego - referat pt. Spojrzenie biologa na 
mykologię budowlaną. W dyskusji uczestniczyli także dziekan 
Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej - prof. Tade
usz Chmielewski, Ryszard Zembaczyński - dyrektor Banku 
Ochrony Środowiska, dr inż. Jerzy Karyś - prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownic
twa oraz inni zaproszeni goście. Troskę o „proekologiczne" 
działania wyrazili również studenci. Obecni byli przedstawi
ciele czterech studenckich kół naukowych: Biodom i Ekomat-
bud (z Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej), Stu
denckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Kon
strukcji Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz 
Rysownik - działającego na tym samym Wydziale. 

J.B. Czabak 

Wydział Elektrotechniki 
i Automatyki 
• Przed świętami, 17 grudnia 1999 r. odbyło się na WEiA uro
czyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów dla absolwen-

JM Rektor prof. P. Wach i prodziekan ds. studenckich prof. 
K. Macek-Kamińska wręczają dyplom ukończenia studiów 
absolwentce WEiA 

16 Politechnika Opolska 

Nareszcie mgr inż. 

tów wydziału z roku akademickiego 1998/99. Uroczystość pro
wadził dziekan wydziału prof. Ryszard Rojek, a wzięli w niej 
udział: JM Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Piotr Wach; 
prorektor ds. studenckich - prof. Grzegorz Gasiak, prodzie
kani WEiA: prof. Krystyna Macek-Kamińska, prof. Józef 
Kędzia i dr Karol Grandek oraz zaproszeni goście: dyrektor 
Zakładu Telekomunikacji TP S.A. Oddz. w Opolu mgr Marek 
Lonc, dyrektor Rejonu Telekomunikacji TP S.A. inż. Krzysz
tof Antoniewicz; dyrektor PZU Oddz. I w Opolu mgr Józef 
Koszyk; z-ca dyrektora Banku PEKAO S.A. w Opolu mgr 
Marian Drymluch; przedstawiciel ECO S.A. w Opolu inż. 
Bogdan Hawrysz. W programie uroczystości znalazł się wy
kład absolutoryjny wygłoszony przez mgr. inż. Sławomira 
Kubiaka - kierownika Działu Analiz Rynkowych Zakładu Te
lekomunikacji TP S.A. Oddz. w Opolu nt. Usługi telekomuni
kacyjne u progu 2000 roku. 

Od lewej: dr K. Grandek, prof. K. Macek-Kamińska, prof. 
G. Gasiak, prof. P. Wach, prof. R. Rojek, prof. J . Kędzia 

Należy nadmienić, iż w roku 1999 wydział ukończyło łącz
nie 297 studentów, 205 na studiach dziennych i 92 na studiach 
zaocznych. W grupie tej jest 172 absolwentów elektrotechniki 
kończących studia z tytułami magistra inżyniera oraz inżynie
ra. 87 osób to świeżo upieczeni inżynierowie informatycy, a 
także i 38 inżynierów automatyków. Uroczystość, jak zwykle 
zyskała bardzo odświętną oprawę, były kwiaty, przemówienia 
i gratulacje. Nie zabrakło i odrobiny wzruszenia, dla niektó
rych to przecież pożegnanie z uczelnią i kolegami ze studiów. 



Wieści z wydziałów 
• W dniu 9 grudnia 1999 r. na Wydziale Elektrotechniki, Au
tomatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hut
niczej w Krakowie odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. inż. 
Krzysztofa Latawca. Podstawą przeprowadzenia przewodu 
habilitacyjnego z zakresu automatyki była monografia Contri-
butions to Advanced Control and Estimation for Linear Di-
screte-Time MIMO Systems. 

Kolokwium zakończyło się pomyślnym rezultatem. Gratu
lujemy! 

B Miło nam zakomunikować, iż XI I I KKA organizowana we 
wrześniu 99 r. odbiła się szerokim echem w środowisku auto
matyków czego dowodem są wciąż napływające listy gratula
cyjne adresowane na ręce jej przewodniczącego - prof. Ry
szarda Rojka. 

• W dniu 24 listopada 1999 roku członkowie Koła Naukowe
go „Elektrodynamicy" wzięli udział w projekcie pod nazwą 
JAK - Jakość Aktywność Kreatywność - Targi Organizacji Po
zarządowych. Targi, na których została zaprezentowana dzia
łalność różnorodnych kół naukowych działających na opol
skich uczelniach, jak również organizacji pozarządowych na
szego regionu, zorganizowało Stowarzyszenie Studentów Nauk 
Ekonomicznych i Handlowych AIESEC. Prezentacje poszcze
gólnych organizacji odbywały się w auli wydziału Budownic
twa Politechniki Opolskiej. Materiały związane z tematyką 
działalności Koła Naukowego „Elektrodynamicy" prezentowa
li Joanna Mrosek, Ryszard Czernecki (prezes), Adam Hel-
man i Adam Szkudlarski. Targi JAK trwały do późnych go
dzin popołudniowych. Działalność naszego koła odbiega te
matycznie od ekonomii i zarządzania, niemniej jednak mate
riały dostarczone przez opiekuna prof. dr hab. inż. Bronisła
wa Tomczuka, związane z komercyjnym oprogramowaniem 
do modelowania trójwymiarowych pól elektromagnetycznych, 
wzbudzały żywe zainteresowanie. 

• W dniach 16-17 listopada 99 r. w Łodzi-Arturówku odbył 
się XXIV Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Elektro
techniki Teoretycznej i Stosowanej - PTETiS. Zjazd stanowił 
podsumowanie działalności Towarzystwa w minionej kaden
cji, nadano na nim również godność członków honorowych 
PTETiS, a także przyjęto uchwały Zjazdu. 

Podczas XXIV Zjazdu nastąpiło ukonstytuowanie się Za
rządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. W skład nowego Za
rządu Głównego wchodzą: 
• Przewodniczący - prof. dr hab. inż. K. Kluszczyński (Oddz. 

Gliwice) 
• Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. S. Mitkowski 

(Oddz. Kraków); prof. dr hab. inż. A. Demenko (Oddz. 
Łódź); prof. dr hab. inż. J . Kasprzak (Oddz. Warszawa) 

• Sekretarz Generalny - dr inż. W. Kałat (Oddz. Warszawa) 
• Zastępca Sekretarza Generalnego - prof. dr hab. inż. L . 

