Wywiad z

Rektorzy polskich uczelni technicznych spotkaj¹ siê w Opolu
Z rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. in¿. Piotrem Wachem rozmawia Krystyna Duda

 Politechnika Opolska bêdzie gospodarzem najbli¿szej Konferencji
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, która zaplanowana zosta³a na
najbli¿szy miesi¹c. Jakie sprawy le¿¹
w gestii tego gremium?
 Rektorów uczelni technicznych
przyjmowaæ bêdziemy w dniach od 15
do 17 lutego. Konferencja ta odbywa siê
regularnie, dwa razy do roku, a organizatorami jej s¹ kolejne uczelnie. Tym
razem nasza Uczelnia podjê³a siê trudu
przyjêcia znakomitych goci. Czemu
s³u¿¹ te spotkania? Od czasu kiedy konferencje bran¿owe, a do takich zalicza
siê Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych, sta³y siê sk³adnikiem KRASP-u, czyli Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, w
którym ma swojego przedstawiciela w
prezydium, zmieni³a siê nieco rola tego
gremium. Wczeniej rektorzy niektórych uczelni spotykali siê, aby poznaæ i
przedyskutowaæ g³ówne problemy nurtuj¹ce rodowisko, potem podejmowali
uchwa³y i zajmowali stanowiska kierowane nastêpnie do ró¿nych gremiów, do
ministra, do parlamentu, czasem do rz¹du. KRPUT staj¹c siê sk³adnikiem
KRASP-u, który ma swoje ustawowe
umocowanie, przez co sta³ siê bardziej
sformalizowanym cia³em. Sama konferencja nadal jest przede wszystkim okazj¹ do omówienia istotnych spraw i

podjêcia uchwa³, które zobowi¹zuj¹
przede wszystkim w³asne rodowisko, a
tak¿e informuj¹ o tym w³adze resortu,
czy rz¹d. Warto jeszcze dodaæ, ¿e cz³onkiem naszego gremium jest przewodnicz¹cy samego KRASP-u prof. Jerzy
Wonicki, gdy¿ w naszej bran¿owej konferencji reprezentuje  jako rektor  Politechnikê Warszawsk¹
 Jakie tematy zdominuj¹ lutowe
posiedzenia rektorów, czy znany jest
ju¿ szczegó³owy program pobytu goci w Opolu?
Znamy podstawowe zagadnienia programu obrad, choæ nie we wszystkich
szczegó³ach. Ostateczny porz¹dek obrad
le¿y w kompetencji przewodnicz¹cego
konferencji, którym jest rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
prof. Ryszard Tadeusiewicz. Wiadomo
jednak  bo to uzgodnione zosta³o ju¿
wczeniej  które sprawy maj¹ znaleæ
w Opolu swój fina³, a wokó³ których
toczona bêdzie dyskusja. T¹ najwa¿niejsz¹ i bodaj najbardziej spektakularn¹
kwesti¹ bêdzie podpisanie stosownego
porozumienia i powo³anie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Na
komisji spocznie odpowiedzialnoæ za
wprowadzenie systemu oceny jakoci
kszta³cenia w zakresie kierunków studiów prowadzonych na uczelniach technicznych, jak równie¿ wydawanie formalnych akredytacji poszczególnym kierunkom studiów. Dodam, ¿e jakoæ
kszta³cenia nie odnosi siê wy³¹cznie do
kierunków cile technicznych, co sugerowaæ mo¿e nazwa, lecz do wystêpuj¹cych najczêciej, niejako typowych dla
politechnik, szkó³ morskich, czy akademii technicznych. Wiele uczelni prowadzi szereg nietypowych kierunków 
sami jestemy tego najlepszym przyk³adem kszta³c¹c studentów wychowania
fizycznego i fizjoterapii  i jest to chyba
wyrana tendencja dla tych szkó³ wy¿szych, które funkcjonuj¹ w mniejszych
orodkach, gdzie nie ma wielu uczelni.
Problem oceny jakoci kszta³cenia na
tych kierunkach stanowi jakby osobny
rozdzia³ tego samego zagadnienia. A
wracaj¹c do g³ównego w¹tku to stwierdziæ mo¿na bez w¹tpienia, ¿e tematem

obrad  i to wa¿nym  stan¹ siê sprawy
finansowe. Z³o¿y³o siê na to kilka powodów; po pierwsze s³abe finansowanie
szkolnictwa wy¿szego i nauki czemu towarzysz¹ deklarowane, raczej werbalne,
preferencje w projekcie bud¿etu na ten
rok. Dodam, ¿e w ostatnim czasie senaty, a wiêc najwy¿sze gremia decyzyjne
wielu uczelni zajê³y oficjalne stanowiska w tej sprawie, wydaj¹c stosowne
uchwa³y oprotestowuj¹ce tak niskie nak³ady. Problem finansów jako temat do
dyskusji narzuca siê niejako w tej sytuacji sam.
A w miêdzyczasie sta³a siê rzecz gorsza, a mianowicie to, ¿e bud¿et pañstwa
nie zosta³ wykonany. Po raz pierwszy w
tym dziesiêcioleciu, w nowej Polsce, w
III Rzeczpospolitej wszystkie uczelnie
nie otrzyma³y przyznanych formalnie i
na pimie rodków bud¿etowych. rodki przyznane i podzielone nie dotar³y do
uczelni, w naszym wypadku jest to niedobór w wysokoci ok. 4%.ca³ej dotacji. Prawdê rzek³szy nie za bardzo nawet wiemy jak w takiej sytuacji post¹piæ, czy jest to zgodne z prawem, jak to
oprotestowaæ. A poza tym zaistnia³a sytuacja stanowi ogromne ród³o ró¿norakich problemów i napiêæ. W tym samym
czasie na uczelnie nak³adane s¹ coraz to
nowe ciê¿ary, na przyk³ad koniecznoæ
op³acanie sk³adek na PFRON w proporcji od liczby pracowników i studentów.
Aby temu sprostaæ musimy przede
wszystkim rozeznaæ ilu mamy studentów, którzy do tej grupy mogliby byæ
zakwalifikowani, a to wymaga nak³adu
i czasu i pracy. Wprawdzie rozumiemy
intencje i koniecznoæ zwiêkszenia szans
osobom niepe³nosprawnym, lecz obci¹¿anie uczelni dodatkowym obowi¹zkiem
finansowym znacznie sytuacjê utrudnia.
Kolejn¹ niezwykle dolegliw¹, szczególnie dla naszego rodowiska akademickiego spraw¹ jest koniecznoæ odprowadzania podatku VAT od aparatury. To
zmniejszy nasze rodki przeznaczone na
ten cel o ok.1/5! Nie koniec na tym, ju¿
wkrótce bêdziemy musieli p³aciæ kolejne zobowi¹zanie  podatek od nieruchomoci tzw. katastralny. Na domiar z³ego, pe³ni nieufnoci jestemy w kwestii
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zwolnieñ i zwrotów od tych zobowi¹zañ,
a mówi¹c wprost obawiamy siê, ¿e podobnie jak przyznana dotacja, tak¿e
mo¿emy ich nie otrzymaæ.
Jak widaæ, istnieje szereg problemów,
z którymi boryka siê rodowisko akademickie w kraju, i które zapewne stan¹
siê tematem naszych obrad. Zdajê sobie
sprawê, z tego, ¿e rz¹d ma nie³atw¹ sytuacjê i zapewne w wielu sprawach nie
mo¿e inaczej post¹piæ. Nasze jednak
problemy tak¿e s¹ niezaprzeczalne i aby
spe³niaæ swoje statutowe obowi¹zki musimy jako siê z nimi uporaæ. Tym sposobem nasuwa siê ca³y pakiet spraw, na
temat których rektorzy bêd¹ mieli okazjê siê wypowiedzieæ.
Odchodz¹c od spraw finansowych, w
programie obrad znajdzie siê dyskusja
nad matur¹ 2002. Sprawa ta jest ju¿ doæ
zaawansowana, gdy¿ ju¿ rok wczeniej
przewodnicz¹cy KRASP-u i minister
edukacji podpisali porozumienie, na
mocy którego szko³y wy¿sze zobowi¹za³y siê przystosowaæ w³asne regulaminy i tak zmodyfikowaæ systemy rekrutacyjne, aby przyjêcia na studia odbywa³y
siê bez zdawania egzaminów wstêpnych
lub przy minimalnych egzaminach uzupe³niaj¹cych, a z uwzglêdnieniem wyników nowej matury. To krótkie porozumienie ratyfikowane musi byæ obecnie przez poszczególne szko³y, co jak
s¹dzê niebawem bêdzie mia³o miejsce.
W naszym systemie rekrutacji na studia
nie powinno sprawiæ to wiêkszych problemów. Problemem bêdzie zapewne
równoleg³oæ wystêpuj¹ca jeszcze przez
szereg lat po wprowadzeniu nowego egzaminu maturalnego. To oznacza, ¿e
przez pewien czas wród kandydatów na
studia bêd¹ osoby posiadaj¹ce stare i
nowe wiadectwa maturalne. Przyjmowanie na studia bez egzaminów wstêpnych jest w³aciwie zgodne z naszymi
zasadami rekrutacji, nale¿y jedynie regulamin dostosowaæ do nowej punktacji. Te sprawy le¿¹ w gestii prorektora
ds. studenckich i zapewne sobie z nimi
wietnie poradzi.
 Organizacja spotkania tej skali
wymaga du¿ego wysi³ku ze strony gospodarza oraz pewnych mo¿liwoci,
g³ównie lokalowych. Jak Uczelnia
upora³a siê z tym problemem?
 Organizacja konferencji jest dla gospodarza doæ k³opotliwa ze wzglêdu na
presti¿owy charakter takiego wydarze-
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nia. Do orodka jakim jest uczelnia
przyje¿d¿a na bardzo krótko grupa rektorów i na podstawie tej wizyty wyrabia
sobie jaki pogl¹d na uczelniê. Nasze
mo¿liwoci nie s¹ wystarczaj¹ce do zorganizowania takiej konferencji, mam
tego pe³n¹ wiadomoæ. Nie dysponujemy ani stosownym zapleczem socjalnym, ani odpowiedni¹ sal¹ obrad, w
zwi¹zku z tym przygotowanie wszystkiego poch³ania sporo wysi³ku i wielu zabiegów. Miejscem czêci obrad oraz zamieszkania rektorów, osób im towarzysz¹cych, przedstawicieli KBN i MEN
bêdzie pa³ac Odrow¹¿ów, czyli sanktuarium w. Jacka w Kamieniu l¹skim.
G³ówna sesja obrad odbêdzie siê w sali
senatu, choæ jest to na granicy mo¿liwoci tego pomieszczenia. Rozwa¿alimy mo¿liwoæ zorganizowania tej sesji
w auli przy ul. Katowickiej, w koñcu
jednak zdecydowalimy, ¿e powinna odbyæ siê w³anie w sali senatu, odpowiednio j¹ tego celu przystosowuj¹c. Zanim
nie sfinalizujemy budowy tzw. ³¹cznika,
mo¿liwoci organizacji podobnych imprez s¹ doæ ograniczone i nie sposób
temu zaradziæ. Po prostu podejmiemy
naszych goci tak jak nas na to staæ. Nie
chcemy ograniczyæ pobytu goci tylko
do murów naszej Uczelni. Bêd¹ mieli
okazjê do przynajmniej pobie¿nego zapoznania siê z miastem i regionem. Ju¿
pobyt na zamku w Kamieniu l¹skim
powinien dostarczyæ pozytywnych wra¿eñ, rektorzy bêd¹ mieli tak¿e okazjê na
rzut oka na Brzeg i zamek Piastów l¹skich, gdy¿ jedna z sesji tam zostanie
zrealizowana. W programie nie zabraknie równie¿ krótkiego zwiedzania miasta Opola i wizyty na zamku w Mosznej. Chcia³bym podzieliæ siê kilkoma
refleksjami wynikaj¹cymi z wizyt w innych miastach, w których znajduj¹ siê
wy¿sze uczelnie. Nasze miasto na tym
tle wypada bardzo korzystnie. Oczywicie lepiej by³oby, gdybymy dysponowali obszern¹ sal¹ senatu z przyleg³ymi
do niej salkami konferencyjnymi itp.
Rzeczywistoæ jest inna i trudno. Przy
okazji niejako wyranie widaæ, ¿e w
uczelni brak jest rektoratu jako osobnego zespo³u pomieszczeñ. Zajmujemy
czêæ skrzyd³a Wydzia³u Mechanicznego. I byæ mo¿e jakie rozwi¹zanie tej
sprawy nale¿a³oby uwzglêdniæ w planach rozwojowych. W problemach nie
jestemy jednak odosobnieni i nie mam

