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Wywiad z…

Atutem miasta jest jego akademicki charakter
Wyższe uczelnie stanowią nieodłączny element tego organizmu i zależy nam, samorządowcom, 
na ich pomyślnym rozwoju. Politechnika Opolska w strategii rozwoju regionu zajmuje więc ważne 
miejsce i ma wiele zadań do spełnienia

– Panie Marszałku, uczestniczył 
pan w ostatnim posiedzeniu Sena-
tu PO, gdzie m.in. omówił Pan fi-
nansowanie przez władze samorzą-
dowe infrastruktury Politechniki 
Opolskiej, czy oznacza to zasadni-
czą zmianę w zakresie, czy sposo-
bie wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji samorządu?

– Moja obecność na posiedzeniu 
nie oznaczała żadnych radykalnych 
zmian w tym zakresie, ale była wy-
nikiem zaproszenia, które skierował 
do mnie pan rektor Skubis, a przy-
jąłem je. Poczyniłem ostatnio wiele 
obserwacji i przemyśleń związanych 
z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
je się na jedynej w regionie uczelni 
technicznej. Stwierdzam, że zdumia-
ła mnie aktywność politechniki na tle 
pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
lem. W latach 1990–1994 i 1998 do 2005 był burmistrzem Kolonowskiego. Od października 2005 
zajmuje stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, reprezentując Mniejszość Niemiecką. 

przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis
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Inwestycja w edukację zawsze oka-
zuje się najbardziej opłacalna, dlatego 
fakt, że już działają i wciąż powstają 
nowe szkoły wyższe, jest zjawiskiem 
bardzo korzystnym dla wojewódz-
twa. Przecież nie tak dawno te dane 
były zupełnie inne. Osobnym zagad-
nieniem jest to, w jaki sposób zatrzy-
mać w regionie absolwentów kończą-
cych nasze uczelnie. W rozwiązaniu 
tego problemu uczelnie mają ważną 
rolę do odegrania. 

Wspomniana na wstępie strategia 
służy regionowi, ale przede wszyst-
kim musi uwzględniać człowieka. 
Od tego, jak będzie żyło się i praco-
wało mieszkańcom naszego regionu, 
zależy powodzenie wielu przedsię-
wzięć. A dobrze rozwinięty region 
to taki, gdzie mieszkańcy przede 
wszystkim mieć będą miejsca pracy, 
będą mieli gdzie mieszkać, kształcić 
swoje dzieci, mieć zapewnioną opie-
kę medyczną i spełnione tzw. wyż-
sze potrzeby, do których powołane 
zostały instytucje kulturalne. 

Wyższe uczelnie stanowią nieod-
łączny element tego organizmu i za-
leży nam, samorządowcom, na ich 
pomyślnym rozwoju. Politechnika 
Opolska w strategii rozwoju regio-
nu zajmuje więc ważne miejsce i ma 
wiele zadań do spełnienia. 

– Jak przedstawiają się oczeki-
wania wobec PO widziane z per-
spektywy samorządowca?

– Po części już miałem okazję o tym 
powiedzieć. Politechnika Opolska 
i pozostałe wyższe uczelnie w regio-
nie działają w tzw. obszarze zasobów 
ludzkich. Dbać zatem muszą, aby re-
gion odczuwał stały dopływ wykwa-
lifikowanej kadry, lecz nie tylko licz-
by mają tu znaczenie. Równie istotna 
jest troska o odpowiednią jakość ofe-
rowanego kształcenia. W znacznej 
mierze nasze uczelnie przygotowu-
ją kadrę specjalistów, oczywiście nie 
można generalizować. Część naszej 
młodzieży wybiera przecież studia 
poza Opolem i województwem, i od-
wrotnie, kształcimy nie tylko miesz-
kańców naszego województwa. Jed-
nak spora część naszej młodzieży 
wybiera regionalne uczelnie. Silna 
pozycja uczelni leży w interesie nas 
wszystkich. Przecież nie tak dawno 
wspieraliśmy starania uczelni o zdo-
bycie statusu uniwersytetu i politech-
niki, i ten intensywny rozwój należy 
nadal wspierać i sprzyjać mu. Ma-

terialnym wyrazem tego wsparcia 
są choćby przyznawane przez urząd 
marszałkowski stypendia doktorskie 
dla młodych naukowców. O zacie-
śnieniu współpracy w obszarze na-
uki i gospodarki już wspominałem. 
Generalnie, w interesie samorządu 
leży, aby funkcjonujące w wojewódz-
twie uczelnie rozwijały się w sposób 
stały i zrównoważony. 

– Politechnika Opolska apliku-
je, przygotowując wnioski do pro-
gramów unijnych, jak przedstawia 
się procentowy udział PO i opol-
skich uczelni w tych programach?

– Jeśli chodzi o Zintegrowany Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Regional-
nego, nie da się ukryć, że z tego tor-
cika przewidzianego na działalność 
naukowo-badawczą i rozbudowę in-
frastruktury, Politechnika otrzyma-
ła największy kawałek. Dość wspo-
mnieć projekty dotyczące inwestycji 
w II kampusie przy ul. Prószkow-
skiej, czy mieszczące się w obszarze 
współpracy transgranicznej INTER-
REG realizowane wraz z partnerski-
mi uczelniami u sąsiadów. Bardzo 
cieszy mnie to aktywne poszukiwa-
nie możliwości, jak np. ostatnio pod-
pisany program regionalny Forsight. 
Ta otwartość na nowe wyzwania ce-
chujące władze i pracowników Po-
litechniki Opolskiej wydaje się być 
bardzo korzystna dla województw 
i regionu. W najbliższych latach ja-
ko samorząd województwa planuje-
my wspierać i dopingować wszyst-
kie szkoły wyższe i placówki edu-
kacyjne. Naturalnie, środki na ten 

cel nie są nieograniczone, lecz mo-
gę zapewnić, że jeśli zgłaszane pro-
jekty mieścić będą się w naszych ce-
lach strategicznych, a więc zawierać 
będą elementy prorozwojowe, zosta-
ną uwzględnione w finansowaniu. 
– Jakie największe wyzwanie stoi 
przed samorządem, w którym PO 
mogłaby współuczestniczyć? 

– Tu mogę jednym tchem wy-
powiedzieć, że największym pro-
blemem naszego regionu, a jego 
powagę potwierdzają badania na-
ukowe, jest migracja poza woje-
wództwo opolskie. Kolejnym zwią-
zanym z pierwszym jest znalezienie 
sposobu na zatrzymanie w regionie 
absolwentów naszych uczelni, za-
równo mieszkańców naszego wo-
jewództwa, jak i tych spoza Opolsz-
czyzny. A zatrzymać można ich, ofe-
rując pracę, mieszkania itp., jednym 
słowem stwarzając warunki na go-
dziwy rozwój, a tym samym przy-
czyniając się do rozwoju całego re-
gionu. 

Jestem przekonany, że stanowi to 
najpoważniejszy problem, z którym 
zmierzyć muszą się władze samo-
rządowe, bez rozwiązania tej kwe-
stii, bez odpowiedniego potencjału 
ludzkiego niewesoło przedstawiają 
się nasze perspektywy. I od razu do-
daję, jest to zadanie wspólne nie tyl-
ko samorządowców, ale także śro-
dowiska akademickiego. Takiego 
wyzwania nie można ominąć, zrzu-
cając odpowiedzialność na innych. 
Mam nadzieję, że samorząd zyska 
w Politechnice Opolskiej sprzymie-
rzeńca w tej sprawie. 

Rozmawiała Krystyna Duda

Ruszył punkt informacyjny

Od 19 czerwca 2006 r. kandyda-
ci na studia w Politechnice Opol-
skiej mogą liczyć na pomoc pracow-
ników Działu Kształcenia w punk-
cie informacyjnym, uruchomionym 
z myślą o ułatwieniu im pierwszych 
kroków na Uczelni. Punkt umiejsco-
wiony jest w holu gmachu przy ul. 
Mikołajczyka 5, w godz. od 08.00 
do 15.00. Od 26 czerwca do obsłu-
gi punktu dołączą także członko-
wie wydziałowych komisji rekru-
tacyjnych. Kandydaci otrzymają tu 
wszelkie interesujące ich informacje, 
od numeru linii autobusu, jakim do-

stać się do II kampusu, przez kom-
petencje, jakie daje ukończenie na 
przykład elektroniki i telekomunikacji, 
aż po objaśnienia, dotyczące – re-
krutacji. W punkcie będzie też moż-
na otrzymać informator i inne ma-
teriały promocyjne Uczelni.  

Doświadczenie z zeszłego roku, 
kiedy to powołany po raz pierwszy 
punkt odwiedziło ponad 1200 osób, 
pokazuje, że jest to inicjatywa jak 
najbardziej potrzebna i zasługują-
ca na to, aby stać się uczelnianą tra-
dycją. 

