Z ¿ycia Uczelni

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Uroczystoæ inauguruj¹ca rok akademicki przebiega wed³ug ustalonego
przez tradycjê scenariusza. Otwiera j¹,
przy dwiêkach hymnu pañstwowego,
orszak prowadzony przez halabardników, w którym krocz¹ rektor uczelni,
prorektorzy, dziekani, senatorowie i reprezentanci w³adz administracyjnych.
Gdy wszyscy uczestnicz¹cy w uroczystoci zajm¹ ju¿ miejsca, rektor rozpoczyna ceremoniê od powitania goci.
W tym roku inauguracjê w Politechnice
zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ ordynariusz opolski, abp Alfons Nossol, podsekretarz stanu w MEN Wilibald Winkler, wojewoda opolski Adam Pêzio³,
marsza³ek województwa Stanis³aw Ja³owiecki, wicemarsza³ek Andrzej Rybarczyk, wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du
województwa opolskiego Ryszard Galla i Hubert Niepala, wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Samorz¹dowego Ryszard
Donitza, Leon Troniewski, wicestarosta Krzysztof Wysolak prezydent miasta Leszek Pogan oraz wiceprzewodnicz¹cy rady miasta Krzysztof Wiecheæ.
Nie zabrak³o na uroczystoci parlamentarzystów reprezentuj¹cych region opolski w osobach pos³ów Tadeusza Jarmuziewicza, Joachima Padziora, Jana
Piatkowskiego, Kazimierza Szczygielskiego, Jerzego Szteligi. Zaproszenie
przyjêli  reprezentuj¹c wicekonsulat
RFN  Holger Theisen i Leonard Malcharczyk. rodowisko akademickie reprezentowane by³o w osobach rektorów

Politechniki l¹skiej Boles³awa Pochopnia, Uniwersytetu Opolskiego Stanis³awa Niciei, prorektorów Krystyny Boreckiej i Leszka Kuberskiego, rektora
Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji Mariana Duczmala, prorektora
Politechniki wiêtokrzyskiej, Janusza
Stêpnia, prorektora AWF w Katowicach
W³adys³awa Mynarskiego, dyrektora
Instytutu Mineralnych Materia³ów Wi¹¿¹cych Jerzego Dudy, wicedyrektora
Instytutu l¹skiego Stanis³awa Senfta.
Przybyli duszpasterze akademiccy Pawe³ Pasierbek i Krzysztof £êkawski, a
tak¿e profesorowie uczelni zagranicznych zwi¹zanych wspó³prac¹ z opolsk¹
uczelni¹ techniczn¹; z Uniwersytetu w
Ostrawie prof. Ludomid Dobrowski, z
AWF w Miñsku Siergiej Bojczenko
oraz reprezentant University of Highlands & Islands David Buchanan. W
uroczystoci uczestniczyli dyrektorzy
opolskich liceów ogólnokszta³c¹cych,
zespo³ów szkó³ elektrycznych i mechanicznych , opolski kurator owiaty S³awomir K³osowski, wicedyrektor Wojewódzkiego Orodka Metodycznego
Wies³aw Mazur. Obecni byli wysokiej
rangi przedstawiciele stra¿y po¿arnej,
policji i wojska. Wród goci nie zabrak³o dyrektorów instytucji pañstwowych
takich jak Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, a tak¿e dyrektorów zak³adów
przemys³owych i dyrektorów opolskich
oddzia³ów banków.

Po s³owach powitañ rektor w swoim
przemówieniu, które publikujemy ni¿ej
przedstawi³ dorobek ostatnich lat uczelni oraz najwa¿niejsze zamierzenia na
przysz³oæ.
Nastêpnie g³os zabrali gocie, jako
pierwszy wyst¹pi³ wiceminister W. Winkler i odczyta³ list od ministra edukacji
narodowej Edmunda Wittbrodta, który ze wzglêdu na inne zobowi¹zania nie
móg³ przyj¹æ zaproszenia do Opola. Po
odczytaniu listu prof. Winkler przemówi³ tak¿e we w³asnym imieniu. Zawsze
z wielk¹ sympati¹ przyje¿d¿am do Opola, na Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki, gdzie przez lata by³em wyk³adowc¹
i z wielkim podziwem patrzê na wysi³ki
kolejnych rektorów, którzy w³aciwie z
niczego stworzyli prê¿n¹ uczelniê stwierdzi³ wiceminister, ¿ycz¹c jednoczenie ca³emu rodowisku licznych sukcesów i pomylnoci.
Wojewoda opolski Adam Pêzio³ przekaza³ treæ listu od premiera Jerzego
Buzka (który prezentujemy poni¿ej), a
ponadto ca³ej spo³ecznoci Politechniki
Opolskiej przekaza³ najserdeczniejsze
¿yczenia. Marsza³ek S. Ja³owiecki zabieraj¹c g³os podkreli³ w³asne zwi¹zki z
Uczelni¹ jako jej by³y pracownik i zwróci³ siê bezporednio do studentów zachêcaj¹c ich do intensywnego i efektywnego spo¿ytkowania lat studiów, a przekazuj¹c ¿yczenia pomylnoci wspomnia³
o podstawowych funkcjach, które ma do
spe³nienia wy¿sza uczelnia.
Nieodmiennie od lat w inauguracji
roku uczestniczy ordynariusz opolski
abp Alfons Nossol, a jego wyst¹pienia
ciesz¹ siê ¿ywym zainteresowaniem. Tak
by³o i tym razem. Arcybiskup wróci³ do
pierwszych spotkañ inauguracyjnych
odbywanych u ojców jezuitów, gdzie w
czasie prowadzonych dysput kie³kowa³y
myli o powo³aniu w Opolu uniwersytetu i politechniki. Mówca podkreli³ wytrwa³oæ i zbawienny upór rektora w
d¹¿eniu do celu, dziêki czemu Opole
zalicza siê dzi do 11 miast w kraju, które maj¹ równoczenie uniwersytet i politechnikê. Mówi³ ponadto o nierozerwalnej ³¹cznoci nauki i wiary nawi¹zuj¹c metaforycznie do herbu miasta 
po³owy krzy¿a i po³owy or³a, znaków
które mog¹ siê staæ wyzwaniem dla
wspó³czesnego cz³owieka.
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Do obecnych przemawiali tak¿e Leszek Pogan, prezydent miasta Opola
oraz rektor Politechniki l¹skiej, prof.
Boles³aw Pochopieñ.
Na rêce rektora nadesz³o tak¿e z okazji rozpoczêcia nowego roku akademickiego wiele gratulacji, ¿yczeñ i telegramów, które przedstawi³ prorektor ds.
nauki Jerzy Skubis.
Najwa¿niejszym punktem uroczystoci inaguracji jest immatrykulacja. Tê
czêæ ceremonii poprowadzi³ prorektor
ds. studenckich Grzegorz Gasiak. Przy
dwiêkach pieni Norwida dziekani
wrêczyli indeksy studentom swoich wydzia³ów, a Jego Magnificencja Rektor
dotkniêciem ber³a przyj¹³ ich do grona
pe³noprawnych ¿aków. Indeksy z r¹k
rektora odebrali tak¿e s³uchacze studiów
doktoranckich. Dostojnoæ chwili podnios³a piêknie wykonane Gaude Mater
Polonia.
Nieod³¹cznym elementem inauguracji jest równie¿ przemówienie przedstawiciela studentów. W tym roku rolê tê
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spe³ni³a przewodnicz¹ca Samorz¹du
Studentów Politechniki Opolskiej Karina Zawada studentka IV roku zarz¹dzania i marketingu.
Kolejnym punktem uroczystoci pocz¹tku nowego roku akademickiego s¹
promocje doktorskie, tym razem dyplomy potwierdzaj¹ce uzyskanie stopnia
doktora nauk technicznych odebrali panowie Karl Josef Mraczny, który przewód i obronê pracy przeprowadzi³ na
Wydziale Budownictwa oraz Stefan
Wolny z Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki. Stosowne formu³y wyg³osili
dziekani wydzia³ów profesorowie, Tadeusz Chmielewski i Ryszard Rojek.
Uroczysta inauguracja to tak¿e okazja do wrêczenia odznaczeñ i nagród dla
przedstawicieli rodowiska akademickiego; Z³otym Krzy¿em Zas³ugi uhonorowany zosta³ prof. Jerzy Skubis, srebnym
dr hab. in¿. Roman Ulbrich prof. PO
oraz dr in¿. Czes³aw Pazo³a, za br¹zowym panie W³adys³awa wisulska oraz
mgr El¿bieta Szybkowska. Odznacze-

nia wrêczy³ przedstawiciel Rz¹du RP
wojewoda opolski Adam Pêzio³. Medal
Komisji Edukacji Narodowej nadany za
szczególne zas³ugi dla owiaty i wychowania otrzymali.: prof. Józef Kêdzia,
dr in¿. Jerzy Denkiewicz, mgr Krystyna Lewicka oraz mgr W³adys³awa Hepner. Medale laureatom wrêczy³ prof. W.
Winkler podsekretarz stanu w MEN w
imieniu ministra. Stypendium Ministra
Edukacji Narodowej przyznane za wysokie wyniki w nauce i szczególne osi¹gniêcia w pracy naukowej uzyskali: Justyna Zygmunt, studentka V roku studiów zarz¹dzanie i marketing z Wydzia³u Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji
oraz Mariusz Jagie³³o, student V roku
studiów elektrotechnika na Wydziale
Elektrotechniki i Automatyki. Przyznawane od roku 1987, a fundowane przez
Towarzystwo Przyjació³ Politechniki
Opolskiej stypendium nosz¹ce imiê
prof. Oswalda Matei w tym roku uzyska³ za bardzo dobre wyniki w nauce i
du¿¹ aktywnoæ zawodow¹ Rafa³ Stanis³awski, student V roku studiów elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Od 1994 r. najlepszemu studentowi Wydzia³u Budownictwa
przyznawana jest prywatna nagroda pieniê¿na wraz z pucharem przechodnim,
fundowana przez prof. Jamesa Attwooda z Inverness College w Szkocji. W
tym roku uzyska³ j¹ student IV roku
budownictwa Seweryn Kokot. Laureatowi wrêczy³ j¹ w zastêpstwie nie¿yj¹cego ju¿ J. Attwooda David Buchanan.
Po wrêczeniu odznaczeñ i nagród
rektor trzykrotnym uderzeniem ber³a i
wypowiedzeniem tradycyjnej formu³y
oznajmi³ otwarcie roku akademickiego
2000/2001.Wtedy te¿ w auli rozleg³o siê
radosne Gaudeamus igitur.
Zwieñczeniem uroczystoci jest zwyczajowy wyk³ad inauguracyjny. Wyg³osi³
go prof. Krzysztof Latawiec z Wydzia³u
Elektrotechniki i Automatyki, a tematem
jego by³o automatyka  stan obecny i perspektywy rozwoju. Koñcz¹c ceremoniê
rektor podziêkowa³ dostojnym gociom za
jej uwietnienie, spo³ecznoci akademickiej za obecnoæ oraz wszystkim osobom
zaanga¿owanym w jej organizacjê. Raz
jeszcze z³o¿y³ ¿yczenia sukcesów naukowych i dydaktycznych w nowym roku
akademickim i zaprosi³ obecnych na
lampkê wina i wraz z orszakiem dostojników opuci³ aulê.
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PRZEMÓWIENIE JM REKTORA PIOTRA WACHA
Dostojni Gocie, Szanowni Zebrani,
M³odzie¿y Akademicka,
Zakoñczony rok akademicki 1999/
2000 koñczy jednoczenie stulecie, milenium a na tym jubileuszowym tle koñczy tak¿e skromn¹ datê 4-lecia funkcjonowania naszej Uczelni jako Politechniki Opolskiej, po wczeniejszych 30 latach pracy i rozwoju Wy¿szej Szko³y
In¿ynierskiej w Opolu, które da³y podwaliny pod nowoczesn¹, akademick¹
uczelniê typu politechnicznego.
U progu nowego Tysi¹clecia, w które wprowadza nas inaugurowany dzisiaj
rok akademicki 2000/2001 warto wspomnieæ pionierów i twórców naszej
Uczelni, którzy w 1959 roku doprowadzili do otwarcia filii Politechniki l¹skiej u nas w Opolu, a nastêpnie po szeciu latach w 1966 roku do utworzenia
Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej.
Nale¿y z wdziêcznoci¹ podkreliæ
wytrwa³e starania i skutecznoæ w dzia³aniu dwóch pierwszych, nie¿yj¹cych ju¿
rektorów Uczelni: dra Rocis³awa
ONISZCZYKA który doprowadzi³ do
utworzenia WSI w Opolu i prof. Oswalda MATEI, który postawi³ na rozwój
naukowy i skierowa³ nasz wysi³ek na
dorównanie najlepszym  k³ad¹c w ten
sposób fundament pod przysz³¹ Politechnikê.
Z czym wiêc wchodzimy w trzecie
milenium jako Politechnika Opolska i co
szczególnego przyniós³ nam miniony
rok akademicki?
Wkraczamy w nie z 5 wydzia³ami, z
których 3 posiadaj¹ uprawnienia do doktoryzowania i miêdzywydzia³owym Instytutem Matematyki, Fizyki i Chemii.
Jednostkami prowadz¹cymi 12 kierunków studiów, z czego 8 na poziomie
magisterskim, a 4 jako studia in¿ynierskie b¹d licencjackie. Nasza kadra naukowo-dydaktyczna dochodzi obecnie
do 400 osób, a liczba samodzielnych
pracowników naukowych, to znaczy dr.
hab. i profesorów przekracza 100 osób.
Liczba studentów w nowym roku akademickim przekroczy³a 10.000, liczbê,
która jeszcze 5 lat temu by³a trudna do
wyobra¿enia. Otwarlimy nowe atrakcyjne i potrzebne w regionie kierunki studiów, jak: elektronika i telekomunika-

cja na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki oraz fizjoterapia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.
Jednak g³ówny lad minionego roku
akademickiego w Politechnice Opolskiej
to rozpoczête inwestycje oraz plany rozwojowe siêgaj¹ce w pierwsz¹ dekadê
nowego milenium.
Rozpocznijmy od przedsiêwziêæ zrealizowanych i bêd¹cych w stadium realizacji.
W kwietniu 2000 roku ze rodków
w³asnych i przy pomocy Ministerstwa
Edukacji Narodowej zakupilimy od Firmy Instal budynek przy ulicy Ma³opolskiej 19 z przeznaczeniem go na cele
dydaktyczne. S³u¿y on g³ównie jako
dom akademicki z oko³o 100 miejscami
i hotel akademicki do obs³ugi wymiany
miêdzynarodowej. Kieruj¹c siê szlachetnymi intencjami nazwalimy go Sokrates.
Czêæ niska tego obiektu, szereg innych pomieszczeñ i boisko zosta³y przekazane Wydzia³owi Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii dla potrzeb nowego
kierunku fizjoterapia.
Drugi sfinalizowany przez Uczelniê
nabytek to bursa przy ulicy Struga przekazana przez miasto jako darowizna
przeznaczona na dom studencki z
uzgodnion¹ w umowie z Zarz¹dem Miasta liczb¹ kilkunastu mieszkañ dla nauczycieli. Liczba miejsc w tym nowym
dla Politechniki akademiku wynosi ponad 300 miejsc i wyranie poprawi dostêpnoæ do studiowania m³odzie¿y spoza miasta i jego bliskich okolic.
W tym miejscu chcê raz jeszcze gor¹co podziêkowaæ za tê konkretn¹ pomoc i wspieraj¹cy gest Radzie Miasta
Opola i Zarz¹dowi Miasta z Panem
Leszkiem Poganem.
Kolejn¹ inwestycj¹, tym razem o
przeznaczeniu badawczym, której uroczyste rozpoczêcie mia³o miejsce w
marcu br. jest laboratorium wydzia³owe
dla Wydzia³u Budownictwa. I etap tej
budowy obejmuj¹cy prace budowlane
jest praktycznie ukoñczony, a wykoñczenie i wyposa¿enie laboratorium nast¹pi
w II etapie inwestycji finansowanej ze
rodków Komitetu Badañ Naukowych.