pod tym wzglêdem, jako rektor ¿adnych
kompleksów. Zaledwie kilka uczelni poszczyciæ mo¿e siê du¿ymi , efektownymi i funkcjonalnymi salami obrad. Reszta, a w³aciwie wiêkszoæ boryka siê z
podobnymi do naszych k³opotami lokalowymi.
 Spotkania te maj¹ pewn¹ tradycjê, a ju¿ raz nasza Uczelnia, wtedy
jeszcze WSI by³a organizatorem podobnego spotkania. Czy od tego czasu zmieni³a siê formu³a obrad, czy
zmianie uleg³y kompetencje?
 Istotnie nie po raz pierwszy bêdziemy gociæ rektorów wszystkich uczelni
technicznych. Choæ od tego czasu zmieni³a siê nie tyle formu³a spotkañ, czy
obrad, ale i nasza sytuacja. Wówczas
zabiegalimy o organizacjê konferencji,
gdy¿ zale¿a³o nam na uzyskaniu pozytywnej opinii tego gremium w kwestii
naszego przekszta³cenia z wy¿szej szko³y in¿ynierskiej w politechnikê.
To siê nam uda³o, poparcie na jakie
liczylimy zosta³o wyartyku³owane i ca³a
rzecz skoñczy³a siê dla uczelni pomylnie.
Przyjê³o siê w rodowisku, ¿e wiêksze uczelnie takie jak np. AGH, Uniwersytet Warszawski, czy Politechnika Warszawska przygotowuj¹ obrady KRASPu. S¹ to spotkania o charakterze roboczym gromadz¹ce ponad 100 uczestników. Z oczywistych wiêc powodów trzeba mieæ do dyspozycji odpowiednie warunki socjalne, lokalowe i wiele innych
atutów. Konferencje bran¿owe, do jakich
zalicza siê KRPUT odbywaj¹ siê najczêciej w mniejszych orodkach akademickich. Tym razem to my bêdziemy gospodarzem, taka jest po prostu kolej rzeczy.
Co do kwestii kompetencji, to postrzegam w ostatnich latach znaczny
wzrost znaczenia konferencji. Uchwa³y
podejmowane przez KRPUT maj¹ proste prze³o¿enie na uchwa³y Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, a KRASP jest cia³em, które zarówno kszta³tuje opinie o szkolnictwie
wy¿szym jak i reprezentuje polskie
szkolnictwo wy¿sze poza granicami kraju. W tym sensie wzros³a ranga konferencji, mimo i¿ wci¹¿ jest to gremium,
do którego przynale¿noæ jest dobrowolna, czyli niezobligowana ¿adnym przepisem. A mo¿e w³anie dlatego.
Ci¹g dalszy na stronie 8

Z prac Senatu
Dziesi¹temu w kadencji posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej, które odby³o siê 13 grudnia 2000 r. przewodniczy³ rektor
prof. Piotr Wach. Rozpoczynaj¹c obrady przedstawi³ i omówi³
porz¹dek posiedzenia, do którego nie wniesiono zastrze¿eñ:
1) Informacja dotycz¹ca wykonania planu wydawniczego za
rok 2000 oraz uchwalenie planu wydawniczego na 2001 r.
2) Sprawy dydaktyczne:
- zmiany w planach studiów WEiA, WM.
3) Komunikaty, zapytania i wolne wnioski.
Na wstêpie rektor wrêczy³ mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej dr. hab. in¿.
Januszowi Paj¹kowi z IMFiCh oraz powiadomi³ Senat o tym,
¿e Departament Edukacji Urzêdu Marsza³kowskiego przyzna³
nagrodê zespo³ow¹ Marsza³ka Województwa Opolskiego w
dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji na l¹sku
Opolskim prof. Ryszardowi Rojkowi, dr. in¿. Karolowi
Grandkowi i dr. Franciszkowi Gajdzie za wdro¿enie kszta³cenia w jêzyku niemieckim. Wyró¿nionym rektor z³o¿y³ gratulacje.
Ponadto rektor pogratulowa³ prof. Leonowi Troniewskiemu otrzymania odznaczenia pañstwowego - Krzy¿a Oficerskiego.
Realizuj¹c przyjêty porz¹dek obrad kierownik Dzia³u Wydawnictw i Promocji  Krystyna Duda poinformowa³a o realizacji planu wydawniczego za 2000 r. oraz przedstawi³a projekt plan wydawniczego na 2001 r., który w formie uchwa³y
w drodze g³osowania- przyjêty zosta³ do realizacji.
W zakresie spraw dydaktycznych: prorektor ds. studenckich - prof. Grzegorz Gasiak powiadomi³ Senat, ¿e w zwi¹zku z brakiem opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i
Studenckich propozycja uchwalenia na kierunku budownictwo nowych planów studiów - na studiach zaocznych in¿ynierskich dla specjalnoci konstrukcje budowlane i in¿ynierskie oraz na studiach dziennych magisterskich, profil dyplomowania in¿ynieria drogowa  zostaje prze³o¿ona na styczniowe posiedzenie Senatu.
Nastêpnie dziekan Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki
prof. Ryszard Rojek przedstawi³ Senatowi propozycje zmian
w planach studiów: dla kierunku informatyka, studia dzienne
magisterskie: przedmiot elektronika i uk³ady logiczne,
a) sem. 4  zamiana 2W i 2 L na 2W i 2P,
b) sem. 5  zamiana 2 WE i 2 P na 2 WE i 2L.
Zmiana nazwy przedmiotu: metody numeryczne i statystyka matematyczna w sem. 3, w wymiarze 2W i 2 L oraz w
sem. 4 w wymiarze 2 WE i 2 Æ na: metody numeryczne, sem.
3 w wymiarze 2W, 1 Æ, 1L, statystyka matematyczna, sem. 4
w wymiarze 2WE i 1Æ.
Dla kierunku informatyka, studia dzienne in¿ynierskie:
przedmiot wybieralny  wprowadziæ nazwê przedmiotu in¿ynieria oprogramowania w sem. 6 w wymiarze 2W i 1S.
Dla kierunku informatyka, studia zaoczne in¿ynierskie:
zmiana w sem. 5 wymiaru godzin przedmiotu: programowa-
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nie systemowe z 16 WE i 16 L na 16 LE, zmiana w sem 4.
w wymiarze godzin przedmiotu: technika mikroprocesorowa
z 16 L na 8L i 8P.
Dla kierunku elektrotechnika (od 1.10.2000 r.): studia
dzienne magisterskie, dla wszystkich specjalnoci w sem. 5:
zmiana nazwy przedmiotu: ergonomia i prawo autorskie w
wymiarze 2W na nazwê: ergonomia w wymiarze 1W:
a) wprowadzenie przedmiotu: ochrona w³asnoci intelektualnej w wymiarze 1W, - studia dzienne in¿ynierskie,
dla wszystkich specjalnoci w sem. 7:
b) zmiana nazwy przedmiotu: ochrona patentowa i prawo
autorskie w wymiarze 1W na ochrona w³asnoci intelektualnej w wymiarze 1W, - studia dzienne in¿ynierskie, specjalnoæ: automatyzacja procesów przemys³owych sem. 6, przedmiot: uk³ady i systemy programowalne automatyki  zmiana 1P na 1L.
Dziekan WM, prof. Stanis³aw Król przedstawi³ Senatowi
propozycje zmian w planach studiów: na kierunku mechanika i budowa maszyn - w planach studiów dziennych i zaocznych in¿ynierskich zmianê nazwy specjalnoci konstrukcja i
budowa maszyn na komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn, od roku akademickiego 2001/2002,
które obecni  w drodze g³osowania  przyjêli w formie
uchwa³y Senatu PO.
A ponadto rektor powiadomi³ Senat, ¿e zosta³ podpisany
List intencyjny pomiêdzy nasz¹ Uczelni¹ a Uniwersytetem
Paryskim  Universite PARIS 13 Nord, IUT De SAINT-DENIS.
Mo¿liwoci i perspektywy wspó³pracy pomiêdzy PO a
Uniwersytetem Paryskim przedstawi³ Senatowi inicjator tego
przedsiêwziêcia - prof. Adam Roznoch.
Rektor nawi¹zuj¹c do postulatu prof. Leona Troniewskiego dotycz¹cego koniecznoci przeprowadzenia dyskusji i okrelenia misji Politechniki Opolskiej zaproponowa³ zorganizowanie otwartego posiedzenia Senatu w dniu 10 stycznia
2001 r., co zosta³o przyjête z zadowoleniem przez obecnych.
Prof. P. Wach podsumowuj¹c dyskusjê zaproponowa³
cz³onkom Senatu udzia³ w otwartym posiedzeniu Senatu PO
w dniu 10 stycznia 2001 r., a nastêpnie w planowym posiedzeniu Senatu w dniu 24 stycznia 2001 r., dyskusjê nad przysz³oci¹, strategi¹ i misj¹ Politechniki Opolskiej.
Do propozycji rektora nie wniesiono zastrze¿eñ.
Na tym wyczerpano program posiedzenia Senatu PO w
dniu 13 grudnia 2000 r.
Mgr Urszula Mazur, sekretarz rektora
Ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Senatu
Politechniki Opolskiej skoñczy³o siê tradycyjnym spotkaniem
wi¹tecznym, w którym poza senatorami uczestniczy³a szeroka reprezentacja pracowników Uczelni. Rektor przekaza³
wszystkim serdeczne ¿yczenia, a potem wi¹tecznym obyczajem obecni ¿yczyli sobie wszystkiego dobrego. Atrakcj¹ wyró¿niaj¹c¹ tegoroczne spotkanie by³ krótki koncert kolêd w
wykonaniu chóru Politechniki Opolskiej. W nastrój wi¹teczny wprowadzi³ wszystkich Piotr Baron, chórmistrz prowadz¹cy od kilku miesiêcy zespó³ uczelnianych piewaków.
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Spotkanie wi¹teczne  podobnie jak w latach poprzednich  zorganizowa³ tak¿e Wydzia³ Wychowania Fizycznego i
Fizjoterapii. Gociem wydzia³u by³ kapelan sportu opolskiego ks. dr Zygmunt Lubieniecki

Z KALENDARZA
REKTORÓW
n 22 listopada 2000 r. rektor, prof. Piotr

Wach goci³ delegacjê I Korpusu Europejskiego NATO: pp³. D. Verschuure i mjr. G.
Bosa (si³y zbrojne Holandii) oraz pp³k. W.
Puke (si³y zbrojne Niemiec), a tak¿e przedstawicieli 10 Brygady Logistycznej w Opolu: p³k. L. Ceglarskiego, pp³k. K. Trelê,
mjr. Adama S³odczyka i ppor. D. ¯ywick¹-Lipsk¹. Rektor zapozna³ goci z histori¹
Uczelni, jej struktur¹ oraz przedstawi³ g³ówne kierunki badañ naukowych, a tak¿e udzia³
w programach europejskich i zakres kontaktów zagranicznych.