Frąckowiak (Oddz. Poznań) 
• Skarbnik - prof. dr hab. inż. A. Bytnar (Oddz. Warszawa) 
• Zastępca Skarbnika i Członek Komisji ds. Statutu - prof. dr 

hab. inż. J . Przygodzki (Oddz. Kielce) 
• Przewodniczący Komisji ds. Statutu - dr inż. A. Marusak 

(Oddz. Warszawa) 
• Członkowie Zarządu - prof. dr hab. inż. J . Hickiewicz 

(Oddz. Gliwice); prof. dr hab. inż. M. Pasko (Oddz. Gliwi
ce), prof. dr hab. inż. K. Zakrzewski (Oddz. Łódź). 

Ponadto w skład Zarządu Głównego weszli przewodniczą
cy oddziałów: 
• Prof. dr hab. inż. R. Sikora (Oddz. Warszawa); prof. dr hab. 

inż. J . Chojcan (Oddz. Gliwice); prof. dr hab. inż. L . Refe-
rowski (Oddz. Szczecin). 
Informacji udzielił dr inż. R. Beniak - uczestnik XXIV 

Zjazdu PTETiS 

• Prof. Jerzy Skubis wygłosił referat Przykładowe wyniki dia
gnostyki układów izolacyjnych transformatorów dużej mocy na 
konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez Poli
techniką Śląską w Gliwicach w dniach 25-26 listopada 99 r. 

Jolanta Ukarma 

Wydział Mechaniczny 
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 
• Prof. Ewald Macha został członkiem American Society for 
Testing and Materials (ASTM). Propozycję przyjęcia w poczet 
tej organizacji profesor otrzymał podczas pobytu w Seattle 
(USA), gdzie wygłaszał referat na Symposium on Multiaxial 
Fatigue andDeformation: Testing and Prediction. Sympozjum 
to odbyło się w maju 1999 roku i zostało zorganizowane przez 
ASTM, a konkretnie przez komitet E-8: Fatigue and Fractu-
re. Jest to niewątpliwie wyróżnienie, gdyż ASTM jest organi
zacją znaną w świecie i renomowaną, a poza tym prof. Macha 
jest pierwszym pracownikiem naszej uczelni, którego spotkał 
ten zaszczyt. 

Jako członek ASTM prof. Macha będzie otrzymywał mie
sięcznik ASTM Standarization News oraz inne materiały wy
dawane przez stowarzyszenie, a także będzie uczestniczył w 
posiedzeniach komitetu E-8. 

• Niedawno, znane wydawnictwo „Elsevier", wydało książkę 
Multiaxial Fatigue and Fracture. Książka ta zawiera 18 spo
śród 90 referatów przedstawionych podczas 5th International 
Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue & Fracture. Konfe
rencja ta odbyła się w Krakowie w dniach 8-12 września 1997 

roku, a Katedra Me-
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chaniki i Podstaw Kon
strukcji Maszyn Poli
techniki Opolskiej była 
jej głównym współor
ganizatorem. O tej 
ważnej imprezie pisali
śmy już kilkakrotnie w 
Wiadomościach Uczel
nianych. 

Książka zawiera 
rozszerzone wersje re
feratów konferencyj
nych uznanych za naj
lepsze, a ich ostateczny 
wybór został poprze
dzony analizą recenzji 
opracowanych przez 
znanych i cenionych w 
świecie specjalistów w 
dziedzinie będącej 

WIADOMOŚCI UCZELNIANE 4(83) styczeń 2000 17 



Wreszcie, w dniu 8 grudnia ukonstytuowały się w pełni wła
dze wydziału, poprzez wybory na stanowiska prodziekanów. 
Poszczególne funkcje objęli: prodziekana ds. nauki - prof. zw. 
dr hab. Robert Rauziński, prodziekana ds. dydaktycznych i 
studenckich - dr Agata Zagórowska, prodziekana ds. organi
zacyjnych - dr Krzysztof Malik. 

• 15 grudnia 1999 roku, w auli Wydziału Zarządzania i Inży
nierii Produkcji przy ul. Waryńskiego 4 odbyło się posiedze
nie Senatu Politechniki Opolskiej (o szczegółach posiedzenia 
roboczego informujemy w tym numerze Wiadomości Uczel
nianych), po czym, przy symbolicznej lampce szampana, mia
ła miejsce okolicznościowa uroczystość z okazji powstania no
wego wydziału. W uroczystości tej, oprócz JM Rektora, Pro
rektorów oraz Senatorów, udział wzięli - na zaproszenie władz 
uczelni i wydziału - licznie przybyli goście. 

Po przywitaniu i podziękowaniach za przybycie wszystkich 
uczestników przez gospodarza, dziekana prof. Rudolfa Kośmi-
dra, głos zabrał JM Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Piotr 
Wach, który w kilku ciepłych słowach pogratulował uzyska
nia statusu wydziału oraz życzył dalszego rozwoju naukowo-
organizacyjnego, co z pewnością stanowi główne wyzwanie, 
stojące przed Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji. 
Ponadto JM Rektor wręczył dwa listy ze szczególnymi podzię
kowaniami za dotychczasową, trudną do przecenienia współ
pracę z wydziałem prof. zw. dr. hab. Piotrowi Blaikowi oraz 
prof. dr. hab. Janowi Pyce (w którego imieniu list odebrał prof. 
R. Kośmider). 

Dziekan, prof. R. Kośmider, w imieniu władz Wydziału zło
żył serdeczne podziękowania za życzliwość, zaangażowanie i 
wkład w powstanie wydziału rektorowi, prof. Piotrowi Wacho-
wi, prorektorom - prof. Jerzemu Skubisowi, prof. Grzego
rzowi Gasiakowi oraz dr. Zygmuntowi Kasperskiemu, a tak
że rektorowi poprzedniej kadencji, obecnie prezesowi Forum 
Akademicko-Gospodarczego, prof. Józefowi Suchemu oraz 
dziekanowi Wydziału Mechanicznego w kadencji 1993-1999, 
prof. Januszowi Bossowi, „ojcującemu" w tamtym okresie 
formalnie umieszczonemu w strukturze Wydziału Mechanicz
nego Instytutowi Zarządzania. 

Jako kolejny głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Opo
la, prof. dr hab. Stanisław Dolata, który w imieniu prezydenta 
Opola, Leszka Pogana oraz swoim własnym złożył na ręce 
władz wydziału serdeczne gratulacje z okazji powstania wy
działu, a także życzył dalszego, owocnego rozwoju naukowo-
organizacyjnego. 