Najwiêksz¹ inwestycj¹ Uczelni finansowan¹ przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej jest budynek dydaktyczny o
nazwie £¹cznik budowany w s¹siedztwie akademików przy ulicy Miko³ajczyka. Realizacja tego przedsiêwziêcia
przewidziana jest na okres 3-4 lat, a
pomieciæ ma nowoczesne aule, laboratoria komputerowe, czytelnie, klub studencki oraz pomieszczenia hotelu asystenckiego. Ma ona stanowiæ uzupe³nienie istniej¹cej infrastruktury Uczelni na
terenie g³ównego kampusu przy ulicy
Miko³ajczyka i Sosnkowskiego o brakuj¹ce elementy funkcjonalne wykonane w
doæ wysokim standardzie budowlanym
i wyposa¿eniowym. Ma równie¿ s³u¿yæ
jako baza konferencyjna i ekspozycyjna
Uczelni, a tak¿e w miarê potrzeb, dla
miasta i regionu.
Wychodz¹c dalej w przysz³oæ warto
wspomnieæ o dalszych przybieraj¹cych
coraz konkretniejsze kszta³ty planach
rozwojowych bazy materialnej uczelni,
którym powiêcamy du¿o starañ, ale
których realizacja nie jest jeszcze ostatecznie przes¹dzona.
G³ównym przedsiêwziêciem w tym
zakresie bêdzie budowa II kampusu Politechniki na czêci terenów i zabudowañ restrukturyzowanej firmy Metalchem.
W obrêbie przysz³ego kampusu znalaz³yby miejsce 2-3 Wydzia³y Politechniki, filia Biblioteki G³ównej, tereny
sportowe i rekreacyjne, park technologiczny i inkubator przedsiêbiorczoci.
Przeprowadzenie tego zamierzenia jest
z³o¿one i wymaga wspó³pracy wielu instytucji, ze wzglêdu na procedury odd³u¿eniowe, zapewnienia realistycznego
schematu wspó³ finansowania tej inwestycji, pe³nego poparcia i udzia³u MENu w tym przedsiêwziêciu.
W tym miejscu gor¹ce podziêkowania za pomoc i poparcie chcê wyraziæ
Zarz¹dowi Województwa z Panem Marsza³kiem dr. Stanis³awem Ja³owieckim i
zaanga¿owanymi w t¹ sprawê wicemarsza³kami, Sejmikiem Województwa i
W³adzami Miasta Opola.
Pomylne przeprowadzenie tego planu da istoty impuls rozwojowy regionowi, miastu, uczelni i rodowisku naukowemu i technicznemu Opolszczyzny.
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Drugim planowanym przedsiêwziêciem - choæ na znacznie mniejsz¹ skalê
- jest budowa hali sportowo  rekreacyjnej w obrêbie kampusu przy ul. Miko³ajczyka. Jej budowê pozytywnie zaopiniowa³ wiosn¹ tego roku Senat Uczelni,
lecz z³o¿ona formu³a finansowania tej
inwestycji oparta o dochody Uczelni z
wynajmu terenu, nie zosta³a jeszcze zamkniêta. Jednak potrzeba i po¿ytek p³yn¹cy z takiego obiektu usytuowanego w
pobli¿u domów studenckich i du¿ego
osiedla miejskiego, przy prowadzeniu
przez Politechnikê na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii bardzo
popularnego kierunku studiów wychowanie fizyczne, nie budzi w¹tpliwoci
i musi byæ w najbli¿szych latach zaspokojona. To dzia³anie W³adz cieszy siê
zdecydowanym poparciem Samorz¹du
Studenckiego.
Tyle futurologii inwestycyjnej i rozwojowej, która jednak posiada solidne
podstawy i w znacznej mierze jest ju¿
realizowana. Dzieje siê to z du¿ym wysi³kiem naszej spo³ecznoci akademickiej, szczególnie w punktach, w których
anga¿ujemy choæby w ograniczonym
zakresie rodki w³asne, poniewa¿ nasza
sytuacja bud¿etowa jest trudna i na co
dzieñ musimy wprowadzaæ ró¿ne dzia³ania oszczêdnociowe i restrukturyzacyjne. Musz¹ to byæ jednak takie dzia³ania, które jednoczenie pozwalaj¹ na
wzbogacenie oferty kszta³cenia akademickiego w naszym regionie, na budowê mo¿liwie silnego orodka akademickiego i badawczego przysz³ego
regionu wspólnoty europejskiej. Mo¿e
to co przedstawi³em, nieco brzmi jak
wizjonerstwo, ale musimy wykorzystaæ wszystkie rysuj¹ce siê szanse rozwojowe.
Czy rozwój to tylko budynki, hale,
wyposa¿enie?
Oczywicie nie i dlatego z du¿¹ intensywnoci¹ staramy siê dbaæ wraz z
w³adzami poszczególnych Wydzia³ów o
rozwój kadry, pobudzanie aktywnoci
naukowej i stwarzanie dla niej sprzyjaj¹cych warunków na rozwój wspó³pracy
miêdzynarodowej i udzia³ naszych zespo³ów w europejskich programach badawczych (V PR) czy wymiany studentów i pracowników (Socrates).
Omawiaj¹c krótko ten fragment dzia³alnoci Uczelni warto wspomnieæ, ¿e
do wymiany w ramach programu So-
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crates zakwalifikowano 32 studentów,
w programie Leonardo da Vinci zespo³y Uczelni uczestnicz¹ w trzech projektach, w których dwa koordynuje Politechnika Opolska  a konkretnie prowadzi je Prof. Ewald Macha z Wydzia³u
Mechanicznego.
W ramach 5 programu ramowego
Unii Europejskiej odnotowalimy dot¹d
dwa udzia³y zespo³ów naszej Uczelni, a
mianowicie naszego Biura Wspó³pracy
z Zagranic¹ w programie PRANET i
zespo³u z Wydzia³u Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji w projekcie koordynowanym przez Uniwersytet w Halle.
Ponadto w programie ECOLEADER
uczestniczy zespó³ kierowany przez
Prof. Zbigniewa Zembatego z Wydzia³u
Budownictwa.
W wype³nianiu tych zadañ obserwujemy sta³y postêp, ale jednoczenie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przeci¹¿enie prac¹ dydaktyczn¹ wynikaj¹ce z wielkiej liczby
studentów na najbardziej popularnych
kierunkach stanowi w tym zakresie przeszkodê.
Zadaniem dla Wydzia³ów posiadaj¹cych uprawnienia do doktoryzowania na
najbli¿sze lata jest wygenerowanie solidnych wniosków o uprawnienia habilitacyjne, a Wydzia³ów Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz Zarz¹dzania i
In¿ynierii Produkcji  wniosków o
uprawnienia do doktoryzowania.
Nie zawsze mo¿e byæ to ³atwe, szczególnie wobec zdarzaj¹cych siê niestety
losowych ubytków naszej kadry. Mam
tu na myli w tej chwili niespodziewan¹
i bardzo bolesn¹ dla nas stratê Pana
Prof. Rudolfa Komidra, zmar³ego w
czasie wakacji, urzêduj¹cego dziekana
Wydzia³u Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji. Wspominam Go ze wzglêdu na
Jego funkcjê i znaczenie dla Wydzia³u i
ca³ej Uczelni jako budowniczego i
wspó³twórcê kierunku studiów, nowego
Wydzia³u, wychowawcê studentów i
doktorantów.
W wyniku wyborów w pe³nieniu
funkcji dziekana zast¹pi³a go dr Agata
Zagórowska, której ¿yczymy wszyscy
powodzenia w prowadzeniu tego du¿ego Wydzia³u.
Przed nami nowy rok akademicki,
rok wprowadzaj¹cy nasz¹ spo³ecznoæ
akademick¹ w dalsze zadania, w nowy
etap rozwoju Uczelni, w nowe milenium.

¯yczymy wielu sukcesów i postêpu
oraz rozwoju naszym studentom, w
szczególnoci tym nowym, dzi immatrykulowanym. ¯yczymy powodzenia
naszej kadrze akademickiej i wszystkim
pracownikom Uczelni. Liczymy tak¿e
na ¿yczliwe wsparcie i pomoc naszych
szanownych Goci w spe³nianiu stoj¹cych przed nami zadañ i w realizacji planów rozwojowych.
Niech nowy rok akademicki 2000/
2001 bêdzie rokiem solidnej, dobrze
zorganizowanej pracy i zas³u¿onych sukcesów dla ca³ego rodowiska akademickiego.
JM Rektor serdecznie
dziêkuje za uwietnienie uroczystoci inauguracyjnej wszystkim
przyby³ym gociom. Wdziêczny
jest za obecnoæ tak¿e ca³ej spo³ecznoci akademickiej. Szczególne podziêkowania kieruje w
stronê Towarzystwa Przyjació³
Politechniki Opolskiej, które
jest sponsorem Inauguracji, a
tak¿e wszystkich tych, którzy
zaanga¿owani byli w zorganizowanie i odwiêtny przebieg uroczystoci. Studentom i pracownikom naukowym sk³ada ¿yczenia wielu sukcesów naukowych
i dydaktycznych w nowym roku
akademickim.

Wybory na
Wydziale Zarz¹dzania
i In¿ynierii Produkcji
25 wrzenia br. zebra³a siê na swym
kolejnym posiedzeniu Rada Wydzia³u
Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji. W
zwi¹zku ze zgonem dotychczasowego
dziekana prof. Rudolfa Komidra,
przewodnicz¹cy Wydzia³owej Komisji
Wyborczej prof. Marian Ciepaj zgodnie ze statutem Politechniki Opolskiej
przeprowadzi³ wybory. W ich wyniku
funkcjê dziekana sprawowaæ bêdzie do
koñca kadencji dr Agata Zagórowska,
a na posiedzeniu w dniu 11 padziernika WKW wy³oni³a prodziekana ds. studenckich. Zosta³ nim dr hab. Ludwik
Habuda, prof. PO
rm

Z ¿ycia Uczelni

STUDENCI ZAJÊLI
AKADEMIK
NA STRUGA
29 wrzenia br. oddany zosta³ do
u¿ytku dom studenta Politechniki Opolskiej mieszcz¹cy siê w budynku dawnej
bursy przy ul. Struga, któr¹ kilka miesiêcy temu miasto w formie darowizny
przekaza³o uczelni.
Pierwsi lokatorzy (g³ównie studenci pierwszego roku) zamieszkali w
nim ju¿ 28 wrzenia, a nazajutrz zosta³ oficjalnie otwarty. Na ma³ej uroczystoci z tym zwi¹zanej obecni byli
prof. Grzegorz Gasiak prorektor ds.
studenckich, przedstawiciele samorz¹du studenckiego, z przewodnicz¹c¹
pani¹ Karin¹ Zawad¹. W³adze miasta Opola reprezentowa³ prof. Stanis³aw Dolata, który wraz z prorektorem Gasiakiem przeciêli wstêgê. W
imieniu Marsza³ka przyby³a Danuta
Humeniuk z Departamentu Edukacji.
Wród innych goci nie zabrak³o kierownika Dzia³u Kszta³cenia, Marii
Zieliñskiej, kierownika osiedla akademickiego W³adys³awy wisulskiej,
kierownika obiektu Renaty Paszkiewicz oraz wielu innych pracowników
Uczelni i studentów.

Nowy akademik Politechniki ma 130
pokoi, g³ównie trzyosobowych i ok. 330
miejsc, a cena za miejsce wynosi 130 z³
miesiêcznie.
Kapitalny remont budynku zaplanowano na czerwiec przysz³ego roku, w
pierwszym etapie obejmie on po³owê
obiektu. Pokoje s¹ doæ du¿e, choæ
wyposa¿one raczej skromnie. Na razie dla studentów przygotowano ob-

szern¹ kuchniê na parterze i wspólne
³anie. Uczelnia na niezbêdne prace
adaptacyjne wyda³a dotychczas 260
tysiêcy z³. Po dokonaniu odpowiednich prac remontowych akademik ma
szanse  ze wzglêdu na bardzo dogodne po³o¿enie - staæ siê jednym z atrakcyjniejszych miejsc zamieszkania studentów.
kd

TELEKONFERENCJA ZE SZKOCJ¥
Szkocka Inverness College i Politechnika Opolska  uczelnie, które ³¹czy wieloletnia wspó³praca odby³y wspóln¹ telekonferencjê. 5 padziernika o godz. 15.30
pracownicy obu uczelni wymieniæ mogli
pogl¹dy za porednictwem ³¹czy telefo-

nicznych. Ca³e przedsiêwziêcie by³o mo¿liwe dziêki urz¹dzeniom, które dostarczy³a i uruchomi³a Telekomunikacja Polska
S.A. W telekonferencji uczestniczyli dyskutuj¹c o wzajemnej wspó³pracy i wspólnych programach rektor prof. Piotr Wach,

prof. David Buchaanan, dziekan WB
prof. Tadeusz Chmielewski, dr Jerzy
Denkiewicz z WB oraz koordynator programu Socrates-Erasmus mgr Janusz Fijak.
kd
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Grzegorz Kleszcz w Sydney
405 kg w dwuboju i 8 miejsce to rezultat jaki osi¹gn¹³ na olimpiadzie w
Sydney w podnoszeniu ciê¿arów Grzegorz Kleszcz, student II roku wychowania fizycznego. G. Kleszcz ma na swoim koncie szereg sukcesów; jest m.in.
wielokrotnym mistrzem Polski w ró¿nych kategoriach wiekowych, rekordzist¹ Polski juniorów i seniorów. W 1996
roku zdoby³ tytu³ mistrza wiata juniorów, a w Mistrzostwach Europy w roku
2000 zaj¹³ czwarte miejsce.
Pan Grzegorz jest wychowankiem
klubu Budowlani Opole, w którym trenuje od wrzenia 1994 roku. Trenerem
jego jest Ryszard Szewczyk.
Ciê¿ary zacz¹³ podnosiæ jako dwunastolatek w Niemilu ko³o O³awy. O tym,
¿e zacz¹³em trenowaæ podnoszenie ciê-

¿arów zdecydowa³ w³aciwie przypadek
 mówi pan Grzegorz, chcia³em æwiczyæ, a najbli¿ej mego miejsca zamieszkania dzia³a³a w³anie sekcja ciê¿arów
i tak siê to zaczê³o  dodaje.
Rok temu Grzegorz podj¹³ studia na
Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii naszej uczelni, choæ co sam
podkrela - ciê¿ko jest ³¹czyæ naukê z
wyczynowym uprawianiem sportu. Lecz
dziêki przychylnoci dziekana i innych
wyk³adowców oraz mo¿liwoci prowadzenia studiów indywidualnym tokiem,
jako siê udaje  dodaje.
Aby uzyskaæ tak dobre wyniki Grzegorz Kleszcz musi bardzo wiele czasu
powiêcaæ na treningi, ale nie tylko.
Warunkiem sukcesów jest tak¿e bardzo
unormowany tryb ¿ycia, na który sk³ada siê zdrowe, to znaczy wysokoenergetyczne od¿ywianie, praca na si³owni i

Wychowanie Komunikacyjne 2000
Pod takim has³em odby³a siê w
dniach 27-29 wrzenia 2000 r. w Pokrzywnej I Ogólnopolska Konferencja .
Jej uczestnikami byli nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów, a
tak¿e nauczyciele szkó³ podstawowych i
gimnazjów. Ponadto obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej w osobach: dyrektora departamentu Witolda Bobera i wizytator Danuty Dzido, przedstawiciel Komendy
G³ównej Policji inspektor Marek Fidos,
a tak¿e reprezentanci Komend Wojewódzkich. Polski Zwi¹zek Motorowy
reprezentowa³ wiceprezes Zarz¹du
G³ównego  Andrzej Rajchert, prezes
zarz¹du Okrêgu PZM w Opolu Marian
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D³ugo³êcki oraz liczna grupa dzia³aczy
prowadz¹ca szkolenia umiejêtnoci jazdy od roweru pocz¹wszy do samochodu. Opolskie Kuratorium Owiaty reprezentowa³ kurator S³awomir K³osowski
oraz wizytator Jan Olejnik i Joanna
Chmiel. Udzia³ w Konferencji wziêli
tak¿e doradcy metodyczni z wszystkich
orodków politechnicznych Polski. W
konferencji ³¹cznie wziê³o udzia³ 120
osób.
Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego i organizatorem konferencji
by³ dr Aleksander Smó³ka przy du¿ej
pomocy naukowej profesorów Wydzia³u
Elektrotechniki i Automatyki oraz Zak³adu Fizyki naszej Politechniki. Prof.

inne liczne æwiczenia sportowe, zabiegi
medyczne, odnowa i wypoczynek. Czêsto wyje¿d¿a tak¿e na zgrupowania, a
przy takim trybie ¿ycia naprawdê niewiele czasu wolnego zostaje mu na ulubione zajêcia. Zapytany o hobby pan
Grzegorz odpowiada, ¿e uwielbia czytaæ ksi¹¿ki i chodziæ do kina, co jednak
nie udaje mu siê zbyt czêsto.
Po wystêpie w Sydney przed G.
Kleszczem inne zawody i sportowe rywalizacje. Dziekan WWFiF Józef Wojnar dodaje, i¿ liczy na to, ¿e Grzegorz
raz jeszcze jako student stanie na olimpijskiej macie. Póki co ca³y wydzia³
dumny jest z sukcesu pana Grzesia, a
do gratulacji do³¹cza siê redakcja WU,
¿ycz¹c oczywicie dalszych sukcesów z
olimpijskim z³otem w³¹cznie.
kd

Jerzy Skubis przewodniczy³ Komitetowi Programowemu Konferencji.
Listy z ¿yczeniami pomylnych obrad nades³ali:
- Sekretarz Stanu z Kancelarii Prezydenta pani Barbara Labuda,
- Minister Edukacji Narodowej prof.
Edmund Wittbrodt,
- Komendant G³ówny Policji, Generalny Inspektor Policji Jan Michna,
- Prezes Zarz¹du G³ównego PZM pan
Andrzej Witkowski.
Na zakoñczenie konferencji opracowano wnioski dotycz¹ce bezpieczeñstwa
ruchu drogowego oraz nauczania wychowania komunikacyjnego w szko³ach.
Wymienione wnioski zostan¹ przes³ane
do odpowiednich organów rz¹du RP.
E. Czaja.

Wywiad z

Z MGR. LEONEM PRUCNALEM, DYREKTOREM ADMINISTRACYJNYM
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ ROZMAWIA KRYSTYNA DUDA
Najbli¿sze lata to kontynuacja rozpoczêtych inwestycji i realizacja kolejnych planów
 Od kilku miesiêcy w obiektach
Politechniki Opolskiej prowadzone s¹
roboty na niespotykan¹ dotychczas
skalê, sk¹d ten boom remontowy?
 Istotnie, w wiêkszoci obiektów
uczelni s¹ prowadzone prace remontowe, a by³ po temu czas najwy¿szy. Kiedy obejmowa³em stanowisko dyrektora
w Politechnice stwierdzi³em, ¿e stan
techniczny wiêkszoci prawie obiektów
nie jest najlepszy, w niektórych zwraca³y uwagê elementarne wrêcz zapónienia nie pozwalaj¹ce na spe³nienie podstawowych wymogów sanitarnych, czy
wrêcz wymogów bezpieczeñstwa itp.
Chcia³bym s³ów kilka powiêciæ
omówieniu dotychczasowego sposobu

to innym kolorze. Nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e wejcie do budynku g³ównego jest w jakim sensie wizytówk¹ ca³ej
instytucji. Nie lepiej by³o i na innych
obiektach. Poza wzglêdami estetycznymi powa¿niejsz¹ spraw¹, z któr¹ nale¿a³o siê czym prêdzej uporaæ by³y przeciekaj¹ce dachy, a wiadomo, ¿e przy
nieszczelnych dachach wszelkie prace
wewn¹trz nie maj¹ w³aciwie sensu,
skoro wczeniej czy póniej mog¹ zostaæ zalane.
Wród celów, które sobie postawi³em, za najpilniejszy uzna³em zmianê
dotychczasowego sposobu prowadzenia
prac i w pierwszej kolejnoci zabralimy
siê za przeciekaj¹ce dachy. Wymienio-

wraca³ w ci¹gu najbli¿szych lat, lecz
podstawowe prace zosta³y wykonane.
Wykonano ponadto remont 7 sanitariatów, odwie¿one zosta³y liczne sale dydaktyczne, dziekanaty, w tym dziekanat
przysz³ego wydzia³u  obecnie Instytutu Mat.-Fiz.-Chem. przy ul. Luboszyckiej, wykonano kapitalny remont bufetu na Wydziale Budownictwa. Piêkne,
wnêtrza sk³aniaj¹ do w³aciwej dba³oci
o otoczenie, a wiêc w pewnym sensie
inwestuj¹c w estetykê wychowujemy
studentów. Chcia³bym jeszcze wróciæ do
remontów w obiekcie przy ul. Ozim-

konstruowania planu remontów. Ów
plan remontów uwzglêdnia³ ró¿ne prace, których wartoæ siêga³a kwoty ok.
15 mln. z³. Patrz¹c realnie okreli³bym
go raczej jako koncert ¿yczeñ ni¿ plan.
Zwykle z ambitnych za³o¿eñ wykonywano prace o wartoci ok. 400 tys. z³, a
ich charakter okreli³bym jako ³atanie
najwiêkszych dziur ni¿ planow¹ gospodarkê remontow¹.
Najlepiej zakres tych prac ilustrowa³
wygl¹d holu przy ul. Miko³ajczyka,
gdzie od lat naprawiano posadzkê doklejaj¹c brakuj¹ce p³ytki PCV w coraz