Z kalendarza rektorów

 Nowa matura  rekrutacja na studia od
roku 2002.

n W tym samym dniu, na zaproszenie dyrekcji Banku PEKAO S.A. uczestniczy³ w uroczystym spotkaniu wigilijno-noworocznym.

n 13 XII przewodniczy³ posiedzeniu Senatu PO. Z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego 2001 Roku zaprosi³ cz³onków Senatu, kierowników administracji i dziekanatów oraz innych pracowników Uczelni na spotkanie okolicznociowe.
n 19 grudnia rektor wzi¹³ udzia³ w kolejnym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia i Opola, które odby³o siê, tym
razem w Wy¿szym Metropolitarnym Seminarium Duchownym we Wroc³awiu.
Urszula Mazur, Ewa Przystajko

JM Rektor w rozmowie z dr Margit Haas, koordynatorem programu tematycznego  zakres
zagadnieñ obejmuj¹cych rodowisko naturalne i zrównowa¿ony rozwój, reprezentuj¹c¹Biuro
ds. Badañ i Wspó³pracy Technicznej BIT w Wiedniu. Na drugim planie: dr Maria Antosiewicz 
koordynator PT4  rodowisko  Krajowy Punkt Kontaktowy, Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN Warszawa

n W dniach od 25 do 30 XI wspólnie z

dziekanem i prodziekanem ds. organizacyjnych Wydzia³u Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji: Agat¹ Zagórowsk¹ i Krzysztofem.
Malikiem przebywa³ z wizyt¹ w Uniwersytecie Paryskim (IUT Saint Denis, Universite
Paris Nord 13). Celem wyjazdu by³o poznanie i omówienie warunków wspó³pracy
w zakresie kszta³cenia studentów.

n 1grudnia 2000 r. rektor dokona³ otwarcia

plenarnego zebrania Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN, które odby³o siê w Auli
im O. Matei Wydzia³u Budownictwa Politechniki Opolskiej.

n 4 XII wzi¹³ udzia³ w spotkaniu powiê-

conym zagadnieniom 5. Programu Ramowego Badañ, Postêpu Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej nt. Miasto jutra i
dziedzictwo kulturowe.

n 6 grudnia rektor podpisa³ akt honoro-

Spotkanie odby³o siê pod patronatem rektora, Piotra Wacha, otwarcie seminarium

wego przyst¹pienia do Lo¿y Wspieraj¹cej
Bractwo Miecza w Opolu.

n W dniach 6-7 grudnia 2000 roku w Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odby³a siê narada prorektorów ds. kszta³cenia
polskich uczelni technicznych.
W naradzie uczestniczy³ prof. Grzegorz
Gasiak  prorektor ds. studenckich. Wa¿niejsze tematy konferencji:
 Studia doktoranckie (efektywnoæ studiów, stypendia, samorz¹d doktorantów,
ubezpieczenia).
 Dyskusja nt. zasad okrelania kosztów
studiów zaocznych.
 Program promocji zdrowia psychicznego
w rodowisku akademickim.
 Nowa matura 2002.
 Matura 2002 w regionie krakowskim.
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Sprawy nauki

NAUKOWE STYPENDIA NATO
Po przyjêciu naszego kraju do NATO, uzyskalimy mo¿liwoæ uczestniczenia w Naukowym Programie Stypendialnym
NATO. Program ten umo¿liwia naukowcom z krajów cz³onkowskich sojuszu prowadzenie badañ naukowych lub kontynuowanie nauki w innych krajach cz³onkowskich lub partnerskich NATO. Ponadto pracownicy naukowi krajów partnerskich maj¹ mo¿liwoæ prowadzenia badañ i pog³êbiania nauki
w krajach cz³onkowskich m.in. równie¿ w Polsce.
Kryteria selekcji i warunki uzyskania stypendium s¹ ró¿ne
w ró¿nych krajach, jednak wszystkie wnioski oceniane s¹ pod
wzglêdem naukowo - merytorycznym przez komisje z³o¿one
z uznanych naukowców, ekspertów w danych dziedzinach.
Stypendyci na ogó³ sami wybieraj¹ przedmiot badañ lub
studiów. Natomiast wysokoæ stypendium zwykle w zupe³noci wystarcza na op³acenie kosztów podró¿y i utrzymania.
W Programie Stypendialnym NATO udzielane s¹ trzy rodzaje stypendiów:
· Stypendia Podstawowe (Basic Fellowships)
· Stypendia Zaawansowane (Advanced Fellowships)
· Stypendia Wy¿sze (Senior Fellowships).
Stypendia Podstawowe przeznaczone s¹ dla osób posiadaj¹cych pierwszy stopieñ uniwersytecki, które chc¹ pog³êbiæ wiedzê naukow¹ lub uzupe³niæ wykszta³cenie techniczne
poprzez studia umo¿liwiaj¹ce zdobycie wy¿szego stopnia naukowego w jednym z krajów cz³onkowskich lub partnerskich
NATO.
Stypendia Zaawansowane s¹ dla osób posiadaj¹cych stopieñ doktora (lub równowa¿ny) i takie dowiadczenie naukowe, które umo¿liwia prowadzenie samodzielnych badañ w
kraju cz³onkowskim lub partnerskim NATO.
Stypendia Wy¿sze przeznaczone s¹ z kolei dla naukowców w celu prowadzenia wyk³adów lub badañ naukowych w
instytutach naukowych w jednym z krajów cz³onkowskich lub
partnerskich.
Czas trwania danego stypendium zale¿y od jego rodzaju i
kraju, który je oferuje. Stypendium Podstawowe z regu³y trwa
rok (chocia¿ w szczególnych wypadkach mo¿na je odnowiæ).
Natomiast czas trwania Zaawansowanego waha siê w granicach od trzech do dwunastu miesiêcy, a Wy¿szego wynosi
trzy miesi¹ce.
W latach 20012002 kandydaci z nowo przyjêtych do
NATO krajów czyli Polski, Czech i Wêgier mog¹ sk³adaæ
wnioski o stypendia na dwa sposoby:
· do administratora we w³asnym kraju,
· przez kontakt z pracownikiem naukowym z innego kraju
cz³onkowskiego, który umo¿liwi prowadzenie badañ.
Obecnie w Polsce mo¿na ubiegaæ siê jedynie o Stypendia
Zaawansowane (Advanced Fellowships), sk³adaj¹c wniosek na
konkurs do Krajowej Administracji Programu Stypendialnego NATO. Ka¿dego roku przeprowadzane s¹ dwa konkursy o
stypendia, zamykane 15 kwietnia i 15 padziernika. Zaznaczyæ jeszcze nale¿y, i¿ o Stypendia Advanced Fellowships
mog¹ ubiegaæ siê kandydaci, którzy uzyskali stopieñ doktora
nie wczeniej ni¿ w ci¹gu ostatnich piêciu lat od daty z³o¿enia wniosku i nie przekroczyli 40 roku ¿ycia.
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O pozosta³e dwa rodzaje stypendiów mo¿na staraæ siê poprzez administratora kraju oferuj¹cego dane stypendium lub
przez kontakt z pracownikiem naukowym tego kraju, który
umo¿liwi prowadzenie badañ.
W II konkursie w 2000 r. o naukowe stypendia NATO przyznane zosta³y 22 stypendia dla Polaków oraz 8 dla kandydatów z krajów partnerskich na stypendia w Polsce. Wysokoæ
stypendiów dla osób z Polski wynosi 1850 EURO miesiêcznie plus zwrot kosztów dojazdu, tak wiêc jest o co walczyæ.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ jedno ze stypendiów otrzyma³
pracownik naszej uczelni dr in¿. Tadeusz £agoda z Katedry
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydzia³u Mechanicznego. Na 6-miesiêczne stypendium pojedzie do Niemiec.
Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów.
Wiêcej informacji na temat stypendiów NATO znaleæ
mo¿na na stronach internetowych http://www.opi.org.pl.
Joanna Widera
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹

Ci¹g dalszy ze strony 4
 Na co liczy Politechnika Opolska podejmuj¹c siê organizacji konferencji?
 Liczymy przede wszystkim na to, ¿e ca³oæ uda siê i
uczestnicy wyje¿d¿aj¹c z Opola zabior¹ jak najlepsze wra¿enia dotycz¹ce zarówno Uczelni jak i miasta. Konferencje 
jak wspomnia³em  obywaj¹ siê cyklicznie, choæ nie wed³ug
cile krelonego grafiku, z którego wynika³aby kolejnoæ
uczelni organizuj¹cych obrady. Z odpowiednim wyprzedzeniem nale¿y zg³osiæ gotowoæ przyjêcia rektorów i co parê
lat po prostu wypada wzi¹æ na siebie trud przygotowania imprezy. Nie robimy tego po raz pierwszy, mamy ju¿ pewne,
dowiadczenia. Tym razem przyjmuj¹c rektorów mamy nieco inn¹ pozycjê. Wiem, ¿e czêæ rektorów, wród nich rektor
AGH, prof. Tadeusiewicz chcia³aby odwiedziæ te orodki, te
uczelnie, które z tak¹ determinacj¹ zabiega³y o zmianê swojego statusu. Dla nas bêdzie to okazja do syntetycznej prezentacji Uczelni, jej potencja³u, mo¿liwoci tak¿e organizacyjnych. Prezentacja politechniki odbêdzie na tle regionu,
który  jak s¹dzê -w kraju jest niewystarczaj¹co znany i doceniany. W publikowanych danych statystycznych Opolszczyzna nie wypada zbyt dobrze, a cyfry nie oddaj¹ ca³oci obrazu. Wizyta rektorów z ca³ego kraju, z ró¿nych regionów daje
doskona³¹ mo¿liwoæ do pokazania naszych niew¹tpliwych
zalet, których w liczbach nie da siê wyraziæ. To s¹ te profity,
na które liczyæ mo¿e gospodarz konferencji o takim zasiêgu i
takiej randze. Promocja uczelni, miasta, regionu, czy to ma³o?
 Dziêkujê za rozmowê.
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KRPUT  informacje ogólne
Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych (KRPUT) dzia³a
od 1989 roku. Konferencja pierwotnie
dzia³a³a pod nazw¹ Autonomiczna Konferencja Rektorów Wy¿szych Szkó³
Technicznych, a od 1996 roku  pod
aktualnie u¿ywan¹ nazw¹. Przewodnicz¹cymi KRPUT byli kolejno:
Prof. dr hab. in¿. Edmund Wittbrodt
(rektor Politechniki Gdañskiej)
Prof. dr hab. in¿. Miros³aw Handke
(rektor AGH)
Prof. dr hab. in¿. Jerzy Wonicki (rektor Politechniki Warszawskiej)
Prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz (rektor AGH).
Konferencja dzia³a jako dobrowolne
stowarzyszenie rektorów reprezentuj¹cych polskie w pe³ni akademickie uczelnie techniczne. Za w pe³ni akademickie
uczelnie techniczne uwa¿a siê uczelnie
posiadaj¹ce przynajmniej na jednym
wydziale uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora w zakresie
nauk technicznych lub uprawnienia równorzêdne.
W chwili obecnej Konferencjê tworzy obecnie 21 uczelni technicznych.
S¹ to:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Bia³ostocka
Politechnika Czêstochowska
Politechnika Gdañska
Politechnika Lubelska
Politechnika £ódzka
Politechnika Poznañska
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Szczeciñska
Politechnika l¹ska
Politechnika wiêtokrzyska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wroc³awska
Politechnika Koszaliñska
Politechnika Krakowska
Politechnika Opolska
Politechnika Radomska
Politechnika Zielonogórska
Wy¿sza Szko³a Morska w Gdyni
Wy¿sza Szko³a Morska w Szczecinie
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Marynarki Wojennej
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Wobec wystêpowania kierunków
technicznych w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim, Wojskowej Akademii
Technicznej oraz Akademii Marynarki
Wojennej, rektorzy tych uczelni ka¿dorazowo bior¹ udzia³ w obradach Konferencji, mimo i¿ uczelnie przez nich reprezentowane aktualnie do KRPUT formalnie nie nale¿¹ (nale¿a³y jednak przed
reorganizacj¹).
KRPUT jako jedna z konferencji
okrelonego typu szkó³ wy¿szych jest
cz³onkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP), a
przewodnicz¹cy KRPUT wchodzi w
sk³ad prezydium KRASP.
Celem KRPUT jest m.in.:
- Koordynowanie dzia³añ i poszukiwanie form efektywnej wspó³pracy stowarzyszonych uczelni technicznych w
zakresie prowadzonej przez nie dzia³alnoci dydaktycznej, naukowo  badawczej i organizacyjnej.
- Wystêpowanie w sprawach dotycz¹cych rodowiska uczelni technicznych
wobec organów w³adzy pañstwowej 
wykonawczej (zw³aszcza MEN i
KBN) i ustawodawczej (Sejm i Senat
RP).
- Wypracowywanie i przedstawianie na
¿yczenie lub z w³asnej inicjatywy rozmaitych opinii, dezyderatów i rezolucji, kierowanych do organów w³adzy
wszystkich szczebli.
- Reprezentowanie rodowiska uczelni
technicznych w KRASP.
- Podejmowanie dzia³añ prowadz¹cych
do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej i
dzia³anie na rzecz rozwoju szkolnictwa wy¿szego, w tym zw³aszcza technicznego.
- Inspirowanie, wspieranie i organizacyjne zabezpieczanie inicjatyw uczelni w dziedzinie akredytacji, kontroli i
zapewniania odpowiedniej jakoci nauczania.
- Prowadzenie dialogu i wspó³pracy z
podmiotami reprezentuj¹cymi inne
sk³adniki systemu edukacji narodowej
(w tym zw³aszcza z wy¿szymi szko³ami zawodowymi, ale tak¿e ze szko³ami rednimi i podstawowymi) w
celu zapewnienia ca³ociowej, spójnej
i dro¿nej struktury kszta³cenia technicznego.