Po okolicznościowych przemówieniach, wszyscy uczestni
cy tego spotkania przystąpili do konsumpcji, której menu, po
dobnie zresztą jak cała oprawa posiedzenia senatu i wydziało
wego święta została znakomicie przygotowana przez obsługę 

- catheringową restauracj i „Festivalowa" w Opolu. 
Przy okazji tego wydarzenia, na ręce władz Wydziału Za

rządzania i Inżynierii Produkcji wpłynęło szereg gratulacji i 
życzeń dalszych sukcesów, m. in. od władz uczelni - rektora i 
prorektorów, dziekanów WEiA - prof. Ryszarda Rojka, W M 
- prof. Stanisława Króla, WB - prof. Tadeusza Chmielew
skiego, WWFiF - dr. Józefa Wojnara, a także od prezesa Fo
rum Akademicko-Gospodarczego, prof. Józefa Suchego, mar
szałka sejmiku województwa opolskiego, dr. Stanisława Ja
łowieckiego, prorektora Akademii Ekonomicznej w Katowi
cach, prof. Jana Pyki, dziekana Wydziału Ekonomicznego Uni-

Wieści z wydziałów 
wersytetu Opolskiego, prof. Urszuli Łangowskiej oraz JM 
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opo
lu, dr. Mariana Duczmala. 

Za przekazane gratulacje i życzenia władze wydziału skła
dają serdeczne podziękowania. 

• 20 grudnia 1999 roku, o godz. 13.00 w auli Wydziału Za
rządzania i Inżynierii Produkcji, miało miejsce drugie - w ra
mach zainicjowanego przez kierownika Zakładu Nauk Ekono
micznych, dr. Henryka Lewandowskiego, cyklu „Ekonomicz
ne porachunki" - spotkanie dyskusyjne o charakterze panelu, 
poświęcone tematyce:,, Polityka podatkowa. Stan na dziś. Pro
pozycja zmian ". 

Zaproszonym na to spotkanie referentem był przewodniczą
cy Rady Miasta Opola, profesor Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Opolskiego Stanisław Dolata. Dyskusja pane
lowa, w której uczestniczyło liczne grono pracowników nauko
wych naszej uczelni, a także stowarzyszeń ekonomicznych 
(Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgo
wych), połączona została z promocją najnowszej pracy prof. 
Stanisława Dolaty pt. „Podstawy wiedzy o podatkach i polskim 
systemie podatkowym". 

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich pracowni
ków uczelni i studentów do uczestniczenia w kolejnych tego 
typu spotkaniach. Wypada jedynie żałować, iż - jak dotych
czas - znajdują one relatywnie słabe zainteresowanie wśród 
reprezentantów środowiska businessu w Opolu. 

Rafał Matwiejczuk 

Wydział Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii 
• Dnia 21 grudnia 1999 r. odbyło się na Wydziale Wychowa
nia Fizycznego i Fizjoterapii spotkanie opłatkowe, w którym 
poza pracownikami jednostki i władzami Uczelni także studen
ci i licznie zaproszeni goście. 

Wszystkich obecnych powitał dziekan Wydziału dr Jó
zef Wojnar, całej uroczystości towarzyszyła świąteczna już 
atmosfera. 

Prorektor ds. nauki prof. Jerzy Skubis przybliżył krótką 
historię Wydziału, a pozdrowienia i życzenia bożonarodzenio-

" Ciąg dalszy na stronie 21 
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Studia i studenci 

Studenckie wspinanie 
W dniu 18 grudnia 1999 roku w Szkole Podstawowej nr 11 

w Opolu przy ulicy Chabrów o godz. 10 —rozpoczęły się I Aka
demickie Mistrzostwa Miasta Opola we Wspinaczce Sporto
wej. Zawody zostały zorganizowane z myślą o studentach Po
litechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Administracji. Ze względu jednak na bar
dzo duże zainteresowanie opolskiej młodzieży, wprowadzono 
także klasyfikację osób nie będących studentami wymienionych 
uczelni (tzw. klasyfikacja otwarta). 

Eliminacje dla pań i panów przeprowadzone zostały na tra
wersie. Półfinał pań rozegrano na pionowej ścianie, natomiast 
finał odbył się na „przewieszce". Panowie półfinał rozgrywali 
na „przewieszce" wspinając się z górną asekuracją, natomiast 
finał i superfinał odbyły się z dolną asekuracją. 

Po sześciu godzinach rywalizacji z 38 zawodników wyło
niono zwycięzców w poszczególnych kategoriach: 
Kategorie kobiet: 
• Studencka (2 zawodniczki) 

1. Weronika Wawrzyniak (PO) 
2. Anna Plotnik (PO) 

Mariusz Motyka - droga superfinału 

Od lewej: Adrian Kowalik, Piotr Możdżeń, Tomasz Dębek, 
Weronika Wawrzyniak 

• Otwarta (5 zawodniczek) 
1. Dorota Kościelniak 
2. Agnieszka Sitek 
3. Magdalena Lasoń 

Kategorie mężczyzn: 
• Studencka (16 zawodników) 

1. Piotr Możdżeń (UO) 
2. Tomasz Dębek (PO) 
3. Adrian Kowalik (PO) 

• Otwarta (15 zawodników) 
1. Paweł Boniewski 
2. Mariusz Krzyżek 
3. Sebastian Pielichowski 

Patronat medialny objęły Nowa Trybuna Opolska, rozgło
śnia RMFFM. 

Nagrody dla zawodników ufundowały następujące firmy: 
Mount&Wave, BraX Zakłady Piwowarskie „Głubczyce" S.A., 
Club EASY, Coca-Cola, Telekomunikacja Polska S.A., era 
GSM, PZU, kino Kraków, TURSPORT, kino Centrum Odra, 
Yacht Sport Olimpijczyk, Centrum Druku s.c. 

Organizatorzy zawodów składają podziękowanie wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy, 
dziękują także widzom licznie przybyłym w tym dniu do sali 
gimnastycznej w SP 11, a przede wszystkim tym, którzy wy
trwali do końca i nagrodzili zwycięzców gromkimi brawami. 

Mały 
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Studia i studenci 
W dniach od 6 do 7 grudnia 1999 roku w Klubie Studenc

kim „10,5 Hydrant" odbył się Przegląd Kabaretów Studenc
kich ZLEWY '99 

Przez dwa wieczory zabawiały nas: Kabaret Imienia Roma
na, Kabaret Moralnego Niepokoju, Jurki, HI-FI z Grzegorzem 
Halamą na czele, oraz Hiper Duo Kwintet z Wrocławia. 

Kabarety zaprezentowały programy o różnorodnej tematy
ce: żarty studenckie, polityczne, komizm sytuacyjny, scenki „z 
życia wzięte". Jedynie Hiper Duo Kwintet przedstawił humor 
w wersji śpiewanej przy mocnym uderzeniu gitar i perkusji. 
Poziom kabaretów okazał się zróżnicowany. Zauważyć można 
było profesjonalizm Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz HI-
FI, ale także jego brak u pozostałych. Ostateczną opinię pozo
stawiam tym, którzy zdecydowali się przyjść i „rozerwać" w 
niecodzienny sposób. 

