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Wywiad z…

Bardzo cenię sobie współpracę 
z prężnym i twórczym zespołem kolegów
Z dr. hab. inż. Tadeuszem Łagodą, prof. PO z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 
rozmawia Krystyna Duda

– Właśnie zakończył Pan Profe-
sor pobyt na francuskiej uczelni, 
jakie wrażenia po miesięcznej pra-
cy naukowej za granicą? Co łączy, 
a co dzieli pracę naukowca polskie-
go i francuskiego?

– Zakończyłem właśnie pierwszy 
miesiąc pracy jako visiting professor 
na Ecole Nationale Superieur d’Arts 
et Metiers w Angers zaplanowanej 
na trzy, trwające po miesiącu, poby-
ty. Wyjazd ten był następstwem mo-
jego wcześniejszego, kilkudniowego 
pobytu na uczelni w Angers w 2003 
roku, gdzie wygłosiłem wykład, po 
którym dyrektor zaproponował mi 
wystąpienie do rządu francuskie-
go o zatrudnienie. Tak zrobiłem 
i moja oferta została przyjęta. Po-
nadto z Ecole Nationale łączy mnie 
współpraca naukowa z kolegą dr. 
Franckiem Morelem, która datuje 
się jeszcze z czasów, kiedy zaczyna-
łem pracę zawodową. Pierwszy etap 
wizyt na francuskiej uczelni pole-
gał głównie na współpracy z dok-
torantką Huyen Nguyen Thi Thu 
z Wietnamu, która na Ecole Natio-
nale przygotowuje swoją rozprawę 
doktorską. Współpracowałem rów-
nież z doktorem Danielem z Au-
stralii, który przebywa we Francji 
na kontrakcie  nansowanym przez 
PSA i analizuje zmęczenie korpusu 
nowego silnika do samochodu Peu-
geot. Wrażenia z pobytu we Francji 
mam oczywiście jak najlepsze. Czas 
tam spędzony uważam za bardzo 
owocny, a jeśli chodzi o wskazanie 
podobieństw i różnic między pracą 
na uczelni polskiej i francuskiej, to 
jednych i drugich jest wiele. Wska-
żę te – w moim odczuciu – najbar-
dziej wyraźne. We Francji badania 
realizowane są głównie pod kątem 
potrzeb przemysłu, który je  nan-
suje. Praktycznie wygląda to w ten 
sposób, że na uczelnię zgłaszany jest 
konkretny problem, którego roz-
wiązanie powierza się na przykład 
doktorantowi, który przygotowu-

je jego rozwiązanie, opracowując 
niejako przy okazji swoją rozpra-
wę doktorską. Często te prace mają 
mocny aspekt praktyczny, czasem, 
w moim odczuciu, kosztem słabsze-
go opracowania naukowego. Natu-
ralnie prowadzone są także badania 
naukowe podstawowe, lecz nie tak 
często jak to ma miejsce na polskich 
uczelniach, gdzie badania zasadni-
czo  nansowane są przez budżet 
państwa. Tu nasuwa mi się kolejne 
spostrzeżenie – poziom prowadzo-
nych prac badawczych na polskich 
uczelniach niczym nie ustępuje za-
granicy. W tym względzie nie musi-
my mieć żadnych kompleksów.

– Dlaczego właśnie ta uczelnia 
stała się celem Pana wyjazdu?

– Wyjazd do Francji jest konse-
kwencją wieloletnich kontaktów 
naukowych, jakie utrzymuje nasza 
katedra z ośrodkami francuskimi, 
głównie z ośrodkiem Futuroscope, 
szkołą o bardzo długiej tradycji i wy-
sokim poziomie naukowym. Wielo-
krotnie pracownicy katedry wyjeż-
dżali do tej uczelni w ramach pro-
gramu Polonium, obecnie w ramach 
CESTI, a jeszcze wcześniej realizo-
wane były programy  nansowane 
przez NATO, czy Unię Europejską 
– programy Tempus i Leonardo da 
Vinci. Jak widać z tego krótkiego 
przypomnienia, łączą obie strony 
wieloletnie i ugruntowane kontakty 
naukowe. W moim przypadku, pod-
czas tych lat zacieśniłem współpracę, 
szczególnie z dr. Frankiem Morelem, 
a efektem tego są między innymi 
wspólne publikacje w międzynaro-
dowych czasopismach. Współpraca 
ta nadal trwa, należy więc mieć na-
dzieję, że zaowocuje jeszcze wieloma 
ciekawymi wynikami. 

Kilka słów poświęciłbym jesz-
cze Ecole Naturale Superiere d’Arts 
et Metiers, jako że uczelnia ta ma 
swoją specy kę. Szkołę charak-
teryzuje wąski pro l naukowy, 
który najogólniej określić można 

jako materiałowy, czyli związany 
z technologią, obróbką, wytrzyma-
łością i eksploatacją materiałów, 
a mówiąc w dużym uproszczeniu, 
na uczelni realizowany jest wyci-
nek tego, czym zajmuje się nasz 
Wydział Mechaniczny. Uczelnia 
kształci trzyetapowo i co charakte-
rystyczne, zatrudnia stosunkowo 
wielu profesorów, bo 50 w stosun-
ku do liczby kształconych studen-
tów, których ma tylko około 3000. 
Sama uczelnia ma zresztą wielolet-
nie tradycje, również jej usytuowa-
nie jest bardzo ciekawe. Uczelniany 
kampus zajmuje zamknięty obszar, 
gdzie czternastowieczne budowle 
sąsiadują z nowoczesnymi obiekta-
mi wzniesionymi przed 10 laty. In-
teresujące są niektóre rozwiązania 
wnętrz; na przykład długie, w peł-
ni przeszklone korytarze sprawiają, 
że przechodzący widzi, co odbywa 
się w każdej z sal. Taki układ gwa-
rantuje pełną jawność. Największe 
wrażenie zrobił jednak na mnie 
rewelacyjnie rozwiązany system 
informacji w relacjach student–pra-
cownik. W każdej chwili po klik-
nięciu w komputer można dowie-
dzieć się, w której sali odbywa się 
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dany wykład, kto go prowadzi, czy 
która sala jest aktualnie wolna. Wy-
kładowca, który chce skontaktować 
się ze studentem wpisuje jego na-
zwisko i na monitorze pojawia się 
zdjęcie, adres mailowy studenta, 
przedmiot jaki według planu zajęć 
powinien mieć w tym czasie, a tak-
że miejsce, gdzie on się odbywa. 
Zarazem kontakty międzyludzkie 
cechuje nieprzeciętny luz i natu-
ralność. Wszystko to sprawia, że 
atmosfera panująca na uczelni jest 
bardzo sprzyjająca studiowaniu 
i pracy naukowej. Nie muszę chyba 
dodawać o nowoczesnym wyposa-
żeniu sal i laboratoriów. 

– Jakich efektów spodziewa się 
Pan Profesor po pobycie na francu-
skiej uczelni, kolejnych publikacji, 
wspólnych rozwiązań technolo-
gicznych?

– Jednego i drugiego, i jeszcze 
więcej. Aktualnie współpracuję przy 
realizacji trzech tematów. Jeden pro-
wadzimy wspólnie z doktorem Da-
nielem z Australii, zajmującym się 
przez rok rozwiązniem konkretnego 
problemu dotyczącego silników wy-
konywanych z nowoczesnych odle-
wów stopów aluminium. Zapewne 
zwieńczy to wspólna publikacja 
naukowa. Drugi, który związany 
jest z pracą doktorską pani Huyen 
Nguyen Thi Thu, także znajdzie od-
zwierciedlenie w publikacji. Wresz-
cie trzeci temat ściśle powiązany jest 
z obszarem zainteresowań nauko-
wych dr. Morela, w którego jedno-
stce zostałem zatrudniony, czyli mo-
delami matematycznymi w opraco-
waniu zagadnień zmęczeniowych 
w ujęciu energetycznym. Wymie-
niamy doświadczenia, prowadzimy 
wspólne badania, a rezultaty zapo-
wiadają się obiecująco. Wolny czas 
przeznaczam na przygotowanie ma-
teriału do swojej książki, korzysta-
jąc ze zbiorów tamtejszej biblioteki, 
szczególnie tych pozycji niedostęp-
nych w naszych zasobach. 

Podczas tego pobytu w Angers 
nie prowadziłem wykładów dla stu-
dentów, moja obecność nakierunko-
wana była na potrzeby doktoran-
tów i młodych pracowników nauki. 
Przy okazji pozwolę sobie na pewne 
spostrzeżenie, otóż w pracy z ko-
legami posługujemy się językiem 
angielskim, który przez kadrę jest 
raczej znany. Gorzej sprawa przed-
stawia się ze studentami, ponieważ 
oni właściwie posługują się wyłącz-
nie językiem francuskim. Jeszcze 
gorzej sprawa się ma w kontaktach 
z administracją. Wybierając się więc 
do Francji warto znać choć pobież-
nie język francuski.

– Był Pan wyróżniającym się 
studentem, stypendystą Fundacji 
na Rzecz Nauki Polskiej, habilita-
cję uzyskał Pan w wieku 36 lat. To 
zasługa nieprzeciętnej pracowito-
ści, talentu, sprzyjającego klimatu? 
Która z tych cech miała decydujące 
znaczenie? 

– (śmiech), Podczas studiów nie 
byłem prymusem, a przykładałem 
się głównie do tych przedmiotów 
i zagadnień, które wydawały mi 
się interesujące. Wszystko po tro-
chę złożyło się na pomyślny prze-
bieg mojej drogi zawodowej. Myślę 
jednak, że głównie zaważył na tym 
fakt, że już na czwartym roku pro-
fesor Ewald Macha zaproponował 
mi współpracę i ukierunkował moje 
zainteresowania naukowe z zakre-
su wieloosiowego zmęczenia ma-
teriałów. Do dziś kontynuuję tę te-
matykę. Nie bez znaczenia okazał 
się również fakt, że w katedrze re-
alizowanych było szereg grantów, 
w których współuczestniczyłem. W 
ślad za tym szły pieniądze, które 
zezwalały zarówno na rozwĳ anie 
badań naukowych tu na miejscu, 
jak i na wyjazdy do zagranicznych 
ośrodków, co okazało się nie mniej 
inspirujące i owocne. Stworzenie 
przez kierownika katedry takich 
możliwości bardzo sprzyja rozwojo-

wi każdego pracownika naukowo-
dydaktycznego. Równie ważnym 
powodem szybkiego rozwoju jest 
dobry klimat panujący w katedrze, 
gwarantujący właściwą współpracę 
całego zespołu. Jeśli do tego dołożyć 
pracowitość i pewną dozę determi-
nacji i wyrozumiałość rodziny, na 
efekty nie trzeba czekać długo. 

– Zalicza się Pan Profesor do co-
raz liczniejszej grupy samodziel-
nych pracowników naukowych 
realizujących karierę naukową na 
swojej macierzystej uczelni. Jak 
skomentowałby Pan ten fakt, czy 
oznacza to, że o przyszłych losach 
Uczelni zaczynają decydować jej 
wychowankowie? 

– Myślę, że tak właśnie jest. Tezę 
tę potwierdza historia uczelni. Po-
czątkowo kadrę WSI stanowili 
docenci, następnie profesorowie 
wykształceni w innych ośrodkach 
akademickich. Z czasem liczba ab-
solwentów była na tyle liczna i do-
brze przygotowana, że mogła zacząć 
realizować swojej aspiracje zawodo-
we i naukowe u siebie. Uzyskiwanie 
kolejnych uprawnień do nadawania 
stopni naukowych przez poszcze-
gólne jednostki stworzyło sytuację, 
że dziś na politechnice można poko-
nać szczeble kariery od inżyniera do 
profesora. Naturalne w takiej sytu-
acji staje się, że pracownicy naukowi 
pretendują także do ważnych stano-
wisk i tworzą władze uczelni. Taka 
sytuacja świadczy właśnie o rozwo-
ju i to dynamicznym rozwoju. Kie-
dy zaczynałem studia, tylko jeden 
z wydziałów posiadał uprawnienia 
do doktoryzowania. Obecnie kolej-
ne wydziały doktoryzują w kilku 
dyscyplinach naukowych, ba, posia-
dają prawa do przeprowadzenia ha-
bilitacji. To stwarza wiele możliwo-
ści, także dla własnych studentów 
i własnej kadry. Ten proces uważam 
za naturalny. 

– Jakie plany ma Pan Profesor na 
najbliższe lata?