- Zmierzanie do systemu organizacyjnego i finansowego, umo¿liwiaj¹cego swobodn¹ wymianê studentów i
pracowników uczelni technicznych
pomiêdzy poszczególnymi szko³ami
w Polsce i za granic¹.
- Poszukiwanie i wdra¿anie nowych metod i form kszta³cenia, ze szczególnym
uwzglêdnieniem nauczania na odleg³oæoraz zadañ wynikaj¹cych z
koniecznoci kszta³cenia ustawicznego.
- Umacnianie istniej¹cych i tworzenie
nowych form wspó³pracy naukowej
pomiêdzy zespo³ami badawczymi w
ró¿nych szko³ach technicznych w kraju i za granic¹.
- Wykrywanie, definiowanie i wskazywanie najwa¿niejszych celów w zakresie dydaktyki i badañ naukowych,
wynikaj¹cych z potrzeb kraju i spo³eczeñstwa oraz nawi¹zuj¹cych do misji wy¿szych uczelni technicznych.
Jaros³aw Bu³ka sekretarz

Nagroda dla elektrowni
Elektrownia Opole S.A. w Brzeziu w
konkursie Lider Polskiej Ekologii otrzyma³a nagrodê przyznan¹ przez Ministra
rodowiska i tytu³ Lider Polskiej Ekologii 2000 za System ochrony rodowiska
w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a.
W pimie od prezesa elektrowni Józefa Pêkali adresowanym do rektora Piotra Wacha czytamy m.in.
... Pamiêtamy równie¿ jak wiele zawdziêczamy ludziom nauki. Ich wiedza i
osi¹gniêcia badawcze, z których moglimy korzystaæ, umo¿liwi³y nam wdro¿enie do praktyki najnowszych rozwi¹zañ
technicznych i organizacyjnych oraz pozwoli³y na wypracowanie efektywnej
strategii funkcjonowania w otoczeniu
spo³ecznym. Autorytet wspó³pracuj¹cych
z nami luminarzy nauki polskiej niejednokrotnie wspiera³ nas w trudnych staraniach o jakoæ koñcowego efektu.
Mamy zaszczyt zaliczyæ do tego grona
tak¿e Pana profesora.
Proszê wiêc przyj¹æ serdeczne podziêkowania za osobisty wk³ad w ten
zbiorowy sukces, jakim jest przyznanie
Elektrowni Opole tytu³u Lider Polskiej
Ekologii 2000. (...)
Z wyrazami szacunku
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REALIZACJA PLANU WYDAWNICZEGO W ROKU 2000
Skrypty

Druk w 2001 roku

Laboratorium maszyn elektrycznych
(pod kier. HICKIEWICZA J.),
Skrypt 225 cz. I, wyd. II poprawione, s.172,
£UKANISZYN Marian, Zbiór zadañ z
maszyn elektrycznych dla studentów
studiów zaocznych, Skrypt 226 wyd.
II poprawione, s .97,
JASZCZYK Bogusz, £UKANISZYN
Marian, PRZYTULSKI Andrzej,
Zbiór zadañ z teorii pola elektromagnetycznego, Skrypt 227 wyd. II poprawione, s. 185,
OLEJNIK Artur, SKOCZYLAS Dariusz,
SZMOLKE
Norbert,
ULBRICH Roman, ZAMOROWSKA-BIERNACIK Stefania. Laboratorium termodynamiki i metrologii w
in¿ynierii rodowiska. Czêæ I. Termodynamika, Skrypt 224 s. 164,
KRÓL Anna, OLEJNIK Artur, SKOCZYLAS Dariusz, SZMOLKE NORBERT, ULBRICH Roman, Skrypt
228 Laboratorium termodynamiki i
metrologii w in¿ynierii rodowiska cz.
II, s. 124,
SZCZEGIELNIAK Barbara, SZCZEGIELNIAK Jan, Skrypt 229, Leki w
fizjoterapii, s.70
HAPANOWICZ Jerzy, Skrypt 230,
Operacje mechaniczne w in¿ynierii
procesowej, s. 126,
HAPANOWICZ Jerzy, Skrypt 231 Operacje cieplno-dyfuzyjne w in¿ynierii
procesowej, s. 152,
MIZERA Jan, DENKIEWICZ Jerzy,
BRUDKIEWICZ Urszula, S£ODZIÑSKA Halina, MATUSZEKCHMUROWSKA Aneta, Skrypt 232,
Æwiczenia laboratoryjne z materia³ów
budowlanych i technologii betonu,
wyd. II poprawione s. 279,
CHMIELEWSKI Tadeusz, GÓRSKI
Piotr, KALETA Barbara, Zbiór zadañ
z mechaniki budowli  Metoda przemieszczeñ i metoda elementów skoñczonych, Skrypt 233, s. 244,
pod red. ROJEK Ryszard, Zastosowanie
sztucznych sieci neuronowych i logiki
rozmytej w automatyce  æwiczenia
laboratoryjne z wykorzystaniem programu MATLAB/SIMULINK, Skrypt
234, s. 134

FILIPCZAK G., HAPANOWICZ J.,
MODRZEJEWSKA E., PENDYK
B., TRONIEWSKI L., WITCZAK S.
Tablice do obliczeñ procesowych wyd.
IV poprawione i uzupe³nione - w
opracowaniu
ABRAMEK W. Przyk³ady obliczeñ elementów ¿elbetowych wed³ug normy
PN-B-032264:1999 cz. I P³yty i belki (gotowe do druku w 2001 r.)
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Studia i Monografie
BOCZAR Tomasz, SiM z. 114 Widma
emisji akustycznej generowanej przez
wy³adowania niezupe³ne w izolacji
olejowej, s. 153.
KASZOWSKA Barbara, SiM z. 115,
Planowanie rozwoju elektroenergetycznej sieci przesy³owej w warunkach
urynkowienia elektroenergetyki, s.
187.
ZUBRZYCKI Igor Zbigniew, SiM z.
116, The Structure of Adipokinetic
Peptides- Quantum Mechanics, NMR
and Molecular Mechanics Approach,
s. 115.
OPARA Józef. Józef Feliks Babiñski
(18571932), s. 45.
KOTOWSKI W³odzimierz. Gospodarka
odpadami oraz rekultywacja ha³d kopalnianych, s. 164.
GRACZYÑSKA Ewa, SiM z. 118, Universal algebra via tree operads, s.
133.
ULBRICH Roman, SiM z. 119, Problemy drgañ pêku rur indukowanych
przep³ywem mieszaniny dwufazowej,
s. 69.
ULBRICH Roman, SiM z. 122, Alternatywne ród³a energii, s. 199.
STANIS£AWSKI W³odzimierz, Modelowanie i symulacja komputerowa
(w opracowaniu)
JAKUBOWSKA-BIDZIÑSKA Barbara,
l¹sk Opolski w latach 19451948.Polityczna strategia budowy
bloku demokratycznego (w druku), s.
249.
SZEPELAWY Micha³, Przemiany koordynacyjnej sprawnoci motorycznej populacji dzieci i m³odzie¿y w dekadzie
19851995 SiM (w opracowaniu).
£AGODA Tadeusz SiM z.121, Energetyczne modele oceny trwa³oci zmêczeniowej materia³ów konstrukcyj-
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nych w warunkach jednoosiowych i
wieloosiowych, s. 148.
KUBIK Jan, Przep³ywy wilgoci w materia³ach budowlanych, s. 206.

Zeszyty Naukowe
VII Forum Energetyków Pod Szyndzielni¹, GRE 2000, ZN 255, Elektryka
z.49, s. 475.
IX Konferencja Naukowo-Techniczna
Budowa i eksploatacja maszyn przemys³u spo¿ywczego, ZN 254, Mechanika, z.60, s. 410.
IX Konferencja Naukowo-Techniczna
Budowa i eksploatacja maszyn przemys³u spo¿ywczego ZN 256, Mechanika , z.61, s. 354.
ZN 257, Mechanika, z. 62, Prace Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, s 105.
ZN 258, Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia, z. 2, s. 108.
ZN  259 Matematyka z. 16, s. 180.
Aktualne problemy rolniczej technologii,
budownictwa i bezpieczeñstwa po¿arowego, ZN  260 Budownictwo z. 44
(konferencja Turawa 2000) s. 472.
ZN  261 Elektryka z. 50.
Obrót w³asnoci¹ intelektualn¹ w gospodarce rynkowej, ZN  262 W³asnoæ
Intelektualna z. 2 (konferencja)
s. 115.
Metody oceny struktury oraz w³asnoci
materia³ów i wyrobów, ZN  263
Mechanika z. 63 XV Miêdzynarodowe Sympozjum Brno), s. 280.
ZN 264 Mechanika z. 65 (w przygotowaniu)
ZN 267 Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia, z. 3 (w druku).