Lucyna Sterniuk-Grone 
Dział Kształcenia
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Z prac Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odbyło 
się zgodnie z terminarzem w dniu 17 maja br. pod 

przewodnictwem rektora prof. Jerzego Skubisa, we-
dług zaproponowanego na wstępie porządku, do które-
go wniesiono niewielkie zmiany.

Pierwszy punkt posiedzenia przewidywał wręcze-
nia mianowań na stanowiska profesora w Politechnice 
Opolskiej. Otrzymali je: 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski – na stano-
wisko profesora zwyczajnego – WB,

dr hab. Stanisław Zagórny – WWFiF,
prof. dr hab. Andrzej Rosner – WZiIP,
dr hab. inż. Edward Małek – WB,
dr hab. inż. Wacław Przybyło – WB,
dr hab. inż. Stanisław Syguła – WB,
dr hab. Krzysztof Wronecki – WWFiF.
Na zaproszenie rektora w pierwszej części obrad 

udział wziął wicemarszałek województwa opolskiego 
Józef Kotyś, który swoją obecność wykorzystał do pre-
zentacji strategii rozwoju województwa i przedstawie-
nia planów w zakresie finansowania przez władze sa-
morządowe infrastruktury politechniki. Bogata prezen-
tacja wzbudziła zainteresowanie senatorów i stała się 
przyczynkiem do rzeczowej dyskusji. 

Po krótkiej przerwie senatorowie wrócili do obrad, 
a pierwszą podjętą uchwałą było zatwierdzenie proto-
kołu z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki 
Opolskiej odbytego w dniu 26 kwietnia 2006 r. 

Następnie obecni przystąpili do kolejnego punktu, 
którym było uchwalenie Statutu Politechniki Opolskiej.

Projekt statutu omawiany był przez różne uczelniane 
ciała kolegialne i po uwzględnieniu poprawek wniesio-
nych na nadzwyczajnym posiedzeniu senatu, prorektor 
Aleksandra Żurawska, przewodnicząca Senackiej Ko-
misji Statutowej, przedłożyła pod głosowanie projekt 
statutu, a rektor odczytał stosowną uchwałę. Komisja 
skrutacyjna w składzie: Jan Centkowski, Beata Kłopo-
towska i Maria Kania przystąpiła do liczenia głosów. 
Zapewne waga dokumentu sprawiła, że głosowanie 
trzeba było powtórzyć. Po skończonej procedurze, prze-
wodniczący Centkowski ogłosił wyniki: na 43 upraw-
nionych do głosowania, 6 osób było nieobecnych. Na 
37 obecnych i uprawnionych do głosowania za przy-
jęciem projektu statutu opowiedziały się 33 osoby, nikt 

nie wstrzymał się od gło-
su, cztery osoby były prze-
ciwne. W rezultacie Se-
nat Politechniki Opolskiej 
zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 
oraz 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Pra-
wo o szkolnictwie wyż-
szym uchwalił Statut Politechniki Opolskiej. Statut sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały wchodzi w ży-
cie z dniem 1 września 2006 roku.

Wynik głosowania uprawnił rektora do ogłoszenia 
przyjęcia statutu i uroczystego podpisania, co udoku-
mentowane zostało na pamiątkowym zdjęciu.

Następnie przystąpiono do omawiania spraw oso-
bowych i zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 12 
września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (DzU nr 65 
z 1990 r., poz. 385 z późniejszymi zmianami) i § 35 ust. 
2 pkt 5f Statutu PO, senat wyraził zgodę na wystąpienie 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o mianowa-
nie prof. dr. hab. inż. Grzegorza Gasiaka na stanowisko 
profesora zwyczajnego w Politechnice Opolskiej. Na 
podstawie art. 86 ust. 2 w związku z art. 87 ust. 2 Usta-
wy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(DzU nr 65 z 1990 r., poz. 385 z późniejszymi zmianami) 
i § 35 ust. 2, pkt 6a Statutu PO senat pozytywnie zaopi-
niował wniosek Rady Wydziału Zarządzania i Inżynie-
rii Produkcji o mianowanie dr. hab. Krzysztofa Malika 
z dniem 1 czerwca 2006 r. na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czas określo-
ny – 5 lat oraz wniosek dziekana złożony za zgodą Ra-
dy Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji o mia-
nowanie dr. hab. Stanisława Senfta na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej na 
czas określony – tj. 5 lat.

Przystępując do realizacji spraw organizacyjnych Se-
nat Politechniki Opolskiej na podstawie § 16 ust. 3 Sta-
tutu Politechniki Opolskiej i na wniosek Rady Wydzia-
łu Budownictwa przekształcił z dniem 1 czerwca 2006 r. 
Zakład Dróg i Mostów w Katedrę Dróg i Mostów.

Senat zgodnie z art. 208 i 202 ust. 4 Ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym stwierdził 
zgodność Regulaminu Samorządu Doktorantów z usta-
wą i statutem Uczelni. Regulamin stanowiący załącznik 

Senatorowie głosują nad przyjęciem statutu Rektor J. Skubis prezentuje nowo przyjęty Statut PO



� Wiadomości Uczelniane

Z prac Senatu

do niniejszej uchwały wszedł w życie z dniem 17 maja 
2006 r., a także senat wyraził zgodę na zawarcie porozu-
mienia o współpracy pomiędzy Politechniką Opolską 
a Ukraińskim Instytutem Naukowo-Badawczym i Pro-
jektowym Konstrukcji Stalowych im. W.N. Szymanow-
skiego w Kijowie.

W sprawach dydaktycznych, które przedstawił ze-
branym prorektor ds. studenckich prof. Jerzy Jantos 
w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano plany 
studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku mechatro-
nika jak również uchwalone zostało utworzenie studiów 
I stopnia na kierunku mechatronika na Wydziale Mecha-
nicznym. Studia te zostaną uruchomione z chwilą za-
istnienia odpowiednich uwarunkowań formalno-praw-
nych.

Kolejną istotną kwestią mieszczącą się w pakiecie 
spraw dydaktycznych było ustalenie wielkości przyjęć 
na studia w roku akademickim 2006/2007, które przed-
stawiają się następująco:

Studia Stacjonarne Niestacjonarne

Pierwszego stopnia 2500 1515

Drugiego stopnia 195 560

Razem 2695 2075

Jednocześnie Senat upoważnił rektora do zmian pla-
nowanych wielkości przyjęć. Zatwierdzony został także 
skład Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji na rok akade-
micki 2006/2007 w zaproponowanej przez rektora w ob-
sadzie:

Przewodniczący – dr hab. inż. Jerzy Jantos, prof. PO 
(na mocy Statutu PO)

Sekretarz – dr inż. Barbara Pendyk
Przedstawiciele wydziałów:

WB  – mgr inż. Andrzej Słodziński
WEAiI  – dr inż. Maria Wrzuszczak
WETiI  – dr Stefan Moryń
WM – dr inż. Henryk Achtelik

WWFiF – mgr Andrzej Banek
WZiIP – mgr inż. Katarzyna Hys
Przedstawiciel studentów  – Paweł Lewczuk (III r. tril)

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym senat ustalił 
zasady obliczania godzin i roczny wymiar zajęć dydak-
tycznych na rok akademicki 2006/2007 dla pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrud-
nionych w Politechnice Opolskiej, które przedstawiają 
się następująco:

1. W roku akademickim 2006/2007 roczny wymiar 
zajęć dydaktycznych (godzin obliczeniowych) dla pra-
cowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 
wynosi:

1) rektor, prorektor – 120 godz.
2) dziekan wydziału  – 150 godz.
3) prodziekan  – 180 godz.
4) profesor zwyczajny – 180 godz.
5) profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym  – 

210 godz.
6) dr hab. na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

– 240 godz.
7) pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni – 240 

godz.
8) starsi wykładowcy ze stopniem naukowym dok-

tora  – 330 godz.
9) starsi wykładowcy, wykładowcy  – 360 godz.
10) lektorzy  – 470 godz.
11) instruktorzy oraz osoby zatrudnione na stanowi-

skach równorzędnych  – 500 godz.
12) kierownik Studium Języków Obcych  – 300 godz.
13) zastępcy kierownika Studium Języków Obcych  

– 330 godz.
2. W przypadku, gdy promotor pracy dyplomowej nie 

realizuje obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dy-
daktycznych, na wniosek dziekana, rektor może wyrazić 
zgodę na zaliczenie prowadzonych prac dyplomowych 

Ważny dla uczelni moment udokumentowany został pamiątkową fotografią

Ciąg dalszy na stronie 10
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Z kalendarza rektorów
Rektor prof. Jerzy Skubis

12–1� V udział w posiedzeniu 
Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkół Polskich w Gdańsku. 
Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Uniwersytet Gdański, Akade-
mię Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdańsku oraz Akademię Mor-
ską w Gdyni. Wysłuchano wystą-
pienia minister Teresy Lubiąskiej, 
ministra prof. Stefana Jurgi i podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego Olafa 
Gajla oraz omówiono m.in. współ-
pracę KRASP z Polską Agencją 
Przedsiębiorczości, i z Polsko-Ame-
rykańską Komisją Fulbrighta, stan-
dardy kształcenia oraz działalność 
wybranych komisji KRASP. 