– Przede wszystkim chciałbym 
doprowadzić do szczęśliwego  -
nału prowadzone aktualnie dokto-
raty. Wszystko wskazuje na to, że 
uda się to już wkrótce. Prowadzo-
ne doktoraty stanowią tematycznie 
rozwinięcie mojej rozprawy habili-
tacyjnej, ale nie ograniczam się tyl-
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Z kalendarza rektorów

• W dniach od 19 do 22 maja 
2005 r. rektor Piotr Wach uczestni-
czył w obchodach 60-lecia Politech-
niki Śląskiej połączonych z Kon-
ferencją Rektorów Polskich Uczel-
ni Technicznych (Gliwice–Wisła). 
W programie były m.in.: obrady 
KRPUT, uroczyste otwarcie Cen-
trum Edukacyjno Kongresowego, 
otwarte posiedzenie Senatu oraz 
wręczenie doktoratu honoris causa 
prof. Jurĳ owi Rudawskiemu;

• Od 22 do 24 maja rektor był 
obecny na obradach Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich w Łodzi (posiedzenie Zgro-
madzenia Plenarnego KRASP i wy-
bory nowych władz) oraz uczest-
niczył w uroczystym posiedzeniu 
senatów łódzkich uczelni z okazji 
ich 60-lecia. W obradach KRASP 
wziął udział również rektor-elekt, 
prof. Jerzy Skubis;

• 1 czerwca br. rektor P. Wach 
wziął udział w uroczystym posie-
dzeniu Senatu Politechniki Święto-
krzyskiej z okazji jubileuszu 40-lecia 
uczelni;

• W dniach 3–5 czerwca 
w Ośrodku Dydaktyczno-Sporto-
wym AWF w Oleśnicy obradowało 

Z kalendarza rektorów
Kolegium Rektorów Uczelni Wro-
cławia i Opola. Organizatorem po-
siedzenia Kolegium była Akademia 
Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu;

• Od 5 do 8 czerwca Politechnika 
Opolska gościła reprezentację Nad-
renii-Palatynatu. Komisja Nauki, 
Kształcenia, Badań i Kultury Kraju 
Związkowego Nadrenia-Palatynat 
spotkała się z przewodniczącym, 
wiceprzewodniczącym i przewod-
niczącymi Komisji Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego, z Zarządem 
Województwa Opolskiego oraz 
z władzami Uniwersytetu Opolskie-
go i Politechniki Opolskiej; 

• 13 czerwca 2005 r. rektor-elekt 
– prof. J. Skubis otworzył i przepro-
wadził I sesję VI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej pt.: Kapitał 
ludzki w zrównoważonym rozwoju re-
gionalnym organizowanej przez Wy-
dział Zarządzania i Inżynierii Pro-
dukcji w Otmuchowie;

• Od 14 do 17 czerwca odbywa-
ło się XLI Międzynarodowe Sym-
pozjum Maszyn Elektrycznych 
SME’2005 w Jarnołtówku, nad któ-
rym rektor prof. Piotr Wach objął 
patronat honorowy;

• 17 czerwca rektor P. Wach wziął 
udział w uroczystość nadania prof. 
Ryszardowi Tadeusiewiczowi god-
ności doktora honoris causa na Poli-
technice Śląskiej;

• W tym samym dniu rektor-elekt 
– prof. J. Skubis wraz z wicemar-
szałkiem województwa opolskiego 
Ryszardem Gallą przeprowadzili 
wizję lokalną II kampusu PO przy 
ul. Prószkowskiej;

• 20 czerwca 2005 r. prof. J. Skubis 
wziął udział w Konferencji Rekto-
rów-Elektów w Warszawie. Tematem 
obrad były zagadnienia związane 
z systemem polskiego szkolnictwa 
wyższego, m. in.: jakości kształcenia, 
problemy akredytacji, realizacja pro-
cesu bolońskiego, nauka, promocja 
i zarządzanie uczelnią, sprawy dys-
cypliny  nansów publicznych, zamó-
wienia publiczne, patenty itp. W cza-
sie konferencji odbyło się spotkanie 
z premierem RP – Markiem Belką;

• Od 29 czerwca do 2 lipca 
2005 r. trwała Konferencja Rekto-
rów Polskich Uczelni Technicznych 
w Szczecinie, w której uczestniczył 
prof. J. Skubis.

E. Czaja, M. Tokarska

Posiedzenie Kolegium Prorektorów na Politechnice Opolskiej

W dniu 14 czerwca 2005 r. w no-
wej Sali Senatu Politechniki Opolskiej 
miało miejsce posiedzenie Kolegium 
Prorektorów Uczelni Wrocławia 
i Opola ds. Badań Naukowych i Roz-
woju. Wzięli w nim udział urzędują-
cy prorektorzy oraz prorektorzy-elek-
ci opolskich i wrocławskich uczelni, 
w sumie obecnych było 18 prorekto-
rów z następujących uczelni: 

• Wyższej Szkoły O cerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
(płk. dr hab. Andrzej Bujak),

• Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej we Wrocławiu (dr Anna 
Kramarczyk),

• Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu (dr Piotr Kielan), 

• Akademii Medycznej we Wro-
cławiu (prof. Jerzy Rudnicki),

• Politechniki Wrocławskiej (prof. 
Tadeusz Więckowski),

• Akademii Rolniczej we Wrocła-
wiu (prof. Józef Szlachta, prof. Ro-
man Kołacz),

• Uniwersytetu Wrocławskiego 
(prof. Krzysztof Wójtowicz, prof. 
Krzysztof Nawotka),

• Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu (prof. Andrzej Gospoda-
rowicz, prof. Stanisław  Nowosiel-
ski, prof. Józef Dziechciarz),

• Uniwersytetu Opolskiego (prof. 
Adam Latała),

• Politechniki Opolskiej (prof. Je-
rzy Skubis, prof. Marek Tukiendorf, 

dr Zygmunt Kasperski, dr Aleksan-
dra Żurawska, prof. Robert Rauziń-
ski).

Obradom przewodniczył prof. 
Tadeusz Więckowski, a  gospo-
darz spotkania, prorektor ds. nauki 
– prof. Jerzy Skubis w imieniu JM 
Rektora PO – prof. Piotra Wacha 
i własnym powitał gości, a następ-
nie przedstawił obecnym krótką 
charakterystykę Politechniki Opol-
skiej. W dyskusji goście z uczelni 
wrocławskich okazali zainteresowa-
nie szeregiem szczegółowych kwe-
stii dotyczących funkcjonowania 
Politechniki Opolskiej.

Ciąg dalszy na stronie 7
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Z prac Senatu

Dwudzieste pierwsze w kadencji posiedzenie Se-
natu Politechniki Opolskiej odbyło się 18 maja 
br. pod przewodnictwem rektora, prof. Piotra 

Wacha według następującego porządku obrad, do któ-
rego zebrani nie wnieśli zastrzeżeń.

1. Sprawy organizacyjne:
- zaopiniowanie powołania mgr Grażyny Redlich na 

stanowisko kierownika Studium Języków Obcych.
2. Sprawy naukowe:
- poparcie wniosku o przyznanie uprawnień Radzie 

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki do nadawania 
stopnia naukowego doktora w dyscyplinie automatyka 
i robotyka

- informacja o przyznaniu Uczelni w 2005 r. środków 
na  nansowanie lub do nansowanie działalności sta-
tutowej jednostek naukowych (NBS) i badań własnych 
szkół wyższych (NBW)

- informacja o wnioskach dot. projektów  nansowa-
nych z Funduszy Strukturalnych UE:
• INTERREG III A, Polska–Czechy
• ZPORR działanie 3.3.2. Rewitalizacja obszarów po-

przemysłowych i powojskowych
• ZPORR działanie 2.6. Regionalne strategie innowa-

cyjne i transfer wiedzy
 – korekta uchwały Senatu PO z dnia 15 grudnia 

2004 r. w sprawie uchwalenia wkładu własnego Uczel-
ni na realizację projektu: Budowa II kampusu PO, za-
danie 1.A. a: Adaptacja części budynku nr 9 przy ul. 
Prószkowskiej na cele dydaktyczne WWFiF (Fundusze 
strukturalne UE, w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR, dzia-
łanie 3.3.: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 
i powojskowych).

3. Sprawy dydaktyczne:
- ustalenie planowanych wielkości przyjęć na I rok 

studiów w Politechnice Opolskiej w r. a. 2005/2006.
4. Sprawy  nansowe:
- zatwierdzenie sprawozdania  nansowego z dzia-

łalności Uczelni za 2004 r.
- uchwalenie planu rzeczowo- nansowego Uczelni 

na 2005 r.
5. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki 

Opolskiej za 2004 r.
6. Ocena działalności JM Rektora za 2004 r.
7. Komunikaty, zapytania i wolne wnioski.
8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu PO 

w dniu 16 marca 2005 r.
Zanim przystąpiono do realizacji merytorycznej przy-

jętego porządku Senat uczcił minutą ciszy zmarłego doc. 
dr. inż. Romana Klusa, wieloletniego pracownika na-
ukowego Wydziału Mechanicznego, byłego dziekana 
Wydziału Ogólnotechnicznego i prodziekana wydziału 
Budownictwa Lądowego. Następnie rektor wręczył prof. 
dr. hab. inż. Romanowi Ulbrichowi mianowanie na sta-
nowisko profesora zwyczajnego, a dr. hab. inż. Janowi 
Sadeckiemu i dr. hab. Michałowi Szepelawemu miano-
wania na stanowiska profesora nadzwyczajnego w Po-
litechnice Opolskiej. Rektor poinformował także o wy-
borze na członka komisji dyscyplinarnej Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. inż. Wojciecha 
Skowrońskiego, a dr. hab. inż. Marka Tukiendorfa do 

Komitetu Techniki Rolni-
czej i Leśnej PAN. Na spo-
łecznego inspektora pracy 
w Politechnice Opolskiej 
w kadencji 2005–2009 wy-
brany został dr inż. Grze-
gorz Nowosielski.

Realizując przyjęty po-
rządek obrad Senat Politechniki Opolskiej:

- pozytywnie zaopiniował powołanie mgr Grażyny 
Redlich na kierownika Studium Języków Obcych na ka-
dencję 2005-2008, a wydanie opinii poprzedziło przed-
stawienie sylwetki i dorobku zawodowego przyszłej 
kierownik SJO przez mgr Krystynę Lewicką.

W sprawach naukowych prof. Ryszard Rojek z Wy-
działu Elektrotechniki i Automatyki zreferował przy-
gotowany na wydziale wniosek do Centralnej Komisji 
do spraw Tytułów i Stopni Naukowych o przyznanie 
uprawnień Radzie Wydziału Elektrotechniki i Automa-
tyki do nadawania stopnia naukowego doktora w dys-
cyplinie automatyka i robotyka. Wniosek został popar-
ty przez Senat PO.

Prowadzący sprawy naukowe prorektor J. Skubis 
przedstawił informację o wnioskach zgłoszonych przez 
Uczelnię, a dotyczących projektów  nansowanych 
z funduszy strukturalnych UE. Szczegółowe zestawie-
nie złożonych wniosków znajduje się na stronie 16.

Senat uchwalił także wkład własny Uczelni w wyso-
kości 670 tys. zł na realizację projektu: Budowa II kam-
pusu PO, zadanie 1. A. a: Adaptacja części budynku nr 
9 przy ul. Prószkowskiej na cele dydaktyczne WWFiF 
(Fundusze strukturalne UE, w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
ZPORR, Działanie 3.3.: Rewitalizacja obszarów poprze-
mysłowych i powojskowych) i anulował własną uchwa-
łę  z dnia 15 grudnia 2004 r. określającą wkład własny 
w wysokości 630 tys. zł. 

 W sprawach dydaktycznych rektor, prof. P. Wach po-
informował obecnych o akredytacji przeprowadzonej na 
kierunkach informatyka oraz technika rolnicza i leśna. Nie 
zapadły jeszcze decyzje co do wyników przeprowadzonej 
procedury. W najbliższym czasie, tj. 30 i 31 maja, akredyta-
cja odbywać będzie się na mechanice i budowie maszyn. 

Prorektor ds. studenckich, prof. S. Witczak omówił 
planowane wielkości przyjęć na studia w najbliższym 
roku akademickim, a senat ustalił następujące plano-
wane wielkości przyjęć na I rok studiów w Politechni-
ce Opolskiej w roku akademickim 2005/2006. Dokładne 
dane zamieszczono w tabeli obok.

Sprawy  nansowe przedstawiła pani kwestor, 
B. Hetmańska, akcentując plusowy wynik  nansowy, 
który uzyskała Uczelnia za rok 2004, a wypracowany 
zysk w wysokości 2.002.229,87 zł stosowną uchwałą 
senat przeznaczył na zasilenie funduszu zasadniczego 
Uczelni. Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta 
senat zatwierdził także przedłożone do akceptacji spra-
wozdanie  nansowe za 2004 r. 

Kwestor Politechniki Opolskiej omówiła również 
założenia planu rzeczowo- nansowego Uczelni na rok 
2005, który po krótkiej dyskusji został uchwałą senatu 
przyjęty do realizacji.
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W kolejnym punkcie obrad, rektor prof. Piotr Wach 
przedłożył senatorom Sprawozdanie JM Rektora Po-
litechniki Opolskiej z działalności Uczelni za 2004 r., 
omawiając główne założenia i charakteryzując krótko 
działalność w minionym roku. Wcześniej z dokumen-
tem zapoznać można było się w czytelni Biblioteki 
Głównej, gdzie został udostępniony zainteresowanym. 
Przedstawione sprawozdanie zostało przyjęte i uchwa-
łą zatwierdzone przez senat Politechniki Opolskiej.

Prowadzenie następnego punktu obrad – oceny 
działalności rektora za rok 2004 – za zgodą obecnych 
powierzono prof. Leonowi Troniewskiemu. Dyskusja 
nad oceną odbyła się bez udziału rektora i prorektorów, 
a podnoszono w niej różne sprawy. Prof. T. Chmie-
lewski wyraził niezadowolenie ze współpracy w rela-
cjach rektor – dziekani, a także zbyt niskich nakładów 
 nansowych przeznaczanych na inicjatywy Wydziału 
Budownictwa. Pozostali senatorowie nie zgodzili się 
w ocenie z dziekanem, podkreślając dobrą współpracę 
z kolegium rektorskim i wyrażając uznanie dla licznych 
podejmowanych przedsięwzięć, inwestycji oraz co do 
sposobu zarządzania  nansami, których efektem jest 
m.in. stabilność  nansowa. 

Po zakończeniu dyskusji w tajnym głosowaniu człon-
kowie senatu mogli wyrazić swoją ocenę pracy rektora. W 
głosowaniu, do którego uprawnione były 43 osoby wzięło 
udział 25, w tym za opowiedziało się 20 senatorów, 2 oso-
by wyraziły zdanie przeciwne, 3 senatorów wstrzymało 
się od głosu. W efekcie senat PO zgodnie z § 35 Statutu PO 
podjął uchwałę, w której pozytywnie ocenił działalność 
JM Rektora Politechniki Opolskiej za 2004 r. 

Na zakończenie obrad rektor poinformował o przebiegu 
procedury wyborczej. Złożył także serdeczne podziękowa-
nia wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygo-
towanie i realizację święta Politechniki Opolskiej.

Dyrektor administracyjny zachęcił obecnych do 
przyłączenia się do zaplanowanej nazajutrz akcji sadze-
nia na terenie osiedla akademickiego 100 papieskich dę-
bów, podjętej dla uczczenia rocznicy urodzin Jana Paw-
ła II. Sadzonki dębów uczelnia otrzymała w darze od 
prezesa  rmy przewozowej UPS Polska. 

W ostatnim punkcie posiedzenia zatwierdzony zo-
stał protokół z obrad Senatu PO w dniu 16 marca. 

Oprac. kd.