Druk w 2001 roku
Problemy rozwoju maszyn roboczych,
Sympozjum  Zakopane ZN  265
Mechanika z. 64s. 485, (konferencja w styczniu 2001 r.)
ZN -Nauki Spo³eczne  w recenzji

W rozbiciu na jednostki
organizacyjne
Wydzia³ Budownictwa
ZN  260 Budownictwo z. 44 (konferencja Turawa 2000), obj. 31,4 ark.,
nak³. 150 egz.
CHMIELEWSKI Tadeusz, GÓRSKI
Piotr, KALETA Barbara, Skrypt 233

Zbiór zadañ z mechaniki budowli 
Metoda przemieszczeñ i metoda elementów skoñczonych , obj. 16,0 ark.,
nak³. 200 egz.
KUBIK Jan, Przep³ywy wilgoci w materia³ach budowlanych, obj. 13,5 ark.
(praca finansowana przez KBN),
nak³. 300 egz.
MIZERA Jan, DENKIEWICZ Jerzy,
BRUDKIEWICZ Urszula, S£ODZIÑSKA Halina, MATUSZEKCHMUROWSKA Aneta, Skrypt 232,
Æwiczenia laboratoryjne z materia³ów
budowlanych i technologii betonu,
wyd. II poprawione, obj. 18,6 ark.,
nak³. 350 egz.
ABRAMEK W. Przyk³ady obliczeñ elementów ¿elbetowych wed³ug normy
PN-B-032264:1999 cz. I P³yty i belki (druk w 2001 r.).

Wydzia³ Elektrotechniki
i Automatyki
Laboratorium maszyn elektrycznych
(pod kier. HICKIEWICZA J.),
Skrypt 225 cz. I, wyd. II poprawione, obj. 11,4 ark., nak³. 500 egz.
£UKANISZYN Marian, Zbiór zadañ z
maszyn elektrycznych dla studentów
studiów zaocznych, Skrypt 226 wyd.
II poprawione, obj. 6,7 ark., nak³.
350 egz.
JASZCZYK Bogusz, £UKANISZYN
Marian, PRZYTULSKI Andrzej,
Zbiór zadañ z teorii pola elektromagnetycznego, Skrypt 227 wyd. II poprawione, obj. 12,3 ark., nak³. 350
egz.
BOCZAR Tomasz, Widma emisji akustycznej generowanej przez wy³adowania niezupe³ne w izolacji olejowej, monografia, obj. 10,2 ark., nak³. 200 egz.
KASZOWSKA Barbara, Planowanie
rozwoju elektroenergetycznej sieci
przesy³owej w warunkach urynkowienia elektroenergetyki, monografia,
obj. 13,3 ark., nak³. 200 egz.
VII Forum Energetyków Pod Szyndzielni¹, GRE 2000, ZN 255, Elektryka
z. 49, obj. 32,6 ark., nak³. 400 egz.
pod red. ROJEK Ryszard, Zastosowanie
sztucznych sieci neuronowych,
Skrypt, obj. 8,9 ark., nak³. 350 egz.
STANIS£AWSKI W³odzimierz, Modelowanie i symulacje komputerowe,
monografia, obj. 15,3 ark., nak³.
200 egz.
ZN 261 Elektryka z. 50, nak³. 150 egz.
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Wydzia³ Mechaniczny
OLEJNIK Artur, SKOCZYLAS Dariusz,
SZMOLKE
Norbert,
ULBRICH Roman, ZAMOROWSKA-BIERNACIK Stefania. Laboratorium termodynamiki i metrologii w
in¿ynierii rodowiska. Czêæ I. Termodynamika Skrypt 224 , obj. 8,2 ark.,
nak³. 350 egz.
HAPANOWICZ Jerzy, Skrypt 230,
Operacje mechaniczne w in¿ynierii
procesowej, obj. 8,4 ark., nak³. 385
egz.
HAPANOWICZ Jerzy, Skrypt 231 Operacje cieplno-dyfuzyjne w in¿ynierii
procesowej, obj. 10,1 ark., nak³. 385
egz.
KOTOWSKI W³odzimierz, Gospodarka
odpadami oraz rekultywacja ha³d kopalnianych, obj. 10,6 ark., nak³. 250
egz.
KRÓL Anna, OLEJNIK Artur, SKOCZYLAS Dariusz, SZMOLKE Norbert, ULBRICH Roman, Skrypt 228
Laboratorium termodynamiki i metrologii w in¿ynierii rodowiska cz. II, ,
obj. 11,0 ark., nak³. 350 egz.
ULBRICH Roman, SiM z. 119, Problemy drgañ pêku rur indukowanych
przep³ywem mieszaniny dwufazowej,
obj. 5,0 ark., nak³. 300 egz.
ULBRICH Roman, SiM z. 122, Alternatywne ród³a energii, obj. 12,6
ark., nak³. 300 egz.
IX Konferencja Naukowo-Techniczna
Budowa i eksploatacja maszyn przemys³u spo¿ywczego, ZN 254, Mechanika, z. 60, obj. 25,5 ark., nak³.
150 egz.
ZN 256 Mechanika z. 61,, obj. 23 ark.,
nak³. 150 egz.
ZN 257, Mechanika, z. 62, Prace Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, obj. 7,0 ark., nak³. 150
egz.
Metody oceny struktury oraz w³asnoci
materia³ów i wyrobów, ZN  263
Mechanika z. 63 XV Miêdzynarodowe Sympozjum Brno) , obj. 18 ark.,
nak³. 150 egz.
ZN 264 Mechanika z. 65, Prace Katedry In¿ynierii Procesowej - w przygotowaniu.
FILIPCZAK G., HAPANOWICZ J.,
MODRZEJEWSKA E., PENDYK
B., TRONIEWSKI L., WITCZAK S.
Tablice do obliczeñ procesowych wyd.
IV poprawione i uzupe³nione w opracowaniu (skrypt).
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£AGODA Tadeusz, Energetyczne modele oceny trwa³oci zmêczeniowej materia³ów konstrukcyjnych w warunkach jednoosiowych i wieloosiowych
(monografia), obj. 9,8 ark., nak³. 150
egz.
Problemy rozwoju maszyn roboczych,
Sympozjum  Zakopane ZN 265 Mechanika z. 64 (druk w 2001 r.), obj.
32,3 ark., nak³. 210 egz.

Wydzia³ Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii
ZUBRZYCKI Igor Zbigniew. The
Structure of Adipokinetic PeptidesQuantum Mechanics, NMR and Molecular Mechanics Approach monografia., obj. 8,0 ark., nak³. 150 egz.
SZCZEGIELNIAK Barbara, SZCZEGIELNIAK Jan, Skrypt 229, Leki w
fizjoterapii, nak³. 500 egz.
OPARA Józef. Józef Feliks Babiñski
(1857-1932), obj. 3,0 ark., nak³. 300
egz.
ZN 258, Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia, z. 2, obj. 7,5 ark., nak³. 150
egz.
SZEPELAWY Micha³, Przemiany koordynacyjnej sprawnoci motorycznej
populacji dzieci i m³odzie¿y w dekadzie 19851995 SiM.
ZN 267 Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia, z. 3, nak³. 150 egz.

Wydzia³ Zarz¹dzania i In¿ynierii
Produkcji
JAKUBOWSKA-BIDZIÑSKA Barbara,
l¹sk Opolski w latach 19451948.
Polityczna strategia bloku demokratycznego, obj. 28 ark., nak³. 200 egz.
ZN Nauki Spo³eczne do recenzji.

Instytut Matematyki Fizyki i Chemii
ZN  259 Matematyka z. 16, obj. 11,2
ark., nak³. 150 egz.
GRACZYÑSKA Ewa, SiM z. 118 Universal algebra via tree operads, obj.
8,8 ark., nak³. 300 egz.

Seria  W³asnoæ Intelektualna
ZN 262 W³asnoæ Intelektualna z. 2 konferencja, obj. 7,6 ark., nak³. 300 egz.

Inne
Informator dla kandydatów na studia 2000/
2001, obj. 2,0 ark., nak³. 5000 egz.

Sk³ad osobowy, Politechnika Opolska,
obj. 5,4 ark., nak³. 200 egz.
Jakoæ kszta³cenia w szkolnictwie wy¿szym. Podrêcznik metod zapewniania
jakoci. (t³um. Szymon Wach), obj.
6,8 ark., nak³. 200 egz.
Raport z badañ naukowych wykonanych
w ramach prac w³asnych i statutowych
w roku 1999, obj. 6,8 ark., nak³. 200
egz.
LATAWIEC Krzysztof, Automatyka 
stan obecny i perspektywy rozwoju.
Wyk³ad inauguracyjny, obj. 1,0 ark.,
nak³. 300 egz.
Regulamin studiów w Politechnice
Opolskiej, obj. 1 ark., nak³. 500 egz.
Katalog wydawnictw Politechniki Opolskiej 2000, obj. 1 ark., nak³. 300 egz.
Politechnika Opolska informator dla
przemys³u, obj. 1,5 ark., nak³. 5000
egz.
ERASMUS informator, obj. 0,8 ark.,
nak³. 200 egz.
ZUBA Krzysztof, Komitety Obywatelskie na l¹sku Opolskim (1989
1991), obj. 13,8 ark., nak³. 300 egz.
Ponadto w Dziale Wydawnictw i Promocji wydawany jest biuletyn informacyjny Wiadomoci Uczelniane (miesiêcznik), a tak¿e ró¿nego rodzaju druki u¿ytkowe jak np.: druki przyjêæ na
studia, rewersy biblioteczne, karty
mieszkañca, zaproszenia, teczki firmowe, informator-sk³adanka (w piêciu jêzykach), zak³adki, kartki wi¹teczne itp.
Oprac. K. Duda

Z ¿ycia Uczelni

O

dpowiadaj¹c na liczne pytania pra
cowników kierowane do Dzia³u
Kadr i Spraw Socjalnych dotycz¹ce sposobu wykorzystania Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych postanowilimy
szerzej nawietliæ zagadnienie publikuj¹c
w kolejnych numerach WU obowi¹zuj¹ce akty prawne jak i szczegó³owe informacje dotycz¹ce przeznaczenia rodków
zgromadzonych na zak³adowym funduszu. Zaczynamy nasz cykl od podania
ujednoliconego tekstu ustaw reguluj¹cych
dzia³alnoæ socjaln¹ w PO.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r.o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych (DzU 1996, nr 70, poz. 335, nr
118, poz. 561, nr 139, poz. 647 i nr 147,
poz. 686, z 1997r. nr 82, poz. 518 i nr
121, poz. 770 oraz z 1998 r. nr 75, poz.
486 i nr 113 poz.717)

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.1. Ustawa okrela zasady tworzenia przez pracodawców zak³adowego
funduszu wiadczeñ socjalnych, zwanego dalej Funduszem, i zasady gospodarowania rodkami tego Funduszu,
przeznaczonego na finansowania dzia³alnoci socjalnej organizowanej na rzecz
osób uprawnionych do korzystania z
Funduszu oraz na dofinansowanie zak³adowych obiektów socjalnych.

Rozdzia³ 2
Tworzenie Funduszu
Art. 3.1 Fundusz tworz¹ pracodawcy zatrudniaj¹cy powy¿ej dwudziestu
pracowników w przeliczeniu na pe³ne
etaty.
Art. 7.1. rodki Funduszu zwiêksza
siê o:
- wp³ywy z op³at pobieranych od osób
i jednostek organizacyjnych - korzystaj¹cych z dzia³alnoci socjalnej, o
której mowa w art.2 pkt 1,
- darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
- odsetki od rodków Funduszu,
- wp³ywy z oprocentowania po¿yczek
udzielonych na cele mieszkaniowe,
- inne rodki okrelone w odrêbnych
przepisach
Art. 8.1. Przyznawanie ulgowych
us³ug i wiadczeñ oraz wysokoæ dop³at
z Funduszu uzale¿nia siê od sytuacji
¿yciowej, rodzinnej i materialnej osoby
uprawnionej do korzystania z Funduszu.