no wiêc pokrycia dachu auli i sali gimnastycznej przy ul. Katowickiej. Po kilkunastu miesi¹cach intensywnych robót
zosta³y nam jeszcze do wykonania dwa
pokrycia dachowe. Jeden w budynku
przy ul. Ozimskiej 75 oraz w Edenie.
S¹ to szczególnie kosztowne przedsiêwziêcia, gdy¿ wykonywane musz¹ byæ
pod nadzorem konserwatora zabytków .
Dach w Edenie wprawdzie jeszcze nie
przecieka, ale tym bardziej uwa¿am ,¿e
nale¿y siê nim zaj¹æ. Nie znaczy to, ¿e
problem dachów zosta³ definitywnie zamkniêty. Jak s¹dzê bêdzie jeszcze po-
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skiej. Jest to ciekawy architektonicznie
obiekt i wymaga wielu nak³adów finansowych aby móg³ dobrze spe³niaæ swoj¹
funkcjê. Mam nadziejê, ze wszystkie te
prace uda siê zrealizowaæ w 2001 roku.
Dotychczas naprawiona zosta³a kanalizacja, mam nadziejê, ¿e raz na zawsze,
w planie parter i piêtro, w tym prócz
malowania pomieszczeñ, zmiana wystroju holu, remont laboratoriów itp.
Ponadto godnym podkrelenia jest
fakt, i¿ w wietle ustawy wszystkie
grubsze roboty zrealizowane byæ musz¹
w drodze przetargów. Przetargów na roboty budowlane odby³o siê w sumie 23,
a ka¿dy z nich wymaga przygotowania
odpowiedniej, mocno rozbudowanej dokumentacji. Ca³y ten trud spocz¹³ na
barkach kilku pracowników. Ma³o tego
specyfika uczelni sprawia, ¿e wiêkszoæ
powa¿niejszych prac remontowych wykonana musi byæ w³aciwie od lipca do
wrzenia, w okresie, w którym nie odbywaj¹ siê zajêcia dydaktyczne. W zasadzie uda³o siê zrealizowaæ to za³o¿enie, w czasie letnim na wszystkich prawie obiektach uwija³o siê po 45 ró¿nych firm. Wiem, ¿e nie wszystkie prace uda³o siê zakoñczyæ w terminach
ustalonych z wykonawcami. Na opónienia wp³yw mia³y najczêciej dodatkowe prace wynik³e w trakcie robót, a
nie do przewidzenia w czasie opracowywania kosztorysów. Mimo wysi³ków ze
strony s³u¿b technicznych Politechniki
nie uda³o siê w kilku przypadkach unikn¹æ utrudnieñ w prowadzeniu zajêæ dydaktycznych. Mam nadziejê , ¿e tak dobre tempo robót i nap³yw rodków uda
siê utrzymaæ przez najbli¿szych kilka
lat.
 W³anie, utrzymanie tempa nie
wydaje siê obecnie takie trudne, jeli
dysponuje siê odpowiednimi finansami, sk¹d rodki na to wszystko?
 Pierwszym ród³em rodków finansowych jest wspomniany ju¿ plan, zatwierdzony przez Senat PO, gdzie na
remonty przewidziano 700 tys. z³ i ponad 100 tys. na prace konserwacyjne.
Drugim ród³em s¹ w³asne rodki poszczególnych jednostek, które by³y prawie w tej samej wysokoci co finanse z
bud¿etu centralnego Uczelni. Zdecentralizowany system zarz¹dzania finansami uczelni obowi¹zuj¹cy w Politechnice
zezwala na to i z tego siê korzysta. Wydzia³ Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji
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oraz Instytut MFiCh, jednostki maj¹ce
dodatni wynik finansowy zg³osi³y to do
planu bud¿etowego i zainwestowa³y na
ten cel w³asne rodki i wiele prac remontowych wykonanych zosta³o z dodatkowych, pozaplanowych rodków
wydzia³owych. Kolejnym ród³em finansowania jest fundusz pomocy materialnej dla studentów, w którym s¹ rodki
przewidziane na poprawê stanu domów
studenta. Jest to kwota w wysokoci 750
tys. z³. Z tych w³anie funduszy wymienione zosta³y okna w domach studenta.
Oddzielnym ród³em finansowania byli
sponsorzy. Uda³o nam siê znaleæ sponsorów przyjació³ uczelni, którzy przeznaczyli na ten cel pokane kwoty. Hol
przy ul. Miko³aczyka nie mia³by takiego wygl¹du gdyby nie pomoc OPBP Jedynki, firmy realizuj¹cej u nas dwie inwestycje. Ca³y zakres prac zwi¹zanych
z wymian¹ pod³o¿a o pow. ponad 450
m2 Jedynka wykona³a na w³asny koszt.
Dla przyk³adu podam, ¿e samego betonu zu¿yto ponad 50 m3. Naszym wk³adem by³ zakup p³ytek, reszta, czyli po³o¿enie, kleje, fugi firma zrobi³a na w³asny koszt. Poza tym nowa kostka po³o¿ona zosta³a w patio, firma pomog³a

na na ok. 3035 tys. z³. Norgips przekaza³ Politechnice w formie darowizny
600 m2 p³yt kartongipsowych, które
znajd¹ zastosowanie w kolejnych remontach. Ta lista nie wyczerpuje wszystkich
darczyñców, którzy wiadcz¹ dla uczelni ró¿nego rodzaju drobniejsze przys³ugi. Jednym s³owem odczuwamy , ¿e jestemy wród przyjació³, którzy sk³onni s¹ nam iæ z pomoc¹.
 A zakup budynku dawnego Instalu, by³ równie korzystny?
 Wymieniaj¹c podmioty ¿yczliwe
rodowisku akademickiemu nie mo¿na
oczywicie pomin¹æ tak¿e ministerstwa.
To w³anie nasz resort odniós³ siê przychylnie do planu zakupu hotelu i zapewni³ rodki w formie dotacji celowej na
sp³atê naszych zobowi¹zañ. Hotel, którego aktualna nazwa to Sokrates przeznaczony zosta³ w czêci dla potrzeb
Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, w czêci prowadzony jest hotel, dodam na bardzo przyzwoitym poziomie, a tak¿e znajduje siê w nim dom
studenta o wysokim standardzie dla 90
osób. Tam rozpoczêlimy prace konserwacyjne, odwie¿aj¹ce. Czeka nas jesz-

nam przy naprawie schodów itd. Jeszcze dok³adnie nie sumowalimy wartoci pomocy ze strony OPBP Jedynka,
lecz z grubsza licz¹c jest to ok. kilkadziesi¹t tysiêcy z³.
Firma Lobbe bezp³atnie wykona³a dla
nas dywanik asfaltowy o powierzchni
ponad 300 m2 przy parkingu obok budynku g³ównego. Ca³oæ wyceniæ mo¿-

cze du¿o pracy, aby obiekt przyj¹³ wygl¹d na miarê naszych oczekiwañ.
 Niedawno uroczycie otwierano
akademik na ul. Struga, on tak¿e wymaga wiele pracy i licznych nak³adów
finansowych.
 Istotnie, choæ z tym obiektem sprawa przedstawia siê nieco odmiennie.
Otó¿, dziêki przychylnoci w³adz mia-

Wywiad z
wydalimy na ten cel 260 tys. z³. Ten
ogrom prac nie by³by mo¿liwy bez
ogromnego zaanga¿owania ludzi, z pani¹ kierownik osiedla akademickiego
W³adys³aw¹ wisulsk¹ na czele. Lecz
nie tylko. Ró¿nica miêdzy wygl¹dem
obiektu w dniu jego przejêcia i w chwili
zasiedlania uwiadomi³a mi ogromny
wk³ad pracy ludzi, pracowników naszej
Uczelni.
Aktualnie wy³aniany jest projektant,
którego zadaniem bêdzie opracowanie
koncepcji modernizacji obiektu pod
dwie funkcje: po pierwsze znaleæ musi
siê tam 13 mieszkañ dla nauczycieli zatrudnionych przez miasto, a w pozosta³ej czêci maj¹ byæ pokoje dla studentów. Jak s¹dzê, wiêkszoæ cian dzia³owych trzeba bêdzie wyburzyæ, wymie-

sta  co ju¿ wielokrotnie podkrelalimy
 uczelnia otrzyma³a w formie darowizny doæ zaniedbany, choæ wietnie usytuowany budynek dawnej bursy. Jest to
du¿y obiekt, po³o¿ony w centrum, blisko dworca kolejowego i autobusowego.
Jak wspomnia³em, by³ on mocno zaniedbany i przejmuj¹c go musielimy rozstrzygn¹æ dylemat. Albo poczekaæ jeszcze jaki czas, gromadziæ rodki, przeprowadziæ remont i dopiero potem go
zasiedliæ, albo wykonaæ elementarne
prace i oddaæ go do u¿ytku. Wybralimy drug¹ mo¿liwoæ z uwagi na dokuczliwy brak miejsc studenckich. W
ci¹gu dwóch miesiêcy wykonano podstawowe prace poprawiaj¹ce estetykê i
funkcjonalnoæ, a przede wszystkim
konserwacyjne roboty w ³azienkach, toaletach, instalacji gazowej itp. W tej
chwili mieszka tam 320 studentów, a my

niæ instalacje itp. aby w efekcie powsta³y dwuosobowe pokoje o doæ wysokim
standardzie. Zamierzamy ca³oæ przedsiêwziêcia realizowaæ etapami, tak aby
stale utrzymaæ czêciowe zasiedlenie.
Mam wiadomoæ, ¿e plany s¹ ambitne,
lecz z drugiej strony mamy szanse na
stworzenie piêknego, wietnie po³o¿onego akademika.
 Wróæmy do tematu inwestycji,
gdy¿ politechnika nie tylko remontuje
swoje obiekty, lecz powstaj¹ tak¿e i
nowe.
 W marcu br. wmurowalimy kamieñ wêgielny pod budowê hali laboratoryjnej przy ul. Katowickiej. Obecnie
koñczy siê I etap przedsiêwziêcia, w
grudniu powinien byæ gotowy stan surowy zamkniêty. Wydzia³ Budownictwa,

WIADOMOCI UCZELNIANE

2(89)

padziernik 2000

11

Wywiad z

któremu obiekt ma s³u¿yæ, z³o¿y³ stosowny wniosek w KBN o sfinansowanie
II etapu. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e zostanie przyjêty do realizacji i inwestycja
bêdzie kontynuowana. Nie jest to jednak problem ca³ej Uczelni, i jak s¹dzê
w³adze wydzia³u uporaj¹ siê z nim.
Inwestycj¹ rozpoczêt¹ jest budowa
tzw. £¹cznika, na terenie osiedla akademickiego. O tym przedsiêwziêciu, jego
przeznaczeniu i innych szczegó³ach rodowisko by³o ju¿ wielokrotnie informowane. Powiem tylko, ¿e poch³onê³a ona
ju¿ 5 mln z³ i choæ na razie tego nie
widaæ, wykonana zosta³a ju¿ ogromna
praca. Wykonano ca³¹ infrastrukturê

medialn¹, na ukoñczeniu jest nowa stacja
trafo. Efekty widoczne bêd¹ wiosn¹ przysz³ego roku. W³anie
skoñczy³a siê kontrola MEN realizacji tej
inwestycji. Ocena,
która znalaz³a siê w
protokole jest bardzo
pozytywna, nie zawiera w³aciwie ¿adnych
zastrze¿eñ. Bardzo
nas to cieszy, gdy¿
dobrze wró¿y przysz³orocznemu finansowaniu
budowy
przez resort. Docelowo wartoæ inwestycji
wyceniona zosta³a na
ok. 25 mln. z³, z czego na rok 2001  9
mln. Liczymy na to,
¿e ministerstwo nadal
zapewni rodki potrzebne na kontynuowanie robót, i za
dwa, trzy lata nowy
obiekt oddany zosta-

nie do u¿ytku.
 Co z budow¹ sali gimnastycznej
obok g³ównego budynku Politechniki?
 Realizacja budowy nowej sali gimnastycznej jest dobrym przyk³adem ilustruj¹cym nasze marzenia. Bardzo zale¿y nam, aby ta inwestycja mog³a siê 
najpierw rozpocz¹æ, a potem pomylnie
finalizowaæ. Przewiduje siê, ¿e poch³onie ona ok. 10 mln z³. Trwaj¹ rozmowy
z firm¹ z Wroc³awia, która zainteresowana jest wydzier¿awieniem placu obok
uczelni na dzia³alnoæ handlow¹. W zamian za korzyci materialne jakie politechnika uzyska³aby z wynajmu, kontrahent mia³by wybudowaæ nowoczesn¹

salê gimnastyczn¹ wraz z zapleczem.
Trwaj¹ negocjacje i mam nadziejê, ¿e
jeszcze w tym roku sprawa siê rozstrzygnie.
 A drugi kampus Politechniki przy
ul. Owiêcimskiej?
 Powiem tak, jestemy na etapie rozmów ze wszystkimi, od których zale¿eæ
bêdzie nieodp³atne przekazanie terenów
i obiektów Uczelni. Równoczenie zabiegamy o to, aby temat sta³ siê wa¿ny
tak¿e dla ca³ego regionu. Mamy potwierdzenie, ¿e samorz¹d przyj¹³ to zadanie do planu rozwoju regionalnego.
Sprzyja nam zarz¹d miasta, ministerstwo nie stawia przeszkód. Pomylna
realizacja tej idei potrwa zapewne lata i
jak zwykle zale¿eæ bêdzie w du¿ym
stopniu od zaanga¿owania ludzi i uto¿samienia siê z ide¹, podporz¹dkowaniu
jej swoich mo¿liwoci. Ca³e kierownictwo Uczelni pracuje we wspania³ej atmosferze, któr¹ okreli³bym jako ci¹g
twórczy. W takim klimacie wrêcz trudno nie pracowaæ. Zaanga¿owanie kolegium rektorskiego przenosi siê na ni¿sze szczeble, administracjê, pracowników technicznych. Dlatego z optymizmem mylê o realizacji poszczególnych, nierzadko bardzo trudnych zadañ.
Mam jednoczenie wiadomoæ, ¿e 
zw³aszcza s³u¿by techniczne  bywaj¹
przeci¹¿one, ten fakt znalaz³ nawet odzwierciedlenie we wspomnianym protokole, za ma³o ludzi zatrudnionych jest
do realizacji tak wielu zadañ, ale z drugiej strony wiadczy to o klimacie panuj¹cym na uczelni i to napawa g³êbokim optymizmem. Mam nadziejê, ¿e
gdy ponownie umówimy siê na rozmowê, wiele z wymienionych spraw bêdzie
ju¿ znacznie zaawansowanych, czego
sobie i ca³emu rodowisku Politechniki
serdecznie ¿yczê.
 Dziêkujê za rozmowê.

piewaj razem z nami
Chór akademicki Politechniki Opolskiej ponownie organizuje nabór chêtnych osób.
Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragn¹ wspólnie muzykowaæ, wykonywaæ muzykê oratoryjn¹ i wokaln¹. Zapraszamy na próby chóru, które odbywaj¹ siê w poniedzia³ki
i czwartki w auli Wydzia³u Budownictwa przy ul. Katowickiej 48 w godz. od 19.00 do 21.30.
Mile widziani s¹ mê¿czyni!!!
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem: 0601 941 830
Ewelina Konecka
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Z prac Senatu
Dziewi¹temu w kadencji 19992002 posiedzeniu Senatu PO, które
odby³o siê 27 wrzenia br. przewodniczy³ prorektor ds. nauki - prof.
Jerzy Skubis.
Na wstêpie prorektor zaproponowa³ uczczenie minut¹ ciszy zmar³ego prof. Rudolfa Komidra.
Rozpoczynaj¹c obrady prof. J.
SKUBIS przedstawi³ porz¹dek posiedzenia, do którego nie wniesiono
zastrze¿eñ:

1) Sprawy organizacyjne:
- informacja o wynikach wyborów dziekana na Wydziale Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji podanie proponowanych terminów posiedzeñ Senatu PO w r. a. 2000/2001,
2) Sprawy osobowe:
- wyra¿enie zgody na rozwi¹zanie, z dniem 30 wrzenia br. stosunku pracy z prof. dr hab. Stanis³awem Lembrychem,
- opinia w sprawie mianowania prof. dra hab. S. Lembrycha na
stanowisko profesora zwyczajnego w PO, z dniem 1 padziernika 2000 r. na czas do ukoñczenia 70 lat ¿ycia.
3) Sprawy dydaktyczne :
- informacja o wynikach rekrutacji na I rok studiów w PO w r.
a. 2000/2001,
- zmiany w planach studiów na kierunku wychowanie fizyczne,
- zaopiniowanie planów studiów na kierunku wychowanie techniczne (edukacja techniczno-informatyczna)
- zmiany w planach studiów na WEiA,
- zaopiniowanie planów studiów podyplomowych Techniki Internetowe WEiA,
- wytypowanie kandydata do stypendium im O. Matei.
4) Informacje o:
- inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w Uczelni,
- Mszy w. w intencji studentów i pracowników uczelni Opola,
- nagrodach rektora dla nauczycieli akademickich i dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi,
- przebiegu inwestycji i remontów w Uczelni,
- nowej strukturze organizacyjnej Osiedla Akademickiego i o
mo¿liwociach kwaterowania studentów PO,
- stypendiach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
- zaproszeniu cz³onków Senatu PO przez rektora Akademii
Medycznej we Wroc³awiu, w porozumieniu z przewodnicz¹cym Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola, na spotkanie z Prezydentem RP, które odbêdzie siê w dniu 6 X br. w
Uniwersytecie Wroc³awskim.
5) Komunikaty, zapytania i wolne wnioski.
6) Zatwierdzenie protoko³u z posiedzenia Senatu PO w maju i w
czerwcu br.
Realizuj¹c powy¿szy porz¹dek obrad prorektor ds. nauki:
· powiadomi³ Senat, ¿e na stanowisko dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji zosta³a wybrana, w dniu 25 wrzenia przez Radê Wydzia³u dr Agata Zagórowska. W imieniu Senatu PO pogratulowa³ Pani Dziekan,
· poda³ proponowane terminy posiedzeñ Senatu PO w roku akademickim 2000/2001:- 15 XI, 13 XII, 2001r.  24 I, 14 III, 16 V,
20 VI, 26 IX,
· poinformowa³ Senat, ¿e dr Danuta Kowalczyk z WWFiF pomylnie obroni³a dysertacjê doktora habilitowanego,
· wrêczy³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w
PO na czas nieokrelony: dr hab. Stefanii Grzeszczyk, prof. PO
(WB) i dr hab. Ludmile Sadownikowej, prof. PO (WWFiF), a

·

·
·
·

·
·
·

na czas okrelony  dr. hab. Maksymilianowi Gajkowi (IMFiCh).
Ponadto prorektor ds. nauki poinformowa³ o:
inauguracji roku akademickiego 2000/2001 w naszej Uczelni i
zaprosi³ Senat Politechniki Opolskiej na tê uroczystoæ w dniu 4
padziernika br. o godz. 10.00 do auli im. prof. Oswalda Matei
na Wydziale Budownictwa,
zaproszeniu Senatu przez ksiêdza biskupa Alfonsa Nossola na
Mszê w. w intencji studentów i pracowników uczelni Opola,
organizacji roku akademickiego 2000/2001 w naszej Uczelni,
przyznanych nagrodach rektorskich w roku 2000 dla nauczycieli
akademickich oraz dla osób nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi,
zmianach w strukturze organizacyjnej Osiedla Akademickiego
oraz o mo¿liwociach kwaterowania studentów w PO,
stypendiach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na nowy rok akademicki,
zaproszeniu cz³onków Senatu PO przez rektora Akademii Medycznej we Wroc³awiu, w porozumieniu z przewodnicz¹cym Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola, na spotkanie z Prezydentem RP, które odbêdzie siê w dniu 6 X br. w Uniwersytecie
Wroc³awskim.