Zlewy są organizowane co roku, podobnie jak Piastonalia, i 
dotychczas były prestiżową imprezą. Dziwi fakt niskiej fre
kwencji studentów. W zeszłym roku „Hydrant" pękał w szwach, 
tym razem natomiast „świecił" pustkami .Czyżby cena dwóch 
piw za 3 godziny relaksu intelektualnego była wygórowana? 

Ciąg dalszy ze strony 19 

we wraz z opłatkiem przekazał kapelan sportu opolskiego, 
ksiądz Zygmunt Lubieniecki. 

Najprzyjemniejszym akcentem wydziałowej wigilii było 
wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary oraz skła
danie życzeń. 

B Jeszcze bardziej uroczysty charakter miało otwarcie wy
stawy dokumentującej powstanie i rozwój Wydziału, które 
odbyło się 17 stycznia 2000 r. W holu budynku głównego, 
gdzie stanęło kilkanaście barwnych plansz zgromadzili się 
licznie przybyli goście zaproszeni na tę okazję. Były wła
dze wydziału w osobach dziekana Józefa Wojnara, pro
dziekanów Pawła Czerepoka i Jana Szczegielnłaka, pra
cowników wydziału i jednostek współpracujących m.in. dy
rektora i zastępcy szpitala MSWiA w Głuchołazach. Słowo 
wstępne wygłosiła dyrektor Biblioteki Głównej Elżbieta 
Czerwińska, gdyż to pracownicy biblioteki są autorami 
scenariusza wystawy, a uroczystego otwarcia dokonał pro
rektor ds. nauki Jerzy Skubis, obecni byli także prorektor 
ds. studenckich Grzegorz Gasiak, prodziekan WM Stani-

Na koniec chciałam złożyć serdeczne podziękowania Samo
rządowi Studenckiemu PO za bardzo dobrą organizację ZLE
WÓW i życzyć tak wielkiego zaangażowania w kolejnych 
przedsięwzięciach. 

Magdalena Depa 

sław Witczak, dyrektor administracyjny Leon Prucnal i 
wielu innych nie mniej szacownych gości. Wystawa przed
stawia historię jednostki od Studium Wychowania Fizycz
nego i Sportu poprzez instytut do aktualnego Wydziału Wy
chowania Fizycznego i Fizjoterapii, który prowadzi dwa 
kierunki studiów dziennych i zaocznych, liczne studia po
dyplomowe, ma prawo kształcenia na poziomie magister
skim i licencjackim i wysoką ocenę KBN. 

Materiały do wystawy wykonał zespół Pracowni Technik 
Multimedialnych Działu Wydawnictw i Promocji, a fakt otwar
cia wystawy odnotowały lokalne media. 

• Oferta kształcenia WWFiF wzbogaciła się o nowy kierunek. 
Właśnie z MEN nadeszła decyzja akceptująca uruchomienie 
fizjoterapii na poziomie licencjackim. Dotychczas fizjoterapia 
była specjalnością na kierunku wychowanie fizyczne. Potrzeby 
rynku i zainteresowania młodzieży sprawiły, że władze Wy
działu rozpoczęły starania - jak okazało się - zwieńczone suk
cesem, w wyniku których już od najbliższego października gru
pa młodzieży rozpocznie studia z zakresu fizjoterapii. 

Maria Trebel 
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Studia i studenci 
Studenckie Koło Naukowe 

sKRUBER 
przy Katedrze Inżynierii Procesowej 

Członkowie SKN „SKRUBER" na Międzynarodowej 
Wystawie POLEKO'99 oraz na wycieczce do Fabryki 
Cukru w Raciborzu 

Po miesiącu ciężkiej i twórczej pracy, studenci IV i V roku 
Wydziału Mechanicznego specjalności: procesy i aparaty prze
mysłowe, a zarazem członkowie Studenckiego Koła Naukowe
go SKRUBER mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch im
prezach wyjazdowych. Pierwsza miała miejsce 27 październi
ka ubiegłego roku, a był to wyjazd do cukrowni „Racibórz", 
druga - 25 listopada 99 r. - to zwiedzenie Międzynarodowej 
Wystawy POLEKO'99, która odbyła się w Poznaniu. 

Na terenie cukrowni "Racibórz" 

Fabryka, którą odwiedziliśmy powstała już w 1870 r., jed
nak od tego czasu została ona znacznie zmodernizowana. O 
tych zmianach oraz wszystkich procesach zachodzących w cu
krowni - począwszy od rozładunku buraków, aż do produktu 
finalnego, tj. cukru, łącznie z opisem maszyn i urządzeń tam 
działających, powiedział nam główny technolog zakładu. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem oglądali 
fabrykę „od środka" z uwagą słuchając fachowych objaśnień 
naszego przewodnika. Kończąc zwiedzanie doszliśmy do dzia
łu pakowania, gdzie mogliśmy zabrać kilogramową paczkę 
cukru, o którego zdrowotnych właściwościach zapewniała nas 
pani technolog. 

Na wystawie „POLEKO" swoje wyroby oferowały firmy z 
całego świata zajmujące się urządzeniami, aparaturą i techno
logiami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Targi 
stanowią najlepszą okazję do skonfrontowania własnych, kra
jowych osiągnięć z ofertami innych firm działających w tej sa
mej branży, a także zaprezentowania swoich produktów szer
szej publiczności. 

Program wystawy obejmował wiele dziedzin i problemów 
związanych z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, które 
w sposób najbardziej ogólny można ująć w cztery główne za
gadnienia: 

- technologie, urządzenia i aparatura do ochrony wód, gle
by i powietrza, 

- aparatura kontrolno-pomiarowa do pomiaru zanieczysz
czeń, hałasu i wibracji, 

- edukacja ekologiczna, 

- nowoczesne technologie energii niekonwencjonalnej. 

Przed wejściem na wystawę POLEKO'99 

Szczególnie te ostatnie były także przedmiotem obrad wie
lu sympozjów i konferencji naukowo-technicznych, towarzy
szących targom. 

Równolegle do targów „POLEKO" odbywały się także Mię
dzynarodowe Targi Urządzeń Komunalnych „KOMEX", po
święcone funkcjonowaniu gospodarki komunalnej ośrodków 
miejskich, nierozerwalnie powiązanej jest z czystością środo
wiska, a więc i jego ochroną. 

Większość wystawców przyjmowała nas życzliwie, niejed
nokrotnie wyjaśniając zasadę działania urządzeń produkowa
nych i wystawianych przez siebie. Miłym zaskoczeniem było 
traktowanie nas przez niektórych wystawców już jako poten
cjalnych kontrahentów. 