2. Zasady przeznaczania rodków
Funduszu na poszczególne cele i rodzaje dzia³alnoci socjalnej oraz zasady i
warunki korzystania z us³ug i wiadczeñ
finansowych z Funduszu ustala, z
uwzglêdnieniem ust. 1, pracodawca w
regulaminie uzgodnionym z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi. Je¿eli
w sprawie regulaminu organizacje
zwi¹zkowe nie przedstawi¹ wspólnie
uzgodnionego stanowiska w terminie 30
dni, regulamin wprowadza pracodawca.
Pracodawca, którego pracownicy nie s¹
zrzeszeni w zwi¹zku zawodowym, regulamin uzgadnia odpowiednio z pracownikiem wybranym przez za³ogê do reprezentowania jej interesów.
3. Zwi¹zkom zawodowym przys³uguje prawo wyst¹pienia do s¹du pracy z
roszczeniem o zwrot Funduszowi rodków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie nale¿nych rodków na Fundusz.
Art. 10. rodkami Funduszu administruje pracodawca.
Art. 11. rodki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym
przechodz¹ na rok nastêpny.
Art. 12a.1 Kto bêd¹c pracodawc¹
lub bêd¹c odpowiedzialnym, w imieniu
pracodawcy, za wykonywanie przepisów
ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy
albo podejmuje dzia³ania niezgodne z
przepisami ustawy, podlega karze
grzywny.

Spotkanie w
G³ucho³azach

Art. 122.1. Dla pracowników uczelni tworzy siê zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych w wysokoci 8% planowanych rocznych rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.
2. Dla by³ych pracowników uczelni
bêd¹cych emerytami lub rencistami tworzy siê zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych w wysokoci 5% pobieranych
przez nich emerytur i rent

11 grudnia 2000 roku odby³o siê w
Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w
G³ucho³azach spotkanie dotycz¹ce
wspó³pracy naukowo  dydaktycznej
pomiêdzy Wydzia³em Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki
Opolskiej a Fakult¹ Telesnej Kultury
Uniwersytetu w O³omuñcu. W spotkaniu uczestniczy³ prorektor ds. nauki PO
prof. Jerzy Skubis.
Gospodarzem spotkania by³ dr n.
med. Mieczys³aw Walkiewicz dyrektor
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w
G³ucho³azach, szpitala cile wspó³pracuj¹cego z Wydzia³em Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO.
Stronê czesk¹ reprezentowali przedstawiciele Fakulty Telesnej prof. Frantisìk Vaverka dziekan, prof. Oldich
Ostadal, doc. Jaros³aw Opavsky oraz
przedstawiciele Szpitala Klinicznego
Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu w
O³omuñcu. W spotkaniu uczestniczyli
dziekan Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO dr Józef Wojnar,
wszyscy prodziekani Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz kadra kierownicza Szpitala Specjalistycznego MSWiA z zastêpc¹ dyrektora ds.
ekonomicznych mgr. Wilhelmem Zielonk¹, zastêpc¹ dyrektora ds. lecznictwa lek. med. Wand¹ Zalewsk¹ oraz
wszystkimi ordynatorami.
Na spotkaniu omawiano mo¿liwoci
cis³ej wspó³pracy PO i Uniwersytetu w
O³omuñcu, opartej na wymianie pracowników naukowych, wspólnych badaniach naukowych dotycz¹cych szeroko
pojêtej rehabilitacji, mo¿liwoci wspólnych publikacji.
Ustalono mo¿liwoæ wymiany studentów fizjoterapii oraz sta¿u naukowych absolwentów fizjoterapii, które
odbywa³yby siê w klinikach Wydzia³u
Medycznego w O³omuñcu oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w G³ucho³azach.
Ustalono tak¿e termin zorganizowania wspólnej konferencji naukowej w
G³ucho³azach, która umo¿liwi³aby zawi¹zanie cis³ej regionalnej wspó³pracy
polsko-czeskiej.

Anna Boczar, kierownik DKiSS

J. Szczegielniak

Ustawa z dnia 12 wrzenia 1990 r. o
szkolnictwie wy¿szym (DzU, nr 65,
poz. 385; zmiany: DzU 1992 r. nr 54,
poz. 254, nr 63, poz. 314; z 1994 r. nr
1, poz. 3, nr 43, poz. 163, nr 105, poz.
509, nr 121, poz. 591; z 1996 r. nr 5,
poz. 34, Nr 24, poz. 110; z 1997 r. nr
96, poz. 590, nr 104, poz. 661, nr 121,
poz. 770; z 1998 r. nr 50, poz. 310)

Rozdzia³ 6
Przepisy wspólne
dla pracowników uczelni
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Wieci z wydzia³ów

Wydzia³ Budownictwa
3 padziernika 2000 r. w Bratys³awie odby³o siê III s³owackoczesko-polskie sympozjum pt. Mechanika nieliniowa, zorganizowane przez Katedrê Mechaniki Budowli S³owackiego Uniwersytetu Technicznego i Komisjê In¿ynierii Budowlanej przy o/PAN
w Katowicach. Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego sympozjum by³ prof. Jan Kubik z Opola, za organizacyjnego prof.
Jozef Sumec z STU Bratys³awa. Referaty konferencji by³y dedykowane prof. J.Kaiserowi  d³ugoletniemu kierownikowi Katedry Mechaniki Budowli Politechniki w Bratys³awie, który obchodzi³ 70-lecie urodzin. Otwarcie sympozjum, chocia¿ kameralne, mia³o podnios³y charakter, a to za spraw¹ Orkiestry Kameralnej STU, która utworami Bacha, Mozarta i Schuberta
uwietni³a uroczystoæ. Generalny referat: Formu³owanie nieliniowych równañ konstytutywnych ¿elbetu z rysami wraz z obliczaniem naprê¿eñ wewnêtrznych wywo³anych deformacjami
pocz¹tkowymi za pomoc¹ zmodyfikowanego, przestrzennego wariantu MES wyg³osi³ prof. in¿. Jaroslav Kaiser, DrSc, obchodz¹cy 70-lecie urodzin.
W sympozjum licznie uczestniczyli pracownicy Wydzia³u Budownictwa Politechniki Opolskiej  profesorowie Stefania
Grzeszczyk, Jan Kubik, Jerzy Wyrwa³, doktorowie Volodymyr
Boychuk, Wies³aw Grzeszczyk, Oleksii Onyshko oraz mgr
Zbigniew Perkowski, którzy wyg³osili nastêpuj¹ce referaty:
S. Grzeszczyk: Composite materials of low permeability prepared on the basis of fly ash.
J. Kubik: Static of the nonlinear bar systems.
J. Wyrwa³: Adomian´s approach to coupled non-linear differential equations.
J. Kubik, Z. Perkowski: Description of damage evolution in
concrete
A. Haczkiewicz, V. Boychuk, T. Boyczuk: Thermomechanical behaviour of electroconductive layer structures under the influence of electromagnetic impulse.
W. Grzeszczyk: Non-stationary heat transfer in building partitions with regard to radiation.
O. Onyshko: Fibre concrete failure model under simultaneous
tension and compression.
W sesji plakatowej zosta³ tak¿e przedstawiony referat dr Jadwigi wirskiej Canonical equations of finite element method
for body with thermal and diffusional distortions. Obrady sesji:
Zaklady Mechaniky prowadzi³ prof. Jan Kubik wspólnie z Prof.
Szejnoch¹ z CzTU Praha.
Nale¿y odnotowaæ, ¿e gospodarzom uda³o siê stworzyæ na tym
spotkaniu wyj¹tkow¹ atmosferê umo¿liwiaj¹c¹ nawi¹zanie kontaktów naukowych miêdzy nauczycielami akademickimi z Czech,
S³owacji i Polski.
Na sympozjum wyg³oszono 60 referatów, w tym 17 referatów
z Polski przez pracowników Politechnik l¹skiej, Opolskiej, Rzeszowskiej, wiêtokrzyskiej i Czêstochowskiej.
Natomiast 4. 10. w Pa³acu w Koczovcach nad Vahem w Domu
Pracy Twórczej STU Bratys³awa odby³o siê pod przewodnictwem
prof. Kubika doroczne posiedzenie Komisji In¿ynierii Budowlanej o/PAN w Katowicach, w sk³ad której wchodz¹ równie¿ profesorowie z in¿ynierii budowlanej z Czech, Niemiec i S³owacji.
Na spotkaniu tym dyskutowano nad referatami prof. prof. J. Sumca, J.Kubika i A. Zybury dotycz¹cymi najnowszych trendów w
in¿ynierii budowlanej. Natomiast w czêci powiêconej dydak-
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tyce porównywano programy nauczania na wydz. Budownictwa
w Czechach, Polsce i S³owacji. Du¿e zainteresowanie wywo³a³o
wyst¹pienie dziekana wydz. budownictwa Prof. Majewskiego z
Gliwic. Warto zauwa¿yæ, i¿ w wyniku rotacji organizatorami
przysz³orocznego spotkania Komisji bêdzie nasza Uczelnia.
J. Czabak

Wydzia³ Elektrotechniki
i Automatyki
Wrêczenie dyplomów ukoñczenia studiów
W dniu 18 grudnia 2000 r. odby³o siê uroczyste wrêczenie
dyplomów ukoñczenia studiów wy¿szych absolwentom WEiA.
Ze wzglêdu na imponuj¹c¹ liczbê absolwentów w roku akademickim 1999/2000 uroczystoæ odby³a siê w auli PO przy ul.
Katowickiej. Swoj¹ obecnoci¹ imprezê uwietnili JM Rektor
prof. Piotr Wach, prorektor ds. nauki prof. Jerzy Skubis, dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji dr Agata Zagórowska oraz Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
dr Józef Wojnar, dyrektor administracyjny  Leon Prucnal oraz
liczne grono nauczycieli akademickich uczelni. Na uroczystoæ
przybyli tak¿e zaproszeni gocie z instytucji wspó³pracuj¹cych z
wydzia³em. Bardzo licznie zgromadzili siê wie¿o mianowani
in¿ynierowie i magistrowie, w towarzystwie swoich najbli¿szych.
Gospodarz uroczystoci dziekan wydzia³u prof. Ryszard Rojek, po powitaniu zebranych w zwiêz³y sposób przedstawi³ historiê wydzia³u, najwa¿niejsze osi¹gniêcia pracowników i studentów, a tak¿e planowane kierunki rozwoju. W swoim wyst¹pieniu rektor P. Wach pogratulowa³ zebranym absolwentom osi¹gniêtego celu  uzyskania dyplomu studiów wy¿szych dalszych
sukcesów w ¿yciu zawodowym i osobistym.