1� V posiedzenie Kolegium Rek-
torskiego – omówienie spraw bieżą-
cych

• spotkanie z dyrygentem Or-
kiestry Politechniki Opolskiej Prze-
mysławem Ślusarczykiem. Uczest-
niczył w nim również prorektor ds. 
studenckich prof. Jerzy Jantos. Na 
spotkaniu omówiono zasady funk-
cjonowania orkiestry studenckiej 
w Politechnice Opolskiej
• Rozmowa z redaktor Beatą Ła-

butin dla Gazety Wyborczej.
1� V podsumowanie wyników 

kontroli przeprowadzonej przez 
Urząd Kontroli Skarbowej oraz pod-
pisanie protokołu
• posiedzenie Senatu Politechniki 

Opolskiej
18 V otwarcie konferencji or-

ganizowanej przez Akademicki In-
kubator Przedsiębiorczości nt.: „Mo-
nitoring Regionalnej Strategii Inno-
wacji Województwa Opolskiego”. 
W konferencji uczestniczył również 
wicemarszałek Województwa Opol-
skiego Józef Kotyś oraz przedsta-
wiciele Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Administracji w Opolu, Instytutu 
Mineralnych Materiałów Budow-
lanych w Opolu, Instytutu Ciężkiej 
Syntezy Organicznej „Blachownia”, 
poznańskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego, Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badaw-

czych UE i Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Opolskiego
• posiedzenie Wojewódzkiej Ra-

dy Sportu Kwalifikowanego z przed-
stawicielami samorządów lokalnych 
zorganizowane przez Urząd Mar-
szałkowski i Biuro Rektora Politech-
niki Opolskiej w II kampusie uczel-
ni. Po otwarciu wicemarszałek Ewa 
Rurynkiewicz, przewodnicząca 
Wojewódzkiej Rady Sportu, wygło-
siła wykład nt.: „Rola samorządów 
lokalnych w zakresie wspierania 
sportu kwalifikowanego”. Na posie-
dzeniu rady obecni byli przedstawi-
ciele wszystkich gmin i miast woje-
wództwa opolskiego. 

22 V wywiad dla Radia Opole, 
przeprowadzony przez red. Janu-
sza Maćkowiaka. W rozmowie na 
temat projektów unijnych realizo-
wanych przez Politechnikę Opolską 
wzięli również udział prorektor ds. 
nauki prof. Marek Tukiendorf oraz 
dyrektor Akademickiego Inkubato-
ra Przedsiębiorczości dr inż. Marze-
na Szewczuk-Stepień 

2� V spotkanie z mgr. inż. An-
drzejem Słodzińskim i prezesem 
Opolskiego Okręgu Polskiego Związ-
ku Filatelistyki Józefem Lehmannem 
w sprawie organizacji wystawy fila-
telistycznej w ramach IV Opolskiego 
Festiwalu Nauki
• posiedzenie Kolegium Rektor-

skiego – omówienie spraw bieżących
• posiedzenie Kolegium Rek-

torów Uczelni Wrocławia i Opo-
la w Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Na kolegium omówio-
no m.in. sprawę legitymacji stu-
denckich oraz przyznanie nagrody 
KRUWiO za integrację środowiska 
akademickiego 

2� V spotkanie z marszałkiem 
województwa opolskiego Grzego-
rzem Kubatem w II kampusie Poli-
techniki Opolskiej i nowo budowa-
nym Łączniku przy ul. Mikołajczyka

2� V posiedzenie Kolegium Dzie-
kańskiego na Wydziale Elektrotechni-
ki, Automatyki i Informatyki PO

�0 V posiedzenie Kolegium Rek-
torskiego – omówienie spraw bieżą-
cych

• spotkanie z prof. Ryszardem 
Knosalą, posłem i nowo wybra-
nym Rektorem Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nysie poświę-
cone omówieniu współpracy mię-
dzy obydwiema uczelniami

�1 V spotkanie z pełnomocni-
kiem rektora ds. organizacji Wydziału 
Edukacji Technicznej i Informatycznej 
prof. Tadeuszem Łagodą w sprawie 
struktury organizacyjnej jednostki
• spotkanie z dr. inż. Andrzejem 

Przytulskim z Wydziału Elektro-
techniki, Automatyki i Informatyki 
w sprawie współpracy PO z uczel-
niami niemieckimi i omówienie 
możliwości zatrudnienia jako visi-
ting professor
• spotkanie z mgr. inż. Andrze-

jem Cichoniem i mgr inż. Sebastia-
nem Boruckim – doktorantami na 
Wydziale Elektrotechniki, Automa-
tyki i Informatyki PO dotyczące uru-
chomienia w Instytucie Elektroener-
getyki studiów podyplomowych

1 VI spotkaniem z Patrykiem 
Jakim zabiegającym o poparcie rek-
tora inicjatywy zmiany nazwy spół-
dzielni mieszkaniowej im. ZWM na 
SM im. Armii Krajowej 

2 VI spotkanie z dziekanem 
Wydziału Budownictwa prof. Ro-
manem Jankowiakiem – omówie-
nie spraw kadrowych i finansowych 
wydziału

� VI spotkanie z przewodniczą-
cym Senackiej Komisji ds. Nauki i Ka-
dry Naukowej prof. Stefanem Szy-
murą dotyczące procedury nadawa-
nia stopnia doktora habilitowanego
• spotkanie z dziekanem Wydzia-

łu Zarządzania i Inżynierii Produk-
cji, dr. hab. Krzysztofem Malikiem 
– omówienie spraw kadrowych i fi-
nansowych wydziału 
• posiedzenie Kolegium Rektor-

skiego – omówienie spraw bieżących
• posiedzenie Komisji Odwoław-

czej ds. Oceny Nauczycieli Akade-
mickich – omówienie oceny nauczy-
cieli akademickich i spotkanie z na-
uczycielami, którzy otrzymali ocenę 
negatywną
• Spotkanie z przedstawiciela-

mi firmy Siemens oraz przedstawi-
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Prace w Łączniku – czerwiec 2006 r.

cielami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, na któ-
rym omawiano warunki współpra-
cy PO z firmą Siemens. Uczestniczył 
w nim również wicemarszałek wo-
jewództwa opolskiego Józef Kotyś

� VI spotkanie z p. prodziekan 
ds. studenckich Wydziału Wycho-
wania Fizycznego i Fizjoterapii dr 
Renatą Szygułą oraz z dziekanem 
Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii prof. Stanisławem Za-
górnym – omówienie spraw kadro-
wych i finansowych wydziału 

8 VI spotkanie z dr. hab. Alek-
sandrem Stułą w celu omówienia 
możliwości zatrudnienia na Wy-
dziale Wychowania Fizycznego i Fi-
zjoterapii PO
• posiedzenie Rady Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki i Infor-
matyki
• publiczna obrona rozprawy 

doktorskiej mgra inż. Pawła Frącza 
nt.: „Optyczne i akustyczne widma 
wyładowań elektrycznych.” Promo-
torem doktoranta jest prof. dr hab. 
inż. Jerzy Skubis 
• publiczna obrona rozprawy 

doktorskiej mgra inż. Grzegorza Bia-
lica nt.: „Metody oceny jakości cyfro-
wych układów regulacji pracujących 
w warunkach stacjonarnych zakłó-
ceń przypadkowych.” Promotorem 

doktoranta jest prof. dr hab. inż. Ma-
rian Błachuta z Politechniki Śląskiej

9 VI spotkanie z Prezesem Za-
rządu Przedsiębiorstwa Wyrobów 
Cukierniczych „Odra SA”, p. Cecy-
lią Zdebik

Prorektorzy
11 V Z inicjatywy prorektora 

ds. nauki M. Tukiendorfa odbyło 
się spotkanie podsumowujące świę-
to Politechniki Opolskiej

18 V Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości przy PO zorga-
nizował w Urzędzie Marszałkow-
skim konferencję pt. Monitoring Re-
gionalnej Strategii Innowacji Wo-
jewództwa Opolskiego, w której 
uczestniczyli rektor PO oraz prorek-
tor ds. organizacyjnych dr Aleksan-
dra Żurawska. Pani prorektor wy-
brana została do Rady Programowej 
RSIWO

2� V Prorektor M. Tukiendorf 
wręczył nagrody rektora zwycięz-
com konkusu fotograficznego na 
najlepsze zdjęcie ze święta PO

29 V w Centrum Edukacyj-
no-Kongresowym Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach odbyła się Mię-
dzynarodowa Konferencja „Future 
EU Energy Mix – Will Coal Play an 
Important Role?” połączona z kon-
ferencją otwierającą Innowacyjny 

Śląski Klaster Czystych Technologii 
Węglowych. Politechnikę Opolską 
reprezentowali pani prorektor Alek-
sandra Żurawska oraz profesorowie 
Leon Troniewski i Roman Ulbrich. 