Natomiast prorektor ds. studenckich 
· poinformowa³ Senat, ¿e minister edukacji narodowej, w dniu 7
lipca br., zatwierdzi³ Regulamin Studiów w PO oraz zapewni³, ¿e
w najbli¿szym czasie wszystkie jednostki organizacyjne otrzymaj¹ odpowiedni¹ liczbê drukuj¹cych siê (500 szt.) egzemplarzy.
Poprosi³ spo³ecznoæ akademick¹ o zapoznanie siê z nowym regulaminem, który obowi¹zuje od nowego roku akademickiego,
· poinformowa³ Senat, ¿e minister edukacji narodowej przyzna³ w
r. a. 2000/2001 dwa stypendia:
- studentowi V roku studiów dziennych magisterskich, kierunku
elektrotechnika - Mariuszowi Jagielle,
- studentce V roku studiów dziennych magisterskich, kierunku
zarz¹dzanie i marketing - Justynie Zygmunt.
Wynikiem obrad Senatu PO w dniu 27 wrzenia br. by³y przyjête
uchwa³y:
Senat Politechniki Opolskiej:
· Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r.o szkolnictwie wy¿szym, wyrazi³ zgodê na rozwi¹zanie z dniem 30 wrzenia 2000 r. stosunku pracy z prof. dr. hab. Stanis³awem Lembrychem (WWFiF) oraz pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana
WWFiF o powo³anie go na stanowisko profesora zwyczajnego w
PO, z dniem 1 padziernika 2000 r. na czas do ukoñczenia 70 lat
¿ycia.
· Pozytywnie zaopiniowa³ uchwalone przez Radê WWFiF zmiany
w planach studiów na kierunku wychowanie fizyczne tj.: w r. a.
2000/2001 przeniesienie przedmiotu lekkoatletyka z I na II rok
studiów.
· Pozytywnie zaopiniowa³ plany studiów dla kierunku wychowanie
techniczne (edukacja techniczno-informatyczna) - (od roku akademickiego 2000/2001):
- studia dzienne magisterskie, specjalnoæ:

a) informatyczne systemy zarz¹dzania,
b) administrowanie (zarz¹dzanie) energi¹ elektryczn¹,
- studia zaoczne uzupe³niaj¹ce magisterskie.
· Pozytywnie zaopiniowa³ uchwalone przez Radê WEiA
zmiany, od roku akademickiego 2000/2001, w planach studiów zaocznych uzupe³niaj¹cych magisterskich, dla kierunku elektrotechnika, dla specjalnoci systemy telekomunikacyjne - tj.:
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Z kalendarza Rektorów

Z KALENDARZA
REKTORÓW
n Rektor, prof. Piotr Wach zadeklarowa³ 6 wrzenia br. swoje przyst¹pienie
do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
pod nazw¹ Dajmy dzieciom równe
szanse  Ustawy o Fundacji Edukacji
Narodowej.
n Prorektor ds. studenckich, prof.
Grzegorz Gasiak uczestniczy³ w posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich, której tematem by³o
m.in. omówienie siatek i programów
studiów dziennych i magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych. Komisja obradowa³a 26 wrzenia br.

n 28.09.2000 r. w celu omówienia
wspó³pracy pomiêdzy Politechnik¹
Opolsk¹ a University of Highland & Islands (Szkocja) rektor zaprosi³ do Opola Davida Buchanana, przedstawiciela
tej Uczelni.
n 29.09.2000 r. prof. P. Wach wzi¹³
udzia³ w obchodach 50-lecia Zespo³u
Szkó³ Elektrycznych im. T. Kociuszki
w Opolu.
n W dniach 30 wrzenia i 1 padziernika br. rektor uczestniczy³ w uroczystociach zwi¹zanych z Jubileuszem
600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej, a tak¿e w kolejnej sesji
KRASP, która odby³a siê w Krakowie.
n Na zaproszenie rektora Politechniki
Czêstochowskiej prof. Janusza Szopy
prorektor ds. studenckich Grzegorz Gasiak uczestniczy³, reprezentuj¹c Politechnikê Opolsk¹ w uroczystej inaugu-

a) przeniesienie z sem. III na sem. II
przedmiotu teoria sygna³ów (16 W
i 8 Æw),

b) przeniesienie z sem. II na sem. III
przedmiotu radiokomunikacja (24 W),
c) przeniesienie z sem III na sem IV
przedmiotu radiokomunikacja (8 P).
· Pozytywnie zaopiniowa³ uchwalone przez
Radê WEiA (od roku akademickiego
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racji roku akademickiego, która odby³a
siê 2.10. br.
n Tak¿e 2 padziernika br. rektorzy
wszystkich wy¿szych uczelni w Opolu
wraz z prorektorami i cz³onkami senatów oraz pracownicy opolskich uczelni
uczestniczyli w uroczystej mszy w. inauguruj¹cej nowy rok akademicki odprawionej w intencji pracowników i studentów uczelni Opola. Msza w. odby³a
siê w nowym kociele akademicko-seminaryjnym w Opolu przy ul. Drzyma³y 1a, a koncelebrê sprawowali ks. biskup Gerard Kusz, ks. arcybiskup Alfons Nossol w asycie licznych ksiê¿y.

n Rektor wraz z: przedstawicielem University of Highland & Islands (Szkocja),
goszcz¹cym w Politechnice Opolskiej 
Davidem Buchananem, dziekanem Wydzia³u Budownictwa  prof. Tadeuszem
Chmielewskim, dr. Jerzym Denkiewiczem z WB i koordynatorem programu
Socrates-Erasmus  mgr. Januszem Fijakiem, wzi¹³ udzia³ w telekonferencji.
Stronê szkock¹ reprezentowa³y w³adze
uniwersytetu UHI oraz przedstawiciele
Inverness College. Podczas pó³godzinnej telekonferencji rozmawiano m.in. na
tematy wspó³pracy, uczestnictwa obu
uczelni w programach europejskich i
cilejszych kontaktach naukowych.
n W zwi¹zku z uroczystymi obchodami jubileuszowymi rektor Piotr Wach
zosta³ odznaczony Medalem 50-lecia
Akademii Medycznej we Wroc³awiu, a
tak¿e uczestniczy³ w centralnej inauguracji roku akademickiego akademii medycznych.

n Nazajutrz, rektor wraz z prorektorami: prof. Jerzym Skubisem, prof.
Grzegorzem Gasiakiem i dr. Zygmuntem Kasperskim uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego 2000/2001
w Uniwersytecie Opolskim, a tak¿e w
spotkaniu z prof. Bronis³awem Geremkiem, który wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny.

n Rektor by³ gociem Politechniki l¹skiej w inauguracji roku akademickiego, co mia³o miejsce 9 padziernika
2000 r.

n JMRektor przewodniczy³ 4 padziernika uroczystoci inauguruj¹cej nowy
rok akademicki w Politechnice Opolskiej.

n 24 padziernika br. w sali senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê spotkanie z przedstawicielami nauki i praktykami innowatorami ze sfery gospodarki. Na zaproszenie prorektora ds. nauki
prof. J. Skubisa z referatem wyst¹pi³ wicedyrektor Departamentu Studiów i Polityki Naukowej KBN mgr in¿. Tadeusz
Zarêba. Temat referatu to Za³o¿enia polityki naukowej i innowacyjnej

n Na zaproszenie wicemarsza³ka województwa opolskiego  Andrzeja Rybarczyka, wzi¹³ udzia³ w dyskusji nad
Programem rozwoju województwa, pod
k¹tem dostosowania naszego regionu do
struktur unijnych. Spotkanie mia³o miejsce 5 bm.

2000/2001) nowe plany studiów studiów
podyplomowych: techniki internetowe.
· Wytypowa³ Rafa³a Stanis³awskiego, studenta V roku elektrotechniki Wydzia³u
Elektrotechniki i Automatyki  do stypendium naukowego im. prof. Oswalda
Matei ufundowanego w roku akademickim
2000/2001 przez Towarzystwo Przyjació³
Politechniki Opolskiej.

n 16 padziernika 2000 r. prorektor ds.
nauki prof. Jerzy Skubis reprezentowa³
uczelniê w uroczystoci rozpoczynaj¹cej rok akademicki w Wy¿szej Szkole
Zarz¹dzania i Administracji w Opolu.

E. Czaja U. Mazur E. Przystajko

· Wyrazi³ zgodê na przyjêcie terenu i wybranych obiektów APC  METALCHEM
S.A. z przeznaczeniem ich na cele dydaktyczne i badawcze dla Politechniki Opolskiej.
· Zatwierdzi³ protoko³y z posiedzeñ Senatu
PO w dniach: 17 maja 2000 r. i 21 czerwca 2000 r.
Urszula Mazur, sekretarz rektora

Z ¿ycia Uczelni

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich
Pocz¹tek roku akademickiego jest
tak¿e okazj¹ do wyró¿nienia niektórych
pracowników nagrod¹ JMRektora. Nagrody przyznawane s¹ dla dwóch grup
pracowników; dla nauczycieli akademickich oraz pracowników nie bêd¹cych
nauczycielami akademickimi. Nagroda
rektora przyznawana jest w dwóch stopniach indywidualnie i zespo³owo.
Komisja ds. nagród pracuj¹ca pod
przewodnictwem prorektora ds. nauki,
prof. Jerzego Skubisa wy³oni³a sporód
zg³oszonych propozycji do nagrody.
JMRektora w roku 2000, za osi¹gniêcia
naukowe, dydaktyczne, w zakresie
kszta³cenia i rozwoju kadry naukowej
oraz za aktywnoæ zawodow¹ i osi¹gniêcia organizacyjne. nastêpuj¹cych nauczycieli akademickich:
• dr in¿. Henryk Achtelik nagrodê indywidualn¹ II stopnia za skonstruowanie i wdro¿enie do procesu dydaktycznego oraz badañ naukowych energooszczêdnych maszyn do testów zmêczeniowych.
• prof. dr hab. in¿. Janusz Boss nagrodê indywidualn¹ I stopnia za dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹, organizacyjn¹ oraz w zakresie rozwoju kadry naukowej.
• prof. dr hab. in¿. Tadeusz Chmielewski nagrodê indywidualn¹ II stopnia
za dzia³alnoæ naukow¹ oraz kszta³cenie i rozwój kadry naukowej, szczególnie za publikacje z zakresu mechaniki budowli.
• dr hab. in¿. Grzegorz Gasiak, prof.
PO nagrodê indywidualn¹ II stopnia
za osi¹gniêcia dydaktyczne, naukowe
oraz w zakresie rozwoju kadry naukowej.
• prof. dr hab. in¿. Wit Grzesik nagrodê indywidualn¹ I stopnia za uzyskanie tytu³u naukowego profesora nauk
technicznych.
• dr hab. in¿. Stefania Grzeszczyk
prof. PO nagrodê indywidualn¹ I
stopnia za osi¹gniêcia w dziedzinie
naukowo -badawczej, kszta³cenia kadry naukowej oraz aktywnoæ zawodow¹ i organizacyjn¹ w latach 1996
1999.
• prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Kabza
nagrodê indywidualn¹ I stopnia za
osi¹gniêcia naukowe, organizacyjne i
dydaktyczne.

• dr hab. in¿. Józef Kêdzia, prof. PO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

nagrodê indywidualn¹ II stopnia za
osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne
oraz w zakresie rozwoju kadry naukowej, a tak¿e za aktywnoæ zawodow¹
i dzia³alnoæ organizacyjn¹.
dr hab. Rudolf Komider, prof. PO
nagrodê indywidualn¹ I stopnia za ca³okszta³t dzia³alnoci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
dr hab. in¿. Krzysztof Latawiec prof.
PO nagrodê indywidualn¹ I stopnia za
uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie
automatyki i robotyki.
dr in¿. Marcin Lorenc nagrodê indywidualn¹ II stopnia za osi¹gniêcia
naukowe w kategorii m³odych pracowników nauki w dziedzinie techniki wysokich napiêæ.
prof. dr hab. in¿. Ewald
Macha nagrodê indywidualn¹ II stopnia za osi¹gniêcia naukowe w dziedzinie
badañ nad wieloosiowym
zmêczeniem materia³ów.
dr Ryszard Mi¹¿ek nagrodê indywidualn¹ II stopnia
za osi¹gniêcia naukowe,
aktywnoæ zawodow¹ i
dzia³alnoæ organizacyjn¹
w szczególnoci za publikacje dotycz¹ce badañ
dziejów jednostek terytorialnych.
dr in¿. Andrzej Nowak nagrodê indywidualn¹ II stopnia za osi¹gniêcia
naukowe w dziedzinie spawalnictwa,
w tym cykl publikacji na temat elektrod wolframowych oraz za dzia³alnoæ organizacyjn¹.
dr hab. Marian Partyka prof. PO nagrodê indywidualn¹ II stopnia za osi¹gniêcia naukowe, szczególnie publikacje na temat logiki wielowartociowych procesów decyzyjnych dla metrologii projektowania i zarz¹dzania.
dr hab. Ludmi³a Sadownikowa prof.
PO nagrodê indywidualn¹ I stopnia za
uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk psychologicznych
dr in¿. Norbert Szmolke nagrodê indywidualn¹ II stopnia za osi¹gniêcia
naukowe, w tym: pracê doktorsk¹,
cykl publikacji z dziedziny hydrodynamiki z³ó¿ fluidalnych oraz dzia³al-
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•

•

•

noæ dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ w
latach 19961999.
mgr in¿. Rafa³ Wróbel nagrodê indywidualn¹ II stopnia za osi¹gniêcia
naukowe w kategorii m³odych pracowników nauki
dr hab. in¿. Jerzy Wyrwa³, prof. PO
nagrodê indywidualn¹ I stopnia za
osi¹gniêcia naukowe, kszta³cenie i
rozwój kadry naukowej, dzia³alnoæ
zawodow¹ oraz organizacyjn¹.
dr Franciszek Gajda - dr in¿. Karol
Grandek nagrodê zespo³ow¹ I stopnia (50% + 50%) za dzia³alnoæ dydaktyczn¹, w tym za opracowanie
koncepcji, wdro¿enie i nadzór nad
dwujêzycznym systemem studiów na
kierunku Informatyka na Wydziale
Elektrotechniki i Automatyki.

• prof. dr hab. Oleksandr Hachke-

•

•

vych, dr Zygmunt Kasperski nagrodê zespo³ow¹ I stopnia (60% +
40%)za dzia³alnoæ naukow¹, w tym
monografiê pt. Modele i metody
matematyczne w zagadnieniach brzegowych termomechaniki cia³ przewodz¹cych oraz publikacje z zakresu
wybranych nieklasycznych zagadnieñ
brzegowych fizyki matematycznej.
dr in¿. Ma³gorzata Kaliczyñska, dr
hab. in¿. Ryszard Rojek, prof. PO
nagrodê zespo³ow¹ I stopnia (50% +
50%) za organizacjê XIII Krajowej
Konferencji Automatyki - KKA 99 w
Opolu w dniach 2124 wrzenia
1999 r.
dr Józef Wojnar, mgr Pawe³ Czerepok - nagrodê zespo³ow¹ I stopnia
(50% + 50%) za ca³okszta³t pracy dydaktyczno-organizacyjno-sportowej.
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EKOIN¯YNIEROWIE W KRAINIE WILKA
Bieszczady to pasmo górskie w po³udniowo-wschodniej Polsce.
Jest to jedyny w granicach naszego kraju obszar Karpat Wschodnich, o którym bieszczadnicy mówi¹, ¿e to kraina wilka i rysia.
Góry maj¹ budowê fa³dow¹, zbudowane s¹ ze ska³ fliszowych, a
wypiêtrzy³y siê w trzeciorzêdzie, w czasie orogenezy alpejskiej, a
potem sfa³dowa³y.
Bieszczady s¹ pasmem wyj¹tkowym. Na skutek tragicznych wydarzeñ historycznych w latach 1945-47 góry te bêd¹ce dot¹d we w³adaniu £emków, Bojków oraz Dolinian, zupe³nie opustosza³y, a niepodzieln¹ w³adzê objê³a tu natura. Jest to chyba jedyny tak du¿y
obszar, gdzie przyrodzie udaje siê powróciæ do pierwotnej formy.
Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest zamieszkiwany
przez licznie wystêpuj¹c¹ zwierzynê dawnej puszczy bieszczadzkiej:
niedwiedzie, wilki, rysie, ¿biki, ¿ubry, jelenie, gado¿ery, jastrzêbie, or³y. Nie ma takiego drugiego miejsca, gdzie cz³owiek mo¿e
byæ tak blisko natury i w tak wyrany sposób obserwowaæ naturaln¹
równowagê przyrody.
Pasmo górskie zadziwia nie tylko pod wzglêdem ekologicznym,
ale równie¿ jako fenomen kulturowo-socjologiczny. Po wojnie, po
akcji Wis³a w niemal zupe³nie wyludnione góry ponownie zaczêli
ci¹gaæ przeró¿ni ludzie, nie brakowa³o wród nich oryginalnych i
ciekawych osobowoci, uciekinierów od wszechobecnej cywilizacji.
To w³anie oni stworzyli legendê i niezapomniany koloryt gór i natury Bieszczad. W³anie dlatego Klub EKO-IN¯YNIERA postanowi³ poznaæ i zobaczyæ ten fenomen.
Najlepsz¹ metod¹ poznania tak oryginalnego skrawka Polski by³o
urz¹dzenie tam obozu naukowego. Wziê³o w nim udzia³ 12 dzielnych ekoin¿ynierów pod kierunkiem pani dr Krystyny S³odczyk.
Wyjazd zaplanowalimy na wieczór 29 czerwca. Jednak ju¿ w Opolu
zaczê³y siê przygody, bo jak siê okaza³o w tym samym czasie kolejarze zaplanowali strajk. Na szczêcie poza strachem prawie ¿adnych
konsekwencji nie by³o. W dwóch niezale¿nych grupach dotarlimy
do stacji w Zagórzu, a nastêpnie udalimy siê do celu, czyli Wetliny
i Zajazdu pod po³onin¹. Tu¿ po zakwaterowaniu udalimy siê wszyscy w góry, na pocz¹tek wybralimy doæ ³agodny Jawornik (1022 m
n.p.m.) Po powrocie poszlimy do kultowej dla bieszczadzkich turystów Bazy ludzi z mg³y. Takiego pysznego piwa z sokiem nie ma
nigdzie na wiecie, ale warunek... trzeba byæ po górskim marszu.
Tak zakoñczy³ siê pierwszy dzieñ. Ka¿dy nastêpny wygl¹da³ podobnie, zaczyna³ siê od nieznanego, a koñczy³ wype³niony emocjami i
przygodami.
Co rano po niadaniu wychodzilimy w góry, a trzeba przyznaæ, ¿e
trzeba siê nieraz wiele natrudziæ, aby je zdobyæ. Prawie ka¿de podejcie koñczy siê wewnêtrzn¹ walk¹, ale po wejciu na szczyt bardzo
szybko zapomina siê o zmêczeniu i znikaj¹ w¹tpliwoci, czy trud by³
wspó³mierny z widokiem jaki siê stamt¹d roztacza. Wszêdzie doko³a
rozpociera siê morze traw faluj¹cych na wietrze, a dalej ju¿ tyko zielone góry, gdzieniegdzie unosi siê szary dym ponad lasem (w Bieszczadach produkuje siê du¿e iloci wêgla drzewnego).
Zwykle jest to dopiero po³owa drogi, do przejcia pozostaje ca³a
po³onina i zejcie w dó³ równie ciê¿kie i k³opotliwe jak wejcie.
Jeli w miêdzyczasie trochê popada³o, to na dole mo¿na znaleæ siê
szybciej ni¿ siê to planowa³o.
Tak w³anie zdobylimy Po³oninê Wetliñsk¹, gdzie na zmaltretowanych przez wicher ekoin¿ynierów czeka³a gor¹ca herbata. Herbata tym
smakowitsza, bo podana przez samego Lutka Piñczuka, legendê Bieszczad w prowadzonym przez niego schronisku Chatka Puchatka. Pamiêtacie piosenkê Mam domek na Po³oninie i dziewczê w sukni niebieskiej...- to w³anie on jest tym bieszczadzkim kowbojem.
Zdobylimy te¿ Ma³¹ i Wielk¹ Rawkê oraz Po³oninê Caryñsk¹,
ale nigdzie nas tak nie przewia³o jak na szczycie Smereka. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wicher wt³acza³ nam oddech z powrotem do p³uc, a
my mielimy wra¿enie, ¿e wiatr zepchnie nas do Kalnicy.
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Natomiast na trasie od Jaworzca przez Kiczerê i Falow¹ czeka³y nas
takie niespodzianki jak forsowanie lodowatej wody rzeki Wetliny, a
potem zupe³nie zaroniêtego szlaku, po którym wêdrowali jedynie chyba tacy jak my zapaleñcy. Ogl¹dalimy te¿ lene muzea techniki w
postaci porzuconych onegdaj maszyn do zrywki drewna, które kto
zostawi³ kiedy w lesie, a one poros³y m³odymi drzewami...
Pe³en emocji, ze wzglêdu na walory widokowe by³ szlak z Wo³osotego na, Rozsypaniec, Krzemieñ, Halicz, Tarnicê i Szeroki Wierch.
W Bieszczadach moglimy podziwiaæ w wielu miejscach du¿e enklawy pierwotnej puszczy karpackiej. Pomimo prowadzonej tu od
pocz¹tku XX wieku masowej wycinki lasów przetrwa³y w wielu miejscach ogromne ponadstuletnie jod³y i buki przekraczaj¹ce 40 m wysokoci i nie mniej dorodne jawory. Obserwowalimy zjawisko sukcesji wtórnej, czyli zasiedlenie terenów dawnej dzia³alnoci cz³owieka. Proces ten nast¹pi³ w wyniku wyludnienia i zaniku gospodarowania na wiêkszoci obszaru, bêd¹cego teraz Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Ju¿ od ponad piêædziesiêciu lat przyroda cierpliwie i wytrwale odbiera to, co przez wieki wydziera³ jej cz³owiek.
Obecnie w Bieszczadach jest wiele miejscowoci, o których istnieniu wie siê tylko dlatego, ¿e s¹ jeszcze zapisane na niektórych mapach. Niesamowite wra¿enie robi¹ urywaj¹ce siê w lesie cie¿ki,
albo ni st¹d ni zow¹d fragmenty dróg bitych w sercu lasu, zdzicza³e
sady i zarastaj¹ce fragmenty fundamentów.
G³ównym celem powo³ania Bieszczadzkiego Parku Narodowego
by³a ochrona procesów i zasobów przyrodniczych, prowadzenie badañ naukowych oraz udostêpnianie parku do edukacji ekologicznej.
Tote¿ po parku chodzilimy jak po wielkim muzeum przyrody.