Nastêpnie odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów. Wydzia³
Elektrotechniki i Automatyki, który w roku 2001 obchodzi 35lecie swego istnienia ukoñczy³o 3 363 absolwentów, w tym 2246
na studiach dziennych. Kierunki prowadzone na wydziale ukoñczy³a nastêpuj¹ca liczba absolwentów:
• elektrotechnika  2 943,
• informatyka  326,
• automatyka i robotyka  94.
Ci¹g dalszy na stronie 22

Rozwa¿ania
Marian Ciepaj

Przysz³oæ spo³eczeñstwa
obywatelskiego (cz. III)
Mo¿e potrzeba krwi i ³ez, aby wiat posuwa³ siê naprzód. Jak¹ wagê maj¹ nasze osobiste cierpienia i klêski w wielkiej mechanice gwiazd i s³oñca? ( ). Zdobywamy nasz chleb staczaniem codziennej walki ( ).
Ziemia jedynie pozostaje niemiertelna, macierz, z której ³ona wychodzimy wszyscy i do której powracamy,
ta ziemia, któr¹ kocha siê a¿ do zbrodni, ziemia, która wiecznie odradza siê tworz¹c nowe, nieustanne ¿ycie w imiê nieznanych jakich swoich celów.
Emil Zola, Ziemia
Mniej wiemy o celu ¿ycia ludzkiego i drogach historii
ni¿ ptaki o swoich wêdrówkach.
Marguerite Yourcenar, Kamieñ filozoficzny

1. Problematyka spo³eczeñstwa obywatelskiego nie jest w
polskiej literaturze naukowej i publicystyce wystarczaj¹co
obecna. Z tym wiêksz¹ zatem uwag¹ odnotowaæ trzeba publikacjê, która tê problematykê podejmuje w sposób kompleksowy, w ujêciu historycznym i to zarówno na tle historii politycznej powszechnej jak te¿ historii Polski. Publikacj¹ tego
rodzaju jest Z. Kowalewskiego Spo³eczeñstwo obywatelskie
w dowiadczeniu historycznym (Wyd. Pax. 1991r.). W tej
obszernej ksi¹¿ce spo³eczeñstwo obywatelskie zdefiniowane
jest nastêpuj¹co: Pojêcie spo³eczeñstwa obywatelskiego jest
kwalifikacj¹ moralno-polityczn¹ i cywilizacyjn¹ wspólnot
miejskich, regionalnych i narodowych opartych na wiêziach
interesów bytowych, solidarnoci wspó³mieszkañców, poszanowaniu wspólnych wartoci kulturalnych, religijnych, polityczno-pañstwowych, a przede wszystkim podmiotowoci
cz³owieka  obywatela, wspó³twórcy ³adu moralno-politycznego ( ) lub: Jeli przez wspó³czesne spo³eczeñstwo obywatelskie rozumieæ bêdziemy historycznie ukszta³towan¹ podmiotow¹ wspólnotê narodow¹ i pañstwow¹, opart¹ przede
wszystkim na wiêziach dowiadczeñ ³adu moralno-politycznego, to jednoczenie istnieje koniecznoæ postrzegania wewnêtrznego zró¿nicowania tej wspólnoty warunkowanego dowiadczeniami i kwalifikacjami, poziomem i rodzajem uczestnictwa w kreacji i recepcji kulturalnej ( ), programami dzia³añ grup i partii politycznych, ( ). Spo³eczeñstwo obywatelskie jest traktowane  w myl tej koncepcji  jako przeciwieñstwo spo³eczeñstwa kosmopolitycznego. Zarówno w historycznych spo³eczeñstwach pañstwowych jak i w spo³eczeñstwach wspó³czesnych istniej¹ grupy o aspiracjach kosmopolitycznych, uniwersalistycznych, jednak¿e ich wiê ze wspólnotami narodowymi i pañstwowymi ma wtedy charakter formalno-prawny, a nie ideowo-moralny.
Spo³eczeñstwo obywatelskie, wg Z. Kowalewskiego, charakteryzuje niezmiernie skomplikowany podzia³ pracy, który
wytwarza ogrom specjalnoci zawodowych wymagaj¹cych
odpowiedniego wykszta³cenia, etosu pracy i odpowiedzialnoci za ludzi i nowoczesne urz¹dzenia techniczne. Ka¿dy zawód ma swoiste tradycje i zwi¹zek z innymi specjalnociami.
Jako uczestnictwo w spo³ecznym podziale pracy pe³nienie
funkcji zawodowych jest jednoczenie uczestnictwem w dzia-