�1 V odbyło się finałowe spo-
tkanie Akademickiej Ligi Koszy-
kówki, na której pani prorektor A. 
Żurawska wręczyła puchar zwy-
cięzcy – V rok WF PO - oraz dyplo-
my pozostałym uczestnikom

1 VI Opolska Izba Gospodarcza 
zaprosiła panią prorektor Żurawską 
na uroczystość zakończenia konkur-
su III Edycji Opolskiej Nagrody Jako-
ści. Uroczystość odbyła się w Teatrze 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu

2 VI na zaproszenie Katedry In-
żynierii Procesowej pani prorektor 
Aleksandra Żurawska uczestniczyła 
w seminarium naukowym, którego 
organizatorami było Studenckie Ko-
ło Naukowe Skruber. Seminarium od-
było się w ośrodku Korab w Turawie 
• Przedsiębiorstwo Wyrobów 

Cukierniczych „ODRA” SA w Brze-
gu obchodziło 60-lecie istnienia fir-
my. Politechnikę reprezentowała 
prorektor Żurawska, główne uro-
czystości odbywały się na Zamku 
Piastów Śląskich w Brzegu.

Opracowały: M. Tokarska, A. Drążek, 
D. Gregorowicz
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Energie przyszłości – VII Międzynarodowe Forum Dyskusyjne 

Energie przyszłości to temat, któremu zostało po-
święcone dwudniowe spotkanie naukowców, eksper-
tów i przedstawicieli branży energetycznej, które trwało 
w dniach 23 i 24 maja br. Głównym organizatorem VII 
międzynarodowego forum, podobnie jak i poprzednich 
edycji, był prof. Roman Ulbrich, kierownik Katedry In-
żynierii Środowiska na Wydziale Mechanicznym. Tego-
roczne forum wyróżniało m.in. to, że było ono jedną z im-
prez kończących obchody Roku Polsko-Niemieckiego 
2005/2006. W organizację forum włączyła się niemiecka 
firma Umvelt Büro für Berlin Brandenburg eV, a patronat 
nad konferencją objęli marszałek województwa opolskie-
go, wojewoda opolski i rektor Politechniki Opolskiej. 

Otwarcie forum, w którym uczelnię reprezentował 
prorektor ds. nauki prof. M. Tukiedorf, a który swój 
referat naukowy zaprezentował w drugim dniu obrad, 
poprzedziła konferencja prasowa, podczas której na py-
tania dziennikarzy wyczerpujących informacji udzielał 
prof. Ulbrich. Uczestnicy forum zaproszeni zostali rów-
nież do urzędu marszałkowskiego, gdzie członek za-
rządu Andrzej Kasiura zaprezentował region opolski, 
i w imieniu urzędu marszałkowskiego, jednego z patro-
nów forum, uhonorował dyplomami za proekelogiczne 
przedsięwzięcia i badania nad czystą ekologicznie ener-
gią przyszłości najbardziej zasłużonych naukowców 
i przedstawicieli firm. 

 Na bogaty dwudniowy program obrad złożyły się 
wystąpienia naukowców z opolskiej uczelni technicz-
nej, jak i z sąsiednich politechnik, wśród prelegentów 
nie zabrakło tuzów tej miary co profesorowie Jerzy Bu-
zek, Włodzimierz Kotowski, Jan Składzień i R. Ul-
brich. Ciekawe referaty przedstawili praktycy, w tym 
przedstawiciele firm niemieckich, jak panowie E. Kre-
cke, K. Kunkel, czy M. Gegner i A. Stanov i opolskich: 
H. Majchrzak, Z. Dziemidowicz, M. Pawlak. 

Równie ciekawie prezentowała się sesja plakatowa, 
a całość stanowiła szerokie i interdyscyplinarne podej-
ście do tematu. Uczestnicy forum osobiście poznać mo-
gli jak funkcjonuje tzw. dom pasywny ogrzewany geo-
termalnie znajdujący się w pobliskiej Turawie.

Organizację VII forum wsparły finansowo Minister-
stwo Nauki i Badań w Berlinie, firma ISOMAX Castel-
lum Investment AG oraz Energetyka Cieplna Opolsz-
czyzny i BOT Elektrownia Opole. 

Podczas forum zaprezentowano następujące referaty 
naukowe:

J. Składzień, T. Bury (Pol. Śląska) – Sytuacja energe-
tyczna na świecie i w Polsce

E. Krecke, K. Kunkel (ISOMAX Castellum Invest-
ment), ISOMAX Technologie – Energie der Zukunft

J. Buzek (Poseł do Parlamentu Europejskiego) – Czy-
ste technologie węglowe

M. Gegner (Fachverband Biogas) – Biogas in Deutsch-
land

W. Kotowski, E. Konopka (Pol. Opolska) – Możliwości 
i granice wytwarzania biopaliw płynych

A. Stanev (Fachagentur Nachwachsende Rohstof-
fen) – Stand der energetischen Nutzung von Biomasse in 
Deutschland 

Z. Dziemidowicz, H. Majchrzak, M. Pawlak (BOT 
Elektrownia Opole SA, PO) – Wybrane zagadnienia budo-
wy bloków węglowych na  parametry nadkrytyczne

J. Skorek, J. Kalina (Pol. Śląska), M. Tanczuk (Pol. 
Opolska) – Produkcja skojarzona na bazie paliw alternatyw-
nych

W. Tic (Pol. Opolska) – Paliwa alternatywne dla silni-
ków wysokoprężnych

K. Trinczek, R. Ulbrich (Pol. Opolska) – Biomasa w re-
gionie opolskim 

N. Pillen (Deutschen Energie Agentur) – Steigerung 
der Energieeffizienz in Gebäuden

R. Ulbrich (Pol. Opolska) – TERRASOL – Energia geo-
termalna i słoneczna w budownictwie

M. Tukiendorf, D. Matuszek (Pol. Opolska) – Proble-
my energii w rolnictwie

S. Grzeszczyk, U. Brudkiewicz (Politechnika Opol-
ska) – Nowoczesne izolacyjne materiały budowlane 

M. Mazurkiewicz, Z. Najzarek (Pol. Opolska) – Mikro-
nizacja węgla kamiennego dla potrzeb produkcji paliw 

Od lewej: M. Tukiendorf, R. Ulbrich, I. Dąbrowski
W pierwszym rzędzie od prawej: L. Troniewski, J. Buzek, M. 
Marcinkiewicz, W. Kotowski, E. Konopka
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jako zajęć dydaktycznych w wymiarze 5 godzin za pracę 
dyplomową na studiach pierwszego stopnia i 7 godzin 
za pracę dyplomową na studiach drugiego stopnia.

3. Do obowiązkowych zajęć dydaktycznych mogą 
być również zaliczone zajęcia prowadzone na studiach 
trzeciego stopnia.

4. Za rozliczenie niewykonanego rocznego wymia-
ru zajęć dydaktycznych odpowiada dziekan wydziału/
kierownik studium, zatrudniający nauczyciela akade-
mickiego.

5. W przypadku niewykonania rocznego wymiaru 
zajęć dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego, 
sposób rozliczenia niedoboru ustala rektor w porozu-
mieniu z dziekanem/kierownikiem studium.

6. Studenci wyjeżdżający w ramach programów 
Socrates/Erasmus i Leonardo da Vinci nie mogą być 
brani pod uwagę przy rozliczeniu godzin za prace 
przejściowe (projektowe) i seminaria z wyjątkiem semi-
narium dyplomowego na ostatnim semestrze.

Senat ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia 
wyższe w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 
2007/2008 oraz przyjął zmiany w warunkach i trybie re-
krutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad przed-
miotowych, wynikające z interpretacji Ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmienione 
warunki obowiązywać będą w latach 2007–2008. Ustale-
nie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie 
w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2007/2008 
zamknęło ten punkt obrad.

Kolejny punkt zdominowały sprawy finansowe omó-
wione przez panią kwestor Barbarę Hetmańską. Kwe-

stor przedstawiła zebranym opinię biegłego rewiden-
ta na temat sprawozdania finansowego uczelni wyko-
nanego za rok 2005, a senat, stosowną uchwałą przyjął 
sprawozdanie. Wypracowany zysk netto w wysokości 
1.650.233,09 zł za rok 2005 przeznaczony został na zasi-
lenie funduszu zasadniczego Uczelni. Przed podjęciem 
tej uchwały rektor na pytania senatorów uzasadnił swo-
ją decyzję w tej sprawie. 

Senat zatwierdził także protokół z posiedzenia odby-
tego w dniu 15 marca 2006 r. 

W ostatnim punkcie obrad prorektor ds. nauki Ma-
rek Tukiendorf omówił wielkość przyznanej dotacji

budżetowej na rok bieżący i zaproponował sposób jej 
podziału na poszczególne jednostki organizacyjne. Po-
informował o trwającej procedurze oceny parametrycz-
nej wydziałów i optymistycznych prognozach na pod-
wyższenie kategoryzacji wydziałów.