W podsumowaniu należy jednoznacznie stwierdzić, że 
obie wycieczki były doskonałym uzupełnieniem wiadomo
ści teoretycznych zdobywanych na uczelni oraz stanowiły 
znakomitą okazję do porównania najnowszych osiągnięć 
technicznych z zakresu budowy aparatury procesowej 
(zbiorniki, wymienniki, mieszalniki), oraz prześledzenia 
tworzenia i obsługi instalacji przemysłowych, szczególnie, 
że wiele z tych aparatów i instalacji znaliśmy jedynie z 
wykładów i innych zajęć dydaktycznych. 

Poza wymienionymi walorami poznawczymi obydwie 
wycieczki były zarazem znakomitą chwilą wytchnienia od 
codziennych zajęć i innych studenckich obowiązków. 

SSV„ SKRUBER" 

22 Politechnika Opolska 



Studia i studenci 
W dn. 9-11.12.1999r. w Zakopanem miało miejsce znaczą

ce wydarzenie - odbyło się SPOTKANIE KÓŁ NAUKO
WYCH I STUDIÓW DOKTORANCKICH, którego temat 
brzmiał „Informatyka w zarządzaniu, marketingu i inżynierii 
produkcji". 

Organizatorami spotkania były: Koło Naukowe ARAFIN 
oraz Koło Naukowe E X P E R T działające przy Wydziale Za
rządzania i Inżynierii Produkcji. 

W Zakopanem spotkało się 87 osób. Grono to tworzyli 
przedstawiciele następujących uczelni: Politechnika Często
chowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, 
Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika 
Rzeszowska, Politechniki Śląska, Politechnika Świętokrzyska, 
Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Łódzki, AE w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersy
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu, AE we Wrocławiu i Poli
technika Opolska, a wśród nich takie osobistości jak: prof. Ire
neusz Durlik, prof. Ryszard Knosala, prof. Tadeusz Krupa, 
dr Elżbieta Krajewska-Bińczyk, dr Agata Zagórowska oraz 
dr Krzysztof Malik. 

Swój dorobek naukowy (49 referatów) uczestnicy zapre
zentowali na X I sesjach, którym przewodniczyły wyżej wy
mienione osoby. Każdą sesję kończyła burzliwa dyskusja, 
podczas której wymieniano poglądy, doświadczenia i udzie
lano wskazówek. 

Warto zaznaczyć, że organizatorzy postawili sobie trudne 
zadanie, jakim miała być integracja dwóch środowisk: studen
tów i doktorantów. Fakt, że zadanie zostało wykonane dobrze, 
mogą potwierdzić sami uczestnicy spotkania. W Zakopanem 
udało się stworzyć atmosferę sprzyjającą odnalezieniu „wspól
nego języka" wszystkich uczestników, co zaowocowało wzbo
gaceniem wiedzy, doświadczeń, umożliwiło nawiązanie waż
nych kontaktów naukowych i towarzyskich. 

Nie zabrakło również rozrywek, które w znacznym stop
niu uatrakcyjniły spotkanie. Uczestnicy gościli na uroczy
stej kolacji w regionalnej restauracji Krakowiacy i Górale, 
gdzie przy dźwiękach góralskiej kapeli mogli delektować 
się specjałami tamtejszej kuchni, bawili się przy ognisku 
piekąc barana, a także na dyskotece przy dobrej muzyce. 
Oczywiście można było także zwiedzić ważniejsze zakątki 
Zakopanego słuchając gawęd przewodnika, czy pochodzić 
po górach lub poszaleć na nartach. 

Przewodniczącym sesji dopisywał humor. 

Goście spotkania wspaniale bawili się przy dźwiękach ka
peli góralskiej. Potrafili dorównać góralom zarówno gibko-
ścią w tańcu jak i błyskotliwością w pogawędce. 

Wystąpienia referentów budziły duże zainteresowanie. 

Czas wolny uczestnicy poświęcali nawiązywaniu towarzy
skich kontaktów. 

Spotkanie mogło odbyć się dzięki pomocy merytorycznej 
prof. Ryszarda Knosali oraz dr. Krzysztofa Malika i finanso
wemu wsparciu Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji, prezydenta miasta Opole, dotacji Mini
sterstwa Edukacji Narodowej i innych sponsorów i za co orga
nizatorzy serdecznie dziękują. 

Edyta Żurek 
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Studia i studenci 

KOMISJA UCZELNIANA 
NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW 
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Opolskiej 
było organizatorem akcji przeprowadzonej 1 grudnia 1999 r. 
pod hasłem Podaruj Dzieciom Mikołaja za złotówkę. W jej 
wyniku zebrano 900 zł, która to kwota przekazana została Do
mowi Dziecka w Opolu. 

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują wszystkim ofiarodaw
com za otwartość serca, a zwłaszcza żakom, że ze swych nie za
wsze pełnych kies zechcieli wysupłać choć grosz dla dzieci. 

Koordynatorami akcji byli I. Urbaniec i M. Ziemiański. 
Niżej zamieszczamy list, który nadszedł na adres KU NZS. 

D o m D z i e c k a 
45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 14 

tel. (077) 44-14-122 
Nr konta ipecjalne^o 

KREDYT BANK PBI S.A. OOPOLE 15001575-M98-12I570W«»8 

tel. (077) 44-14-122 
Nr konta ipecjalne^o 

KREDYT BANK PBI S.A. OOPOLE 15001575-M98-12I570W«»8 

DD-071161 /99 Opole, dnia 10.12.1999r, 

KOMISJA UCZELNIANA 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

Politechniki Opolskiej 
ul. S Mikołajczyka 6 

45-233 OPOLE 

Dyrekcja Domu Dziecka w Opolu wraz z Wychowankami serdecznie 
dziękują za przekazane pieniądze w wysokości 900,-zł pochodzące z kwesty, w 
ramach akcji,, Podaruj Dzieciom Mikołaja za złotówkę". 

Dzięki Wam drodzy Studenci na buziach naszych 3-letnich, trochę 
starszych i tych najstarszych dzieci zagościł uśmiech i radość z faktu, że 
tegoroczny św. Mikołaj był podobny do tego, który odwiedza dzieci w 
mniejszych rodzinach. 

To Wy sprawiliście, że na dłużej zapomniały o krzywdzie, jakiej 
doświadczyły od własnych rodziców. 

Zapewniamy Was, że na długo pozostaniecie w naszych sercach. 

Pozdrawiamy Was radośnie, a z okazji zbliżających się Świat Bożego 
Narodzenia życzymy Wam spełnienia marzeń i wielu cudownych chwil wśród 
najbliższych. 