Lp. Kierunek
Studia podstawowe Studia magisterskie 

uzupełniające Razem
Dzienne Zaoczne Dzienne Zaoczne

1. Automatyka i robotyka (inż.) 120 - - - 120
2. Budownictwo (mgr + inż.) 300 1504 - 304 480
3. Edukacja techniczno-informatyczna (mgr + inż.) 180 90 - 30 300
4. Elektronika i telekomunikacja (inż.) 90 60 - - 150
5. Elektrotechnika (mgr + inż.) 150 60 - 604 270
6. Europeistyka (lic.) 60 90 - - 150
7. Fizjoterapia (lic.) 70 100 - - 170
8. Informatyka (mgr + inż.) 180 + 453 150 - 90 + 602 525
9. Inżynieria środowiska (mgr + inż.) 160 120 304 30 + 304 370
10. Mechanika i budowa maszyn (mgr + inż.) 200 120 304 30 + 304 410
11. Technika rolnicza i leśna (inż.) 90 90 - - 180
12. Turystyka i rekreacja (lic.) 70 100 - - 170
13. Wychowanie  zyczne (mgr + lic.) 100 100 - - 200
14. Zarządzanie i inżynieria produkcji (inż.) 220 150 - - 370
15. Zarządzanie i marketing (mgr + inż.) 240 150 601,4 60 + 601,4 570

Razem: 2275 1530 120 510 4435

1 Studia magisterskie uzupełniające dla inżynierów absolwentów ZiIP.
2 Studia magisterskie uzupełniające dla licencjatów.
3 Dotyczy polsko-niemieckich studiów dwujęzycznych.
4 Dotyczy także rekrutacji prowadzonej w lutym 2006 r.

Zaproszony na spotkanie prof. Robert Radziński, 
prodziekan ds. nauki na Wydziale Zarządzania i In-
żynierii Produkcji Politechniki Opolskiej jako wybitny 
specjalista w tej dziedzinie przedstawił zebranym pro-
gnozy demogra czne w zakresie podaży kandydatów 
na studia dla regionu opolskiego i Dolnego Śląska do 
roku 2015.

Przewodniczący, prof. T. Więckowski omówił dzia-
łalność statutową szkolnictwa wyższego. Temat ten stał 
się przedmiotem ożywionej dyskusji. Urzędujący pro-
rektorzy dzielili się swoimi doświadczeniami z prorek-
torami-elektami. Ustalono także, iż jedno z kolejnych 
posiedzeń poświęcone zostanie problematyce rozlicza-
nia funduszy strukturalnych, a odbędzie się z udziałem 
pracowników Urzędu Marszałkowskiego. 

Następne posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. 
Badań Naukowych i Rozwoju zaplanowane zostało na 
drugą połowę października br. w Politechnice Wro-
cławskiej.

E. Czaja

Ciąg dalszy ze strony 5
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W połowie lat 90. pojawiła się idea stworzenia w sto-
licy województwa opolskiego ośrodka naukowo-spor-
towego, który skupiałby sportowców wielu dyscyplin, 
pragnących podnosić swoje wykształcenie. W 1995 r. 
utworzono początkowo kierunek kształcenia, a następ-
nie jednostkę – Instytut Wychowania Fizycznego i Re-
habilitacji, który po trzech latach przekształcono w sa-
modzielny Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjote-
rapii. Bez wątpienia w ciągu 10 lat wyrósł on na silną, 
rozwojową jednostkę naukową, posiadającą wykształ-
coną kadrę naukową, promującą własne pro le nauko-
we, dostrzegane na arenie krajowej i międzynarodowej, 
a przede wszystkim mającą przed sobą duże perspekty-
wy rozwojowe.

Każdy jubileusz, nawet ten najskromniejszy, przywo-
łuje w pamięci wszystkich, którzy tworzyli i stanowili 
o rozwoju instytucji. Nie sposób zatem nie wspomnieć 
o obecnych wśród nas twórców opolskiego Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: pana profesora 
dr. hab. Józefa Wojnara – pierwszego dziekana wydzia-
łu i pana magistra Pawła Czerepoka – prodziekana ds. 
organizacyjnych. Byli oni pierwszymi pracownikami 
obecnego wydziału, pełniąc początkowo funkcje peł-
nomocników Rektora PO do spraw nowo utworzonego 
kierunku. Ich zaangażowanie i pełna poświęceń praca 
zaowocowała szybkim rozwojem jednostki, przejawia-
jącym się uruchomieniem na wydziale w ciągu 10 lat 
trzech kierunków kształcenia – magisterskiego i dwóch 
na poziomie licencjatu. Nie można pominąć także przy-
chylności i osobistego zaangażowania osób z władz 
uczelni: poprzedniego rektora prof. dra hab. inż. Józefa 
Szczepana Suchego, obecnego rekatora prof. dra hab. 
inż. Piotra Wacha oraz prorektorów – czy ściślej mó-
wiąc obecnego wśród nas rektora-elekta – prof. dra hab. 
inż. Jerzego Skubisa i dr. Zygmunta Kasperskiego. 
Zawsze byli oni otwarci i zaangażowani w tworzenie 
nowej jednostki i nie jest to grzecznościowy ukłon, lecz 
stwierdzenie, że nic nie ma tak dużego znaczenia dla 
pracy naukowo-dydaktycznej, jak atmosfera panująca 
w zespole i relacje międzyludzkie.

Udokumentowanie 10-letniego dorobku Wydzia-
łu Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki 
Opolskiej to dobra okazja do próby zarysowania naj-
istotniejszych wydarzeń w dziejach tej instytucji. 

W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podzię-
kowania Panu Profesorowi Józefowi Wojnarowi za po-
moc i cenne wskazówki w trakcie przygotowywania ni-
niejszego opracowania. Poczuwam się także do miłego 
obowiązku złożenia podziękowań Paniom Weronice 
Raudzis, Elżbiecie Wróbel, Bożenie Wojciechowskiej-
Maszkowskiej oraz Panu Sławojowi Dubielowi, za 
udostępnienie materiałów i pomoc w przygotowaniu 
zarówno dzisiejszego wykladu okolicznościowego, jak 

i monogra i, którą otrzymaliście Państwo dziś w pre-
zencie. 

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Po-
litechniki Opolskiej jest obecnie jednym z pięciu wy-
działów na Uczelni. Powstał 1 listopada 1995 r., mocą 
uchwały Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, 
który podjął decyzję o utworzeniu na Wydziale Elektro-
techniki i Automatyki kierunku wychowanie  zyczne na 
poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjat). 
Nowo powstały kierunek miał funkcjonować w ramach 
istniejącego od 1966 r. Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu. 19 maja 1995 r. Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej zatwierdziło uchwałę uczelnianego Senatu, 
jednak już 18 października 1995 r. Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu decyzją Senatu przekształcono 
z dniem 1 listopada 1995 r. w Instytut Wychowania Fi-
zycznego i Rehabilitacji. Tym samym opolska WSI stała 
się drugą w kraju uczelnią techniczną (po WSI w Rado-
miu), która rozpoczęła kształcenie nauczycieli wycho-
wania  zycznego na poziomie akademickim.

Od początku istnienia Instytutu Wychowania Fi-
zycznego i Rehabilitacji większość zajęć teoretycznych 
i praktycznych odbywa się w obiektach będących w je-
go wyłącznym użytkowaniu. Bazę instytutu tworzy 
obiekt dydaktyczno-sportowy przy ul. Działkowej 4, 
w którym znajdują się dwie w pełni wyposażone au-
diowizualne sale wykładowe (dla 100 studentów), 
trzynaście sal lekcyjnych (każda dla 35 słuchaczy), sala 
konferencyjna, kilkanaście sal dla pracowników nauko-
wo-dydaktycznych, biblioteka wydziałowa, sala gimna-
styczna oraz zespół siłowni.

Podpisano również umowy umożliwiające korzysta-
nie z miejskich obiektów sportowych, takich jak lodowi-
sko, basen, boisko lekkoatletyczne, hala widowiskowo-
sportowa, które nie należą do uczelni, lecz np. zarządu 
miasta. Dla zapewnienia odpowiednich warunków pro-
cesu dydaktycznego, Uczelnia odpowiednio zaadapto-
wała i wyposażyła w podstawowy sprzęt i pomoce dy-
daktyczne sale wykładowe, ćwiczeniowo-laboratoryjne 
oraz pomieszczenia do zajęć praktycznych. Ponadto 
część zajęć dydaktycznych realizowanych było w la-
boratoriach i pracowniach innych wydziałów Politech-
niki Opolskiej. Ocenia się, że istniejąca baza materialna 
wydziału zapewnia możliwość kształcenia na kierunku 
wychowanie  zyczne około 1650 studentów, w tym około 
650 na studiach stacjonarnych i około 1000 na studiach 
zaocznych. 

Po uruchomieniu kierunku  zjoterapia, zakupiono 
dodatkowy budynek (przy ul. Małopolskiej 22), w któ-
rym znajduje się m.in. sala wykładowa (dla 250 osób) 
oraz dwie w pełni wyposażone audiowizualne sale wy-
kładowe (każda dla około 80 studentów), cztery sale do 
prowadzenia ćwiczeń i seminariów (każda dla 35 słu-

10 lat Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
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chaczy), a także pracownie kinezyterapii,  zykoterapii, 
masażu, badań czynnościowych, korekcji wad posta-
wy ciała. Wszystkie wyposażone są w specjalistyczny 
sprzęt, dzięki czemu dodatkowo na wydziale może 
kształcić się około 300-400 studentów. Ponadto w bu-
dynku tym uruchomiono Dom Studenta, w którym 
mieszkają studenci wydziału.

Od samego początku wydział prowadzi szeroką 
działalność sportowo-rekreacyjną w sekcjach Klubu 
Uczelnianego AZS. Jego zawodniczki i zawodnicy re-
prezentują Opole w ligach państwowych: judo kobiet, 
piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, piłki koszykowej 
mężczyzn i kobiet, piłki ręcznej kobiet i mężczyzn. Po-
nadto działają sekcje: piłki nożnej, lekkiej atletyki, kara-
te, aikido, wspinaczki skałkowej i aerobiku, skupiające 
łącznie 800 studentów. Jednym z największych sukce-
sów sportowych w 10-letniej historii wydziału w sezo-
nie sportowym 2000/2001 był awans siatkarzy opolskie-
go AZS do I ligi serii B. Jest to bezprecedensowy sukces 
akademików, pierwszy w historii opolskiej siatkówki 
i zarazem wyjątkowy w naszym sporcie wyczynowym, 
bo wywalczony całkowicie siłami studentów Politech-
niki Opolskiej.

13 maja 1997 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej za-
twierdziło uprawnienia Politechniki Opolskiej do pro-
wadzenia w Instytucie WFiR kierunku studiów – wycho-
wanie  zyczne na poziomie magisterskim od roku akade-
mickiego 1998/1999. 

19 listopada 1997 r. Senat PO podjął uchwałę o zmia-
nie nazwy Instytutu Wychowania Fizycznego i Rehabi-
litacji na Instytut Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 
Jednocześnie władze rozpoczęły starania o przekształ-
cenie instytutu w wydział lub instytut na prawach wy-
działu. Zarządzeniem nr 12 Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 14 sierpnia 1998 r. Instytut Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii został przekształcony w Wy-
dział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 

10 listopada 1999 r. Senat PO podjął uchwałę o utwo-
rzeniu na Wydziale WFiF nowego kierunku studiów 
–  zjoterapia na poziomie dziennych, jednolitych stu-
diów licencjackich. 5 stycznia 2000 r. Minister Edukacji 
Narodowej zatwierdził uchwałę Senatu i wydał zgodę 
na uruchomienie kierunku studiów zawodowych  zjo-
terapia, od roku akademickiego 2000/2001.

16 maja 2001 r. Senat Politechniki Opolskiej podjął 
uchwałę o utworzeniu nowego, trzeciego już kierunku 
na wydziale o nazwie turystyka i rekreacja. Efektem prac 
zespołu, który przygotowywał wniosek było zatwier-
dzenie przez MEN w dniu 22 września 2001 r. uchwały 
Senatu PO i wyrażenie zgody na uruchomienie studiów 
dziennych licencjackich na tym kierunku od roku aka-
demickiego 2002/2003. 

W parze z osiągnięciami organizacyjnymi oraz spor-
towymi idą osiągnięcia naukowe pracowników dydak-
tycznych. Jest to bardzo dynamicznie rozwĳ ająca się ka-
dra naukowa, która swoją działalność od początku kon-
centruje wokół kilku tematów badawczych. Badania są 
realizowane w ramach działalności naukowo-badaw-
czej własnej i statutowej i służą one przede wszystkim 
rozwojowi własnej kadry naukowej. Wiodącymi tema-
tami badawczymi na przestrzeni 10 lat były i są:

• Precyzja ruchów w procesie regulacji równowagi 
w pozycji stojącej,

• Humanistyczne aspekty wychowania  zycznego. 
Tradycje i perspektywy oraz społeczno-pedagogiczne 
problemy rozwoju edukacji i edukacji  zycznej w prze-
szłości i dobie przemian, 

• Kultura  zyczna i sport jako niezbywalne kompo-
nenty nowej jakości życia, rola osobowości w systemie 
zarządzania, 

• Dynamika i kinetyka zmian budowy somatycznej, 
sprawności i wydolności  zycznej dzieci i młodzieży, 

• Wpływ treningu sportowego na poziom wydolno-
ści  zycznej i sprawności motorycznej dzieci i młodzie-
ży, 

• Optymalizacja skuteczności oddziaływań dydak-
tyczno-wychowawczych na zajęciach ruchowych, 

• Aspiracje zawodowe studentów – postulowany 
model absolwenta kierunku nauczycielskiego wycho-
wania  zycznego, 

• Rekreacyjna aktywność  zyczna i jej znaczenie 
w życiu współczesnego człowieka, 

• Stan i struktury bazy turystycznej na Opolszczyźnie, 
• Wpływ  zjoterapii na czynność wentylacyjną płuc 

u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
• Funkcja mikrokrążenia w stanach  zjologii i pato-

logii ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku  zycz-
nego, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, 

• Wydolność oddechowa i krążeniowa kobiet ciężar-
nych poddanych immeracji wodnej, 

• Ocena rozwoju psychomotorycznego u dzieci 
i młodzieży. Dysfunkcje narządu ruchu – wczesna dia-
gnostyka, pro laktyka i leczenie.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i me-
rytorycznego przygotowania pracowników naukowo-
dydaktycznych jest przyznana wydziałowi akredytacja 
przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). Obec-
nie dwa kierunki wychowanie  zyczne (2003 r.) i  zjote-
rapia (2004 r.) otrzymały akredytację bezwarunkowo na 
pięć lat, a trzeci kierunek turystyka i rekreacja przygoto-
wuje się do akredytacji.