Następnie rektor Skubis podziękował wszystkim za 
wkład w przygotowanie i udział w święcie Politechniki 
Opolskiej, przekazał również informację na temat sta-
nu realizacji inwestycji Łącznika i planach oddania do 
użytku jego części w połowie września br. Trwają prace 
nad organizacją czwartej edycji festiwalu nauki, a udział 
w nim i wystąpienie z wykładem wstępnie potwierdził 
prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący KRUP. Infor-
macja prorektora Jantosa o kończących się kolejnych 
piastonaliach zakończyła obrady senatu. Rektor zachę-
cił do udziału w finale imprezy odbywającej się corocz-
nie w Turawie. 

Na tym porządek majowego posiedzenia senatu zo-
stał wyczerpany. 

Oprac. kd

Ciąg dalszy ze strony 6

Plakaty
1. J. Pospolita, K. Oszańca (Pol. Opolska) – Doświadcze-

nia w zakresie współspalania węgla i biomasy drzewnej
2. A. Kalinowski (RAPE Opole) – Doświadczenia w wy-

korzystaniu biomasy drzewnej
3. E. Konopka (FHT Stuttgart) – Zastosowanie metody 

LCA w budownictwie
4. K. Kruszewska-Krawczyk, R. Ulbrich (Pol. Opol-

ska) – Ocena wykorzystania metody LCA w OZE 

5. I. Bilska, R. Ulbrich (Pol. Opolska) – Analiza moż-
liwości wykorzystania OZE

6. R. Strzałka, A. Strzałka, U. Eicker (FHT Stuttgart), 
R. Ulbrich (Pol. Opolska) – Analiza pracy systemu grzew-
czego elektrociepłowni Scharnhauser Park w oparciu o dane 
dla 2005 roku

7. I. Hetmańczyk, W. Hepner (Pol. Opolska) – Samo-
chodowa jazda energooszczędna – rola kierowcy

8. A. Micker (Pol. Opolska) – Energia ze składowiska od-
padów

9. R. Müller, A. Rackwitz (HTWK Leipzig) – Der Kom-
plexversuchstand „Regenerative Energien“ der HTWK Leip-
zig ein Modellbeispiel für Nutzung erneuerbarer Energien 
unter wirtschaftlichen und technologischen Aspekten

10. H. Kazakov (Pol. Lwowska) – Morphology and ty-
pology foundations of the contemporary solar architecture de-
velopment 

Dzień wcześniej, 22 maja miała miejsce zbliżona te-
matycznie konferencja zorganizowana przez Akade-
micki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice 
Opolskiej. Temat tej konferencji to Energochłonność bu-
dynków, a prelegenci reprezentowali podobne środowi-
ska jak uczestnicy forum dyskusyjnego. 

kd

Dipl. Ing. Edmond Krecke
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Doktoranci wybrali swój samorząd
W oparciu o Regulamin Samorządu Doktorantów 

Politechniki Opolskiej zatwierdzony na majowym po-
siedzeniu Senatu PO doktoranci politechniki wybrać 
mogli swój samorząd. 

23 maja br. z udziałem przewodniczącego Uczelnia-
nej Komisji Wyborczej prof. Stanisława Witczaka, prze-
prowadzone zostały wybory organów samorządów 
wydziałowych oraz na szczeblu uczelni. Oto skład oso-
bowy wybranych przedstawicieli doktorantów do po-
szczególnych organów Samorządu: 

1. Rada Doktorantów Politechniki Opolskiej
– Biłos Łukasz (rok I – WM) 
– Borucki Sebastian (rok III –WEAiI) 
– Matuszek Dominika (rok II –WM) 
– Sobkowicz Joanna (rok I – WM) 
– Stecyk Violetta (rok III – WM) – przewodnicząca 
– Szydłowska Ewelina (rok I – WEAiI) 

2.  Rada Doktorantów Wydziału Elektrotechniki, Au-
tomatyki i Informatyki PO 
– Borucki Sebastian (rok III) 
– Cichoń Andrzej (rok IIII) – przewodniczący 
– Kwiatkowski Jacek (rok I) 
– Łuczak Jacek (rok I) – wiceprzewodniczący 
– Szydłowska Ewelina (rok I) – sekretarz 

3. Rada Doktorantów Wydziału Mechanicznego PO 
– Matuszek Dominika (rok II) 
– Mydlarz-Gabryk Kamila (rok III) – przewodnicząca 
– Pietrzak Marcin (rok I) 
– Sobkowicz Joanna (rok I) 
– Stecyk Violetta (rok III) 

4. Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów Poli-
techniki Opolskiej 
– Kurda Rafał (rok I –WEAiI) 
– Młot Adrian (rok III –WEAiI) – przewodniczący 
– Niekrawiec Dariusz (rok I –WEAiI) 

5. Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów Politech-
niki Opolskiej 
– Kowol Marcin (rok III –WEAiI) 
– Kucharczyk Andrzej (rok I – WM) 
– Kwiatkowski Jacek (rok I – WEAiI) – przewodni-

czący 
– Pawlik Kamil (rok I – WM) 
– Pietrzak Marcin (rok I – WM) 
– Rydel Marek (rok IV – WEAiI) 
– Twardowska Alina (rok I – WM) 
– Waindok Andrzej (rok IV – WEAiI) 

kd

Rekrutacja na studia w PO

19 czerwca br. w Politechnice Opolskiej rozpoczyna 
się jeden z najgorętszych okresów życia uczelni. Rekru-
tacja – bo o niej mowa – obejmuje swym zasięgiem 6 
wydziałów, czyli 15 kierunków studiów, na których dla 
przyszłych studentów przewidziano 4770 miejsc. 

Za zgodą rektora J. Skubisa i prorektora ds. stu-
denckich J. Jantosa rejestracja kandydatów na stu-
dia w tym roku przyjmuje nową, uruchamianą po raz 
pierwszy na naszej uczelni formę internetowej rekru-
tacji. 

E-rekrutacja, trwać będzie od 26 czerwca do 15 wrześ-
nia br., jednak już tydzień wcześniej, pracownicy Dzia-
łu Kształcenia obsługiwać będą stoisko informacyjne, 
w którym będzie można zasięgnąć wszelkich informacji 
związanych z rekrutacją.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (do-
stępny na stronie www.po.opole.pl) przewiduje pra-
wie miesiąc czasu na rejestrację kandydatów na studia 
stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia – do 21 lip-
ca br. i ponad dwa miesiące dla kandydatów na studia 
niestacjonarne – do 15 września. Wyjątkiem są kierunki 
studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjo-
terapii, gdzie – ze względu na egzamin sprawnościowy 
– ostateczne terminy przyjmowania zgłoszeń upływają 
odpowiednio 14 lipca oraz 1 września. Egzamin spraw-
nościowy przeprowadzony zostanie w dniach 17–19 

lipca (studia stacjonarne) oraz 2–3 września (niestacjo-
narne).

Podstawę przyjęć na studia pierwszego stopnia sta-
nowią wybrane wyniki z egzaminu maturalnego (doj-
rzałości). W przypadku ubiegania się o przyjęcie na stu-
dia drugiego stopnia kandydat powinien posiadać tytuł 
licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny, a kwa-
lifikacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na 
dyplomie ukończenia studiów.

Listy zakwalifikowanych (przyjętych) na studia sta-
cjonarne zostaną ogłoszone 24 lipca br. Po złożeniu 
przez kandydatów dokumentów i oświadczeń o zamia-
rze podjęcia studiów w Politechnice Opolskiej, co nastą-
pić winno do 18 sierpnia, zostaną one zweryfikowane. 
Ostateczne listy przyjętych na studia stacjonarne zosta-
ną ogłoszone do 28 sierpnia 2006 r. 

Kandydaci na studia niestacjonarne poznają wyniki 
rekrutacji 18 września. Do dnia 15 października, zakwa-
lifikowani dostarczyć muszą niezbędne dokumenty, 
które zostaną zweryfikowane. Ostateczne listy przyję-
tych na studia niestacjonarne ogłoszone zostaną 16 paź-
dziernika 2006 r. 

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów 
w Politechnice Opolskiej wynosi 85 zł

Pełnomocnik rektora ds. rekrutacji 
dr inż. B. Pendyk
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Sprawy nauki

Zestawienie wniosków o finansowanie projektów badawczych rozwojowych w drugim 
konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamkniętym 31.05.2006 r.