Ponadto chciałbym dodać, że działamy się nie tylko w cza
sie akcji. Wszystkich zainteresowanych Niezależnym Zrzesze
niem Studentów zapraszam do sali telewizyjnej w DS. "Za
ścianek", gdzie zwykle się spotykamy. Ogłoszenia o terminach 
można znaleźć w każdym akademiku i na uczelni. 

Zapraszamy do współpracy sympatyków, jak i również inne 
osoby, chętne do zmiany otaczającej nas rzeczywistości w bar
dziej przyjazną dla studenta. 

Przewodniczący KU NZS PO, Ireneusz Urbaniec 

TARGI PRACY 

16 grudnia odbyły się w Opolu, w auli Politechniki przy ul. Ka
towickiej Zimowe Targi Pracy '99 zorganizowane wspólnie przez 
Biuro Pośrednictwa Pracy „Indeks" oraz Powiatowy Urząd Pracy. 

Oferty zatrudniania absolwentów wyższych uczelni jak i studen
tów przedstawiło kilkanaście firm handlowych, usługowych i pro

dukcyjnych. Najwięcej propozycji pracy adresowanych było do in
żynierów, ale trafiały się także oferty kierowane do absolwentów 
szkół średnich i zawodowych. Firmy oczekują od przyszłych pra
cowników przede wszystkim biegłej znajomości języków obcych i 
obsługi komputera, a także umiejętności pracy w grupie. 

Zainteresowani znalezieniem zajęcia mogli porozmawiać z 
przedstawicielami firm, którzy przedstawiali swoje wymogi oraz 
warunki przyszłej pracy. Jeśli kandydat był zdecydowany, a fir
mie odpowiadały jego umiejętności i kompetencje rozpoczynał 
się właściwy proces rekrutacyjny, składający się z trzech części: 
• wypełnienia kwestionariusza aplikacyjnego, 
• testu sprawdzającego zdolności analitycznego myślenia i roz

wiązywania problemów. 
• właściwej rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest potwier

dzenie czy kandydat posiada predyspozycje do pracy na okre
ślonym stanowisku. 
Chociaż ZTP przypadły w trudnym okresie „przedświątecz

nym" to cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony 
pracodawców jak i studentów. Impreza ta była organizowana przez 
nas pierwszy raz i - jak sądzimy - udała się. Doświadczenie naby
te podczas pracy przy Zimowych Targach Pracy '99 zapewne przy
da się na kolejnym spotkaniu pracodawców i pracowników. 

Korzystając z okazji podajemy adres naszego biura: 
BPP „Indeks", ul. Mikołaczyka 5 pok. 3B 45-233 Opole 
tel/fax 455 60 41 w. 277, e-mail indeks@bet.po.opole.pl. 
Godziny pracy Pon.-Czw. 10 0 0-15 0 0 

koordynator BPP „Indeks " Dariusz Madera 

Wybory w NZS 

30 listopada 1999 r. w sali E-111 w budynku głównym Poli
techniki o godz. 19 0 0 odbyło się Walne Zebranie Członków Nie
zależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Opolskiej . 

Podczas zebrania ustępująca Komisja Uczelniana zdała relację 
ze swojej kadencji: Karina Zawada -skarbnik, przedstawiając 
rozliczenie finansowe KU, a przewodniczący Dariusz Madera 
zreferował działalność komisji. 

Walne Zebranie Człoflków NZS Politechniki Opolskiej przy
jęło przez aklamację obydwa sprawozdania i przystąpiono do wy
boru nowych władz K.U. 

Zgłoszono trzech kandydatów; byli nimi Ireneusz Urbaniec, 
Wojtek Szajna, Grzegorz Bolibrzuch. 

Każdy z nich przedstawił własny program wyborczy. W taj
nym głosowaniu przewodniczącym Komisji Uczelnianej Politech
niki Opolskiej większością głosów wybrany został został Irene
usz Urbaniec. 

Aktualny skład KU NZS PO przedstawia się następująco: 
przewodniczący - Ireneusz Urbaniec 
z-ca przewodniczącego - Dariusz Madera 
sekretarz Janusz Warchoł 
skarbnik - Karina Zawada 
członek Alicja Wikieł 

Janusz Warchol 
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W środowisku akademickim 
Dni Xaverianum to swojska (czyt. 

nasza opolska) odmiana Javieriady, 
tzn. kilkudniowego festynu religijnego 
organizowanego ku czci Św. Francisz
ka Ksawerego w jego rodzinnym mia
steczku Javier. Po raz pierwszy uczci
liśmy w ten sposób patrona naszego 

Duszpasterstwa Akademickiego w roku 1994 za sprawą o. 
Pawła Kosińskiego i o. Wojciecha Ziółka, obejmujących 
wówczas funkcje duszpasterzy akademickich. Wtedy właśnie 
okazało się, że grunt opolski jest jak najbardziej podatny na 
wszechstronne, nie tylko liturgiczne, świętowanie. I tak oto od 
lat sześciu idea zdobywa coraz większe uznanie i popularność 
(nie bójmy się tych słów!), co widać przede wszystkim po za
interesowaniu wśród samych studentów, a także mieszkańców 
Opola. 

Choć za nami lata doświadczeń, ba! tradycja, to nie dajemy 
się rutynie i powielaniu. Program Dni Xaverianum okrzepł 
przez lata, lecz obecność stałych punktów nie przemawia na 
naszą niekorzyść. Przeciwnie, znane już hasła z każdym ro
kiem firmują nową jakość. Tak było i tym razem. 

Jako że impreza czci wyjątkowego jezuitę, zawsze pojawia
j ą się akcenty mocno jezuickie. Tegoroczne sławy, których 
obecność uświetniła Dni Xaverianum to: Piotr Skarga i An
drzej Harden. Ten pierwszy, zaistniał tylko jako bohater wy
kładu ks. dr. hab. Stanisława Obirka. O. Stanisław ukazał tę 
historyczną postać jako wciąż aktualną, skłaniającą do reflek
sji, inspirującą. Okazuje się, że przestrzeń wieków w niczym 
nie umniejsza atrakcyjności nadwornego kaznodziei Zygmun
ta I I I . 

Drugi ze wspomnianych jezuitów, jak najbardziej współcze
sny nam, Andrzej Harden, zawitał do nas z panią Romaną Or
łowską, klarnetem i nieskazitelną muzyką Bacha, Brahmsa i 
Poulenca. Całe szczęście, "narzędzie pracy" pani Romy, czyli 
fortepian mamy na wyposażeniu Ośrodka. O poziomie koncer
tu przekonywać nie trzeba. Wspomnę tylko, że Andrzej Har
den to laureat I Nagrody Konkursu Dętych Zespołów Kame
ralnych, czy też I I I Nagrody Międzynarodowego Konkursu im. 
Karola Marii Webera. To wszystko oczywiście tylko "między 
innymi". Dodam jeszcze, że było to wydarzenie o charakterze 

Wraz z ks. abpem odśpiewaliśmy nieformalny hymn nasze
go ośrodka (S. Sojka „Tolerancja") 

Andrzejki '99 - kto by pomyślał, że to wszystko 
z gałganków... 

szczególnym, gdyż koncert ów wprowadził w nasze progi ten 
rodzaj muzyki, który gra się przy świecach, we fraku i przed 
oniemiałą w zasłuchaniu publicznością. Ech, muzyka.... 