Aktualnie rekrutacja na wydziale prowadzona jest na 
trzy kierunki, a działalność dydaktyczna obejmuje: 

• prowadzenie na poziomie magisterskim kierunku 
studiów wychowanie  zyczne, na studiach stacjonarnych 
i zaocznych, 

• prowadzenie na poziomie licencjackim kierunku 
studiów  zjoterapia, na studiach stacjonarnych i zaocz-
nych,

• prowadzenie na poziomie licencjackim kierunku 
studiów turystyka i rekreacja, na studiach stacjonarnych 
i zaocznych,

• prowadzenie zajęć sportowych dla studentów po-
zostałych 14 kierunków kształcenia w Politechnice 
Opolskiej, 

• organizację i prowadzenie studiów uzupełniających, 
• organizację i prowadzenie szkolenia uzupełniające-

go i podyplomowego w zakresie wychowania  zyczne-
go i  zjoterapii.

Wydaje się, że powstały w 1995 r. Wydział Wycho-
wania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej 
doskonale wkomponował się w lokalne środowisko, in-
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tegrując wokół siebie sportowe środowisko akademic-
kie Opola i Opolszczyzny. Baza ogólnosportowa oraz 
specjalistyczny sprzęt sportowy i rehabilitacyjny są do-
stępne dla wszystkich studentów, co korzystnie oddzia-
łuje na istniejące w Politechnice inne kierunki studiów 
i uczącą się młodzież. Podnosi to atrakcyjność studio-
wania w Politechnice Opolskiej i pozytywnie wpływa 
na zdrowie młodzieży. Bardzo ważne są także efekty 
wychowawcze, wynikające z tego oddziaływania.

Dowodem popularności i atrakcyjności studiowania 
na Wydziale WFiF w Opolu jest stale zwiększająca się 
liczba młodych ludzi ubiegających się o indeks Uczelni. 
Podczas dwóch ostatnich naborów (2003/2004 i 2004/
2005) na studia dzienne chętnych było ponad 1000 kan-
dydatów, z których zostało przyjętych odpowiednio 288 
i 277 osób.

Władze Politechniki Opolskiej wiążą duże nadzieje 
z funkcjonowaniem tego wydziału, o czym świadczy 
przyjęta przez Senat Uczelni strategia rozwoju oraz 
związane z tym rozpoczęcie budowy II kampusu Poli-
techniki Opolskiej na terenach dawnych koszar wojsko-
wych przy ul. Prószkowskiej. Inwestycja, którą podzie-

lono na trzy etapy, w pierwszej kolejności ma zaspokoić 
potrzeby właśnie tego wydziału, który jako pierwszy 
zajmie koszarowy obiekt o długości ponad 180 m. Dzię-
ki adaptacji przyziemia i poddasza do dyspozycji wy-
działu będzie ponad 14 tys. m2 powierzchni. Na par-
terze budynku znajdować się będzie dziekanat oraz 
pracownie i sale wykładowe dla studentów kierunku 
 zjoterapia, z których korzystać będą również niepeł-
nosprawni studenci. Pierwsze piętro przewidziano dla 
studentów kierunku wychowanie  zyczne, a drugie – dla 
turystyki i rekreacji.

Bez wątpienia w ciągu 10 lat, dzięki zaangażowaniu 
całej społeczności akademickiej, wydział ten przysłużył 
się zgłębianiu najnowszej wiedzy, kształtowaniu umie-
jętności rzetelnej pracy, rozwĳ aniu odpowiedzialności, 
a przede wszystkim upowszechnianiu kultury  zycznej 
i zdrowego trybu życia wśród polskiego społeczeństwa. 

Dr Mariusz Migała, Katedra Nauk Humanistycznych 

Referat wygłoszony przez autora na obchodach jubile-
uszu 10-lecia wydziału, 3 czerwca 2005 r. w Głuchołazach

W dniach 3-4 czerwca br. w Głuchołazach odbyły się 
obchody 10-lecia Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii. 

O cjalną część uroczystości, która miała miejsce 
w ośrodku „Skowronek” otworzył dziekan wydziału 
prof. dr hab. Józef Wojnar, który serdecznie przywitał 
wszystkich zebranych, a następnie oddał głos prowa-
dzącemu prof. Janowi Szczegielniakowi. 

Wydziałowy jubileusz zaszczycili swoją obecnością: 
– prorektor ds. nauki i rektor-elekt prof. dr hab. inż. Je-
rzy Skubis, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. 
Stanisław Witczak, prorektor-elekt prof. dr hab. inż. 
Marek Tukiendorf, prorektor-elekt prof. dr hab. inż. 
Jerzy Jantos, prorektor-elekt dr Aleksandra Żurawska 
oraz rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Raciborzu prof. dr hab. Joachim Raczek, dziekan 
Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu im. 
Palackeho w Ołomuńcu prof. dr hab. Hana Valkova, 
dyrektor Szpitala MSWiA w Głuchołazach mgr Wil-
helm Zielonka, dyrektor ds. lecznictwa lek. med. Ma-
rek Gładki, dyrektor Sanatorium w Złotych Horach dr 
Wladimir Svozil, były dziekan Wydziału Elektrotechni-
ki i Automatyki prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza i ak-
tualny dziekan prof. dr hab. inż. Józef Kędzia oraz dzie-
kan-elekt prof. dr hab. Ryszard Rojek, i prodziekan ds. 
organizacyjnych dr inż. Karol Grandek, dyrektor admi-
nistracyjny mgr Leon Prucnal, i zastępca mgr Ludwik 
Mika oraz kwestor mgr Barbara Hetmańska. 

Podczas uroczystego przemówienia prof. J. Skubis 
złożył na ręce dziekana prof. Józefa Wojnara gratula-
cje, przedstawił perspektywy rozwojowe wydziału oraz 
zdradził kulisy powstania Instytutu Wychowania Fi-
zycznego i Rehabilitacji w 1995 r.

Następnie głos zabrali: prof. H. Valkova, prof. J. 
Raczek, prof. Ryszard Rojek, mgr Leon Prucnal, mgr 
Adam Dżygiel, mgr Wilhelm Zielonka, dr Wladimir 
Svozil, a w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Dorzecza 
Osobłogi prezes Jan Roszkowski i zastępca prezesa mgr 
A. Dżygiel, wieloletni kierownik Studium Wychowania 
Fizycznego.

Nasi goście w swoich wystąpieniach podkreślali dłu-
gą i owocną współpracę z Wydziałem WFiF oraz za-
pewniali o jej dalszej kontynuacji.

Na zakończenie części o cjalnej wykład okolicz-
nościowy na temat działalności wydziału wygłosił dr 
Mariusz Migała. Treść tego wystąpienia wraz ze szcze-
gółową historią naszej jednostki, można znaleźć w pu-
blikacji autora pt. 10 lat Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej 1995–2005, która uka-
zała się nakładem O cyny Wydawniczej PO.

Po części o cjalnej rozpoczął się uroczysty bankiet, 
na którym bawili się pracownicy Wydziału WFiF i za-
proszeni goście.

W związku z jubileuszem, na ręce dziekana prof. J. 
Wojnara napłynęły gratulacje od osób i instytucji współ-
pracujących z wydziałem. Gratulacje nadesłali także 
nieobecni na uroczystości dziekan Wydziału Mecha-
nicznego prof. Leon Troniewski, kolegium dziekańskie 
Wydziału Budownictwa, dyrektor Biblioteki Głównej 
dr inż. Elżbieta Czerwińska, duszpasterz sportowców 
ks. dr Zygmunt Lubieniecki oraz wiele innych. 

Władze wydziałowe w szczególny sposób pragną 
podziękować dr. Mariuszowi Migale, Weronice Rau-
dzis, mgr Bożenie Maszkowskiej i Marii Jolancie Pyrasz 
za organizację odchodów X-lecia Wydziału WFiF.

Tomasz Bohdan

Gratulacje, przemówienia i wspólna zabawa
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Tak swoje wystąpienie na uroczystości zorganizowa-
nej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii rozpoczął prof. Jerzy Skubis, 
rektor-elekt i zarazem współtwórca pomysłu powoła-
nia na uczelni technicznej najpierw kierunku kształce-
nia, a następnie przekształcenia Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu w instytut, następnie na wydział 
prowadzący kształcenie studentów i badania naukowe. 

Obchody jubileuszowe związane z dziesięcioleciem 
jednostki odbyły się w Głuchołazach w OFSW „Skow-
ronek”. Rozpoczęła je o cjalna uroczystość, w której 
wzięło udział prawie 100 osób, w tym władze uczelni, 
wydziału, kadra naukowo-dydaktyczna i administra-
cyjna jednostki i przedstawiciele instytucji współpra-
cujących, w tym reprezentacja Uniwersytetu Wycho-
wania Fizycznego z Ołomuńca. Nie zabrakło przed-
stawicieli Szpitala MSWiA z Głuchołaz i sanatorium 
Edel w Złotych Horach z Czech, a także dziekanów 
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, której to jed-
nostce formalnie przypisany został przed laty nowy 
kierunek studiów. Były kwiaty, gratulacje, wspomnie-
nia i upominki. Prof. J. Skubis wręczył dziekanowi Jó-
zefowi Wojnarowi, który tworzył i rozwĳ ał jednostkę 
od zarania, plik dokumentów oddających chronologicz-

nie etapy jej powoływania. Zaproszeni do głosu goście 
oprócz życzeń dzielili się własnymi spostrzeżeniami 
związanymi z początkiem wydziału. Referat dr. Mariu-
sza Migały ujmujący historię i dorobek dziesięciolecia 
zamknął część pierwszą uroczystości. Towarzyszyła jej 
ekspozycja dorobku naukowego pracowników WWFiF, 
z których znaczna część wydana została w uczelnianym 
wydawnictwie. Obecni przejrzeć mogli również kroni-
kę prowadzoną od powołania jednostki, dokumentują-
cą wszystkie najważniejsze fakty, wydarzenia oraz suk-
cesy sportowe studentów.

Następujące po części o cjalnej spotkanie towarzy-
skie połączone z zabawą taneczną dobitnie udowod-
niło kunszt organizacyjny osób odpowiedzialnych za 
jego przygotowanie. Takiej zabawy uczelnia jeszcze nie 
miała – to opinia najczęściej powtarzana nazajutrz, gdy 
uczestnicy zbierali się przed ośrodkiem, aby udać się 
na wspólną wyprawę na Kopę Biskupią. Górska wę-
drówka pozwoliła na regenerację sił, kontemplowanie 
wspaniałych widoków Gór Stołowych i skomentowanie 
wydarzeń, zarówno tych sprzed kilku godzin, jak i 10 
lat funkcjonowania Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii. 

kd

Pomysł uruchomienia kierunku wychowanie  zyczne na uczelni 
technicznej miał niewielkie szanse powodzenia, a jednak się powiódł!

Wokół budynku głównego wzdłuż  ul. Sosnkowskie-
go aż do osiedla domków jednorodzinnych oraz wokół 
Lipska 19 maja br. posadzonych zostało 100 dębów. W 
akcji uczestniczyli pracownicy wraz z rektorem P. Wa-
chem i rektorem-elektem J. Skubisem i całym kolegium 
rektorskim, licznie reprezentowana była administracja 
centralna i pracownicy wydziałów mechanicznego i 
elektrycznego. Posadzenie szlachetnych i długowiecz-

Papieskie dęby

nych drzew upamiętnić miało rocznicę urodzin Jana 
Pawła II, a sadzonki otrzymała uczelnia od prezesa  r-
my UPS Polska. 

Jeśli proces nasadzania przeprowadzony został pra-
widłowo, to przy odpowiedniej pielęgnacji za około 30 
lat Politechnikę Opolską otaczać winna dostojna aleja 
dębowa.

kd

Od lewej: Z Kasperski, P. Wach i E. Galek Od lewej: M. Gucwa, J. Dołżycki i M. Więcek
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Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości przy Politechnice Opol-
skiej rozpoczął działalność. 

Zainaugurowało ją sympozjum 
promocyjno-informacyjne zorgani-
zowane 21 czerwca br. na uczelni, 
a  rmowane wraz z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Opol-
skiego i Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości. O cjalnego 
otwarcia sympozjum dokonał rek-
tor, prof. Piotr Wach, a uczestniczyli 
w nim także rektor-elekt i prorektor 
ds. nauki Jerzy Skubis, zarazem ini-
cjator powołania inkubatora oraz 
marszałek województwa opolskie-
go Grzegorz Kubat, wiceprezydent 
Opola Janusz Kwiatkowski, licz-
nie reprezentowani byli pracowni-
cy naukowi politechniki i Bibliote-
ki Głównej, którzy wraz z Biurem 
Technologii i Wdrożeń w znacznej 
mierze wzięli na siebie trud przy-
gotowania sympozjum. Wśród go-
ści byli również pracownicy urzędu 
marszałkowskiego i agencji rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Marszałek G. Kubat w swoim 
wystąpieniu dziękując za zapro-
szenie do udziału w sympozjum, 
stwierdził, że przede wszystkim 
chce podziękować władzom uczelni 

za podjęcie inicjatywy powołania in-
kubatora, który między innymi ma 
zachęcić młodych ludzi do zaanga-
żowania swojego potencjału intelek-
tualnego w rozwój naszego regionu. 
Marszałek podkreślił dobrą i dyna-
miczną współpracę z władzami po-
litechniki, sam deklarując wsparcie 
i wszechstronną pomoc w realizacji 
różnych przedsięwzięć, a szczegól-

nie w sprawie nowo uruchomione-
go inkubatora przedsiębiorczości. 