Uczestnicy obozu ze swoj¹ gospodyni¹ w Zajedzie pod
po³onin¹
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Poznawalimy rolinnoæ maj¹c¹ specyficzne dla krajobrazu cechy wschodniokarpackie. Na szlakach wiod¹cych od Wo³osatego
moglimy przeanalizowaæ charakterystyczny dla Bieszczad uk³ad piêter klimatyczno-rolinnych. Pierwszym piêtrem jest kraina dolin,
gdzie wczeniej funkcjonowa³y charakterystyczne bieszczadzkie wsie.
Z Wo³osatego, wsi przedwojennej o ponad 200 numerach zosta³y
teraz tylko cztery domy. Ale funkcjonuje te¿ zachowawcza hodowla
konika huculskiego, gatunku bardzo dobrze znosz¹cego niedogodnoci klimatyczne Bieszczad. Hucu³ki wypasaj¹ siê na zboczach Tarnicy, a potem wracaj¹ do domu w Wo³osatem.
W okolicy opuszczonych wiosek dominuj¹ teraz pasma zadrzewieñ, terasy po dawnych polach i ³¹kach, grupy owocowych drzew.
Dewastacji tej krainy dokonywa³o przedsiêbiorstwo Iglopol, g³ównie poprzez meliorowanie ³¹k, co doprowadzi³o do ich degradacji.
Utrzymanie krainy dolin wymaga specjalnych zabiegów ochrony
czynnej. W dolinach zachowa³y siê ju¿ prawie nie spotykane torfowiska wysokie, kolejny ewenement przyrodniczy.
Kolejnym piêtrem jest regiel dolny, obszar od krainy dolin do
górnej granicy lasu, czyli do 1200 m n.p.m. Dominuje tu obszar
buczyny karpackiej. Zespó³ ten zró¿nicowany jest na kilka podzespo³ów: typowy, z turzyc¹ i trawami , ale tak¿e z mêczennic¹ trwa³¹
i czosnkiem niedwiedzim. Tam gdzie dawniej prowadzono wypas
byd³a i drzewka by³y nara¿one na obgryzanie, teraz wykszta³ci³ siê
zespó³ buczyny krzywulcowej. Cz³owiek pozyskiwa³ pastwiska metod¹ wypalania lasu. Tak uzyskane ³¹ki ródlene nazywano carynkami. Niektóre z carynek zachowa³y siê dziêki wypasaj¹cym je dzikim zwierzêtom, przede wszystkim dziêki jeleniom i ¿ubrom.
Bardzo ciekawe jest porównanie uk³adu dzisiejszych carynek z
planami katastralnymi z 1852 roku. Wzd³u¿ potoków, na glebach
aluwialnych wystêpuje olszynka karpacka. Niewiele jest p³atów boru
wierkowo-jod³owego.
Osobliwoci¹ Bieszczad s¹ po³oniny, zajmuj¹ce piêtro halne, ³¹ki
górskie zarastaj¹ce kêpami drzew i krzewów. Dominuj¹ tutaj traworola, zio³orola, borówczyska, i murawy alpejskie. Z krzewów
wystêpuje olcha zielona i wysokogórska odmiana jarzêbiny.
Próbowalimy te¿ poznaæ faunê bieszczadzk¹, w wiêkszoci, niestety obecn¹ w formie eksponatów muzeum przyrodniczego BPN w
Ustrzykach Dolnych. Spotkalimy kilku przedstawicieli gatunków
takich jak: kumak górski, jaszczurka ¿yworódka, traszkê górsk¹ i
wa¿kê ¿agnicê i wiele innych ciekawych zwierz¹t. Nie natknêlimy
siê wprawdzie na niedwiedzia, ale wystarczy³ nam widok ladów
jego bytowania na terenie starej drewnianej cerkwi. Poodrywane deski w cianach zaniepokoi³y mieszkañców, którzy zg³osili na policji
próbê w³amania. Na szczêcie jak siê potem okaza³o, sprawc¹ ca³ego zamieszania by³ ¿¹dny miodu misio.
Natomiast samo muzeum jest smutne i rozpaczliwie niezadbane.
G³ówne eksponaty to odlew nosoro¿ca w Straduni ( ten sam w ca³ej
Polsce) wypchany ¿ubr z rodzin¹, wilcza, dziwnie pokrzywiona
wataha, strasznie ju¿ suche motyle i niedwied zastrzelony przez
premiera Jaroszewicza. Lepiej ju¿ wybierzcie siê na któr¹ z przyrodniczych cie¿ek parku. Choæby tê, która prowadzi z Ustrzyk
Górnych do Wo³osatego. W Ustrzykach Górnych poznacie atmosferê pogranicza, popiewaæ mo¿na z tubylcami w knajpce Keremenos, a gdy wyruszycie na spacerowy szlak bêdziecie mogli przeledziæ tworzenie siê kolejnych zespo³ów rolinnych, od ³êgu wierzbowo-olchowego do olszynki, poznaæ roliny ³¹ki, trzcinowiska i siedlisko ¿miji zygzakowatej (uwaga!) oraz roliny i zwierzêta torfowiska wysokiego.
Interesowa³ nas tak¿e sposób w jaki chroniony jest ten cenny obszar i jakie korzyci czerpi¹ z niego tamtejsi mieszkañcy.
Bieszczadzki Park Narodowy obejmuje 28 tys. ha, jest drugim co
do wielkoci parkiem narodowym w Polsce i ci¹gle siê rozwija. W
1992 roku pod egid¹ UNESCO utworzono tu pierwszy w Europie
rezerwat biosfery. Jego powierzchnia na terenie trzech pañstw to
164 tys. ha, z tego na Polskê przypada 108 tys ha. Jednak samo
powo³anie rezerwatu nie chroni obszaru. Du¿ym zagro¿eniem dla

najcenniejszych fragmentów Bieszczad s¹ turyci. Spora ich liczba
przewijaj¹ca siê przez góry pozostawiaj¹c liczne lady niekorzystnych oddzia³ywañ. Szczególnie dobitnie widaæ to np. na prze³êczy
miêdzy Szerokim Wierchem a Tarnic¹. Mówi¹c krótko: Bieszczady
s¹ zamiecane i rozdeptywane. Turyci czêsto schodz¹ z wytyczonych szlaków, zadeptuj¹ cenne stanowiska unikatowych roli i zwierz¹t, g³ównie bezkrêgowców. Rozdeptywanie przyspiesza erozjê,
zwietrzelina jest bowiem wyp³ukiwana przez wodê opadow¹ i wywiewana przez silne wiatry (deflacja).Problem jest tym wiêkszy, ¿e
niemal na ca³ej d³ugoci Bieszczad Wysokich (najbardziej uczêszczany fragment gór) szlaki widokowe usytuowane s¹ tu¿ przy najcenniejszych stanowiskach przyrodniczych.
Od kilku lat w parku prowadzony jest monitoring g³êbokoci i
szerokoci cie¿ek turystycznych oraz mierzy siê strefy rozdeptania
na kopu³ach szczytowych.
Efektem naturalnej erozji skalnej jest w Bieszczadach wystêpowanie grechotów, rozsypañców i gorgan. Jest to rodzaj rumowisk
skalnych, szczególnie dobrze widocznych pod Tarnic¹, na której
mo¿na spotkaæ te¿ wêdruj¹ce kamienie.
Do innego typu zagro¿eñ nale¿¹ koncepcje budowy w otulinie
parku du¿ych stacji narciarskich lub zapor betonowych w górnym
biegu górskich potoków.
Osobnym, ale równie ciekawym zagadnieniem jest historia tego
regionu i ludzi tam mieszkaj¹cych. Je¿d¿¹c tras¹ ma³ej i du¿ej pêtli
bieszczadzkiej mielimy okazjê zwiedziæ nieliczne ju¿ pozosta³oci
po czasach wietnoci tych terenów. Nasz kierowca, lokalny patriota, pan Roman Bieniek opisa³ nam jak naprawdê trudne by³y stosunki miêdzy Polakami a ludnoci¹ ukraiñsk¹ i w jakich warunkach
przysz³o ¿yæ ludnoci przesiedleñczej.
Bylimy w miejscu zamachu na wiceministra obrony narodowej
gen. Karola wierczewskiego. Dzi stoi tam podniszczony pomnik,
jak dowiedzielimy siê, kilkakrotnie ju¿ planowano jego rozbiórkê.
Nasz przewodnik opowiedzia³ nam w najdrobniejszych szczegó³ach
przebieg zamachu.
Ogl¹dalimy stare koció³ki i drewniane cerkwie, czêsto jedyne
dowody istnienia tam jakichkolwiek miejscowoci oraz odbudowane
przez ludzi oddanych Bieszczadom cerkwie w £opience i redniej
Wsi. By³a to bardzo cenna i niezapomniana lekcja historii.
Od niedawna ponownie czynny jest fragment starej kolejki w¹skotorowej, która kiedy swym zasiêgiem dociera³a do najdalszych
zak¹tków Bieszczad. Budowê kolejki rozpoczêto w XIX w., a budowniczych sprowadzono a¿ z W³och. W 1964 r. budowa zosta³a
zakoñczona i bieszczadzki Orient-Ekspres sun¹³ posapuj¹c i pogwizduj¹c na trasie 74 km.
Nie moglimy odmówiæ sobie przyjemnoci przejechania siê
ciuchci¹ z Majdanu do Przys³upa, by potem skosztowaæ pstr¹gów z
tamtejszej hodowli i podziwiaæ cuda rzeby w drewnie w miejscowej
stodole - galerii o nazwie Fantasmagoria.
Kiedy na opolskim festiwalu wiêci³a triumfy piosenka Deszcz
w Cisnej. Sprawdzilimy, w Cisnej rzeczywicie pada tylko 355 dni
w roku, natomiast sama Cisna to bardzo ciekawa miejscowoæ, w
której odtworzono szaniec, za którym garstka milicjantów obroni³a
siê przed atakiem kilkakrotnie liczniejszych si³ UPA. Przy drodze
do Baligrodu moglimy obejrzeæ chy¿e , czyli chaty, w których mieszkali Bojkowie. Miejscem bardzo przyjemnym i nasyconym miejscow¹ atmosfer¹ jest bar Siekierezada, obwieszony obrazami i rzebami bieszczadzkich twórców, z gronie wbit¹ siekier¹ w stó³.
Bylimy te¿ na Bieszczadzkich Krupówkach w Polañczyku nad
zalewem Soliñskim. Tu ujrzelimy zupe³nie inny wizerunek tych gór.
G³adkie asfaltowe drogi, po których je¿d¿¹ drogie i eleganckie wozy,
a turyci nawet na chwilê nie rozstaj¹ siê ze swoimi komórkami,
wzrok syc¹c bezkresem wody zalewu. Nie moglimy uwierzyæ, ¿e
s¹ to te same Bieszczady, zupe³nie nie przypomina³o to krainy zapomnianej przez Boga, po której grasuj¹ wilki. Czasami mo¿na by³o
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Wieci z wydzia³ów

Wydzia³ Budownictwa
XLVI Konferencja Naukowa w Krynicy
W dniach 1722 wrzenia odby³a siê w Krynicy XLVI
Konferencja Naukowa Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej
PAN i Komitetu Nauki PZITB na temat Problemy naukowo
badawcze budownictwa. Tradycyjnie oprócz tematyki ogólnej dyskutowane by³y referaty objête tematyk¹ problemow¹
(Infrastruktura in¿ynieryjna miast). W konferencji wziê³o
udzia³ blisko szeæset osób, a w ród nich: profesorowie Tadeusz Chmielewski, Roman Jankowiak, Zbigniew Mañko,
Wojciech Skowroñski, Zbigniew Zembaty oraz adiunkci Jan
Centkowski, Jan Mizera, Henryk Nowak, Les³aw Tarczyñski i asystenci Beata Stankiewicz, Przemys³aw Jakiel z Wydzia³u Budownictwa. Wydzia³ pod przewodnictwem prof. Tadeusza Chmielewskiego otrzyma³ zaszczytne zaproszenie do
prowadzenia przysz³orocznej, XLVII Konferencji w Krynicy.
Prace przygotowawcze zosta³y ju¿ rozpoczête.
Podczas tegorocznej sesji Obiekty mostowe dyskutowane
by³y referaty:
- Jakiel P., Mañko Z.: Badania dynamiczne stalowego mostu wantowego w Sieradzu,
- Mañko Z., Szymañski P.: Drgania modeli pomostów mostów podwieszonych podczas badañ w tunelu aerodynamicznym oraz
- Stankiewicz B., Mañko Z.: Oddzia³ywanie wiatru na metalowe modele pylonów mostów wantowych w tunelu aerodynamicznym.
W Sesji grantowej, wzorem lat ubieg³ych powiêconej
prezentacji najlepszych grantów KBN, prof. W. Skowroñski
przedstawi³ wyniki dwuletniego, rozliczonego z pocz¹tkiem
roku, grantu Analiza po¿arowa konstrukcji stalowych ze
szczególnym uwzglêdnieniem dwigarów kratowych.
Tradycyjnie podczas konferencji ujawniany jest werdykt
Jurorów i wrêczana nagroda im. prof. Stefana Bry³y oraz nagroda im. prof. Wac³awa ¯enczykowskiego. W tym roku nagrodê im. prof. S. Bry³y otrzyma³ prof. Zbigniew Zembaty.
To ju¿ czwarty laureat wywodz¹cy siê z naszej uczelni. Laureatowi sk³adamy serdeczne gratulacje.
J.B. Czabak
W dniach 28 IX  1 X 2000 r. w orodku wypoczynkowym
Silesiana w Kokotku ko³o Lubliñca oraz w Politechnice l¹skiej
w Gliwicach odby³a siê kolejna edycja cyklicznej Konferencji
Naukowo-Technicznej Procesy Budowlane, zorganizowana przez
Katedrê Procesów Budowlanych Politechniki l¹skiej w Gliwicach oraz Sekcjê Organizacji i Zarz¹dzania w Budownictwie
Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, powiêcona zagadnieniom zwi¹zanym z szeroko pojêt¹ realizacj¹ procesów i
obiektów budowlanych. W trakcie Konferencji wiêtowano jubileusz 70-lecia prof. Jana Mikosia z Politechniki Gliwickiej,
któremu zosta³a powiêcona czêæ inauguracyjna Konferencji
(która odby³a siê w Gliwicach) oraz sesja Ekologicznoæ procesów budowlanych. W obradach wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t osób
z kraju i zagranicy - zarówno pracowników nauki, jak i praktyków. W Konferencji bra³ udzia³ dr in¿. Grzegorz Ginda z Katedry Podstaw Projektowania Budowlanego, który wyg³osi³ referat Efektywnoæ systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie
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przedsiêbiorstwem. Nastêpn¹ edycjê Konferencji Procesy Budowlane, która odbêdzie siê w Pu³awach zapowiedziano na maj
2001 r.
G.G.