Mocnym punktem w programie " V I Dni Xaverianum", jak 
zwykle, okazały się występy ludzi z pierwszej ligi polskich ar
tystów. I tak jako pierwszy wielkie show dał Jerzy Kryszak. 
Jego zdrowe podejście do rzeczywistości (zwłaszcza tej poli
tycznej), wyraziste poczucie humoru i zniewalająca swoboda 
sceniczna, w połączeniu z dynamiczną fryzurą i wyrazem twa
rzy, który bez ryzyka nazywa się szczerym, zagwarantowały 
niebanalne widowisko kabaretowe. I o to chodziło. 

Że śmiać się każdy może, ponownie udowodnił Alosza 
Awdiejew. Ten Polak z wyboru, doktor habilitowany Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, od lat z powodzeniem śpiewa swe ro
manse i piosenki. Bezbłędnie trafia do publiczności, porywa
jąc słowiańską nutą utworów muzycznych i celnymi, a zara
zem dowcipnymi komentarzami tego, co dookoła. Aby wszyst
ko było jasne dodam, że tym razem również nie pudłował. 

Trzeci i zarazem ostatni z wielkich koncertów zakończył " V I 
Dni Xaverianum". Zanim jednak wybrzmiały utwory krakow
skiej grupy "Pod Budą", nastąpiło wręczenie nagród "Żar Ser
ca". Już po raz trzeci wyróżnieni zostali ci, którzy w środowi
sku opolskim, z godną św. Franciszka żarliwością - podobnie 
jak on - w swoim życiu i działalności realizują wielkie i święte 
pragnienia, a przez to wychodzą naprzeciw człowiekowi i jego 
potrzebom. Idea nagród wiąże się bezpośrednio z postawą św. 
Franciszka Ksawerego. Chodziło nam o to, by pokazać, iż świę
ty, który patronuje naszemu ośrodkowi, to nie postać z obraz
ka, lecz człowiek wielkich pragnień i wielkich horyzontów, któ
ry jeszcze dzisiaj pociąga swoim przykładem wielu ludzi. 

Tegoroczni laureaci nagrody "Żar Serca" to: 
• w kategorii pracowników naukowych uczelni opolskich doc. 

dr Antoni Guzik, za pełne zapału, wytrwałe i niezmienne 
świadczenie o wartościach ewangelicznych w pracy dydak
tycznej i w życiu osobistym; 

• w kategorii młodzieży akademickiej statuetkę "Żar Serca" 
odebrali studenci z opolskiego Ośrodka Informacji o No
wych Ruchach Religijnych i Sektach za bezinteresowne za-
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W środowisku akademickim 
Doc. dr Antoni Guzik nagrodzony „Ża
rem Serca" 

angażowanie w obronę ludzi przed 
zgubnymi skutkami działalności sekt; 

• w kategorii instytucji i osób ze świata 
kultury i sektora działalności charyta
tywnej nagrodę przyznano personelo
wi Schroniska im. św. Brata Alberta w 
Bielicach pod Opolem za wrażliwość 
serca na ludzką biedę oraz bezintere
sowną i pełną poświęcenia służbę bez
domnym. 

Alosza Awdiejew udowodnił, że śmiać 
się każdy może 

Wspomniane wydarzenia to tylko kro
pla w morzu propozycji, jaką dawały " V I 
Dni Xaverianum". Bo przecież i tym ra
zem nie zabrakło "Nocnego śpiewania", 
czyli wieczoru, a właściwie nocy, "w kra
inie łagodności". Około sto pięćdziesiąt 
osób wspólnie wysłuchało uczestników 
konkursu, po czym w drodze głosowania 
(niech żyje demokracja!) wybrało najlep
szego: Radka Mielca. Szczęśliwiec ów 
opuścił gmach D.A. dzierżąc nową gita
rę. Śpiewać każdy może, więc gdyby tak 
za rok... Kto wie? Już teraz zachęcamy. 

Dla miłośników nocnego życia były 
jeszcze dwie uczty: nocny maraton po raz 
pierwszy i po raz drugi. Do wczesnych 
godzin porannych, na ekranie w wymia
rach 2 x 3 m, (vivat postęp techniczny 
plus pomysłowość naszych duszpaste
rzy!) śledzono m.in. losy bohaterów Be-
nignego w filmie "Życie jest piękne", czy 
też zmagania Trumana z rzeczywistością 
ściśle kontrolowaną. 

Wyliczeniu imprez nie ma końca. 
Wszak bez kawiarenki "U Jezuitów" i 
wypełniającego ją śpiewem dziewcząt z 
zespołu "Xaverianum"; bez "balu an
drzejkowego" wraz z trzecimi już wybo
rami "miss gałganka" (tym razem to Kry
sia z Warszawy miała zagwarantowany 
wyjazd sylwestrowy dla dwóch osób), 
czy tez bez wystawy fotograficznej pre
zentującej miniony rok w Ośrodku, " V I 
Dni Xaverianum" nie byłyby tak bardzo 
nasze i wszechstronne. 

A jeśli już o pełni i wszechstronności 
mowa, to nie sposób pominąć codzien
nej roratniej mszy św. o godz. 6.30, a tak
że uroczystych mszy akademickich. Dru
ga z nich, będąca kulminacyjnym punk
tem święta patronalnego Ośrodka, po
przedziła nasze spotkanie z ks. abpem 
Alfonsem Nossolem. 

I kiedy tak teraz patrzę na program 
minionych, szóstych już Dni Xaveria-
num, to myślę sobie, że nic dodać, nic 
ująć. O słuszności tego stwierdzenia nie 
muszę chyba przekonywać tych, którzy 
przybyli, zobaczyli, skorzystali. Pozosta
ła tylko nadzieja, że nic straconego, bo
wiem za rok, z końcem listopada startu
jemy znowu. V I I Dni Xaverianum - to 
brzmi dumnie. 