Prof. J. Skubis przedstawił etapy 
tworzenia inkubatora, zaczynając 
od nawiązania do Strategii Rozwoju 
Politechniki Opolskiej, dokumentu 
przyjętego przez Senat PO w stycz-
niu 2002 r, w którym wśród zadań 
określono stworzenie na uczelni liczą-
cego się ośrodka w zakresie innowa-
cyjności i przedsiębiorczości. Pomysł 
powołania na politechnice jednostki 
zajmującej się przedsiębiorczością, 
transferem nowych technologii itp. 
wyraża ambicję środowiska opolskie-
go dołączenia do 9 ośrodków akade-
mickich w kraju, w których podobne 
inkubatory funkcjonują. W bieżącym 
roku do marszałka przekazana zosta-
ła o cjalna informacja w tej sprawie, 
a szef samorządu zadeklarował swo-
je poparcie i objęcie inicjatywy swoim 
patronatem. W ślad za tym senat PO 
stosowną uchwałą podjętą w marcu 
br. pozytywnie zaopiniował inicjaty-
wę, a zarządzenie Rektora Politech-
niki Opolskiej z kwietnia br. powo-
łało do życia Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości przy Politechnice 
Opolskiej. Pomoc, także materialną, 
zadeklarowała Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości i tak oto 

Otwarcie Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości

Od prawej: J. Kwiatkowski, P. Wach, G. Kubat, J. Skubis, P. Białek

Goście poznają założenie I Platformy
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Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

www.inkubator.po.opole.pl

AIP został powołany przez Rek-
tora Politechniki Opolskiej Zarzą-
dzeniem nr 12/2005 z dnia 2005-04-
11 jako ogólnouczelniana jednostka 
organizacyjna, podległa prorektoro-
wi ds. organizacyjnych.

Inicjatywa ta jest realizowana 
pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego i przy wspar-
ciu Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego.

Misja
• Komercyjne wykorzystanie poten-

cjału intelektualnego dyplomantów, ab-
solwentów i doktorantów opolskiego 
środowiska akademickiego, głównie na 
potrzeby rozwoju Opolszczyzny

• Wspieranie konkurencyjności 
poprzez transfer wiedzy i innowacji 
ze środowiska akademickiego Po-
litechniki Opolskiej do przemysłu 
i biznesu regionu opolskiego

• Tworzenie warunków sprzyja-
jących rozwojowi indywidualnych 
karier młodzieży akademickiej i ab-
solwentów

Cele
• Stworzenie warunków do po-

wstania i rozwĳ ania przedsiębior-
czości i innowacyjności środowiska 
akademickiego Politechniki Opol-
skiej dla potrzeb regionu

• Stworzenie w Politechnice Opol-
skiej centrum promującego przedsię-
biorczość absolwentów i studentów 
ostatnich lat studiów

• Stworzenie baz danych i me-
chanizmów sprzyjających transfe-

rowi wiedzy i innowacyjności ze 
środowiska akademickiego do go-
spodarki regionu

• Stworzenie mechanizmów, or-
ganizacja staży i praktyk zawodo-
wych dla studentów ostatnich lat 
i absolwentów Politechniki Opol-
skiej

• Inspiracja i stworzenie warun-
ków do współpracy środowiska na-
ukowego i gospodarczego regionu 
dla wzrostu konkurencyjności i in-
nowacyjności

Platformy Programowe
Akademicki Inkubator Przedsię-

biorczości przy Politechnice Opol-
skiej podejmie działalność w trzech 
głównych Platformach Programo-
wych, w których będą realizowane 
szczegółowe projekty. Zakłada się 
przy tym spójność Inkubatora z za-
łożeniami Regionalnej Strategii In-
nowacji Województwa Opolskiego 
na lata 2004–2013.

I Platforma 
Celem jest zapoznanie poten-

cjalnych klientów z problematyką 
i rozwiązywanymi na Uczelni za-
daniami oraz wpływ przemysłu, 
instytucji i organizacji na tematykę 
prac dyplomowych tworzonych w 
Politechnice Opolskiej. 

W ramach I Platformy funkcjo-
nują: 

• Bank Prac Dyplomowych, 
Doktorskich i Habilitacyjnych 

• Bank Propozycji Prac Dyplo-
mowych 

II Platforma 
Edukacja na Rzecz Przedsiębior-

czości:
• edukacja z zakresu przedsię-

biorczości, innowacyjności
• studia podyplomowe
• kursy, staże, praktyki

III Platforma
Logistyczne i Organizacyjne 

Wsparcie dla Studentów i Absol-
wentów Rozpoczynających Własną 
Działalność Gospodarczą:

• komercjalizacja wyników prac
• wspieranie działalności inno-

wacyjnej i przedsiębiorczości w śro-
dowisku akademickim.

Inicjatywy poszczególnych Plat-
form realizowane są w postaci Pro-
jektów w oparciu o pozyskiwane 
środki  nansowe z różnych źródeł 
zewnętrznych.

Rozwój działalności AIP będzie 
prowadzony etapami w zależności 
od pozyskiwania środków na reali-
zację poszczególnych projektów. 

I Platforma zlokalizowana jest 
w Bibliotece Głównej Politechni-
ki Opolskiej, docelowo działalność 
podstawowa AIP będzie realizo-
wana w obiektach II Kampusu Po-
litechniki Opolskiej przy ul. Prósz-
kowskiej w Opolu.

I Platforma Programowa 
Bank Prac Dyplomowych, 
Doktorskich i Habilitacyjnych

Cel główny I Platformy:
• upowszechnienie możliwości, 

jakie stwarza Politechnika Opolska 

mam przyjemność witać Państwa na 
jego otwarciu – podsumował rektor 
J. Skubis. 

Sympozjum inaugurujące dzia-
łalność inkubatora miało za cel pre-
zentację I platformy działań nowo 
powołanej jednostki. Złożyła się na 
to ciekawa prezentacja multimedial-
na pt. Bank prac dyplomowych, doktor-
skich i habilitacyjnych – cel i zadania 
funkcjonowania. Możliwości i zasa-
dy dostępu i korzystania przygo-

towana przez dyrektor Biblioteki 
Głównej dr Elżbietą Czerwińską 
i mgr Annę Kmiecik. Wkład pra-
cy i zaangażowanie pracowników 
uczelnianej biblioteki w przygoto-
wanie sympozjum i organizację in-
kubatora wielokrotnie podkreślał 
także prof. Skubis. Na program 
sympozjum złożył się ponadto wy-
kład wprowadzający prof. Włodzi-
mierza Kotowskiego pt. Innowacje 
siłą napędową rozwoju. Fascynujący 

wykład zyskał wielkie uznanie słu-
chaczy, którzy na tak interesujące 
przedstawienie tematu zareagowali 
żywiołowo nagradzając mówcę rzę-
sistymi brawami. 

Wykładom towarzyszyła wysta-
wa prezentująca wybrane rozwiąza-
nia innowacyjne i oferty Politechniki 
Opolskiej. Wystawę przygotowano 
w pracowni plastycznej uczelniane-
go wydawnictwa. 

kd
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i jej potencjał naukowo-badawczy 
oraz zaplecze laboratoryjne

Cele szczegółowe:
• powiązanie przemysłu, przed-

siębiorstw, instytucji i organizacji 
z nauką oraz nauki z przemysłem

• zapoznanie potencjalnych 
klientów z problematyką i rozwią-
zywanymi na Uczelni zadaniami

• stworzenie warunków dla uła-
twienia komercjalizacji wyników 
prac oraz do wzrostu innowacyj-
ności w środowisku akademickim 
i regionie

• stworzenie możliwości bezpo-
średniego kontaktu zainteresowa-
nych (organizacja, przedsiębior-
stwo, urząd) z danym pracowni-
kiem nauki

• wpływ przemysłu, organizacji 
i instytucji na tematykę prac dy-
plomowych tworzonych na uczelni 
dających teoretyczne podstawy roz-
wiązań i możliwości zastosowania 
w praktyce.

Platforma odnotowuje opisy bi-
bliogra czne prac dyplomowych, 
doktorskich i habilitacyjnych obro-
nionych w Politechnice Opolskiej.

Przeszukiwań można dokony-
wać przy pomocy poniższych klu-
czy wyszukiwawczych:

• wydział
• kierunek

• rodzaj pracy
• autor
• tytuł
• rok obrony
• promotor
• słowa kluczowe
• symbol Polskiej Klasy kacji Te-

matycznej
lub posługując się trzema dostęp-

nymi indeksami:
• indeksem promotorów
• indeksem słów kluczowych
• indeksem symboli Polskiej Kla-

sy kacji Tematycznej

Bank Propozycji Tematów 
Prac Dyplomowych 

Rejestruje propozycje tematów 
prac dyplomowych oraz doktor-
skich zgłaszanych przez przedsię-
biorców, organizacje, urzędy. Zgło-
szenie zawiera proponowany temat 
i rodzaj pracy, główne jej założenia 
oraz dane kontaktowe. Po wery -
kacji propozycje są przesyłane na 
ręce dziekana lub wyznaczonego 
koordynatora w danym wydziale, 
który przedstawia je potencjalnym 
promotorom i ich dyplomantom do 
naukowego opracowania.

Partnerzy i Sojusznicy AIP:
• Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Opolskiego
• Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości

• Urząd Wojewódzki w Opolu
• Urząd Miasta Opola
• Gminy Śląska Opolskiego
• Wojewódzki Urząd Pracy
• Powiatowy Urząd Pracy
• Jednostki Proinnowacyjne Re-

gionu,
• Instytuty naukowo badawcze
• Inne zainteresowane podmioty 

gospodarcze oraz instytucje regio-
nalne.

Uczestnicy:
• studenci 
• absolwenci szkół wyższych 
• doktoranci
• pracownicy naukowi i technicz-

ni uczelni
• przedsiębiorcy zainteresowani 

współpracą

Więcej szczegółów na stronie 
www.inkubator.po.opole.pl

Zapraszamy do odwiedzin naszej 
strony internetowej oraz do współ-
pracy.

Biblioteka Główna, ul. K. Sosn-
kowskiego 31, 45-272 Opole, tel. 
(077) 400 62 37
www.bg.po.opole.pl,
e-mail: info@bg.po.opole.pl

I Platforma:
www.inkubator.opole.pl,
e-mail: a.kmiecik@bg.po.opole.pl, 
tel. (077) 400 62 31

Konferencja została zorganizo-
wana przez Wrocławskie Centrum 
Transferu Technologii Politechni-
ki Wrocławskiej pod patronatem 
Rektora Politechniki Wrocławskiej 
w ramach obchodów 60-lecia poli-
techniki i 10-lecia utworzenia Wro-
cławskiego Centrum Transferu 
Technologii. Wśród uczestników 
byli także pracownicy Działu Na-
uki: Józef Waluś, Piotr Białek i Ma-
rek Wasilewski. W pierwszym dniu 
obrad zaprezentowano następujące 
referaty: 

• O innowacjach, wiedzy i kre-
atywności – J. Koch, WCTT 

• 10 lat działalności WCTT – Grze-
gorz Gromada, z-ca dyrektora WCTT

• Europejski program innowa-
cyjność i konkurencyjność – David 
White, Komisja Europejska

• Wspieranie innowacyjności 
w Polsce – Krzysztof Gulda, Mini-
sterstwo Gospodarki i Pracy

• Stan i perspektywy rozwoju in-
stytucji proinnowacyjnych w Polsce 
– Jacek Guliński, Poznański Park 
Narodowy

• Polskie programy innowacyjne 
zarządzania przez PARP – Dariusz 
Szewczyk, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

• Technology Transfer for SMEs 
Examples from Germany – Petra 
Puchner Steinbels, Zentrum Stift ung 
für Wirtschaft sfoderung, Niemcy

• Rola i sposób działania centrów 
transferu technologii w Europie: 
Technology transfer at EPEL – An-
dre Catana, Ecole Politechnique Fe-
deralne de Lusanne, Szwajcaria

• From idea to market – Hew 
Parry, Pera Technology, Wielka Bry-
tania

• Dyskusja panelowa na temat 
zadań centrów transferu technolo-
gii (CTT), korzyści wynikających 
z funkcjonowania centrów transferu 
technologii (CTT), oczekiwań wobec 
CTT oraz sposoby komercjalizacji 
wyników prac badawczo-rozwojo-
wych.

Nazajutrz wygłoszono następują-
ce referaty:

Rola Centrów Transferu Technologii we współpracy nauki z gospodarką

Wrocław 12–13 maja 2005 r.
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• Metody transferu technologii 
na podstawie doświadczeń sieci 
Innovation Relay Centre – Tomasz 
Maczuga, Politechnika Krakowska 
– Centrum Transferu Technologii

• Platformy Technologiczne 7. 
Programu Ramowego – Andrzej 
Siemaszko, Aleksander Bąkowski 
– Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT 
PAN

• Szkolenia i doradztwo dla 
przedsiębiorstw – Tomasz Koch, Po-
litechnika Wrocławska

• Wspomaganie tworzenia  rm 
innowacyjnych – Tomasz Cichocki, 
Uniwersytet Warszawski – Uniwer-
sytecki Ośrodek Transferu Techno-
logii.

Wynikiem dyskusji były liczne 
uwagi i postulaty, z których kilka 
przytaczamy: 

• należy cywilizować procesy ko-
mercjalizacji wyników prac nauko-
wo-badawczych

• wysokie narzuty kosztów ogól-
nych ustalane w poszczególnych 
uczelniach przy realizacji prac zle-
conych są skuteczną blokadą pozy-
skiwania tych prac przez uczelnie, 
np. w Politechnice Wrocławskiej 
narzut wynosi 8%, a wydziały mogą 
ustalać narzuty od 0% w górę, na-
tomiast w Politechnice Poznańskiej 
narzut ten wynosi ok. 55%, z kolei 
w Warszawie ok. 80%

• wskazywano na zasadność two-
rzenia  rm w otoczeniu uczelni przy 
udziale profesorów, ale najpierw 
trzeba stworzyć jasne zasady korzy-
stania z pomieszczeń, wyposażenia, 
wprowadzenie ulg i preferencji

• z badań otoczenia Politechniki 
Warszawskiej wynika, że w ciągu 
ostatnich 15 lat powstało kilkadzie-
siąt  rm typu spin-off  mających ob-
roty od kilku do kilkudziesięciu mi-
lionów złotych

• podawano przykłady dobre-
go klimatu do tworzenia własnych 
 rm w otoczeniu uczelni w Stanach 
Zjednoczonych

• podkreślano konieczność zmia-
ny mentalnej w środowisku nauko-
wym i badawczym wyższych uczel-
ni w podejściu do wdrażania inno-
wacyjności i pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych dla uczelni

• zaznaczono ważność relacji po-
między CTT i uczelnią, podkreśla-
no, że mimo życzliwego podejścia 
władz uczelni zmiana świadomości 

i uzyskania zrozumienia jest czasem 
trudna

• uczenie się pozyskiwania środ-
ków to zadanie dla wszystkich 
funkcjonujących jednostek organi-
zacyjnych wyższych uczelni, nie 
tylko CTT

• sugerowano, by projekty przy-
gotowywały zespoły, a nie pojedyn-
cze osoby, a pewne administracyj-
ne fazy przygotowania i realizacji 
projektów można skoncentrować 
w określonych miejscach

• wskazywano na konieczność 
kształcenia nawyków menedżer-
skich i postaw proinnowacyjnych 
wśród studentów i nie tylko

• przewiduje się wzrost znacze-
nia CTT, w tym duże zadania w ra-
mach KSI, zaznaczono, iż Wrocław-
skie Centrum Transferu Technologii 
było głównym motorem i organiza-
torem prac nad Strategią Innowacji 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2004–2006

• konieczność systematycznego 
badania i analizowania przez uczel-
nie trendów i kierunków w gospo-
darce, potrzeb i oczekiwań przed-
siębiorstw i instytucji w regionie 

• działalność proinnowacyjna 
tak w zakresie edukacji, jak i prak-
tycznym wymiarze, musi nabie-
rać coraz większego znaczenia 
w uczelniach, także w wymiarze 
organizacyjnym

• trzeba przyjąć jakieś schematy 
komercjalizacji wyników prac

• przepisy zewnętrzne, w tym 
podatki na ZUS, wyprowadziły pra-
ce zlecone poza uczelnie w bardzo 
dużym stopniu

• podkreślono rolę tworzenia 
i organizowania akredytowanych 
laboratoriów (sieci i laboratoriów 
środowiskowych) z certy kacją na 
uczelniach i takiej ich integracji, by 
klienci obsługiwani byli od począt-
ku do końca

• podkreślano konieczność 
współdziałania i współpracy władz 
samorządowych i lokalnych z uczel-
niami na rzecz rozwoju i wdrażania 
strategii innowacji i przedsiębior-
czości

Uczestnicy otrzymali materiały 
konferencyjne, które do wglądu do-
stępne są w Dziale Nauki w Biurze 
Transferu Technologii i Wdrożeń 
– gmach główny PO, pok. 110 B.