Lp. Temat projektu badawczego rozwojowego Kierownik projektu Planowane 
koszty w zł

Wydział Mechaniczny
1 Przepływomierz z czujnikiem uśredniającym ciśnienie dynamiczne dr hab. inż. Janusz Pospolita, prof. PO 563 800
2 Modernizacja systemu mechatronicznego do badań zmęczeniowych 

materiałów w warunkach rozciągania – ściskania ze skręcaniem
dr inż. Włodzimierz Będkowski 238 600

3 Budowa prototypu stanowiska do badań diagnostycznych i testowa-
nia pomp hydraulicznych

dr inż. Czesław Pazoła 100 000

4 Urządzenie do testów zmęczeniowych tworzyw konstrukcyjnych 
w płaskim stanie naprężenia zmiennego poliharmonicznie, niepro-
porcjonalnie

dr inż. Henryk Achtelik 152 000

Oprac. Joanna Gaczek, Dział Nauki

Wizyta prof. A. Capodaglio

W dniu 16 czerwca odbyło się se-
minarium dotyczące projektu ba-
dawczego wspieranego ze środ-
ków Unii Europejskiej. Seminarium 
wygłosił prof. Andrea Capodaglio 
z Uniwersytetu w Pawii (Lombar-
dia, Włochy). Profesor przybył na za-
proszenie prorektora ds. nauki prof. 
Marka Tukiendorfa. Współpraca 
została zainicjowana przez Joannę 
Boguniewicz, która była doktorant-
ką profesora Capodaglio we Wło-

szech. Profesor Capodaglio dokonał 
prezentacji Uniwersytetu w Pawii, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
kierunków inżynierskich i technicz-
nych. Zaprezentował również pro-
jekt, w którym wzięło udział siedem 
uniwersytetów europejskich. Pro-
fesor określił zasady realizacji pro-
jektów, metodologie i korzyści pły-
nące z uczestnictwa w takich przed-
sięwzięciach naukowych. Wizyta 
odkryła wiele możliwości nawiąza-

nia współpracy w zakresie wspól-
nego realizowania projektów Unii 
Europejskiej. Uwieńczeniem wizyty 
będzie podpisanie umowy bilateral-
nej między Uniwersytetem w Pawii 
oraz Politechniką Opolską.

Profesor wyniósł bardzo dobre 
wrażenia z wizyty, miał okazję po-
znać uczelnię, Opole i polską go-
ścinność.

J.Boguniewicz

Prace w drugim kampusie – czerwiec 2006 r.
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Biblioteka Główna

Biblioteki Wielkiej Brytanii
Grupa 40 bibliotekarzy z bibliotek polskich uczest-

niczyła w seminarium szkoleniowym dla dyrektorów 
i pracowników bibliotek zorganizowanym przez Unię 
Europejskich Federalistów i Centrum Edukacji Bibliote-
karskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Seminarium 
obejmowało zagadnienia z zakresu organizacji i pracy 
narodowego systemu bibliotek angielskich, kształce-
nia zawodowego oraz doradztwa dla bibliotekarzy. W 
dniach od 13 do 20 maja br. mieliśmy okazję zapoznać 
się z funkcjonowaniem różnego typu bibliotek angiel-
skich (od publicznych do akademickich), zastosowany-
mi rozwiązaniami technologicznymi i strukturalnymi, 
pracą na rzecz społeczności lokalnej oraz z organizacja-
mi wspomagającymi pracę bibliotek.

Pobyt w Wielkiej Brytanii rozpoczęliśmy od spotka-
nia z przedstawicielami Rady ds. Muzeów, Bibliotek 
i Archiwów Południowo-Wschodniej Brytanii z siedzi-
bą w Winchesterze. Organizacja ta skupia ponad 2500 
bibliotek różnego typu od uniwersyteckich, poprzez pu-
bliczne, szkolne, szpitalne po specjalne (wojskowe, wię-
zienne, rządowe), 375 archiwów i 250 muzeów. Głów-
nym celem jej działalności jest koordynowanie współ-
pracy, poszukiwanie funduszy na modernizację bi-
bliotek, szkolenia w zakresie zdobywania funduszy na 
działalność biblioteczną, przygotowywanie projektów 
wspomagających naukę pisania i czytania, wspomaga-
jących zarządzanie bibliotekami, usprawnianie dostępu 
do książek i innych źródeł informacji w regionie. Taka 
rada działa w każdym z dziewięciu okręgów Wielkiej 
Brytanii.

Zapoznaliśmy się również z działalnością dwóch bi-
bliotek publicznych w Alton i w dzielnicy Peckham 
Londynu. Biblioteki publiczne w Wielkiej Brytanii są 

finansowane przez lokalne władze. Biblioteka w Alton 
funkcjonuje jako centrum kultury edukacji, jest miej-
scem gdzie można pożyczyć książki, skorzystać z In-
ternetu, gdzie dzieci mogą posłuchać bajek, gdzie mogą 
malować. Pełni również rolę centrum konferencyjnego, 
centrum lokalnych społeczności, a także funkcję mu-
zeum. Gromadzone są w niej archiwalne zdjęcia doty-
czące regionu: z imprez, budynków, ulic, zdjęcia rodzin 
zamieszkujących te regiony. Obecnie kolekcja ta liczy 
ponad 400 tysięcy fotografii dostępnych dla użytkow-
ników. Najbardziej cenne udostępniane są w formie mi-
krofilmów czy mikrofisz. Biblioteka gromadzi również 
zapisy audycji radiowych dotyczących regionu, w któ-
rym funkcjonuje.

W bibliotekach publicznych nie gromadzi się prasy 
w formie papierowej – archiwalne roczniki są przenoszo-
ne na mikrofilmy i w takiej formie udostępniane czytelni-
kom. Pozwala to na dużą oszczędność miejsca. Biblioteka 
gromadzi również księgi parafialne i w bibliotece za drob-
ną opłatą można uzyskać respektowane we wszystkich 
urzędach odpisy aktów urodzin czy zgonów.

Biblioteka Publiczna w Peckham działa w jednej 
z najuboższych dzielnic Londynu. W dzielnicy tej za-
mieszkanej głównie przez emigrantów dużym proble-
mem była przestępczość. Władze lokalne wyasygnowa-
ły kwotę ponad 265 milionów funtów na walkę z prze-
stępczością poprzez budowę nowej siedziby biblioteki 
– miejsca kultury i edukacji dla lokalnej społeczności, 
budowę nowych mieszkań, centrów sportowych i dofi-
nansowanie szkół. W budynku biblioteki mieszczą się 
także urzędy pomagające znaleźć pracę i centra szko-
leniowe. W bibliotece użytkownicy mogą znaleźć po-
trzebne informacje, wypożyczyć książki, skorzystać 
z Internetu. Dostęp do Internetu jest bezpłatny, ale czas 
korzystania limitowany od 15 minut do 2 godzin. W 
czasie naszej wizyty widzieliśmy długą kolejkę czeka-
jących na wolne stanowiska.

Stanowiska z dostępem do Internetu Ekspozycja nowości wydawniczych
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Ważną formą działalności każdej z bibliotek publicz-
nych jest pomoc niepełnosprawnym. Oprócz groma-
dzenia literatury wydawanej dużym drukiem, książek 
mówionych, biblioteka zatrudnia konsultantów, którzy 
raz w miesiącu spotykają się z tą grupą użytkowników 
służąc im pomocą. Podobni specjaliści mają pod opie-
ką dzieci. Raz w miesiącu w bibliotece są organizowane 
spotkania z dziećmi, podczas których czytane są książ-
ki. Specjaliści pomagają dzieciom dotkniętym dysgrafią 
czy dysortografią. 

Książki wypożyczane są bezpłatnie, przeważnie na 
miesiąc. Natomiast opłaty pobierane są za wypoży-
czenia zbiorów multimedialnych: płyt kaset, CDR-ów 
czy DVD z filmami, muzyką. W każdej z tych biblio-
tek szczególnie eksponowane są nowości wydawnicze 
i bestsellery umieszczane w specjalnych boksach. 

Te zbiory są wypożyczane na krótkie terminy (prze-
ważnie do jednego tygodnia), a za przekroczenie obo-
wiązującego terminu są wysokie kary. 

W trakcie pobytu zwiedziliśmy dwie największe na-
ukowe biblioteki Wielkiej Brytanii. Najsłynniejszą Bi-
blioteką Oksfordu jest The Bodleain Library. Nazwa jej 
pochodzi od nazwiska fundatora, który w 1602 roku 
wyasygnował fundusze na budowę tej książnicy. Biblio-
teka należy do Uniwersytetu Oksfordzkiego, najstarszej 
uczelni w Zjednoczonym Królestwie, która jest fede-
racją 35 niezależnych kolegiów, posiadających odręb-
ne władze, statut i nauczycieli akademickich. Studenci 
wszystkich kolegiów mają prawo korzystać z laborato-
riów, muzeów i bibliotek należących do uniwersytetu.

Od 1610 roku biblioteka ta otrzymuje egzemplarz 
obowiązkowy. Obecnie jej zbiory liczą ponad 8 milio-
nów egzemplarzy umieszczonych na 192 km półek. Bi-
blioteka udostępnia swoje zbiory jedynie na miejscu. 
Wyjątków nie robi się tu nawet dla członków rodziny 
królewskiej.