Ewa Skrabacz 
studentka V roku politologii 
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NOWOŚCI 
W Bibliotece Głównej W Oficynie Wydawniczej 

1. Anderson John R . : Uczenie się i pamięć.: integracja zagadnień.- Warszawa: 
WSziP, 1998.- 541 s. Sygnatura: 98085 Cz, 98086 

„Podręcznik akademicki przedstawiający w sposób 
komplementarny wiedzę psychologiczną na temat ucze
nia się i pamięci. Autorem jest jeden z najwybitniej
szych znawców tej problematyki John R.Anderson, pro
fesor Carnegie Mellon Universily. Dokonuje on prze
glądu i oceny wyników badań prowadzonych od począt
ku XX wieku nad uczeniem się i pamięcią u zwierząt i 
ludzi. Analizuje również możliwości wykorzystania po
znanych w tych badaniach prawidłowości w nauczaniu 
szkolnym." (z okładki) 

„[ . . . ] Podręcznik nie ogranicza się do przeglądu 
badań i teorii behawiorystycznych w rozmaitych obsza
rach, lecz porusza jeszcze kilka innych istotnych dla 
omawianej problematyki tematów. Dwa spośród nich 
przyczyniają się do integracji badań nad uczeniem się 
zwierząt i pamięcią człowieka. Pierwszy temat, zrozu

mienie neuronalnych podstaw uczenia się i pamięci, jest prezentowany w odpowiednich 
miejscach w catym tekście. Odzwierciedla to, w sposób właściwy, obecny stan badań 
nad uczeniem się i pamięcią oraz możliwości dalszych postępów w zrozumieniu neuro
nalnych podstaw uczenia się i pamięci. 

Drugi główny temat dotyczy docenienia adaptacyjnego charakteru uczenia się i pa
mięci. Uczenie się i pamięć są procesami, które pojawiają się u wszystkich gatunków 
jako rozwiązanie problemu adaptacji do zmieniającej się struktury środowiska. To funk
cjonalne podejście do systemu podkreślam w całej pracy i wskazuję, jak różne mecha
nizmy mogą spełniać tę samą funkcję, "(ze stówa wstępnego) 

2. Januszewski Stanisław: Tajne wynalazki lotnicze Polaków, Rosja 1870-1917.-
Wroclaw: PWr, 1998 - 430 s. Sygnatura: 97772 I_ 

„Praca zawiera nie znany historiografii dorobek pol
skiej myśli lotniczej okresu pionierskiego (do końca 
19I7r.) Składa się nań ponad 230 projektów wynalaz
czych statków powietrznych lub ich elementów oraz 
związanego z mmi wyposażenia lub uzbrojenia, autor
stwa około 180 Polaków, działających w Rosji, w kraju i 
na obczyźnie, oferowanych armii rosyjskiej. Ukazują one 
stan wiedzy w zakresie aerostatyki, aerodynamiki, me
chaniki lotu, technologii i materiałoznawstwa, kreśląc 
przy tym kierunki poszukiwań w zakresie optymalizacji 
funkcjonujących modeli statków powietrznych i ich ele
mentów konstrukcyjnych, wyposażenia i uzbrojenia. 

Adresat propozycji składanych przez wynalazców-
Ministerstwo Wojny Rosji- sprawił, że nabrały one cha
rakteru tajnego. Procedury rozpatrywania ofert „wyna

lazców" gromadziły obszerny materia! źródłowy, pochodzący z „pierwszej ręki". Umoż
liwia on nie tylko lekonstrukcję projektów technicznych, lecz także poznanie opinii 
ówczesnych autorytetów technicznych i władz wojskowych o wartościach technicznych 
i utylitarnych propozycji wynalazczych. 

3. Toynbee Arnold, Ikeda Daisalm: Wybierz życie: dialog o ludzkiej przyszłości.-
Warszawa: WN PWN. 1999.- 377 s. Sygnatura: 97780 L 

„Niniejsza książka jest zapisem rozmowy sprzed ćwierć wieku. Rozmowa ta w prze
ważającej mierze dotyczyła uniwersalnych i ponadczasowych zagadnień filozoficznych, 
religijnych i praktycznych, które obchodzą nas wszystkich. 

W dialogu tym jednak obaj uczestnicy dają również wyraz żywemu zainteresowaniu 
ówczesnym stanem świata. W swoich komentarzach i ocenach odnoszą się do aktual
nych wtedy wydarzeń, sytuacji, a także do osób odgrywających wówczas istotną rolę. 

[.. .] Chciałbym jednak mocno podkreślić, że perspektywa minionego ćwierćwiecza 
pozwala obecnie docenić wielką przenikliwość i trafność, z jaką obaj rozmówcy formu
łują swoje oceny ważkich wówczas wydarzeń, oraz fakt, że miniony czas w niewielkim 
tylko stopniu przyczynił się do rewizji tych ocen, przynosząc zarazem liczne świadec
twa, które je potwierdziły, (z tekstu „Od tłumacza"). 

Opracowały: Barbara Oleksowicz i Małgorzata Wach 
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SiM z. 111, seria Inżynieria Środowiska, W. Kotow
ski, E . Ferens. Hydrorafinacja oraz hydrokraking gudro-

nu na modyfikowanych katalizatorach. 

W monografii ukaza

no stan technologii oraz 

techniki przerobu cięż

kich olejów i pozostało

ści podestylacyjnych. 

Przedstawiono prace 

eksperymentalne nad hy

drorafinacja i hydrokra-

kingiem przy użyciu mo

dyfikowanych układów 

katalitycznych na bazie 

Ni-Mo/y-Al 20 3 oraz 

propozycje dalszych kie

runków badań. 
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SiM z. 112, J . Opara. Skale udarów. Jest to praca, w 

której autor zebrał i dokładnie omówił wartość najczę

ściej stosowanych skal 

udarów. Dwie z nich -

skala uszkodzeń „Rep-

ty"i wskaźnik funkcjo

nalny „Repty" są Jego 

autorstwa. Monografia 

skierowana jest przede 

wszystkim do neurolo

gów, specjalistów reha

bilitacji oraz do 

wszystkich zaintereso

wanych oceną stanu kli

nicznego chorych po. 

udarze mózgu. 

Skrypt nr 221. Marian Ciepaj. Prawo gospodarcze. 
Skrypt przeznaczony jest dla studentów zarządzania i mar

ketingu oraz studiów 

ekonomicznych. Może 

być również wykorzysty

wany przez słuchaczy in

nych kierunków oraz 

przez osoby, które mają 

do czynienia z prawnymi 

aspektami działalności 

gospodarczej. Umożli

wia czytelnikom zaznajo

mienie się z podstawowy

mi pojęciami i instytucja

mi prawnymi z zakresu 

problematyki prawno-go-

spodarczej. Dzięki niemu 

można posiąść umiejętność ich właściwej wykładni. 

SKRYPT 
NR 221 
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PRAWO GOSPODARCZE! 
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