Pełne sprawozdanie z konferencji 
znajduje się na stronie internetowej 
Biura Transferu Technologii i Wdro-
żeń Działu Nauki pod adresem 
www.btt tw.po.opole.pl – Informa-
cje – Seminaria i konferencje – Spra-
wozdania.

Natomiast na stronie interneto-
wej Wrocławskiego Centrum Trans-
feru Technologii znajdują się do po-
brania prezentacje w Power Point 
wygłoszone podczas konferencji 
htt p://www.wctt .pl – Wydarzenia 
– 10-lecie WCTT.

Oprac. Dział Nauki

ko do jednego obszaru zagadnień. 
Kolejny doktorant rozpoczął wła-
śnie badania i te dotyczą nowego 
zagadnienia. Mam nadzieję, że 
w niedługim czasie wydam książ-
kę, której przygotowaniu poświę-
ciłem ostatnie lata. Te zadania sta-
nowią kolejne niezbędne etapy do 
tytułu profesorskiego, który wyda-
je się już całkiem realny. To właści-
wie wyczerpuje moje najważniejsze 
zamierzenia. Nie aspiruję do uzy-
skania własnej katedry, większe 
znaczenia ma dla mnie stworzenie 
prężnego, dobrze współpracują-
cego zespołu opartego głównie na 
doktorach, nie tylko tych, nad któ-

rymi sprawuję promotorską opie-
kę. Grupa młodych pracowników 
realizujących swoje zadania w na-
szej katedrze stanowi wystarczają-
co ciekawy i twórczy zespół. 

– A w jaki sposób Pan Profe-
sor relaksuje się po absorbujących 
obowiązkach zawodowych?

– Bardzo lubię chodzić, a szcze-
gólnie preferuję górskie wędrówki. 
Wielką przyjemnością dla mnie są 
także wypady rowerowe, szczegól-
nie w towarzystwie rodziny. Jed-
nak liczne obowiązki zawodowe są 
przyczyną, że na te ulubione zajęcia 
mam niewiele czasu. 

– Dziękuję za rozmowę.

Ciąg dalszy ze strony 4



16 Wiadomości Uczelniane

Sprawy nauki

Zestawienie propozycji projektów planowanych do złożenia w ramach 
Funduszy Strukturalnych UE (stan  na 17 maja 2005)

Lp. Tytuł projektu Kierownik
projektu Źródło do nansowania Okres

realizacji
Wartość pro-
jektu (tys. zł)

Wkład włas-
ny (tys. zł)

1.

Budowa II Kampusu PO. 
Zadanie nr 1 Aa. Adaptacja 
części budynku nr 9 dla po-
trzeb WWFiF

Prof. dr hab. inż. 
Jerzy Skubis

ZPORR, działanie 3.3.2 – rewita-
lizacja obszarów poprzemysło-
wych i powojskowych

Lip 2005 – 
Gru 2006 4 346,523

651,978
(15% wartości 

projektu)

2.

Współpraca Politechniki 
Opolskiej i Uniwersytetu 
Technicznego w Ostrawie w 
zakresie racjonalnego wyko-
rzystania energii

Prof. dr hab. inż. 
Zdzisław Kabza INTERREG III A Polska – Czechy Lip 2005 – 

Gru 2006 254,5 67*

3.

Współpraca pomiędzy uczel-
niami PO w Opolu i VSB 
– TU w Ostrawie w zakresie 
trwałości materiałów i kon-
strukcji budowlanych

Mgr Urszula 
Brudkiewicz INTERREG III A Polska – Czechy 01.10.05 – 

30.09.07 1 097,89 274,475*

4. Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości Dział Nauki

ZPORR, działanie 2.6 
– Regionalne Strategie 
Innowacyjne i transfer wiedzy

Lip 2005 – 
Lis 2007 1 163,085 —

5.

Zarządzanie Innowacjami w 
ramach Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa 
Opolskiego

Dział Nauki
ZPORR, działanie 2.6 
– Regionalne Strategie 
Innowacyjne i transfer wiedzy

Lip 2005 – 
Lis 2007 2 366,622 —

6.

Udział Centrum 
Doskonałości CESTI we 
wspieraniu regionalnej stra-
tegii innowacji i wdrażaniu 
transferu wiedzy

Prof. dr hab. inż. 
Ewald Macha

ZPORR, działanie 2.6 
– Regionalne Strategie 
Innowacyjne i transfer wiedzy

01.09.05 – 
31.08.07 ok. 649 —

7.

Stypendia dla słuchaczy stu-
diów doktoranckich budowa i 
eksploatacja maszyn oraz elek-
trotechnika

Prof. dr hab. inż. 
Leon Troniewski

ZPORR, działanie 2.6 
– Regionalne Strategie 
Innowacyjne i transfer wiedzy

Paź 2005 – 
Gru 2007 953,7 —

8.

Opolska Regionalna 
Sieć Innowacji i 
Transferu Technologii 
Prośrodowiskowych

Dr inż. Adam 
Rak

ZPORR, działanie 2.6 
– Regionalne Strategie 
Innowacyjne i transfer wiedzy

01.09.05 – 
30.09.07 1 792,517 —

*Wnioski, które uzyskały akceptację Komitetu Sterującego. Poz. 2 w kwocie ok.  170 tys. zł, poz. 3 w kwocie ok. 830 tys. zł.
A. Szajer, Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE

Kapituła Medalu im. Alfonsa 
Hoffmanna Twórcy Pomorskiego 
Systemu Elektroenergetycznego 
nadała prof. Jerzemu Skubiso-
wi medal za zasługi dla rozwoju 
elektroenergetyki oraz za twórcze 
kontynuowanie idei profesora. 
Warto wspomnieć, że od kilku lat 
nadawany medal upamiętnić ma 
profesora, który był człowiekiem 
wielce utalentowanym, pracowi-
tym, menedżerem, o wszechstron-
nych zainteresowaniach, wielkiej 
wizji budowy jednolitego syste-
mu energetycznego w Polsce. Był 
też A. Hoffmann wspaniałym in-
żynierem, oddanym działaczem 

Medal im. A Hoff manna dla prof. Jerzego Skubisa

społecznym, który działał z du-
żym oddaniem w takich przeciw-
stawnych instytucjach jak Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich 
i Pomorskim Związku Śpiewa-
czym. Od 2005 Kapituła Medalu 
działa przy Zarządzie Głównym 
SEP w Warszawie. Medal pa-
miątkowy wręczony został prof. 
J. Skubisowi podczas naukowej 
konferencji „Transformator’05” 
jaka odbyła się w Pieczyskach 
koło Koronowa, w której prorek-
tor uczestniczył w dniach 16 i 17 
maja br. 

kd
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Biblioteka Główna
• Dyrektor biblioteki dr Elżbieta Czerwińska uczest-

niczyła w seminarium szkoleniowym dla dyrektorów 
i pracowników bibliotek, które odbyło się w dniach 28 
maja do 4 czerwca 2005 r. i obejmowało zagadnienia 
z zakresu organizacji i pracy narodowego systemu bi-
bliotek holenderskich, kształcenia zawodowego oraz 
doradztwa dla bibliotekarzy. W trakcie seminarium za-
poznano się z funkcjonowaniem różnego typu bibliotek 
holenderskich od publicznych do akademickich, zasto-
sowanymi rozwiązaniami technologicznymi i struktu-
ralnymi, pracą na rzecz społeczności lokalnej oraz z or-
ganizacjami wspomagającymi pracę bibliotek.

• W dniach 1–3.06.2005 Biblioteka Uniwersytetu 
w Rzeszowie była organizatorem konferencji naukowej 
nt. tradycji i nowoczesności bibliotek akademickich. 
Podczas obrad pracownicy naszej biblioteki mgr Anna 
Kmiecik i mgr Bożena Budrewicz wygłosiły referat pt. 
Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przeszłość i przyszłość.

• 14 czerwca 2005 naszą bibliotekę odwiedziła gru-
pa bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki w Biełgorodzie. 

Zapoznali się oni z funkcjonowaniem naszej placówki, 
komputeryzacją oraz dostępem do baz danych. Biblio-
tekarze z Biełgorodu wysoko ocenili usługi świadczone 
przez Bibliotekę Główną Politechniki Opolskiej.

E. Czerwińska

Wydział Budownictwa
Firma MiTek Industries Polska była organizatorem 

seminarium szkoleniowego na temat: Technologia prefa-
brykacji konstrukcji z litego drewna łączonego płytkami kol-
czastymi systemu MiTek Industries, przy współudziale pra-
cowników Katedry Konstrukcji Budowlanych i Inżynier-
skich Wydziału Budownictwa oraz Opolskiego Oddziału 
PZITB, które odbyło się 16 maja br. na wydziale. Szkole-
nie adresowane było do studentów i pracowników Wy-
działu Budownictwa, członków zrzeszonych w Oddzia-

le PZITB w Opolu, członków Opolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa oraz wszystkich osób zainte-
resowanych tematyką szkolenia. Firma MiTek jest świa-
towym liderem w dziedzinie prefabrykacji wiązarów 
z użyciem płytek kolczastych. Koncern zatrudnia ponad 
1000 osób, w tym 105 inżynierów-konstruktorów. 

W pierwszej części spotkania przedstawione zosta-
ło oprogramowanie do komputerowego wspomagania 
projektów systemów prefabrykacji dachów i hal z lite-
go drewna. W drugiej części przedstawiono technolo-
gię prefabrykacji konstrukcji z litego drewna łączonych 
płytkami kolczastymi oraz zastosowanie wiązarów 
o dużych rozpiętościach. Szczególne zainteresowanie 
uczestników wzbudziło wystąpienie Wacława Witkow-
skiego na temat suszenia termicznego, impregnacji oraz 
klasy kowania tarcicy.

Awarie Budowlane 2005
Po raz XXII, w dniach od 17 do 20 maja 2005 r. odby-

ła się w Międzyzdrojach Konferencja Naukowo-Tech-
niczna „Awarie Budowlane 2005”. W konferencji udział 
wzięli prof. dr inż. Roman Jankowiak, dr hab. inż. Jan 
Żmuda i dr inż. Anna Rawska-Skotniczny z Katedry 
Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich, przedstawia-
jąc dwa referaty: Stan przedawaryjny stalowego wysięgnika 
kratowego oraz Analiza uszkodzeń i sposoby naprawy stalo-
wego dachu, prof. R. Jankowiak był również w składzie 
Komitetu Naukowego Konferencji.

W zwartym wydawnictwie opublikowane zostały 79 
referaty poświęcone analizom naukowo-technicznym 
zaistniałych awarii i katastrof budowlanych oraz 9 refa-
ratów problemowych, z których część wygłoszono na 6 
sesjach tematycznych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sesja 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na której 

Realizacja dachu o nietypowym kształcie dźwigara dachowe-
go kratowego
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przedstawione zostały katastrofy budowlane zaistniałe 
w Polsce w latach 2003 i 2004 oraz przyczyny ich wystą-
pienia. Poza analizą przyczyn pojedynczych przypad-
ków awarii i katastrof budowlanych, szczególną uwagę 
zwrócono na działania zapobiegawcze, ograniczające 
ryzyko wystąpienia awarii.

Konferencji towarzyszyły wystąpienia  rm prezen-
tujących nowe technologie w budownictwie. Dzięki 
sponsorom uczestnicy obrad mogli po ich zakończeniu 
udać się w rejs statkiem wycieczkowym po Morzu Bał-
tyckim.

Reaktywacja Koła Młodych PZITB
Pracownicy Katedry Konstrukcji Budowlanych i In-

żynierskich podjęli decyzję o reaktywowaniu Koła Mło-
dych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa. Jego opiekunem została przewodnicząca 
Komisji ds. Młodej Kadry PZITB, dr inż. Anna Rawska-
Skotniczny. Koło skupia studentów wyższych lat zain-
teresowanych zgłębieniem wiedzy na temat praktycz-
nej strony zawodu inżyniera budowlanego. 24 maja br. 
odbyło się zebranie wyborcze, które otworzył przewod-
niczący Opolskiego Oddziału PZITB dr inż. Wiesław 
Baran, przedstawiając krótko historię i rolę związku. 
Opiekun koła omówiła zagadnienia związane z postę-
powaniem kwali kacyjnym i praktykami zawodowy-
mi, stanowiącymi podstawę do uzyskania uprawnień 
budowlanych. Zebranie stało się okazją do wyłonienia 
nowych władz. W  tajnym głosowaniu przewodniczą-
cym koła został student IV roku Krzysztof Irek, jego za-
stępcą – Sergiusz Kwiatkowski (IV rok), a skarbnikiem 
Wiolett a Sieradzka (III rok). Stronę internetową, która 
mieć będzie adres www.km-pzitb.po.opole.pl przygo-
tuje Roman Prusko (III rok).  Wszelkie informacje doty-
czące bieżącej działalności koła przeczytać można w ga-
blocie znajdującej się na parterze budynku Wydziału 
Budownictwa, naprzeciw sali K-3.