Od 2003 roku biblioteka Uniwersytetu w Oksfordzie 
wraz z 4 bibliotekami uniwersyteckimi z USA uczestni-
czy w projekcie digitalizacji zbiorów. Projekt jest całko-
wicie finansowany przez pomysłodawcę Google i ma 
na celu udostępnianie w Internecie najcenniejszych 
dzieł. Digitalizuje się książki, do których wygasły pra-
wa autorskie. Projekt przewiduje przeniesienie do for-
my elektronicznej około jednego miliona książek. Do di-
gitalizacji Biblioteka Bodleain wybrała w pierwszej ko-
lejności zbiory XIX-wieczne. Dziennie Google skanują 
w tej bibliotece około 1500 książek liczących średnio 300 
stron. Wykonane kopie elektroniczne zostają własnoś-
cią biblioteki.

Imponujące wrażenie wywarła największa biblioteka 
brytyjska i jedna z największych na świecie – British Li-
brary. Kolekcje zbiorów udostępniane w tej książnicy li-
czą sobie ponad 170 milionów obiektów: od rękopisów 
starożytnych, średniowiecznych po współczesne. Mię-
dzy innymi są tu: Magna Carta, starodruki, rękopisy 
utworów Mozarta, Bethowena, Hendla, Bacha, dzieła 
Jane Austin, rękopisy piosenek Beatlesów, utwory Ibse-
na, Jamesa Joyce’a, znaczki, sprzęt używany przez sław-
nych ludzi, książki w formie parasoli, globusa. Biblio-
teka gromadzi czasopisma i gazety wydawane od 1840 
roku. Obecnie zbiory te liczą ponad 660.000 oprawnych 

woluminów i ponad 370.000 rolek mikrofilmów. Rocz-
nie zbiory powiększają się o około 3 miliony ekspo-
natów. Zbiory zajmują 625 kilometrów półek i rocznie 
przybywa około 12 kilometrów półek. Każdego roku bi-
bliotekę odwiedza ponad 400 000 czytelników, mają oni 
do dyspozycji ponad 1200 miejsc w przestronnych czy-
telniach. Bibliotekarze odnotowują ponad 6 milionów 
przeszukań katalogu on-line.

Najcenniejsze dzieła, takie jak Biblia Gutenberga, 
Magna Carta z 1215 roku, rękopisy najsłynniejszych 
kompozytorów i pisarzy można oglądać na stałej wy-
stawie w klimatyzowanych pomieszczeniach, w spe-
cjalnych gablotach. Najbliższe lata Biblioteka Brytyjska 
chce poświęcić na rozwój infrastruktury umożliwiającej 
gromadzenie, ochronę i udostępnianie materiałów elek-
tronicznych. Kolekcja obejmie zarówno nowe publika-
cje tworzone w formie cyfrowej jak i historyczne, zdigi-
talizowane materiały, począwszy od starożytnych ręko-
pisów po kopie XIX-wiecznej prasy.

W Wielkiej Brytanii dwadzieścia uczelni prowadzi 
studia bibliotekarskie. Najsłynniejszą i zarazem jedną 
z najstarszych uczelnią prowadzącą także takie kształ-
cenie jest University College w Londynie, na którym 
w ciągu trzyletnich studiów licencjackich, dwuletnich 
magisterskich i 3-letnich doktoranckich na Wydziale Bi-
bliotek, Archiwów i Informacji studenci zdobywają wie-
dzę teoretyczną i szczególnie ważną wiedzę praktycz-
ną. Uczelnia prowadzi również różnego typu studia 
podyplomowe z zakresu: informacji, komunikacji, pra-
wa autorskiego, elektronicznych publikacji itp. Przyszli 
adepci zawodu winni wykazać się umiejętnością: ko-
munikowania się z ludźmi, z którymi współpracują, za-
rządzania zespołem i ustalania priorytetów. Muszą też 
być świadomi, jak dużą wagę przywiązuje się do profe-
sjonalizmu usług bibliotecznych. 

W Wielkiej Brytanii szczególny nacisk kładzie się na 
dobre warunki studiowania, dobrą kadrę prowadzącą 
badania naukowe i realizację programów nauczania. 
Corocznie uczelnie poddawane są ocenie i na podstawie 
jej wyników publikowane są rankingi uczelni. Uniwer-
sytet od kilku lat zajmuje miejsca w pierwszej trójce naj-
lepszych szkół wyższych w Zjednoczonym Królestwie, 
a Wydział Bibliotek, Archiwów i Informacji pierwsze 

Stanowiska z czytnikami mikrofilmów
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Atutem miasta jest jego akademicki charakter
Wyższe uczelnie stanowią nieodłączny element tego organizmu i zależy nam, samorządowcom, 
na ich pomyślnym rozwoju. Politechnika Opolska w strategii rozwoju regionu zajmuje więc ważne 
miejsce i ma wiele zadań do spełnienia

– Panie Marszałku, uczestniczył 
pan w ostatnim posiedzeniu Sena-
tu PO, gdzie m.in. omówił Pan fi-
nansowanie przez władze samorzą-
dowe infrastruktury Politechniki 
Opolskiej, czy oznacza to zasadni-
czą zmianę w zakresie, czy sposo-
bie wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji samorządu?

– Moja obecność na posiedzeniu 
nie oznaczała żadnych radykalnych 
zmian w tym zakresie, ale była wy-
nikiem zaproszenia, które skierował 
do mnie pan rektor Skubis, a przy-
jąłem je. Poczyniłem ostatnio wiele 
obserwacji i przemyśleń związanych 
z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
je się na jedynej w regionie uczelni 
technicznej. Stwierdzam, że zdumia-
ła mnie aktywność politechniki na tle 
pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
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przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis
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na ich pomyślnym rozwoju. Politechnika Opolska w strategii rozwoju regionu zajmuje więc ważne 
miejsce i ma wiele zadań do spełnienia

– Panie Marszałku, uczestniczył 
pan w ostatnim posiedzeniu Sena-
tu PO, gdzie m.in. omówił Pan fi-
nansowanie przez władze samorzą-
dowe infrastruktury Politechniki 
Opolskiej, czy oznacza to zasadni-
czą zmianę w zakresie, czy sposo-
bie wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji samorządu?

– Moja obecność na posiedzeniu 
nie oznaczała żadnych radykalnych 
zmian w tym zakresie, ale była wy-
nikiem zaproszenia, które skierował 
do mnie pan rektor Skubis, a przy-
jąłem je. Poczyniłem ostatnio wiele 
obserwacji i przemyśleń związanych 
z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
je się na jedynej w regionie uczelni 
technicznej. Stwierdzam, że zdumia-
ła mnie aktywność politechniki na tle 
pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
lem. W latach 1990–1994 i 1998 do 2005 był burmistrzem Kolonowskiego. Od października 2005 
zajmuje stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, reprezentując Mniejszość Niemiecką. 

przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis
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że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis
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Wywiad z…

Atutem miasta jest jego akademicki charakter
Wyższe uczelnie stanowią nieodłączny element tego organizmu i zależy nam, samorządowcom, 
na ich pomyślnym rozwoju. Politechnika Opolska w strategii rozwoju regionu zajmuje więc ważne 
miejsce i ma wiele zadań do spełnienia

– Panie Marszałku, uczestniczył 
pan w ostatnim posiedzeniu Sena-
tu PO, gdzie m.in. omówił Pan fi-
nansowanie przez władze samorzą-
dowe infrastruktury Politechniki 
Opolskiej, czy oznacza to zasadni-
czą zmianę w zakresie, czy sposo-
bie wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji samorządu?

– Moja obecność na posiedzeniu 
nie oznaczała żadnych radykalnych 
zmian w tym zakresie, ale była wy-
nikiem zaproszenia, które skierował 
do mnie pan rektor Skubis, a przy-
jąłem je. Poczyniłem ostatnio wiele 
obserwacji i przemyśleń związanych 
z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
je się na jedynej w regionie uczelni 
technicznej. Stwierdzam, że zdumia-
ła mnie aktywność politechniki na tle 
pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
lem. W latach 1990–1994 i 1998 do 2005 był burmistrzem Kolonowskiego. Od października 2005 
zajmuje stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, reprezentując Mniejszość Niemiecką. 
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przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis
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Wywiad z…

Atutem miasta jest jego akademicki charakter
Wyższe uczelnie stanowią nieodłączny element tego organizmu i zależy nam, samorządowcom, 
na ich pomyślnym rozwoju. Politechnika Opolska w strategii rozwoju regionu zajmuje więc ważne 
miejsce i ma wiele zadań do spełnienia

– Panie Marszałku, uczestniczył 
pan w ostatnim posiedzeniu Sena-
tu PO, gdzie m.in. omówił Pan fi-
nansowanie przez władze samorzą-
dowe infrastruktury Politechniki 
Opolskiej, czy oznacza to zasadni-
czą zmianę w zakresie, czy sposo-
bie wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji samorządu?