Wydzia³ Elektrotechniki
i Automatyki
Seminarium elektryków w Istebnej
Pod koniec wrzenia odby³o siê w Istebnej  Pietraszonce
XIV Beskidzkie Seminarium Elektryków (BSE), zorganizowane przez prof. Krzysztofa Kluszczyñskiego z Wydzia³u
Elektrycznego Politechniki l¹skiej oraz Polskie Towarzystwo
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddzia³ w Gliwicach. Miejscem obrad, jak zawsze, by³o schronisko studenckie  tzw. chatka. Pogoda by³a przepiêkna, co dla uczestników by³o dodatkow¹ atrakcj¹. Z naszej Uczelni w seminarium uczestniczyli: prof. Krystyna Macek  Kamiñska, prof.
Marian £ukaniszyn, dr Ryszard Beniak i dr Jadwiga
Krych. Istotn¹ cech¹ BSE, wyró¿niaj¹c¹ je z innych elektrycznych konferencji jest ró¿norodnoæ tematyki prezentowanych referatów. Zaproszone wyk³ady omawia³y m. in.:
Warunki normalizacyjne, jakie musi spe³niaæ Polska, aby staæ
siê cz³onkiem Unii Europejskiej (dr Tomasz Schweitzer 
dyrektor Zespo³u Elektryki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym), Wybrane efekty oddzia³ywañ elektrotermicznych w
uk³adach elektronicznych (prof. W³odzimierz Janke z Politechniki Koszaliñskiej), Ocenê mo¿liwoci wykorzystania energii wiatru w rejonie Gór wiêtokrzyskich (prof. Jan Stêpieñ
z Politechniki wiêtokrzyskiej), Cyfrowe urz¹dzenia automatyki elektroenergetycznej (dr Zbigniew Wysocki z Politechniki l¹skiej), Perspektywy rozwoju magnesów trwa³ych (dr
Barbara lusarek z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w
£odzi), Nowoczesne technologie w inteligentnych budynkach
(dr Wies³aw Jakubas z Politechniki Krakowskiej), Stabilnoæ
asymptotyczn¹ systemów dodatnich (prof. Wojciech Mitkowski z AGH). Nasi koledzy przedstawili: M. £ukaniszyn, P.
Wach, R. Wróbel, M. Jagie³a: Nowy sposób wzbudzenia silników tarczowych pr¹du sta³ego, R. Beniak: Sterowanie typu
ledz¹cego uk³adu drugiego rzêdu z silnikiem bezszczotkowym
pr¹du sta³ego. Bardzo interesuj¹ce by³o wyst¹pienie Mai
Dudy (studentki Uniwersytetu Wroc³awskiego) o l¹skich noblistach  fizykach kwantowych: Otto Sternie i Marii GöppertMayer oraz pana Bogdana Kasprowicza (prawnika z Katowic) o historii Politechniki Lwowskiej.
Na jeden dzieñ obrady przenios³y siê z chatki do wiêkszego schroniska w s¹siednim przysió³ku Istebnej  w Zaolziu.
Tam witalimy goci (z rektorem Politechniki l¹skiej prof.
Boles³awem Pochopieniem), którzy przyjechali z³o¿yæ ¿yczenia z okazji 50. urodzin czterem uczestnikom BSE: prof.
Julianowi Gembalskiemu  rektorowi Akademii Muzycznej
w Katowicach, prof. Tadeuszowi Trzaskalikowi z Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, prof. Andrzejowi wierniakowi z Politechniki l¹skiej i prof. Krzysztofowi Kluszczyñskiemu. Jubilaci wyg³osili krótkie wyk³ady, z których najbardziej techniczny, lecz przygnêbiaj¹cy by³ referat prof.
wierniaka pt. Matematyka starzenia siê  o modelowaniu
skracania telomerów. Pod wieczór w koció³ku na Stecówce
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odby³a siê msza w. odprawiona przez Ks. Arcybiskupa dr.
Damiana Zimonia oraz koncert w wykonaniu prof. Juliana
Gembalskiego, prof. Tadeusza S³awka (rektora U) i El¿biety Grodzkiej z Akademii Muzycznej w Katowicach.
Wszyscy tradycjnie zostalimy obdarowani akwafortami Tadeusza M. Siary z Akademii Sztuk Piêknych w Katowicach.
Z ¿alem ¿egnalimy piêkne, kolorowe Beskidy, obiecuj¹c
sobie spotkaæ siê za rok.
J. Krych

Mikromaszyny i Serwonapêdy 2000
W dniach od 10 do 14 wrzenia 2000 r. odby³o siê w Kamieniu l¹skim XII Miêdzynarodowe Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapêdy (MiS 2000).
Sympozja Mikromaszyny i Serwonapêdy s¹ jedyn¹ w Polsce regularn¹ konferencj¹ naukowo-techniczn¹ dotycz¹c¹ zagadnieñ zwi¹zanych z mikromaszynami (maszynami elektrycznymi ma³ej mocy do uk³adów automatyki i sterowania,
do sprzêtu fonicznego i sprzêtu gospodarstwa domowego, do
sprzêtu wojskowego i dla motoryzacji, itp.). Od wielu lat s¹
one pomostem pomiêdzy nauk¹ a praktyk¹ w dziedzinie mikromaszyn i zwi¹zanych z nimi innymi dziedzinami techniki.
Zakres merytoryczny sympozjów obejmuje teoriê, konstrukcjê, technologiê i badania mikromaszyn, zespo³ów napêdowych oraz uk³adów zasilania, regulacji i sterowania. W roku
1992 w³¹czono w ich zakres tak¿e problemy zwi¹zane z nowym podejciem do jakoci przyjêtym w Unii Europejskiej,
wynikaj¹cym m.in. z norm PN-ISO 9000 i PN-EN 45000, ze
szczególnym uwzglêdnieniem wyrobów elektrotechnicznych.
Sympozja MiS organizowane s¹ przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie pod patronatem Polskiej Akademii Nauk,
zwykle we wspó³pracy z producentami mikromaszyn (ASPA
 Wroc³aw, BESEL  Brzeg, EDA  Poniatowa, MIKROMA
 Wrzenia, SILMA  Sosnowiec, ZELMER  Rzeszów),
którzy w czasie wizyt w zak³adach uczestników sympozjów
przedstawiaj¹ nie tylko swe dokonania produkcyjne, ale tak¿e, w wyg³aszanych referatach, osi¹gniêcia w dziedzinie konstrukcji i technologii produkowanych mikromaszyn.
Historia sympozjów MiS siêga 1978 roku. Obrady odbywaj¹ siê najczêciej w ciekawych krajobrazowo i historycznie
miejscach, m.in. w Czerniejewie k. Poznania, Kazimierzu
Dolnym, Ksi¹¿u, Malborku, Przegorza³ach k. Krakowa, Rydzynie, a w 2000r. miejscem obrad by³o Sanktuarium w.
Jacka w Kamieniu l¹skim  Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Roli wspó³organizatora i gospodarza MiS 2000 podjê³a siê
Politechnika Opolska (Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki,
Katedra Automatyzacji i Diagnostyki Uk³adów Elektromechanicznych). Komitet Programowy Sympozjum, któremu przewodniczy³ prof. Miros³aw D¹browski (PAN), sk³ada³ siê z
wybitnych przedstawicieli krajowych i zagranicznych placówek naukowych. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyli prof. Jerzy Zadro¿ny (Instytut Elektrotechniki) oraz prof.
Piotr Wach (Politechnika Opolska). Ciê¿ar wszelkich dzia³añ organizacyjnych spoczywa³ na barkach trzech osób: Tomasza Makosa, Jaros³awa Zadro¿nego (Instytut Elektrotechniki) oraz Krystyny Macek-Kamiñskiej (Politechnika
Opolska).

W Kamieniu l¹skim spotka³o siê 90 naukowców z kraju i
zagranicy, w tym gocie z Japonii, Grecji, Turcji, Rosji, Litwy, Czech, Rumunii. Obrady rozpoczê³a msza w. sprawowana w Kaplicy w. Jacka przez ks. dziekana prof. Helmuta
Sobeczko.
W czasie obrad wyg³oszono 65 referatów zgrupowanych
w 10 sekcjach. Pracownicy naukowi Katedry Automatyzacji i
Diagnostyki Uk³adów Elektromechanicznych w liczbie 12
osób wyranie zaznaczyli swoj¹ obecnoæ na Sympozjum prezentuj¹c 6 referatów.
Gocie Sympozjum mieli okazjê poznaæ gocinn¹ ziemiê
opolsk¹  poczynaj¹c od Sanktuarium w. Jacka, po którym
oprowadza³ gospodarz obiektu  ks. Erwin Mateja, poprzez
miejscowoæ Kamieñ l¹ski, która w³anie we wrzeniu zosta³a uhonorowana w konkursie na najpiêkniejsza wie europejsk¹, Opole, Sanktuarium na Górze w. Anny, Pomnik oraz
Muzeum Czynu Powstañczego. W drugim dniu Sympozjum
odby³a siê wycieczka do Brzeskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych, gdzie mo¿na by³o zapoznaæ siê z warunkami pracy w
zak³adzie i aktualn¹ produkcj¹. Szczególne wra¿enie na
uczestnikach MiS 2000 wywar³a wizyta w Brzegu. Dyrektor
Muzeum Piastów l¹skich w Brzegu Pawe³ Kozerski zapozna³ goci z najciekawszymi zabytkami miasta (Ratusz, Koció³ w. Krzy¿a, Zamek). W piêknych salach zamku odby³
siê koncert muzyki renesansowej w wykonaniu krakowskiego
zespo³u Camerata Cracovia. Po uroczystej kolacji na dziedziñcu zamku odby³ siê pokaz walk i tradycji rycerskich.
Z okazji konferencji zosta³
przygotowany okolicznociowy
stempel pocztowy wg projektu
Marcina Kamiñskiego, którym,
na specjalnym stoisku pocztowym, uruchomionym z okazji obrad Sympozjum, by³a stemplowana korespondencja.
Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e
Sympozjum mia³o odpowiedni¹
obs³ugê medialn¹ zapewnion¹ przez Radio Opole i Now¹ Trybunê Opolsk¹.
Krystyna Macek-Kamiñska

Wydzia³ Mechaniczny
n W dniach 9-15 wrzenia br. prof. Józef Suchy uczestniczy³ w wiatowym Kongresie Odlewnictwa w Pary¿u, podczas którego wyg³osi³ referat (wspó³autorami byli profesorowie Zbigniew Górny i Bohdan Mochnacki), ponadto przewodniczy³ konferencji naukowej oraz prezentowa³ - podczas
uroczystoci oficjalnych - zaproszenia na wiatow¹ imprezê
tej bran¿y w roku 2001 w Warszawie. Odwiedzi³ tak¿e kilka
zak³adów przemys³owych we Francji.
Na kongresie uchwalono zasadnicze zmiany w strukturze
organizacji miêdzynarodowej. Prace nad tymi zmianami prowadzone by³y w okresie prezydentury prof. J. Suchego. Zosta³ on wybrany na lata 2001-2002 do Zarz¹du powo³anej w
Pary¿u World Foundrymen Organization.
Czas na mi³¹ wiadomoæ: podczas wiatowego Kongresu
Odlewnictwa prof. J. Suchy odznaczony zosta³ z³ot¹ honorow¹ odznak¹ CIATF (Miêdzynarodowego Komitetu Odlewni-
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czych Stowarzyszeñ Technicznych). Jest ona niew¹tpliwie uhonorowaniem przez miêdzynarodow¹ spo³ecznoæ zas³ug Profesora w tworzeniu nowych struktur bran¿y odlewniczej w
zmieniaj¹cym siê wiecie.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w
poszukiwaniu i realizowaniu nowych, bardziej przystaj¹cych
do otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, pomys³ów.
n W dniu 19.09. br. pracownicy Katedry Materia³ozawstawa
i Technologii Bezwiórowych prof. J. Suchy i dr Anna Pocica
uczestniczyli w konferencji Krzepniêcie metali i stopów,
po³¹czonej z jubileuszem piêædziesiêciolecia pracy zawodowej prof. Stanis³awa Jury z Politechniki l¹skiej.
n W dniach 20-22 wrzenia br. w Kielcach odbywa³y siê miêdzynarodowe targi odlewnictwa METAL 2000, na których
prezentowa³o siê 270 wystawców.
Patronat honorowy nad targami objêli wiceminister i minister gospodarki oraz minister nauki.

Targi otworzy³ przewodnicz¹cy komitetu programowego 
prof. J. Suchy. Podczas konferencji prasowej omówi³ on przebieg imprezy targowej i poinformowa³, ¿e w roku przysz³ym bêdzie ona, wraz z Forum Technicznym w Krakowie, najwa¿niejszym wydarzeniem bran¿y odlewniczej pod patronatem wiatowej organizacji WFO.

n Komitet Badañ Naukowych powo³a³ odrêbny wydzia³ i sekcje do rozpatrywania grantów celowych. Przewodnicz¹cym
sekcji C-2 zosta³ prof. J. Suchy.
Gratulujemy i nie ukrywamy, i¿ wi¹¿emy nadzieje z tym
znacz¹cym wydarzeniem.

Opiekun ko³a naukowego ENERD¯AJZER, prof. R.
Ulbrich, serdecznie zaprasza do udzia³u w podró¿y naukowej
studentów z ca³ego wydzia³u.
n W Berlinie, w dniach 9-11 padziernika br. odby³o siê
trzecie ju¿, seminarium nt.: Nowoczesne metody w ochronie rodowiska. Tym razem w spotkaniu z przedstawicielami w³adz Berlina oraz firm zajmuj¹cych siê gospodark¹
wodno-ciekow¹, region i nasz¹ Uczelniê reprezentowali
dr Krystyna S³odczyk oraz prezes Wodoci¹gów i Kanalizacji, in¿. Adam Rak.
Kontynuacj¹ tego typu seminariów w najbli¿szej przysz³oci bêdzie cykl szkoleñ w naszym regionie. Jeszcze przed
wakacjami z³o¿ono, wspólnie z firm¹ UBB Berlin, wniosek
do Brukseli, którego tematem jest organizacja szkoleñ w szeroko pojêtym obszarze ochrony i in¿ynierii rodowiska dla
samorz¹dowców oraz pracowników gmin i powiatów w naszym województwie. Koordynatorem projektu- który, jak
wynika z ostatnich informacji, wszed³ ju¿ w ostatni¹ fazê, jest prof. R. Ulbrich.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie studium podyplomowym
Miêdzynarodowy System Zapewnienia Jakoci w Zak³adach
Przemys³owych wg Norm ISO 9000: 2000 aspekcie dostosowania siê do wymogów stawianych przez coraz trudniejsz¹
sytuacjê na rynku (du¿a konkurencja i rosn¹ce wymagania
konsumentów), przed³u¿a siê do koñca padziernika br. rekrutacjê do studium.
Przypominamy wiêc  poni¿ej - warunki uczestnictwa w
ww. studium.

n W dniach 11-13 wrzenia prof. Roman
Ulbrich oraz mgr Iwona Bilska, doktorantka
w Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury
Przemys³owej, wziêli udzia³ w miêdynarodowym sympozjum  Wymiana Ciep³a i Odnawialne ród³a Energii, które odby³o siê w
£ebie. Zaprezentowany, wspólny referat na
temat oceny mo¿liwoci wdra¿ania alternatywnych róde³ energii w warunkach Polski, spotka³ siê z dobrym przyjêciem.
n 28 wrzenia, w auli Politechniki Opolskiej
przy ul. Katowickiej, odby³o siê uroczyste po¿egnanie absolwentów Wydzia³u Mechanicznego, z udzia³em prorektora ds. studenckich
prof. Grzegorza Gasiaka i opiekunów specjalnoci. Na spotkaniu wrêczono dyplomy
ukoñczenia studiów blisko 180 studentom kierunku mechanika i budowa maszyn oraz kierunku in¿nieria rodowiska. Absolwenci wys³uchali jeszcze wyk³adu, który wyg³osi³ prof.
W³odzimierz Kotowski nt.: Granice mo¿liwoci wykorzystania rodowiska cz³owieka. Licznie przyby³ym absolwentom towarzyszyli najbli¿si. W holu g³ównym mo¿na zobaczyæ pe³ny serwis zdjêæ z tego spotkania.
n W po³owie listopada planowany jest wyjazd grupy studentów z ko³a naukowego ENERD¯AJZER, do miejscowoci
Ostritz (Niemcy  miêdzy Zittau i Zgorzelcem), która posiada modelowe rozwi¹zania w zakresie zastosowania najnowoczeniejszych technik ochrony rodowiska, w tym odnawialnych róde³ energii.
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Zapewniamy jednoczenie, ¿e wszystkie zajêcia w ramach
studium prowadzone bêd¹ przez wybitnych specjalistów z tej
dziedziny, m.in. wyk³adali bêd¹:
- prof. S. Wawak z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie,
- prof. S. Tkaczyk z Politechniki l¹skiej w Gliwicach,
- mgr W. Henrykowski  Dyrektor Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji.
Zapraszamy serdecznie do zdobywania wa¿nych w dzisiejszym wiecie kwalifikacji wszystkich tych, którzy powa¿nie
myl¹ o swej przysz³oci, oraz znaj¹ i nie boj¹ siê wyzwañ
p³yn¹cych z coraz bardziej komplikuj¹cej siê rzeczywistoci.
Opracowa³a: Maria Mazur
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Wydzia³ Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii
5-TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN
COLLEGE OF SPORT SCIENCE
W dniach 19-23 lipca 2000 fiñskie miasto Jyvaskyla, w
piêknej, prawdziwie skandynawskiej scenerii wród jezior i
lasów, 280 km na pó³noc od Helsinek, goci³o ponad 900
naukowców z 49 krajów wiata. Kongres odbywa³ siê pod
auspicjami European College of Sport Science z siedzib¹ w
Kolonii, a bezporedni¹ organizacjê ca³oci przedsiêwziêcia
wzi¹³ na siebie presti¿owy Departament of Biology of Physical Activity and LIKES Research Center University of Jyvaskyla. Patronat nad konferencj¹ sprawowa³a Komisja Europejska Dyrektoriat Generalny X oraz Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski. Wród sponsorów nie zabrak³o znanych firm
fiñskich jak Nokia, czy Finnair oraz co podkrela³o rangê
imprezy Fiñskiego Ministerstwa Edukacji. Program naukowy
obejmowa³ 33 zagadnienia przedstawiane na sesjach plenarnych, tematycznych, prezentacjach plakatowych i seminariach
warsztatowych (workshops).
Najwa¿niejsze z nich dotyczy³y nastêpuj¹cych obszarów:
1. Biochemia i endokrynologia
2. Zapobieganie urazom w sporcie
3. Kardiologia
4. Sport wyczynowy
5. Ergometria i testowanie
6. Wychowanie prozdrowotne
7. Genetyka i biologia molekularna
8. Hematologia i immunologia
9. Optymalizacja w treningu sportowym
10. Fizjologia wysi³ku fizycznego
11. Fizjoterapia
12. Rola nauczyciela w procesie w.f.
13. Sport, a wartoci
14. Medycyna sportowa
15. Psychologia sportu
16. Traumatologia
17. Pedagogika
18. Globalizacja w sporcie
W licznym gronie uczestników nie zabrak³o przedstawicieli ró¿nych rodowisk naukowych z Polski.
Nasz¹ Uczelniê reprezentowali pracownicy Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: dr Zbigniew Borysiuk z
Zak³adu WF i Sportu, który przedstawi³ zagadnienie pt. Factors determining sport performance level for fencers at the
preliminary and championship stages of their training i mgr
Karina S³onka z Katedry Fizjoterapii z prac¹ pt. The influence of the movements of babs saddle on the postural stability
of children suffering from cerebral palsy.
Wspomniane wy¿ej prace przedstawione by³y w formie
posterów. Prezentacje plakatów odby³y siê w dwóch sesjach,
w których wziê³o udzia³ 500 uczestników z ponad 40 krajów.
Wszyscy prezentuj¹cy mieli obowi¹zek w okrelonym czasie
przebywaæ przy swoich posterach, co by³o znakomit¹ okazj¹
do nieskrêpowanej wymiany pogl¹dów i dyskusji naukowych.
Bardzo istotnym elementem programu kongresowego by³y
seminaria warsztatowe (workshops) gromadz¹ce specjalistów