AR-S

Wydział Elektrotechniki
i Automatyki

W dniach 25–27 kwietnia 2005 r. odbyło się semina-
rium naukowo-techniczne pt. Problemy eksploatacyjne 
elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki 7SPE-
2005. Współorganizatorami seminarium byli: Instytut 
Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemy-
słowej Politechniki Opolskiej, Energotest-Diagnostyka 
w Brzeziu k. Opola, Elektrownia Opole, Koncern Ener-
getyczny EnergiaPro Oddział w Opolu, Energotest-Dia-
gnostyka w Gliwicach, Energetyka Cieplna Opolszczy-
zny, Oddział Opolski SEP, Gliwicko-Opolski Oddział 
PTETiS, który jednocześnie sprawował patronat nauko-
wy nad seminarium oraz Towarzystwo Przyjaciół Poli-
techniki Opolskiej. Obrady seminarium otworzył prezes 
Elektrowni Opole mgr inż. Józef Szweda. Zaproszenie 
przyjął były prezes mgr inż. Józef Pękala, pod protek-
toratem którego w 1994 roku odbyło się pierwsze semi-
narium. Gośćmi seminarium byli też prof. Ryszard Ma-

lewski z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Mię-
dzylesiu, wiceprezydent miasta Opola Stanisław Ciepły 
oraz redaktor naczelny Wiadomości Elektrotechnicz-
nych dr inż. Krzysztof Woliński. W seminarium uczest-
niczyli też: aktualny prezes Energotestu-Energopomia-
ru Gliwice mgr inż. Jan Żyła oraz prezes-elekt mgr inż. 
Remigiusz Krajcer, prezes Energotestu Gdańsk Włady-
sław Przytocki, ponadto dziekan Wydziału Elektrotech-
niki i Automatyki Politechniki Opolskiej prof. Józef Kę-
dzia wraz z prodziekanami: prof. Ryszardem Rojkiem, 
prof. Krystyną Macek-Kamińską i dr. Karolem Grand-
kiem, prezes Opolskiego Oddziału SEP i jednocześnie 
prezes EnergiaPro Oddział w Opolu dr inż. Waldemar 
Skomudek, przewodniczący Gliwicko-Opolskiego Od-
działu PTETiS prof. Marian Pasko oraz przedstawiciele 
Zarządu Warszawskiego Oddziału PTETiS prof. Zdzi-
sław Trzaska i dr inż. Ryszard Niedbała. W seminarium 
brało też udział kilkunastu pracowników naukowych 
AGH w Krakowie oraz Politechnik: Łódzkiej, Radom-
skiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej, Opolskiej. 
Współorganizatorem pierwszego seminarium i następ-
nych tradycyjnie była Stacja Prób Elektrowni Opole. 
Obecne seminarium współorganizowała, już jako sa-
modzielne przedsiębiorstwo, najmłodsza córka spółki 
Elektrowni Opole - spółka z o.o. Energotest-Diagnosty-
ka z prezesem dr. inż. Zbigniewem Ławrowskim. 

Pierwszy dzień seminarium rozpoczął się w wielkiej 
sali konferencyjnej Elektrowni Opole, uczestniczyło w 
nim ok. 130 uczestników głównie z energetyki, prze-
mysłu, a częściowo i z uczelni, ponadto kilkudziesię-
ciu studentów z Wydziału Elektrotechniki i Automa-
tyki Politechniki Opolskiej. Drugi i trzeci dzień obrad 
odbywał się w Ośrodku Wypoczynkowym „Chrobry” 
w Pokrzywnej koło Prudnika; uczestniczyło w nim ok. 
110 osób. W trakcie 10 sesji seminarium wygłoszono 32 
referaty i 6 komunikatów. Najwięcej tematów dotyczyło 
diagnostyki maszyn elektrycznych i transformatorów. 
Wygłoszono 15 referatów przedstawionych w 4 sesjach, 
którym kolejno przewodniczyli: rektor-elekt Politechni-
ki Opolskiej prof. Jerzy Skubis, prof. Tadeusz Glinka z 
Politechniki Śląskiej, prof. Tomasz Boczar z Politechni-
ki Opolskiej i prof. Franciszek Mosiński z Politechniki 
Łódzkiej. Tematyka zabezpieczeń, pomiarów i sterowa-
nia w energetyce reprezentowana była w 7 referatach 
w dwu sesjach. Pierwszej przewodniczył dziekan-elekt 
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Opolskiej prof. Ryszard Rojek, druga natomiast była 
autonomiczną sesją Energotestu-Energopomiaru z Gli-
wic, a przewodniczył jej dyrektor Stanisław Cholewa. 
Problematyka jakości energii elektrycznej i układów 
przekształtnikowych obejmowała 7 referatów wygło-
szonych w dwu sesjach, którym przewodniczył prof. 
Stanisław Piróg z AGH z Krakowa. Z zakresu tema-
tyki efektywność ekonomiczna w energetyce i rynek energii 
wygłoszono 3 referaty i 2 komunikaty w jednej sesji, 
którą poprowadził rektor Politechniki Opolskiej prof. 
Piotr Wach. Odbyła się też jedna sesja komunikatów  r-
mowych, której przewodniczył prof. Bronisław Drak z 
Politechniki Śląskiej. Referaty uzupełnione były  lmem 
o pomiarach diagnostycznych izolacji uzwojeń maszyn 
elektrycznych przygotowanym specjalnie na semina-
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odbyło się zebranie wyborcze, które otworzył przewod-
niczący Opolskiego Oddziału PZITB dr inż. Wiesław 
Baran, przedstawiając krótko historię i rolę związku. 
Opiekun koła omówiła zagadnienia związane z postę-
powaniem kwali kacyjnym i praktykami zawodowy-
mi, stanowiącymi podstawę do uzyskania uprawnień 
budowlanych. Zebranie stało się okazją do wyłonienia 
nowych władz. W  tajnym głosowaniu przewodniczą-
cym koła został student IV roku Krzysztof Irek, jego za-
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Wiolett a Sieradzka (III rok). Stronę internetową, która 
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rium przez dr. inż. Sławomira Szymańca z Politechniki 
Opolskiej we współpracy z Elektrownią Opole i ówcze-
sną Stacją Prób i Pomiarów Elektrowni Opole. W semi-
narium brały też udział  rmy oferujące swoje produkty 
lub usługi dla energetyki i przemysłu takie jak: Areva 
T&D (Świebodzice), Dacpol (Piaseczno), Helukabel Pol-
ska (Radziejowice), IFS (Warszawa), Pro-Mac (Łódź), 
Semicon (Warszawa), ZEG (Tychy). 

Wiele tematów wywołało dyskusje, np. czy w związ-
ku z rozwojem monitoringu prowadzić diagnostykę 
systemem „off  line” czy też „on line”, jakie przyjmo-
wać i do czego odnosić kryteria oceny stanu izolacji. 
Tematyka mocy przebiegów odkształconych wywoła-
ła pytania, jakie kryteria przyjmować do oceny jakości 
energii elektrycznej, skoro w praktyce przebiegi napięć 
i prądów nie są okresowe, lecz tylko do nich zbliżo-
ne. Stwierdzono potrzebę znajomości charakterystyk 
częstotliwościowych przekładników prądowych, i to 
zarówno ze względu na pomiary jakości energii elek-
trycznej, jak i ze względu na pomiary diagnostyczne 
oparte na analizie prądu. Jednym z wniosków dyskusji 
było stwierdzenie, że konkurencja wyznacza strategię 
na rynku energii. Z referatu dr. inż. Henryka Majchrza-
ka, dyrektora technicznego Elektrowni Opole, i dyskusji 
wynikło, że przedsięwzięcia w energetyce - szczególnie 
inwestycyjne - winne być oceniane zarówno od strony 
ekonomicznej, technicznej, a niekiedy nawet od spo-
łecznej. Ciekawe doświadczenia współpracy wytwór-
cy ciepła z dystrybutorem przedstawione zostały przez 
prezesa PEC z Bełchatowa. 

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zwiedzenia 
Elektrowni Opole, po której oprowadzał główny spe-
cjalista mgr inż. Wojciech Herman. Zapoznali się oni 
również z wyposażeniem i usługami, które świadczy 
najmłodsza córka Elektrowni Opole Energotest-Dia-
gnostyka. W ramach seminarium odbyła się też kilku-
godzinna wycieczka techniczna do szczytowo-pompo-
wej elektrowni wodnej Dlouhe Strane (o mocy 650 MW) 
położonej w przepięknym terenie górskim w Czechach. 
Wiadomości Elektrotechniczne sprawowały patronat 

medialny nad seminarium, a referaty wygłoszone w 
trakcie seminarium zostały opublikowane częściowo w 
numerze 4/2005 WE poświęconym temu seminarium, 
reszta referatów zaś w nr. 7–8/2005 WE. Uczestnikami 
seminarium w ok. 80% byli pracownicy energetyki i 
przemysłu, resztę stanowili pracownicy uczelni. Pra-
cownicy uczelni zainteresowani wdrożeniem wyników 
swoich prac badawczych byli autorami ponad połowy 
referatów.

W imieniu Komitetu Programowego
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. PO

Wydział Mechaniczny
• W dniach 12–13 maja br. w Akademii Rolniczej 

w Lublinie odbyła się jubileuszowa Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa XXXV Lat Wydziału Inżynie-
rii Produkcji pod tytułem Problemy inżynierii rolniczej 
w aspekcie rolnictwa zrównoważonego. Obecni na konfe-
rencji byli pracownicy Zakładu Techniki Rolniczej i Le-
śnej. Dr hab. inż. Marek Tukiendorf, prof. PO zapre-
zentował pracę pod tytułem Analiza komputerowa obrazu 
w technice rolniczej i leśnej, a temat Wykorzystywanie wła-
ściwości nawozowych osadu pościekowego na przyrost bioma-
sy grochu (Pisum Sativum) zobrazowała dr inż. Katarzy-
na Szwedziak. 

• W Polanicy Zdroju odbyła się w dniach 18–20 maja 
br. XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na te-
mat Inżynieria procesowa w ochronie środowiska. W konfe-
rencji wzięła udział dr Krystyna Słodczyk i wygłosiła 
referat na temat Skłonności do zachowań proekologicznych 
jako determinanta ekorozwoju w społecznościach lokalnych.

• W Chemnitz w dniach 10–11 maja odbył się 8th 
CIRP International Workshop on Modeling of Machi-
ning Operations, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. 
inż. Wit Grzesik, dr inż. Ewa Kwiatkowska i dr inż. 
Piotr Niesłony z Katedry Technologii Maszyn i Auto-
matyzacji Produkcji, którzy podczas warsztatów wy-
głosili referaty; Ewa Kwiatkowska nt. FEM simulation 

Część uczestników seminarium 7SPE-2005, pozostali zwiedzają Elektrownię Opole i przedsiębiorstwo Energotest-Diagnostyka
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and experimental veri cation of chip breaking performance 
for coated grooved inserts oraz autorzy W. Grzesik, M. 
Bartoszuk i P. Niesłony nt. Comparative assessment of the 
tool temperature prediction using analytical and simulation 
models. Prof. Wit Grzesik prowadził również jedną z se-
sji konferencji.

• Zespół autorów (W. Grzesik, M. Bartoszuk, P. Nie-
słony) przygotował referat pt. Finite element modelling 
of temperature distribution in the cutt ing zone in turning 
processes with diff erently coated tools, który wygłoszony 
został na odbywającym się w Wiśle w dniach 16–19 
maja br. Worldwide Congress of Materials and Manu-
facturing Engineering and Technology COMMENT 
2005. W kongresie uczestniczyli prof. W. Grzesik i M. 
Bartoszuk. 

• W Nowym Jorku w dniach 24–27 maja odbyła się 
organizowana przez Columbia University North Ame-
rican Manufacturing Research Conference NAMRC 
Thirty-Three. W konferencji uczestniczył prof. Wit 
Grzesik i wygłosił referat napisany wspólnie z dokto-
rantem mgrem inż. Tomaszem Wanatem nt. Hard turn-
ing of quenched alloy steel parts using conventional and wip-
er ceramic inserts.

• W dniach 18–21 maja br. w Opolu w ramach pro-
gramu SOCRATES/ERASMUS przebywał dr Hédi 
Hamdi z Ecole Nationale d’Ingenieurs de Saint-Etienne. 
Głównym celem wizyty było wygłoszenie wykładów 
dla studentów specjalności technologiczno-menedżer-
skiej. Ponadto odbyło się polsko-francuskie seminarium 
naukowe z udziałem pracowników Katedry Technolo-
gii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

J. Dembicka

Centrum Trwałości i Niezawodności 
Materiałów i Konstrukcji CESTI

Organizuje letnie kursy dla 
studentów starszych lat i dokto-
rantów Wydziału Mechaniczne-
go i Wydziału Budownictwa Po-
litechniki Opolskiej z zakresu:

• języka angielskiego z uw-
zględnieniem terminologii tech-
nicznej,

• metody elementów skończonych,
• projektowania w programach INVENTOR 8 PL 

i CATIA,
• analizy sygnałów metodami spektralnymi,
• pozyskiwania grantów z 6. i 7. Programu Ramowe-

go i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Kursy odbywają się w blokach 2-tygodniowych 

w terminach:
4-15.07.2005, 18-29.07.2005
1-12.08.2005, 16-29.08.2005 
Udział w kursach jest bezpłatny, ilość miejsc ograni-

czona.
Zgłoszenia należy kierować na adres:

Politechnika Opolska
Katedra Mechaniki i PKM
ul. Mikołajczyka 5, pok. B – 311
tel. (077) 4006134, fax (077) 4006343

Wydział Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii

Opolanie na V Dniach Fizjoterapii 
we Wrocławiu 

We Wrocławiu po raz piąty (w dniach 20 i 21 maja 
br.) odbyła się konferencja naukowa pod nazwą Dni 
Fizjoterapii – Rola  zjoterapii w procesie przywraca-
nia jedności psycho zycznej człowieka. Organizatorem 
konferencji była Akademia Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu, przy współudziale Komisji Rehabilita-
cji Medycznej Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej 
i Integracji Społecznej PAN. 