– Moja obecność na posiedzeniu 
nie oznaczała żadnych radykalnych 
zmian w tym zakresie, ale była wy-
nikiem zaproszenia, które skierował 
do mnie pan rektor Skubis, a przy-
jąłem je. Poczyniłem ostatnio wiele 
obserwacji i przemyśleń związanych 
z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
je się na jedynej w regionie uczelni 
technicznej. Stwierdzam, że zdumia-
ła mnie aktywność politechniki na tle 
pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
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nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
lem. W latach 1990–1994 i 1998 do 2005 był burmistrzem Kolonowskiego. Od października 2005 
zajmuje stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, reprezentując Mniejszość Niemiecką. 

przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis
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z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
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pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
lem. W latach 1990–1994 i 1998 do 2005 był burmistrzem Kolonowskiego. Od października 2005 
zajmuje stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, reprezentując Mniejszość Niemiecką. 

przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis



13(149) czerwiec �

Wywiad z…

Atutem miasta jest jego akademicki charakter
Wyższe uczelnie stanowią nieodłączny element tego organizmu i zależy nam, samorządowcom, 
na ich pomyślnym rozwoju. Politechnika Opolska w strategii rozwoju regionu zajmuje więc ważne 
miejsce i ma wiele zadań do spełnienia

– Panie Marszałku, uczestniczył 
pan w ostatnim posiedzeniu Sena-
tu PO, gdzie m.in. omówił Pan fi-
nansowanie przez władze samorzą-
dowe infrastruktury Politechniki 
Opolskiej, czy oznacza to zasadni-
czą zmianę w zakresie, czy sposo-
bie wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji samorządu?

– Moja obecność na posiedzeniu 
nie oznaczała żadnych radykalnych 
zmian w tym zakresie, ale była wy-
nikiem zaproszenia, które skierował 
do mnie pan rektor Skubis, a przy-
jąłem je. Poczyniłem ostatnio wiele 
obserwacji i przemyśleń związanych 
z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
je się na jedynej w regionie uczelni 
technicznej. Stwierdzam, że zdumia-
ła mnie aktywność politechniki na tle 
pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
lem. W latach 1990–1994 i 1998 do 2005 był burmistrzem Kolonowskiego. Od października 2005 
zajmuje stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, reprezentując Mniejszość Niemiecką. 

przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis



13(149) czerwiec �

Wywiad z…

Atutem miasta jest jego akademicki charakter
Wyższe uczelnie stanowią nieodłączny element tego organizmu i zależy nam, samorządowcom, 
na ich pomyślnym rozwoju. Politechnika Opolska w strategii rozwoju regionu zajmuje więc ważne 
miejsce i ma wiele zadań do spełnienia

– Panie Marszałku, uczestniczył 
pan w ostatnim posiedzeniu Sena-
tu PO, gdzie m.in. omówił Pan fi-
nansowanie przez władze samorzą-
dowe infrastruktury Politechniki 
Opolskiej, czy oznacza to zasadni-
czą zmianę w zakresie, czy sposo-
bie wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji samorządu?

– Moja obecność na posiedzeniu 
nie oznaczała żadnych radykalnych 
zmian w tym zakresie, ale była wy-
nikiem zaproszenia, które skierował 
do mnie pan rektor Skubis, a przy-
jąłem je. Poczyniłem ostatnio wiele 
obserwacji i przemyśleń związanych 
z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
je się na jedynej w regionie uczelni 
technicznej. Stwierdzam, że zdumia-
ła mnie aktywność politechniki na tle 
pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
lem. W latach 1990–1994 i 1998 do 2005 był burmistrzem Kolonowskiego. Od października 2005 
zajmuje stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, reprezentując Mniejszość Niemiecką. 

przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis



13(149) czerwiec �

Wywiad z…

Atutem miasta jest jego akademicki charakter
Wyższe uczelnie stanowią nieodłączny element tego organizmu i zależy nam, samorządowcom, 
na ich pomyślnym rozwoju. Politechnika Opolska w strategii rozwoju regionu zajmuje więc ważne 
miejsce i ma wiele zadań do spełnienia

– Panie Marszałku, uczestniczył 
pan w ostatnim posiedzeniu Sena-
tu PO, gdzie m.in. omówił Pan fi-
nansowanie przez władze samorzą-
dowe infrastruktury Politechniki 
Opolskiej, czy oznacza to zasadni-
czą zmianę w zakresie, czy sposo-
bie wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji samorządu?

– Moja obecność na posiedzeniu 
nie oznaczała żadnych radykalnych 
zmian w tym zakresie, ale była wy-
nikiem zaproszenia, które skierował 
do mnie pan rektor Skubis, a przy-
jąłem je. Poczyniłem ostatnio wiele 
obserwacji i przemyśleń związanych 
z lokalnym środowiskiem akademi-
ckim i muszę przyznać, że nieco wię-
cej uwagi skupiłem na tym, co dzie-
je się na jedynej w regionie uczelni 
technicznej. Stwierdzam, że zdumia-
ła mnie aktywność politechniki na tle 
pozostałych wyższych uczelni dzia-
łających w regionie, także w zakresie 
pozyskiwania środków na rozwój. 
Jako że w moim pionie leży departa-
ment programów operacyjnych zaj-
mujący się tym obszarem, postanowi-
łem pójść o jeden krok dalej i zacieś-
nić współpracę w taki sposób, aby 
uczelnia poza jej statutowymi zada-
niami, do których zalicza się kształ-
cenie studentów i badania naukowe, 

jeszcze bardziej zainteresowała się 
obszarami znajdującymi się na sty-
ku nauki i gospodarki. Kiedy mowa 
o finansach, chcę zapewnić, że nie za-
powiadają się żadne cięcia, a wręcz 
przeciwnie, w najbliższych latach 
w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opol-
skiego będą środki na prowadzenie 
badań naukowych, na pobudzanie 
przedsiębiorczości np. poprzez inku-
batory i zwyczajnie, na rozwój uczel-
ni, nie tylko politechniki. Uważam, 
że jest to jedno z podstawowych za-
dań mających na celu wzmocnienie 
naszej konkurencyjności na tle in-
nych regionów w kraju, a to, że Opo-
le jest miastem akademickim, stano-
wi atut miasta i województwa. 
– Przedstawił Pan także założe-

nia strategii rozwoju województwa 
opolskiego, jakie miejsce w tych 
działaniach przewidziane jest dla 
wyższych uczelni w ogóle, a dla 
PO w szczególności?

– Dla zilustrowania swojej od-
powiedzi posłużę się przykładem 
z waszego podwórka. Niedaw-
no byłem świadkiem podpisania 

Józef Kotyś ma 43 lata, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, z zawodu jest nauczycie-
lem. W latach 1990–1994 i 1998 do 2005 był burmistrzem Kolonowskiego. Od października 2005 
zajmuje stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, reprezentując Mniejszość Niemiecką. 

przez politechnikę listu intencyjne-
go z EnergiąPro, co oznacza zacie-
śnienie współpracy na styku nauki 
i gospodarki. Z tego i innych dzia-
łań wynika, że władze uczelni ma-
ją pełną świadomość, jak ważne we 
współczesnych realiach jest wzajem-
ne przenikanie nauki i gospodarki, 
z obopólną korzyścią. Badania na-
ukowe prowadzić można przecież 
zgodnie z zapotrzebowaniem i nieja-
ko na zlecenie lokalnego przemysłu, 
lokalnej gospodarki. Miałem okazję 
gościć także na kilku konferencjach 
naukowych, jak choćby na tej doty-
czącej innowacyjności w przemyśle 
rolno-spożywczym, doskonale wpi-
sującej się w specyfikę gospodar-
ki regionalnej. To otwarcie na wy-
zwania staje się widoczne i odbiega 
od potocznego wizerunku uczone-
go zamkniętego w swoim laborato-
rium oderwanego od otaczającego 
świata. Nauka musi pracować tak-
że na potrzeby przemysłu oraz rol-
nictwa i to wydaje się najistotniejsze 
z punktu widzenia samorządow-
ca. Prężnie działające uczelnie sta-
nowią o potencjale regionu i to wy-
raźnie widać, kiedy jakaś firma pla-
nuje uruchomienie działalności na 
naszym terenie. O decyzji przesą-
dzają w takiej sytuacji nie tylko ofe-
rowane warunki, czyli cena, stan te-
renu czy obiektu, itp., ale potencjal-
ni przedsiębiorcy pod uwagę biorą 
także fakt, czy działają w danym ob-
szarze szkoły wyższe, jakiego typu 
są to uczelnie, bo to oznacza dopływ 
wykwalifikowanej kadry oraz moż-
liwość pozyskania w nauce partnera 
do rozwoju własnych technologii. 

Wyższe uczelnie, w tym także poli-
technika, spełniają rolę o zasadniczym 
dla regionu znaczeniu, czyli kształcą 
ludzi. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa polskiego znacznie w ostat-
nim czasie wzrósł, a Opolszczyzna 
ma na tym polu wiele do nadrobienia. 

Od lewej: J. Kotyś, J. Skubis