z ró¿nych dziedzin nauki. Ze wzglêdu na ró¿norodn¹ tematykê oraz du¿e znaczenie praktyczne cieszy³y siê one szczególn¹ popularnoci¹ wród uczestników.
Równolegle z obradami kongresu w halach okrelanych
jako C1 i C2 odbywa³y siê targi sprzêtu i urz¹dzeñ stosowanych w medycynie sportowej, fizjoterapii oraz diagnostyce
sportowej (FINNSPO 2000). Trzeba przyznaæ, i¿ zaawansowanie technologiczne wiêkszoci firm by³o na miarê XXI
wieku. Sporód kilkudziesiêciu producentów nale¿y wymieniæ:
• NORAXON (USA)  oferuj¹cy zintegrowane systemy do
badañ elektromiograficznych (sEMG) oraz pe³ne spektralne analizy funkcji fizjologicznych.
• MONARK EXERCISE (SZWECJA)  przedstawi³ sprzêt i
oprogramowanie stosowane w ocenie wydolnoci sportow-
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ców wyczynowych oraz diagnostyce pacjentów z ró¿nymi
schorzeniami.
• METITUR OY (FINLANDIA)  zaprezentowa³ sprzêt monitoruj¹cy parametry wysi³kowe, psychomotoryczne i funkcje miêni na odleg³oæ z wykorzystaniem urz¹dzeñ telemetrycznych.
Istotnym elementem kongresu by³a gie³da wydawnictw i
ksi¹¿ek w obszarze aktywnoci fizycznej i medycyny. Patronowa³ jej lider w tej dziedzinie, wydawany w USA Human
Kinetics. Wydawnictwo to skupia najwiêksze zasoby informacyjne w dziedzinach bêd¹cych przedmiotem obrad kongresu. Przedstawiono indeks ponad 600 nowych pozycji ksi¹¿kowych, które promowano jako 2000 Sports and Fitness Catalogue. Human Kinetics szczyci siê tym, i¿ rocznie wydaje
1300 publikacji w tym ksi¹¿ki, periodyki, czasopisma, kasety wideo i czasopisma elektroniczne dostêpne w internecie.
Nowoci¹ s¹ kursy edukacyjne z wykorzystaniem mediów
elektronicznych. Witryny internetowe Human Kinetics odwiedzane s¹ tygodniowo przez 63,000 zainteresowanych.
5 th Annual Congress of the ECSS dobieg³ koñca 23 lipca
wieczorem. Przemówienia podsumowuj¹ce obrady wyg³osili
prof. Paavo V. Komi z Uniwersytetu Jyvaskyla oraz Prezydent
ECSS prof. Joachim Mester, który zaprosi³ wszystkich zgromadzonych na przysz³oroczny 6 th Annual Congress ECSS organizowany przez German Sport University w Kolonii.
Przy okazji podsumowania warto pokusiæ siê o nastêpuj¹ce refleksje. Organizatorzy w swoich folderach reklamowych
zachwalali uroki Jyvaskali jako miasta harmonijnie zwi¹zanego z natur¹. Rzeczywistoæ przeros³a oczekiwania uczestników Kongresu. Zarówno centrum konferencyjne, a szczególnie bia³e, nowoczesne w formie obiekty University of Jyvaskyla mog¹ byæ przyk³adem ³¹czenia architektury z fiñskim
krajobrazem - zieleni¹, jeziorami i lasami. Wszêdzie uderza³a dba³oæ o rodowisko naturalne. Powszechnie w Finlandii
w miastach redniej wielkoci funkcjonuj¹ ogólnie dostêpne
centra sportowe. Wyj¹tkowych wra¿eñ dostarczy³y obiekty
tylko z pozoru zimowego centrum sportowego w Lahti, miejscowoci po³o¿onej w po³owie drogi pomiêdzy Helsinkami i
Jyvaskyla. Ca³y kompleks sportowy sk³ada siê standardowo
ze stadionu z bie¿ni¹ tartanow¹ i hali sportowej, ale oryginalnoci¹ rozwi¹zañ architektonicznych zaskakiwa³y skocznie
narciarskie pokryte igielitem pod którymi zbudowano basen
letni o wymiarach olimpijskich. W s¹siedztwie skoczni funkcjonuje wyci¹g wywo¿¹cy turystów na taras widokowy, natomiast w betonow¹ konstrukcjê skoczni narciarskiej wkomponowano cianê do wspinaczki, która by³a oblegana przez alpinistów- amatorów.
W tym kontekcie warte podkrelenia s¹ preferencje sportowe Finów i swoiste zwi¹zki z natur¹. Wyrazem tego jest
gremialne uprawianie takich form ruchowych, które s¹ stosowane na wie¿ym powietrzu. cie¿ki rowerowe i tereny zielone niemal¿e przez ca³y dzieñ pe³ne by³y biegaczy, rowerzystów oraz mi³oników jazdy na rolkach w ró¿nym wieku.
Zjawisko to w skali spo³ecznej nie jest przypadkowe. Jak potwierdzi³y obrady Kongresu tradycyjnie fiñski systemu edukacyjny k³adzie szczególny nacisk na upowszechnianie kultury fizycznej w szko³ach i na uczelniach. W tym wzglêdzie
Finlandia mo¿e stanowiæ wzór do naladowania nie tylko dla
nas, ale wielu innych krajów europejskich.
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n W dniach 1013 wrzenia w Miko³ajkach zwanych poetycko per³¹ Mazur odby³o siê konferencja BIOMECHANIKA
2000, której organizatorem by³ Centralny Instytut Ochrony
Pracy (CIOP) oraz Polskie Towarzystwo Biomechaniki (PTB).
Rok 2000, jest jubileuszowym rokiem w historii polskiej biomechaniki. Ju¿ od niemal 40 lat odbywaj¹ siê doroczne spotkania naukowe tego rodowiska.
W konferencji wziê³o udzia³ 130 biomechaników ze
wszystkich najwa¿niejszych w tej dyscyplinie orodków w
Polsce. Problematykê naukow¹ ukierunkowano na zagadnienia biomechaniki: sportu, in¿ynierskiej i medycznej, biomateria³ów oraz biomechaniki pracy.
Obrady konferencji otwar³a prof. dr hab. Danuta Koradecka  dyrektor CIOP, przewodnicz¹ca Komitety organizacyjnego konferencji. Nastêpnie prof. dr hab. Adam Morecki
z Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w swoim wyst¹pieniu omówi³ 40-letni
rozwój badañ w dziedzinie biomechaniki w Polsce oraz wspomnia³ o niektórych osi¹gniêciach praktycznych, które znalaz³y zastosowanie w kraju i za granicami (m.in. system ZESPOL i POLFIX, stabilizatory DERO, metody rehabilitacji
przy u¿yciu FES oraz Parapodium PW do pionizacji i wspomagania chodu paraplegików).
Osi¹gniêcia naukowe uczestnicy konferencji prezentowali
na dwunastu sesjach tematycznych oraz czterech sesjach plakatowych. Nasz¹ uczelniê na Konferencji reprezentowali pracownicy Katedry Fizjoterapii Wydzia³u WFiF - mgr Piotr
Paluch i mgr Karina S³onka. Podczas jednej z sesji BIOMECHANIKI MEDYCZNEJ K. S³onka przedstawi³a referat pt.
Ocena stabilnoci postawy stoj¹cej u dzieci z pora¿eniem
mózgowym po terapii na siodle BABS.
Konferencja BIOMECHANIKA 2000, umo¿liwi³a biomechanikom z ca³ej Polski zaprezentowanie swoich osi¹gniêæ
naukowych oraz g³ównie dziêki rozmowom prowadzonym w
kuluarach stworzy³a wspania³e warunki do wymianê dowiadczeñ i nawi¹zania wspó³pracy naukowej miêdzy uczelniami.
K. S³onka

Informacje z biblioteki
n Kustosz biblioteki mgr El¿bieta Szybkowska zosta³a odznaczona Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi.
El¿bieta Szybkowska od pocz¹tku swojej pracy zawodowej, tj. od 1970 roku zwi¹zana jest z Bibliotek¹ WSI w Opolu, a obecnie Politechniki Opolskiej. Uczestniczy³a w tworzeniu struktury organizacyjnej Biblioteki, szczególnie Dzia³u Opracowania Czasopism. W latach 1975-1977 pe³ni³a funkcjê zastêpcy dyrektora Biblioteki, a nastêpnie kierownika
Dzia³u Opracowania Czasopism, któr¹ pe³ni do dzi. Jej dorobek publikacyjny obejmuje 6 tomów Wykazu czasopism i
wydawnictw ci¹g³ych gromadzonych w bibliotece w latach
1976-1994. E. Szybkowska mia³a tak¿e swój udzia³ w wychowaniu m³odych bibliotekarzy pracuj¹cych w naszej placówce i bibliotekach Opola. W ci¹gu 30-letniego sta¿u zawodowego wykaza³a siê fachow¹ wiedz¹, poczuciem obowi¹zku, rzetelnoci¹ w wykonywaniu wszystkich powierzonych jej
zadañ oraz pe³nym zaanga¿owaniem w pracê biblioteki.
Dokoñczenie na stronie 23

W rodowisku akademickim
Wakacje, wakacje i po wakacjach.
Z t¹ smutn¹ prawd¹, która rokrocznie
przyt³acza rzesze studentów (i nie tylko), powracamy do Was wraz z nowym
rokiem akademickim 2000/2001.
S³owo siê rzek³o, wiêc czas zaprezentowaæ bogactwo propozycji firmowanych jak zwykle przez instytucjê
solidn¹ i rozwijaj¹c¹ siê  XAVERIANUM.
Za nami ju¿ uroczysta inauguracja roku akademickiego,
nocna pielgrzymka na Górê w. Anny i bal pierwszaka. Wystartowa³y te¿ spotkania cykliczne: kurs przedma³¿eñski,
spotkania przygotowuj¹ce do przyjêcia sakramentów chrztu,
bierzmowania i eucharystii, a tak¿e cykl ¯yæ wiar¹ dzisiaj,
powiêcony wybranym problemom moralnoci chrzecijañskiej. Przed nami jeszcze:

LISTOPAD

• 4, sob.: Z cyklu Debaty pro i contra UE, dyskusja nt. Czy
o rozszerzeniu UE powinny decydowaæ spo³eczeñstwa
pañstw cz³onkowskich?
• 1012 pt.  ndz.: Wychowanie do uczestnictwa w kulturze
multimedialnej  sesja dla nauczycieli i wychowawców o
edukacji cz³owieka wiadomego oddzia³ywania mediów.
• 26.11  3.12 ndz.  ndz.: VII Dni Xaverianum  wiêto
patronalne naszego orodka. Jak co roku bêd¹ to dni pe³ne
imprez o charakterze religijno-kulturalnym, adresowanych
do wszystkich

GRUDZIEÑ

• 9 sob. Z cyklu Debaty pro i contra UE, dyskusja nt. Czy
nale¿y docelowo rozszerzaæ UE na ca³¹ Europê, a w tym
na kraje by³ego Zwi¹zku Radzieckiego?
• 1720 (niedziela - roda): Rekolekcje adwentowe  duchowe przygotowanie do dobrego prze¿ycia wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Prowadzi o. Stanis³aw £ucarz SJ
• 21 czw.: Przy wigilijnym stole  ubieranie choinki i wieczerza wigilijna we wspólnocie duszpasterstwa
• 27.12  2.01. r.  wt. Wyjazd w góry na bal sylwestrowy,
otwieraj¹cy nowy wiek XXI

STYCZEÑ

 8 pn.: Kolêda w akademikach. Rozpoczyna siê okres odwiedzin duszpasterskich w domach studenckich i na stancjach.
 22 pn.: Pocz¹tek sesji egzaminacyjnej. Oto pocz¹tek trudnego czasu w ¿yciu nas wszystkich, o czym informujemy
ju¿ teraz!

LUTY
• 59 pn.  pt.: Przerwa miêdzysemestralna. Wspólny wyjazd na narty?!
To szkic na ca³y semestr. Nie zapominajcie jednak, ¿e ka¿dego dnia w Xaverianum dzieje siê sporo. Ot choæby kurs tañca
towarzyskiego (pn. 20.00), czy Dyskusyjny Klub Filmowy (pt.
 19.00; co dwa tygodnie). Jeszcze próby zespo³u wokalnomuzycznego, spotkania Wspólnoty ¯ycia Chrzecijañskiego,

grupy Taize, oazy i lektorów. I najwa¿niejsze: msze w. akademickie: wtorek, czwartek  20.00, niedziela  9.30 i 20.00
A teraz wiadomoæ niemal¿e z ostatniej chwili; we wrzeniu br. w progi naszego Orodka zawita³ nowy duszpasterz
O. Krzysztof £êkawski SJ, który po studiach w Rzymie (teologia moralna) bêdzie teraz realizowa³ siê w Opolu. Oto kilka
informacji dotycz¹cych o. Krzysztofie: ziemia rodzinna: Ma³opolska, Rytro (okolice Starego S¹cza), zajmuje go duchowoæ ignacjañska, Biblia  spotkanie z ¿ywym s³owem Bo¿ym, psychologia, filozofia. A nieco l¿ej: góry (zesz³oroczny
sukces to czterotysiêcznik ValetaSierra Nevada w Hiszpanii), narty, p³ywanie i stanie na g³owie.
W ka¿d¹ rodê o godz. 18.30, w Xaverianum, o. Krzysztof prowadzi wspomniane ju¿ rozmowy o moralnoci chrzecijañskiej  ¯yæ wiar¹ dzisiaj.
Ot i tyle na pocz¹tek. Wszystkie istotne informacje znajdziecie na naszej ulotce, któr¹ mo¿ecie w ka¿dej chwili zabraæ z Orodka. wie¿o upieczonych studentów zawiadamiam, ¿e Xaverianum znajdziecie na ul. o. Józefa Czaplaka
1a (wejcie od placu kocielnego). Je¿eli wolicie wczeniej
wiedzieæ co w trawie piszczy, to zerknijcie na www.xaverianum.opole.pl. Najlepiej jednak po prostu przyjæ, zobaczyæ
i zostaæ. Zapraszamy.
Ewa Skrabacz
Dokoñczenie ze strony 22
n W dniach 12-13 wrzenia 2000 r. mgr Anna Kmiecik
uczestniczy³a w miêdzynarodowej konferencji na temat Zarz¹dzanie przez jakoæ w bibliotece akademickiej zorganizowanej w Gniewie przez Bibliotekê G³ówn¹ Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Konferencja umo¿liwi³a prezentacjê osi¹gniêæ i wymianê dowiadczeñ we wprowadzaniu
TQM w bibliotekach akademickich.
n Dr El¿bieta Czerwiñska i mgr Miros³awa ChmielnickaSzymczak uczestniczy³y w konferencji na temat Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych zorganizowanej
przez Bibliotekê G³ówn¹ Politechniki Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym (w dniach 2022 wrzenia) gdzie przedstawi³y
referat pt. Zdecentralizowany system zarz¹dzania i finansowania szko³¹ wy¿sz¹ a bibliotek¹  na przyk³adzie Biblioteki
Politechniki Opolskiej.
Obecnoæ na konferencji ponad 90 osób wiadczy o tym,
i¿ problematyka finansowania bibliotek, kosztów ich utrzymania wzbudza du¿e zainteresowanie zarówno zarz¹dzaj¹cych
tymi placówkami jak i w³adz uczelni.
n Biblioteka udostêpni³a w Internecie bazê dokumentuj¹c¹
dorobek naukowy pracowników Politechniki Opolskiej. Baza
obejmuje publikacje od 1984 roku. Mamy wiadomoæ, ¿e
nie zawiera ona jeszcze ca³oci dokumentów i w zwi¹zku z
tym bardzo prosimy szanownych autorów o dostarczanie opisów bibliograficznych publikacji, które nie znalaz³y siê w
bazie. Baza bêdzie aktualizowana raz w miesi¹cu. Zamierzamy w ci¹gu kilku lat stworzyæ bazê zawieraj¹c¹ ca³okszta³t
dorobku naukowego naszej Uczelni.
Adres bazy: http://www.bg.po.opole.pl
Anna Kmiecik

WIADOMOCI UCZELNIANE
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Marian Ciepaj

Przysz³oæ spo³eczeñstwa
obywatelskiego (cz. I)
Przysz³oæ jest ukryta nawet przed tymi, którzy j¹ tworz¹.
Anatol France, Na bia³ym kamieniu
Ten kto pracuje nie jest niewolnikiem, a je¿eli kto
w ogóle nie pracuje, to na pewno jest paso¿ytem.
Emil Zola, W matni