Konferencja ciesząca się od lat dużym zainteresowa-
niem wśród  zjoterapeutów i lekarzy zajmujących się 
usprawnianiem chorych, zgromadziła wiele osób, które 
mogły zaprezentować swój dorobek naukowy w kilku 
sesjach tematycznych:
1. Rola  zjoterapii w zaburzeniach układu krążenia
2. Rola  zjoterapii w ortopedii i traumatologii
3. Rola  zjoterapii w neurologii i pediatrii
4. Rola  zjoterapii w onkologii
5. Rola  zjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu
6. Rola  zjoterapii w chorobach wewnętrznych i geriatrii
7. Rola  zjoterapii w zaburzeniu statyki ciała

Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawi-
ciele Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
Politechniki Opolskiej w osobach: prof. Jan Szczegiel-
niak, dr Karina Słonka, dr Katarzyna Bogacz, dr Piotr 
Paluch, dr Mariusz Migała, mgr Dawid Bączkowicz. 
W sesji na temat roli  zjoterapii w zaburzeniach układu 
krążenia zaprezentowali pracę pt. Ocena depresji u cho-
rych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i po zawale mię-
śnia sercowego (D. Glińska, J. Szczegielniak), a w sesji 
plakatowej przedstawili prace pt.:

• Ocena wiedzy na temat swojej choroby u pacjentów 
kardiologicznych (J. Szczegielniak, M. Migała, B. Skolik)

• Homeopatia i  zjoterapia (B. Szczegielniak, J. 
Szczegielniak)

• Modele szpitalnej rehabilitacji pulmonologicz-
nej chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 
(J. Szczegielniak)

• Stabilność postawy stojącej u osób z chorobą Par-
kinsona (K. Słonka, P. Paluch, D. Bączkowicz)

• Analiza wybranych parametrów stabilogra cz-
nych w aspekcie zaburzeń strukturalnych krążka mię-
dzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (P. 
Paluch, K. Słonka).

Wrocławskie spotkanie po raz kolejny okazało się do-
skonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów, 
spotkań koleżeńskich „po latach”, wreszcie miejscem słu-
żącym poszukiwaniu nowych inspiracji i tematów badaw-
czych wśród polskich i zagranicznych  zjoterapeutów.

dr Mariusz Migała

Sukcesy na Mistrzostwach Polski
W Lesznie od 14 do 16 kwietnia br. rozegrano I Aka-

demickie Mistrzostwa Polski w skokach przez prze-
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szkody. Spośród reprezentantów Politechniki Opolskiej 
najlepiej zaprezentowała się Agnieszka Czech na Eure-
ce, która zajęła 5. miejsce. Ponadto w zawodach udział 
wzięły: Magdalena Gut (18. pozycja), Małgorzata Bend-
kowska (37) i Marta Ratajczak.

Anna Świtała zajęła 4. miejsce podczas rozegra-
nych w Rzeszowie, w dniach 30 kwietnia – 2 maja, Mi-
strzostw Polski Szkół Wyższych Politechnik w tenisie 
stołowym. Organizatorem imprezy był Klub Uczelnia-
ny AZS Politechnika Rzeszowska.

Trzy medale przywieźli reprezentanci PO z Mi-
strzostw Polski Szkół Wyższych w lekkoatletyce. Da-
nuta Plewnia zdobyła złoty medal w rzucie oszczepem, 
a Aleksandra Paluch i Szymon Kokociński wywalczyli 
brązowe krążki w skoku wzwyż. Mistrzostwa rozegra-
no w Poznaniu, w dniach od 20–22 maja br.

W dniach 25–29 maja br. w Radomiu odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Politechnik w koszykówce mężczyzn. Prowa-
dzona przez trenera dr. Dariusza Nawareckiego drużyna 
Politechniki Opolskiej zajęła 6. miejsce (na 17 uczestników).

Marzena Solska i Marta Jonak przywiozły srebrny 
medal z Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w siatków-
ce plażowej. Para męska – Marek Wendykier, Paweł Na-
likowski uplasował się na 5. miejscu. Organizatorem 
imprezy, która odbyła się w dniach 3–5 czerwca br. była 
Organizacja Środowiskowa AZS Gdańsk. 

T. Bohdan

Wydział Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji

• Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji ma 
czterech kolejnych doktorów. Wszystkie publiczne 
obrony prac doktorskich miały miejsce na Wydziale In-
żynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, a odbyły 
się 19 maja br. 

Mgr inż. Małgorzata Adamska przygotowała roz-
prawę pt. Zarządzanie kosztami działań w małym przed-
siębiorstwie. Przedstawiła ją przed komisją, której prze-
wodniczył prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (Ka-
tedra Zarządzania Produkcją w Wydziale Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej). Promotorem pra-
cy była dr hab. inż. Zo a Wilimowska (prof. Politech-
niki Wrocławskiej), natomiast recenzentami: prof. dr 
hab. inż. Irena Hejduk (Instytut Organizacji Systemów 
Produkcyjnych, Politechnika Warszawska) oraz prof. dr 
hab. inż. Józef Matuszek (Katedra Inżynierii Produkcji, 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia-
łej). Obrona pracy została zatwierdzona przez komisję 

w dniu obrony, a zatwier-
dzenie przez Radę Wy-
działu Inżynierii Produkcji 
Politechniki Warszawskiej 
odbędzie się na najbliż-
szym posiedzeniu Rady. 
Praca doktorska powsta-
wała w latach 2001-2004 
przy ścisłej współpracy 
z przedsiębiorstwem pro-
dukcyjno-handlowym Na-
gaba spółka jawna z Krap-

kowic, gdzie wdrażany był system zarządzania koszta-
mi działań opracowany w ramach pracy. 

Mgr inż. Artur Kasprzycki obronił pracę pt. Wspo-
maganie procesu taktycznego planowania produkcji jednost-
kowej i małoseryjnej poprzez zastosowanie systemu eksperc-
kiego. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Ryszard 
Knosala, a recenzowali ją: prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Krupa oraz prof. dr hab. inż. Edward Chlebus. Praca 
otrzymała wyróżnienie.

Mgr inż. Łukasz Mach przedstawił rozprawę pt. Me-
toda operacyjnego prognozowania wielkości popytu uwzględ-
niająca determinanty rynku. 
Promotorem pracy był 
także prof. R. Knosala, 
a recenzentami: prof. Je-
rzy S. Zieliński oraz dr 
hab. Tadeusz Witkowski. 
Obrona pracy została za-
twierdzona przez komi-
sję w dniu obrony, co po-
twierdziła rada wydziału 
na posiedzeniu w dniu 31 
maja 2005 r.

Mgr inż. Dominika Biniasz swoją rozprawę pt. Wirtu-
alizacja działalności przedsiębiorstw meblarskich z wykorzysta-
niem technologii multimedialnych obroniła 30 maja br. Pro-
motorem pracy była prof. dr hab. Irena Hejduk (Instytut 
Organizacji Systemów Produkcyjnych, Politechnika War-
szawska), recenzowali ją prof. dr hab. Kazimierz Pere-
chuda z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki z Politech-
niki Warszawskiej. Zatwierdzenie wyniku oceny komisji 
nastąpi na najbliższym posiedzeniu rady wydziału. 

Wszystkim nowo wypromowanym doktorom ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć. 

• Studenci kierunku zarządzanie i maketing zdobyli 
I miejsce w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn w Li-
dze Uczelnianej 2004/2005. Siatkarze wystąpili w składzie: 
P. Kawałko, Ł. Wyszyński, G. Pindel, J. Hadzia, P. Król, 
P. Kadłubowski, A. Czpak, M. Kubanek, Ł. Połomski, 
G. Mazurkiewicz. To nie wyczerpuje wieści o sportowych 
osiągnięciach studentów wydziału. Miło nam donieść 
o sukcesach pani Anity Maćkowiak – studentki IV roku 
kierunku zarządzanie i marketingu. Pani Maćkowiak już 
drugi sezon jest sędzią Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
na rozgrywkach obejmujących obszar całego wojewódz-
twa opolskiego: młodziczek i młodzików, juniorek i ju-
niorów, III ligi mężczyzn. Występuje także jako sędzia po-
mocniczy Lig Centralnych. Podziwiamy, życząc dalszych 
osiągnięć naukowych i sportowych. 

Mirosława Szewczyk

W pierwszych dniach czerwca br. (1–3) w Ustroniu 
Wielkopolskim odbyła się XXIII Konferencja Polityków 
Społecznych. Tegoroczna konferencja toczyła się pod 
hasłem: Wykluczenie społeczne. 

W gronie licznych uczestników (ponad 100 osób) nie 
zabrakło przedstawicieli opolskich placówek nauko-

Ciąg dalszy na stronie 29
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Socrates Leonardo da Vinci Programy Ramowe

Dział Współpracy Międzynarodowej
i Programów Unii Europejskiej

Kolejny projekt Leonardo oraz ko-
lejne odwołanie się do klasyka: w teo-
rii myśli edukacyjno-pedagogicznej 
Johna Deweya poczesne miejsce zaj-
mowała idea learning by doing, czyli 
złożony proces uczenia się poprzez 
praktykę. Ten fragment odbieramy 
dzisiaj jako jeden z elementów teorii 
wiedzy praktycznej i procesu zdoby-
wania kompetencji. 

W gruncie rzeczy, to właśnie do-
świadczenia i kompetencji oczekują 
– a niekiedy wręcz żądają potencjal-
ni pracodawcy. Faktem jest, iż dy-
namiczny postęp technologiczny 
ostatnich lat zrodził potrzebę usta-
wicznego pogłębiania wiedzy oraz 
zdobywania doświadczeń na wcze-
snym etapie kształcenia dyplomowe-
go, przez co praktyka stała się ruty-
nowym etapem tego procesu. Jednak 
najbardziej wartościowe okazuje się 
zdobywanie wiedzy i doświadczenia 
na dobrych, ugruntowanych wzor-
cach  rm, dla których obecność prak-
tykantów jest codziennością – aczkol-
wiek, kłopotliwym nieraz bywa brak 
możliwości prawidłowego wykorzy-
stania owych „zdobyczy” w kraju. 

Ostatnie lata przekonały, iż pro-
jekty Leonardo da Vinci dają niewąt-
pliwe korzyści bene cjentom. Kosz-
ty pobytu za granicą, niemal w stu 
procentach pokrywane są z progra-
mu – łącznie z kosztami podróży 
i ubezpieczenia, a wkład  nansowy 
 rmy przyjmującej (dopłata do lo-
kum lub wyżywienia) pozwala na 
swobodne pod względem material-
nym bytowanie stażysty.

Nasze doświadczenie płynące 
z uczestnictwa w programach euro-
pejskich wskazują na potrzebę ścisłe-
go dostosowania – nie tylko samego 
systemu kształcenia, zgodnie z ten-
dencją Deklaracji Bolońskiej – ale tak-
że wypracowania standardów i mo-
delu przygotowania zawodowego 

przyszłych absolwentów studiów ma-
gisterskich. Temu celowi służy konty-
nuacja projektu Euro-Tech-Placement, 
opracowanego na rok 2005–2007.

Główną ideą projektu jest wy-
pracowanie instytucjonalnych stan-
dardów na wprowadzenie seme-
stralnych praktyk studenckich, jako 
integralnej części studiów prowa-
dzących do dyplomu magisterskie-
go. Obserwacje płynące z zakończo-
nych projektów wymiany i staży 
wykazały – z jednej strony wzrasta-
jące zainteresowanie studentów tą 
formą pracy podczas toku studiów, 
wzrost zainteresowania i przychyl-
ność  rm (brytyjskich, niemieckich 
i hiszpańskich), dla których uczest-
nictwo w programie LdV buduje 
prestiż instytucji, dając jednocześnie 
możliwość zatrudnienia wykwali -
kowanych kandydatów – zaś z dru-
giej staże przyczyniły się do promo-
cji i znacznego poszerzenia tendencji 
innowacyjnych w kształceniu za-
wodowym, a zwłaszcza tzw. project 
oriented education. Oznacza to, iż 
uczestniczący w programie studenci 
mają możliwość współpracy w wy-
soko kwali kowanych zespołach na-
ukowo-badawczych nad konkretny-
mi, wielonakładowymi projektami, 
których fragmenty stanowią tematy 
ich prac magisterskich – takie prace 
przynoszą wiele satysfakcji.

Jednym z celów projektu jest dal-
sze doskonalenie systemu kształ-
cenia oraz szkolenia zawodowego 
studentów w Politechnice Opol-
skiej, poprzez taką modernizację 
programu studiów magisterskich, 
aby z chwilą ich ukończenia absol-
wenci mogli wykazać się wstępnym 
stażem pracy w swojej specjalności. 
Niewątpliwe znaczenie ma również 
fakt, iż w konkurencji na rynku eu-
ropejskim, taka formuła wzmacnia 
rozwój konkurencyjności oraz po-

wala na ukształtowanie przedsię-
biorczości. Brak jasnych, instytu-
cjonalnych rozwiązań dotyczących 
praktyk w polskim systemie szkol-
nictwa wyższego, a bezwzględny 
obowiązek praktyk zawodowych 
w przeważającej liczbie politechnik 
we wszystkich państwach UE, dają 
pewność, iż realizacja podobnych 
projektów jest konieczna z punktu 
widzenia dostosowania systemów 
kształcenia oraz zwiększania szans 
zatrudnienia.

Projekt został opracowany dla 
studentów studiów magisterskich 
wydziałów: budownictwa, elektro-
techniki i automatyki, mechanicz-
nego, zarządzania i inżynierii pro-
dukcji oraz wychowania  zycznego 
i  zjoterapii – jako działanie zinte-
growanego doskonalenia umiejęt-
ności, innowacyjnego myślenia oraz 
zdobywania doświadczeń i kwali-
 kacji zawodowych poprzez staże, 
zintegrowane z tokiem studiów. 
Kierując się obserwacjami poprzed-
nich projektów wzięto pod uwa-
gę studentów bieżącego trzeciego 
roku studiów magisterskich, którzy 
zostali poinformowani o możliwo-
ści odbycia stażu w europejskich 

Praktyki Leonardo da Vinci, 
doświadczenie zdobywane z  rmach UE