Powszechnie panuje zgodnoæ co do pogl¹du, maj¹cego swe
oparcie w historycznym dowiadczeniu, ¿e tylko ustrój demokratyczny umo¿liwia obywatelom sprawowanie kontroli nad aparatem w³adzy, z drugiej za strony  stwarza przes³anki do instytucjonalizacji powstaj¹cych spontanicznie w procesach ¿ycia codziennego stosunków spo³ecznych. Wówczas organizacja pañstwowa jest jedn¹ z wielu organizacji spo³ecznych, do których
obywatele przynale¿¹; musz¹ one jednak respektowaæ zasady
porz¹dku prawno-politycznego ustanowione przez organizacjê
pañstwow¹ i w niej obowi¹zuj¹ce (system prawny). Owe organizacje spo³eczne powstaj¹ce w drodze realizacji prawa do zrzeszania siê (wed³ug niektórych autorów jest to naczelne prawo demokracji) tworz¹ tkankê spo³eczeñstwa obywatelskiego. Sztuka stowarzyszania siê jest zakorzeniona w spo³ecznej naturze cz³owieka (o czym pisa³ Arystoteles): jest to tkwi¹ca w cz³owieku zdolnoæ do podjêcia wspólnie z innymi ludmi dzia³ania, które nie
jest sterowane z góry. Na gruncie tej sk³onnoci spo³ecznej (appetitus societatis) tworzy siê spo³eczeñstwo obywatelskie.
1. Klasyk neoliberalizmu, austriacki ekonomista Fryderyk
August von Hayek (18991992), autor g³onego dzie³a Konstytucja wolnoci wyró¿nia w spo³eczeñstwie obywatelskim ³ad
zaplanowany i ³ad spontaniczny. £ad zaplanowany jest wartoci¹
pochodz¹c¹ z ustanowienia pañstwa, i obejmuje sferê stosunków
miêdzy pañstwem a obywatelami, w których pañstwo wystêpuje
z pozycji w³adczych (prawo publiczne) oraz sferê stosunków miêdzy równorzêdny-mi podmiotami prawa (prawo prywatne). To,
co nie jest objête ³adem zaplanowanym stanowi domenê ³adu
spontanicznego. Tam, gdzie w celu poszerzenia ³adu zaplanowanego pustoszy siê ³ad spontaniczny, i gdzie prawo prywatne 
traktowane jako anachronizm  ustêpuje prawu publicznemu,
spo³eczeñstwo obywatelskie, twierdzi H.A. von Hayek, przekszta³ca siê w zniewolone spo³eczeñstwo masowe, a pañstwo obywatelskie w pañstwo totalitarne. Kultura polityczna spo³eczeñstwa obywatelskiego ulega ca³kowitej degradacji w obliczu atutów jakimi dysponuje pañstwo: niezwykle rozbudowany aparat
przymusu, zasadnicze ograniczenia praw obywatelskich, zw³aszcza wolnoci s³owa (wszechw³adna cenzura), upañstwowienie gospodarki. Pañstwo totalitarne odzwyczaja obywateli od mylenia
w kategoriach dobra wspólnego (wbrew g³oszonej ideologii) oraz
likwiduje wszystkie niezale¿ne od pañstwa struktury spo³eczne
albo stara siê podporz¹dkowaæ je sobie ca³kowicie; uniemo¿liwia powstanie konkurencyjnych orodków politycznych i ukszta³towanie siê opozycji politycznej. Pañstwo staje siê prawdziw¹ rzeczywistoci¹ jednostki, i jak pisze H. Arendt: nie istnieje nic 
ludzkiego czy duchowego  nic, co mia³oby jak¹ wartoæ poza
Pañstwem. W takim pañstwie nie mo¿e istnieæ spo³eczeñstwo
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obywatelskie: w totalitarnym modelu pañstwa spo³eczeñstwo zbudowane jest monocentrycznie i dorodkowo, natomiast w pañstwie obywatelskim spo³eczeñstwo zbudowane jest policentrycznie i odrodkowo.
W literaturze politologicznej pañstwo obywatelskie definiuje
siê jako organizacjê spo³eczeñstwa obywatelskiego, [ czyli spo³eczeñstwa], którego cz³onkowie maj¹ rozbie¿ne interesy, ale maj¹
te¿ na gruncie wspólnego systemu podstawowych wartoci poczucie interesu wspólnego, który wymaga umiejêtnych kompromisów i uzgodnieñ. St¹d te¿ spo³eczeñstwo takie wytwarza w
ramach organizacji pañstwowej ró¿norodne struktury, które
umo¿liwiaj¹ reprezentowanie i uzgadnianie interesów partykularnych (A. Redelbach). Jak wiêc kszta³tuj¹ siê relacje miêdzy
pañstwem (w³adz¹) a spo³eczeñstwem obywatelskim? Jest to zagadnienie donios³e tyle¿ teoretycznie, co praktycznie, w perspektywie kszta³towania takiego modelu spo³eczeñstwa w Polsce.
2. Wart¹ zaprezentowania jest w tej materii koncepcja wspó³czesnego filozofa Leszka Nowaka, z jego traktatu Dynamika
w³adzy. L. Nowak stwierdza, mianowicie , ¿e nowo¿ytna europejska kultura polityczna jest zdominowana przez ideê Jana Jakuba Rousseau, i¿ w³adza prawomocna jest do tego i tylko do
tego stopnia, w jakim wyra¿a ona wolê powszechn¹, która jest
ród³em prawa, a spo³eczeñstwo obywatelskie jest jedynym suwerenem, jedynym podmiotem uprawnionym do decydowania o
sobie . Na idei tej zbudowana jest liberalna koncepcja demokracji, a tak¿e ideologia anarchizmu, z tym wszak¿e zastrze¿eniem,
i¿ anarchizm nie wierzy, by jakiekolwiek pañstwo by³o w stanie
j¹ zrealizowaæ, dlatego domaga siê jego likwidacji na rzecz systemu samoorganizacji spo³ecznej. W cis³ej zale¿noci od sytuacji politycznej spo³eczeñstwa obywatelskiego pozostaje odpowied na pytanie, kto jest podmiotem suwerennym w relacjach
miêdzy tym spo³eczeñstwem a w³adz¹? Po pierwsze, w normalnym uk³adzie stosunków w³adza  spo³eczeñstwo obywatelskie
idea Rousseau uzyskuje sw¹ konkretyzacjê, gdy¿ wiêkszoæ obywateli postêpuj¹c racjonalnie wyra¿a zaufanie do wartoci woli
powszechnej. Suwerenem jest zatem spo³eczeñstwo obywatelskie. Po drugie, w sytuacji kiedy wola powszechna wystêpuje
przeciwko woli w³adzy, kiedy krok rz¹dz¹cych jest kwestionowany przez spo³eczeñstwo tylko dlatego, ¿e w³anie od rz¹dz¹cych pochodzi  otó¿ wówczas w³adza, jakkolwiek by ona nie
by³a, jest podmiotem suwerennym, gdy¿ stwarza pewien rodzaj,
³adu (lepsza najgorsza w³adza ni¿ brak jakiejkolwiek). Wreszcie, po trzecie, wola powszechna nie zas³uguje na respektowanie
w warunkach zniewolenia, kiedy wiêkszoæ obywateli pozbawionych jest zgo³a zdolnoci do w³asnego s¹du spraw spo³ecznych.
Wówczas wola powszechna jest jedynie powtórzeniem woli panuj¹cych. W tej sytuacji tylko elity rewolucyjne zwrócone przeciwko w³adzy mog¹ liczyæ na zaufanie publiczne. Tylko wiêc
wola buntowników mo¿e byæ nazwana suwerenn¹, w sytuacji kiedy spo³eczeñstwo jest ubezw³asnowolnione (totalitaryzm). O tej
ostatniej relacji L. Nowak pisze nastêpuj¹co: Nazwijmy (...)
alienacj¹ obywatelsk¹ stosunek iloci dzia³añ spo³ecznych objêtych regulacj¹ w³adcz¹ do ogó³u takich dzia³añ; alienacja obywatelska jest wiêc procentem dzia³añ zniewolonych. W granicznyn
wypadku, kiedy wszystkie dzia³ania spo³eczne s¹ podejmowane
w stanie zniewolenia, mówimy, ¿e spo³eczeñstwo znajduje siê w
stanie totalizacji. W stanie tym wszelkie autonomiczne wiêzi spo³eczne typu jednostka  jednostka zanikaj¹ i zast¹pione zostaj¹
wiêzami w³adczymi typu jednostka  rz¹dz¹cy  jednostka; zani-
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ka tedy ca³kowicie spo³eczeñstwo obywatelskie: wszyscy s¹ poddanymi.
Zdaniem cytowanego autora, relacje pomiêdzy w³adz¹ a spo³eczeñstwem obywatelskim mog¹ przybieraæ ró¿n¹ postaæ. Kszta³t
tych stosunków okrelaj¹ poszczególne doktryny polityczne; i
tak, anarchizm  za podstawê stosunków politycznych bierze zjawiska buntu i motyw wyzwolenia, liberalizm  zjawisko konsensusu i motyw utrzymania ³adu porozumieñ, chrzecijañska
nauka spo³eczna  s³u¿bê spo³eczn¹ w³adzy wobec spo³eczeñstwa obywatelskiego w zamian za wdziêcznoæ i lojalnoæ tego
ostatniego wobec w³adzy. W ka¿dej z wymienionych relacji staj¹
naprzeciw siebie dwa interesy: interes spo³eczeñstwa obywatelskiego, który polega na utrzymaniu dotychczasowej sfery autonomii i uzyskaniu dalszego jej przyrostu oraz interes w³adzy, który polega na zachowaniu dotychczasowej sfery regulacji w³adczej, a nawet jej poszerzeniu.
Otó¿, je¿eli wzi¹æ pod uwagê stan tzw. pokoju klasowego (tj.
taki stan, w którym poziom alienacji obywatelskiej jest niski,
gdy¿ niski jest udzia³ sfery regulacji w³adczej wród ogó³u dzia³añ spo³ecznych, a zatem wysoki jest udzia³ sfery autonomii spo³ecznej wród tych dzia³añ), to oka¿e siê, i¿ ka¿de poszerzenie
sfery regulacyjnej wywo³uje sprzeciw po stronie spo³eczeñstwa
obywatelskiego, tym silniejszy im ta regulacja jest szersza. W
tych warunkach najkorzystniejszym dla w³adzy jest ustrój demokratyczny, gdy¿ wymusza eliminowanie niesprawnych mechanizmów dla poprawienia efektywnoci swego dzia³ania. Jest to
warunek realizacji interesu w³adzy maj¹cej do czynienia ze skonsolidowanym spo³eczeñstwem obywatelskim.
Tak wiêc mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e: Jedyna forma
ustrojowa, na któr¹ masy obywatelskie mog¹ mieæ jaki wp³yw
trwa³y, to demokracja. Kiedy ju¿ do niej dochodzi, kiedy uk³ad
stosunków klasowych zmusza w³adzê do wprowadzenia form demokratycznych kontroli nad ni¹ sam¹, obywatele wykorzystuj¹
te formy nie tylko dla wp³ywu na piramidê pañstwow¹, ale i dla
budowy alternatywnych spo³ecznych struktur organizacyjnych,
które  choæ uznaj¹ priorytet w³adzy pañstwowej  utrwalaj¹ niezale¿ne od w³adzy autonomiczne stosunki spo³eczne. Dziêki temu
za stwarzaj¹ instytucjonalne bariery utrudniaj¹ce poszerzenie siê
sfery regulacji w³adczej poza minimum administracyjne. Demokratyczna administracja jest form¹ kompromisu w³adzy zmuszonej do demokracji i spo³eczeñstwa obywatelskiego zmuszanego
do pos³uchu wobec w³adzy pañstwowej (L. Nowak).
3. Mo¿emy zatem stwierdziæ, ¿e w³anie w³adza pañstwowa,
pañstwo, jego struktura i funkcjonowanie umo¿liwiaj¹, b¹d uniemo¿liwiaj¹ ukszta³towanie siê spo³eczeñstwa obywatelskiego. Je¿eli za wybitnym polskim teoretykiem prawa okresu miêdzywojennego A. Komarnickim przyj¹æ dychotomiczny podzia³ pañstwa na typ indywidualistyczny i uniwersalistyczny to odpowied
na pytanie, w którym i tych typów pañstwa mo¿e ukszta³towaæ
siê spo³eczeñstwo obywatelskie, nasuwa siê sama. Czym zatem
charakteryzuj¹ siê te typy ?
Pañstwo typu indywidualistycznego wyró¿nia siê nastêpuj¹cymi cechami: a) cz³owiek jest wartoci¹ najwy¿sz¹ i bytem autonomicznym w stosunku do pañstwa (wspólnoty politycznej);
b) obywatel ma zapewnion¹ sferê wolnoci do dzia³añ niezale¿nych od pañstwa. Korzystaj¹c ze swych praw i wolnoci nie jest
krêpowany powinnoci¹ uzyskiwania aprobaty w³adzy; c) obowi¹zki obywatela ograniczone s¹ do minimum (podatki, obrona); d) wspólnota polityczna  pañstwo istnieje tylko dla obywa-

tela. Stanowi ono i egzekwuje normy prawne maj¹ce likwidowaæ
konflikty miêdzy jednostkami. Pañstwo to jest demokratycznym
pañstwem prawnym opartym o zasadê podzia³u w³adz. Prawo ma
s³u¿yæ obywatelom i zapewniaæ im wolnoæ. System prawny ma
strukturê hierarchiczn¹, u szczytu której znajduj¹ siê tzw. prawa
naturalne cz³owieka, a poni¿ej  z nich wynikaj¹ce  prawo pozytywne.
Natomiast uniwersalistyczny model pañstwa charakteryzuje siê
tym, i¿: a) ogólnoæ (uto¿samiana z pañstwem) jest nadrzêdn¹
wartoci¹ systemu spo³ecznego (obejmuje on poszczególnych
obywateli, grupy obywateli, organizacje spo³eczne, ca³oæ spo³eczeñstwa). Pañstwo wyznacza zakres i regu³y dzia³ania uczestników ¿ycia zbiorowego; b) celem pañstwa jest trwanie (wartoæ
samoistna); c) pañstwo jest systemem politycznym zbudowanym
hierarchicznie, w którym w³adza wykonawcza zajmuje pozycjê
dominuj¹c¹ i wspiera siê na szeroko rozbudowanej biurokracji.
Z charakterystyki obu tych modeli pañstwa wynika, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie, którego zasadniczym atrybutem jest szeroka autonomia obywateli w obszarze ¿ycia spo³eczno-politycznego mo¿e kszta³towaæ siê przede wszystkim w pañstwie okrelonym powy¿ej jako indywidualistyczne, albowiem zapewnia
ono obywatelom wolnoæ do zachowañ indywidualnych i zbiorowych niezale¿nych od w³adztwa pañstwowego. Dodaæ jednak trzeba, ¿e podzia³ pañstw wed³ug wskazanych modeli nie ma charakteru roz³¹cznego, w rzeczywistoci bowiem mamy do czynienia
z mieszanym modelem pañstwa, a wiêc takim, w których cechy
nale¿¹ce do ró¿nych modeli mog¹ zgodnie wspó³wystêpowaæ
obok siebie. Podzia³ powy¿szy natomiast mia³ wskazaæ, jakie
cechy w danym typie pañstwa maj¹ charakter dominuj¹cy.
4. Jak ju¿ powiedzielimy, jednym z podstawowych wyznaczników demokracji jest wolnoæ zrzeszania siê. Nale¿y w tym
miejscu zastanowiæ siê nad rol¹ demokracji politycznej w procesach kreowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Powo³ywany ju¿
tu wybitny znawca zagadnienia L. Nowak formu³uje w tym zakresie taki oto pogl¹d: ¯adna w³adza nie ofiarowuje obywatelom demokracji, musi ona zostaæ wywalczona. Bezporednio
mo¿e to nast¹piæ w drodze zwyciêskiej rewolucji (...), ale jest to
wynikiem ca³ej serii przegranych. Demokracja polityczna staje
siê za aren¹ zalegalizowanej autonomicznej sfery ¿ycia spo³ecznego. W rezultacie demokracja polityczna przekszta³ca siê w system zapewniaj¹cy masom obywatelskim nie tylko instytucjonaln¹ kontrolê piramidy w³adzy, ale i mo¿liwoæ niezale¿nego organizowania siê poza pañstwem (...). Stosunki ustrojowe osi¹gaj¹
swój stan równowagi w demokracji. Zawarte w cytowanym fragmencie stwierdzenie, ¿e demokracja zapewnia kontrolê piramidy, w³adzy nie mo¿e byæ uto¿samiane ze stwierdzeniem, ¿e dziêki demokracji politycznej mo¿na kontrolowaæ w³adzê. Po pierwsze dlatego, ¿e demokracja umo¿liwia kontrolowanie tylko oficjalnego segmentu hierarchii w³adzy, natomiast szeroki kr¹g tzw.
szarych eminencji maj¹cych dostêp nawet do najwy¿szych struktur w³adzy pozostaje poza jak¹kolwiek kontrol¹ spo³eczn¹ . Po
drugie, dlatego, ¿e w pañstwie demokratycznym regu³¹ jest, i¿
im mniej wa¿na jest oficjalna czêæ hierarhii w³adzy, tym bardziej podatna jest na kontrolê. Kontroluje siê zatem w³adcê najwy¿szego, który jest akurat najs³abszym stopniem piramidy
w³adzy, który zmuszony jest bezustannie lawirowaæ miêdzy koteriami w elicie i wraz z ni¹ dostosowaæ siê do tendencji dominuj¹cych w aparacie w³adzy. Tak natomiast pe³ni¹c podstawow¹ rolê
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w systemie politycznym w niewielkim tylko stopniu, i to jeszcze w sposób poredni
jest kontrolowany publicznie.
Ale demokracja w spo³eczeñstwie obywatelskim to tak¿e pewien etos, bez którego obumieraj¹ wszystkie jej mechanizmy.
Wyklucza on dominacjê jednej ideologii
czy jednego systemu aksjologicznego. Jak
pisze J. Syski, demokracja zaczyna siê
w³aciwie z chwil¹ zrozumienia, i¿ nie ma
takiego miejsca w spo³eczeñstwie, dos³ownie i w przenoni, gdzie by³aby ju¿ z³o¿ona prawda lub racja; ¿e nie ma jednej racji, a z tych, które istniej¹, ka¿da ma prawo g³osu i ka¿da winna byæ wys³uchana
oraz poddana konfrontacji z innymi; dopiero ten proces mediacji i uzgadniana ich
miêdzy sob¹ stanowi racjê najwy¿sz¹ oraz
prawo; on w³anie stanowi o etosie demokracji i o tym, czy maj¹ce jej s³u¿yæ instytucje ¿yj¹ naprawdê, czy te¿ s¹ jedynie
kostiumem przes³aniaj¹cym praktykê wymuszania na innych w³asnej racji i w³asnego interesu.
W literaturze politologicznej wyrane
s¹ tak¿e pogl¹dy, ¿e tradycyjnie pojmowana demokracja, jako sposób zorganizowania ¿ycia publicznego, przestaje byæ idealn¹ niemal zasad¹ i zarazem mechanizmem
zapewnienia niezbêdnego minimum spo³ecznej homeostazy (równowagi). Nabiera
natomiast znaczenia demokracja rozumiana w³anie jako etos. W zwi¹zku z procesami samoorganizowania siê okrelonych
spo³ecznoci i ich samorz¹dzenia siê w
obrêbie np. spraw lokalnych, rodowisko-

wych, z procesami upodmiotowienia jednostek i ca³ego spo³eczeñstwa w ¿yciu publicznym, wydaje siê , ¿e w³anie demokracja jako etos bêdzie jedn¹ z fundamentalnych formu³ politycznych spo³eczeñstwa
obywatelskiego.
Przekszta³cenia w tradycyjnej demokracji zwi¹zane s¹ z gwa³townym i ¿ywio³owym komplikowaniem siê stosunków
spo³eczno-politycznych, zawêlaniem siê
nowych tzw. relacji interpersonalnych (np.
na bazie wspólnoty interesów ekonomicznych), konfrontacj¹ cywilizacyjno-kulturow¹ tak przecie¿ intensywn¹ po upadku systemów niedemokratycznych. W konsekwencji wiêc do niezbêdnych przes³anek,
utrzymania równowagi spo³ecznej i funkcjonowoci systemu politycznego zaliczyæ
nale¿y nie tylko przymus lub grobê jego
zastosowanie i nie tylko demokracjê pojmowan¹ jako mechanistyczny udzia³ obywateli w procedurach wyborczych, ale tak¿e, w coraz wiêkszym stopniu, concensus
omnium (powszechn¹ zgodê) na podstawowe wartoci spo³eczne i polityczne, wiadom¹ i odpowiedzialn¹ akceptacjê i poparcie w aktach kreowania organów w³adzy
publicznej, autorytet osób i instytucji, które maj¹ zadanie organizowania ¿ycia zbiorowego i kierowania nim i traktuj¹ to zadanie w kategoriach s³u¿by wobec spo³eczeñstwa (jest to zagadnienie zwi¹zane z
etycznym wymiarem demokracji).
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Na ostatnie trzy dni przeprowadzilimy
siê do bieszczadzkiej leniczówki w Smereku. Wêdrowalimy od Bazy ludzi z mg³y do
Rancza. Bo nie ma to jak bieszczadzka piosenka piewana w towarzystwie tych, którzy
w³anie zeszli z gór i chc¹ siê podzieliæ swoimi cudownymi wra¿eniami. Tu, w Smereku
nad stawkiem, a tak¿e przy ognisku z kie³bask¹ bieszczadzk¹ i grzañcu z miejscowego
winka Aromat gór ¿egnalimy siê z Bieszczadami.
Bieszczady to góry i ludzie. ¯eby je zrozumieæ i poznaæ trzeba tam pojechaæ, wejæ
na jedn¹ z po³onin, a potem posiedzieæ w typowym barze z prawdziwymi ludmi Bieszczad. Oni na pewno nie bêd¹ popijaæ soku i
na pocz¹tku wydadz¹ Ci siê dziwni, ale potem....
My tak zrobilimy i zakochalimy siê w
tych górach, bo Bieszczady albo siê kocha,
albo... siê ich jeszcze nie zauwa¿y³o.

odnieæ wra¿enie, ¿e te dzikie Bieszczady
gin¹. Na szczêcie póki co, jest to dalej kraina Biesów i Czadów (diab³ów zamieszkuj¹cych te tereny, od których zreszt¹ pochodzi
nazwa tych gór), a takie widoki jak nad zalewem Soliñskim s¹ tu jeszcze rzadkoci¹.
W ci¹gu tych dwóch tygodni nas³uchalimy siê bardzo du¿o o tutejszych diab³ach,
duchach, z³ych panach, dobrych zbójach i
skarbach. Tych pierwszych jest tu co najmniej kilka. Najwa¿niejsze z nich to ju¿
wspomniane wczeniej z³e Biesy i dobre Czady, ró¿n¹ siê one bardzo od reszty diablej
populacji i dlatego egzekutywa piekielna
umieci³a je w najbardziej niedostêpnym rezerwacie- Bieszczadach. Poza diab³ami
Bieszczady zamieszkiwane s¹ jeszcze przez
Rusa³ki, Propastynki, Zmory, Mamuny, i
Upiory. Te ostatnie wabi¹ ludzi tañcem i
muzyk¹. Równie¿ nas kilkakrotnie zwabi³y,
ale nam na szczêcie uda³o siê wróciæ do
naszych pokoi.
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