³alnoci spo³eczeñstwa obywatelskiego. Mo¿e to byæ uczestnictwo wiadome lub bezwiedne, zwi¹zane bezporednio z
dan¹ rol¹ spo³eczno-zawodow¹ albo przynale¿noci¹ do organów lub organizacji: samorz¹dowych i zwi¹zkowych, naukowo technicznych, twórczych itd. Poziom kultury pracy i
kultury obywatelskiej w poszczególnych rodowiskach zawodowych, zak³adach pracy, zwi¹zkach zawodowych i stowarzyszeniach jest ród³em kunsztu profesjonalnego jak i rzetelnoci moralno-spo³ecznej.
2. Na kulturê duchow¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego sk³ada siê ca³y historycznie ukszta³towany system wzorów wartociowania, doznawania, uczestnictwa intelektualnego i emocjonalnego zwi¹zanego przede wszystkim z tradycj¹ narodow¹, ale tak¿e z tradycj¹ innych narodów i kultur. Tak wiêc
obok najstarszej i najbardziej wp³ywowej instytucji polskiego
¿ycia duchowego  Kocio³a rzymskokatolickiego  mamy we
wspó³czesnej Polsce tak¿e i inne zwi¹zki wyznaniowe. Co
wiêcej, religijnoæ  która ideologom okresu tzw. realnego
socjalizmu wydawa³a siê rudymentem przesz³oci  nie tylko
zawsze by³a i jest obecnie trwa³ym i istotnym fragmentem
kultury obywatelskiej, ale wraz z zapocz¹tkowaniem transformacji nabra³a nowego dynamizmu i coraz skuteczniej 
s¹dz¹c po jej zewnêtrznych formach  zdaje siê oddzia³ywaæ
na etos obywatelski i narodowy.
Spo³eczeñstwo polskie jest bardzo ró¿norodne pod wzglêdem kulturalnej percepcji. Liczne stowarzyszenia kulturalne,
artystyczne, narodowe s¹ wyrazem obywatelskich aspiracji
profesjonalnych i pozaprofesjonalnych , w konsekwencji prowadz¹ do humanizacji stosunków miêdzyludzkich. Amatorski ruch kulturalno-artystyczny, z jednej strony, oraz dostrzeganie potrzeb w tym zakresie i organizowanie s³u¿b pomocy
ca³emu spo³eczeñstwu, z drugiej strony, sta³y siê du¿ym osi¹gniêciem instytucji kulturalnych i ca³ego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dzi wszak¿e w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ kraju i zdecydowanym pogorszeniem warunków
materialnych du¿ej czêci spo³eczeñstwa, te inicjatywy tak
wa¿ne dla podtrzymywania wiêzi spo³eczeñstwa obywatelskiego zatracaj¹ swój spontaniczny i powszechny charakter, a fenomen entuzjasty spo³ecznego, który w tradycjach polskich
reprezentowa³ najpowszechniejszy typ spo³eczeñstwa (Si³aczka), staje siê powoli cywilizacyjnym i kulturalnym anachronizmem.
3. Polskie spo³eczeñstwo obywatelskie i polski etos obywatelski maj¹ swoje historyczne uwarunkowania. Przede
wszystkim podkreliæ nale¿y, ¿e polska kultura obywatelska i
republikanizm polski jako postulat ³adu polityczno  moralnego nawi¹za³y od pocz¹tku do dziedzictwa republikañskiego
Rzymu i ateñskiej demokracji, a tak¿e romañsko-³aciñskiej
dwuw³adzy: Res Publica i Res Ecclesiastica. St¹d wziê³a siê
w polskiej jurysprudencji idea podmiotowoci spo³eczeñstwa
obywatelskiego (societas civilis), a w tradycji politycznej 
opozycyjnoæ wobec w³adzy pañstwowej, szczególnie wówczas, gdy ta ostatnia postêpowa³a niezgodnie z przyrodzonym
porz¹dkiem wiata. Res Ecclesiastica natomiast stawa³a siê
obywatelsko-moraln¹ ostoj¹ w czasach, gdy pañstwo by³o
s³abe, zagro¿one zewnêtrzn¹ przemoc¹ albo wewnêtrzn¹
anarchi¹.
Wartoci edukacji i kultury obywatelskiej w Polsce w okresie przedrozbiorowym dotyczy³y przede wszystkim: obron-
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Rozwa¿ania
noci kraju, sejmikowania (czasami szkodliwego dla polskiej
pañstwowoci), s³u¿by i pomocy wzajemnej w bractwach i
konfraterniach wspieranych przez instytucje kocielne. Etos
obywatelski obejmowa³ wzorzec rycerza  obroñcy ojczyzny;
sumiennego przedstawiciela racji ziem, powiatu, pos³a lub
senatora; obywatela zatroskanego postêpem rolnictwa, rzemios³a, handlu. Jednak¿e podmiotowoæ obywatelska mia³a
charakter selektywny, gdy¿ wi¹za³a siê tylko z przynale¿noci¹ stanow¹, majêtnoci¹, wykszta³ceniem, funkcj¹ publiczn¹. Dopiero u koñca samodzielnego bytu Rzeczypospolitej
zdemokratyzowano kulturê obywatelsk¹ poprzez nawi¹zanie
do pojêcia cz³owieka  obywatela i wyniesienie ludu jako
podmiotu politycznego organizacji pañstwowej.
Upodmiotowienie polityczne mieszczañstwa nast¹pi³o pod
koniec XVIII w., natomiast upodmiotowienie w³ociañstwa
rozpoczê³o siê podczas insurekcji kociuszkowskiej, a zakoñczy³o w drugiej po³owie XIX w.
Autonomia polityczna Galicji stworzy³a szerok¹ swobodê
do dzia³añ obywatelsko-patriotycznych. Pielêgnowano wiêc
tam kulturê polsk¹, tworzono partie polityczne, a na pocz¹tku XX w. nawet obywatelskie organizacje militarne. Natomiast w zaborze pruskim i w Kongresówce polskie spo³eczeñstwo obywatelskie najpe³niejszy swój wyraz osi¹gnê³o w sferze dzia³alnoci cywilizacyjno-ekonomicznej, zwanej prac¹
organiczn¹ albo prac¹ u podstaw.
Odzyskanie pañstwowoci polskiej nie mog³oby siê dokonaæ bez obywatelskich inicjatyw w kraju i na emigracji. Powstania narodowe XIX w., powstania wielkopolskie i l¹skie
by³y dzie³em ówczesnego spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Polskie spo³eczeñstwo obywatelskie okresu II Rzeczypospolitej by³o wewnêtrznie zró¿nicowane pod wzglêdem narodowociowym, wyznaniowym, maj¹tkowym, wykszta³cenia,
politycznie pluralistyczne, wyznaj¹ce wspólny system wartoci demokratycznych. Tradycyjny pozytywizm obywatelski
inspirowa³ dzia³ania spo³eczne na niwie gospodarczej, owiatowej, kulturalnej, le¿a³ u podstaw ró¿nych form samorz¹dnoci. Postawy patriotyczno-obywatelskie stanowi³y trwa³y
sk³adnik kultury obywatelskiej tak¿e i w póniejszym czasie.
W okresie II wojny wiatowej polskie spo³eczeñstwo obywatelskie stworzy³o zwalczan¹ przez okupanta pañstwowoæ
podziemn¹, rozwija³a ¿ycie gospodarcze, kulturê, owiatê,
opiekê spo³eczn¹, ró¿norodne formy wzajemnej pomocy, a
tak¿e w³asne si³y zbrojne o ró¿nych orientacjach ideowo-politycznych. Spo³eczeñstwo obywatelskie kieruj¹c siê instynktem pañstwowym by³o jednoznacznie i kategorycznie zorientowane na odzyskanie niepodleg³oci i odbudowanie pañstwowoci o demokratycznym i republikañskim obliczu.
Odrzucenie po II wojnie wiatowej idei pluralizmu politycznego i aksjologicznego (dokonane bez udzia³u spo³eczeñstwa) na rzecz z³udnego monizmu w sferze polityki i ideologii bez w¹tpienia os³abi³o dynamizm obywatelskich inicjatyw
i wyzwoli³o w spo³eczeñstwie tendencje egoistyczne i oportunistyczne. Równoczenie jednak tradycyjny pozytywizm obywatelski zdo³a³ przetrwaæ i przynajmniej u pocz¹tków tego
okresu odgrywa³ decyduj¹c¹ rolê w odbudowie kraju ze zniszczeñ wojennych, w zagospodarowaniu Ziem Odzyskanych, w
spontanicznych dzia³aniach zbiorowych, a nawet entuzjazmie
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wielkich przedsiêwziêæ gospodarczych i urbanizacyjnych tamtego czasu. Jednak¿e ów pozytywizm obywatelski uleg³ istotnemu ograniczeniu wskutek przejêcia przez instytucje pañstwowe funkcji zarz¹dzania obszarami ¿ycia spo³ecznego, które tradycyjnie pozostawione by³y zbiorowej zaradnoci obywatelskiej; dotyczy³o to w szczególnoci produkcji, us³ug,
opieki i filantropii, owiaty, edukacji kultury, sztuki. Nast¹pi³ proces ubezw³asnowolnienia doros³ego spo³eczeñstwa, które we wszystkich swoich ¿yciowych sprawach zaczê³o siê
zwracaæ ku pañstwu. Jak pisze Z. Kowalewski: Powsta³ biurokratyczno-normatywny system barier utrudniaj¹cych podejmowanie inicjatyw obywatelskich i ich realizacjê. Koniecznoæ tworzenia struktur formalnych niemal dla ka¿dego typu
dzia³alnoci indywidualnej i ma³ych grup zawêzi³y mo¿liwoci ujawniania zaradnoci zbiorowej. Dobre obyczaje obywatelskiego spo³ecznikostwa i poczucie odpowiedzialnoci spo³ecznej dojrza³ych obywateli wydaj¹ siê zanikaæ
wobec supremacji argumentów politycznych i norm biurokratycznych.
Podkreliæ trzeba jednak, ¿e to nie z wolnego wyboru, a z
mocy miêdzynarodowych porozumieñ wyznaczaj¹cych nowy
³ad polityczny w Europie, rozpoczêto w Polsce budowê systemu spo³eczno-gospodarczego wed³ug dogmatów totalitarnej
ideologii. W konsekwencji wiêc Rzeczpospolita nie sta³a siê
suwerennym pañstwem wolnych obywateli, pañstwem poszukuj¹cym ogólnoludzkich wzorców wspó³pracy oraz pañstwem, które jest silne etosem swoich wiadomych i patriotycznie zorientowanych obywateli, a przeciwnie popad³a ona
w wielostronn¹ zale¿noæ od komunistycznego supermocarstwa, a jej spo³eczeñstwo, spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej nie
mia³o byæ spo³eczeñstwem obywatelskim, upodmiotowionym
politycznie i gospodarczo. Cz³owiek prywatny, niepartyjny, maj¹cy jednak ambicje do samodzielnego decydowania o
w³asnym losie czêsto zmuszony by³ do organizowania gospodarki podziemnej, dzia³alnoci prawnie w¹tpliwej i stoj¹cej w sprzecznoci z tzw. socjalistycznymi zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. W tych warunkach gas³ wszelki zapa³ do
inicjatyw obywatelskich, a te, które mimo wszystko siê osta³y, by³y podporz¹dkowane wyimaginowanym i skostnia³ym
standardom funkcjonuj¹cego systemu. To dopiero po 1989 r.
powsta³y ustrojowe przes³anki do ukszta³towania siê szerokiej
samorz¹dnoci i samodzielnoci obywatelskiej. Samorz¹dni
obywatele próbuj¹ najpierw wyartyku³owaæ swe potrzeby spo³eczne tworz¹c w tym celu w³asne organizacje i instytucje
publiczne, i dopiero gdy ten sposób dzia³ania nie wystarcza,
wówczas swoje ¿¹dania zwracaj¹ ku pañstwu.
4. Jednym z punktów ka¿dej koncepcji spo³eczeñstwa obywatelskiego powinno byæ , jak siê wydaje , oddzielenie kocio³ów i pañstwa, lecz zarazem niemo¿noci oddzielenia
polityki i religii. Po tragicznych dowiadczeniach dwudziestowiecznych totalitaryzmów nie ma najmniejszej w¹tpliwoci co do fundamentalnej potrzeby zbudowania pañstwa rz¹dz¹cego przez prawo, ograniczonego wielorakim systemem
hamulców, równowagi i podzia³u kompetencji, pañstwa, w
którym w³adza by³aby kontrolowana i nie uwzniolana przez
Ci¹g dalszy na stronie 19
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EKOETYKIETY
Reklama  jak od dawna wiadomo  dwignia handlu, zachêca nas wszelkimi sposobami do kupna produktów. Dzi
informacje o rozmaitych produktach le¿¹ na ulicy, albo wtykane s¹ za wycieraczki samochodów. Nierzadko przychodz¹
do nas poczt¹ i dziêki temu wiemy, ¿e produkt X to rzecz o
wysokim standardzie, gwarantuj¹cy stuprocentow¹ satysfakcjê klienta. Chocia¿ tak naprawdê bardzo rzadko siê zdarza ,
aby produkt sam w sobie ró¿ni³ siê istotnie od oferty innych
producentów. Producent jest tego wiadomy, wiêc d¹¿y do
wytworzenia wyimaginowanych cech swego produktu, które
wzmocni³yby jego rangê. Zatem: to jest zwyk³y produkt, a
to ten, który produkujemy my: produkt lepszy, inteligentniejszy, solidniejszy, nowszy  ( stosowny przymiotnik proszê wpisaæ bez skrêpowania, bo wszystkie chwyty s¹ dozwolone). Kliencie, wybór nale¿y do Ciebie! (Ale przecie¿ by³by nierozs¹dny wybieraj¹c zwyk³y produkt.)
Ostatnio specjalici od reklamy pos³uguj¹ siê ekologi¹,
wyczuwszy pozytywne treci, jakie niesie ze sob¹ przedrostek eko-. Mamy wiêc ekologiczne domy, ekologiczne torby, ekologiczn¹ odzie¿, ekologiczne samochody , ekologiczne pralnie i wiele podobnych ekologicznych rzeczy wokó³.
Mo¿na rzec, ¿e wyekologicznia³o nam nasze otoczenie,
niestety szkoda, ¿e g³ównie w sferze werbalnej. A przecie¿
ekologia, jako czêæ biologii, zajmuje siê wzajemnymi relacjami jakie zachodz¹ miêdzy organizmem, a otaczaj¹cym go
rodowiskiem, czyli bada wp³yw organizmu na rodowisko
oraz rodowiska na organizm. W tym ujêciu przymiotnik
ekologiczny, nijak nie charakteryzuje wspomnianych wy¿ej produktów, chocia¿ oczywicie podkrela ich domnieman¹ wy¿szoæ nad innymi nieekologicznymi produktami.
Takie postêpowanie s³u¿y wytworzeniu w umyle konsumenta wizerunku towaru o pozytywnych, nieokrelonych cechach,
których mo¿na siê jedynie domylaæ. Ekologiczny dom
mo¿e znaczyæ wszystko: mo¿e to byæ dom zbudowany z ceg³y b¹d drewna, mo¿e to byæ dom z piêknym ogrodem, mo¿e
to byæ dom ogrzewany gazem itp., itd. Nie dajmy siê wiêc
nabraæ na has³a takie jak Pijcie tylko ekomleko! Panienka w sklepie spo¿ywczym, zapytana o ekologicznoæ napoju odpowiedzia³a, ¿e ekomleko jest po prostu
mlekiem od krowy!
Oczywicie etykietowanie produktów (ecolabelling, enviromnental labelling) mog³oby spe³niaæ du¿¹ rolê jako instrument polityki rodowiskowej. Ze wzglêdu na intensywnoæ
oddzia³ywania produktu na rodowisko mo¿na zaliczyæ go do
jednej z trzech kategorii jakoci: pozytywnej, obojêtnej wobec rodowiska i negatywnej. Etykietowanie produktów z
kategorii pozytywnej jakoci dla rodowiska jest wyró¿nieniem tego produktu, wzmacniaj¹cym jego pozycjê na rynku.
Etykieta informowa³aby konsumentów o zró¿nicowanej jakoci rodowiskowej towarów. Konsument natomiast móg³by
dokonywaæ wiadomego wyboru produktu wyró¿nionego etykiet¹ i tym samym mieæ poredni wp³yw na zmniejszenie presji na rodowisko. Etykietowanie ukierunkowywa³oby wytwórców na produkcjê towarów jak najmniej szkodliwie oddzia³ywuj¹cych na rodowisko.

O etykietowaniu piszê w trybie przypuszczaj¹cym, poniewa¿ ¿aden taki system w Polsce jeszcze nie istnieje.
Wszelkie znaczki na towarach albo napisy takie jak Produkt przyjazny rodowisku s¹ inicjatyw¹ w³asn¹ producentów, a niejednokrotnie wrêcz nadu¿yciem. Trwaj¹ prace nad takim systemem i byæ mo¿e w nied³ugim czasie
Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji wprowadzi etykietowanie w ramach certyfikacji dobrowolnej. Tryb certyfikacji obejmowa³by certyfikacjê na zastrze¿ony przez Centrum znak ekologiczny towarów, które nie powoduj¹ negatywnych skutków dla rodowiska podczas wytwarzania,
transportowania, instalowania, u¿ytkowania i utylizacji.
Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa proponuje, aby wprowadziæ okrelenie ekoznak, poniewa¿ przedrostek eko- jest powszechnie rozumiany. Wed³ug mnie jest on raczej powszechnie odczuwany, a nie rozumiany. Zgadzam siê jednak na okrelenie
ekoznak, ze wzglêdu na dobr¹ komunikacjê spo³eczn¹.
Szczególnie pozytywne jest za³o¿enie przestrzegania jakoci rodowiskowej w ca³ym cyklu ¿ycia produktu (life cycle
analysis). Oznacza to analizê oddzia³ywania produktu od
ko³yski do jego mierci z uwzglêdnieniem etapu surowców i
rozk³adu produktu. Cykl ¿ycia produktu obejmuje te¿ wszystkie etapy procesu wytwarzania i ca³okszta³t przedsiêwziêæ,
które towarzysz¹ temu procesowi. Dotyczy to np. czystoci
ekologicznej wykorzystanej energii, produkcjê surowców
pomocniczych, utylizacji odpadów zarówno produkcyjnych i
samego produktu, który staje siê odpadem po zu¿yciu. Jak¿e
zwodnicze jest w tym kontekcie okrelenie roweru pojazdem ekologicznym, albo nazwanie tym samym mianem samochodu z napêdem elektrycznym.
Polski system etykietowania powinien byæ oparty na uniwersalnej metodologii miêdzynarodowej oraz proceduralnie
zharmonizowany z systemem etykietowania Unii (pozwólcie
Pañstwo, ¿e u¿yjê nazwy:- ekoetykietowania- zawsze to lepsze ni¿ ekolabelling).
Europejskiej Rada Unii przyjê³a regulacjê dotycz¹c¹ przyznawania znaków w marcu 1992 roku. Etykietowanie produktów stosuje siê w Danii, Francji, Niemczech, Holandii,
Wielkiej Brytanii i we W³oszech
Prawo wymaga, aby organ przyznaj¹cy znaki by³ niezale¿ny. W jego sk³adzie musz¹ byæ przedstawiciele konsumentów, ekologów, w³adz pañstwowych i producentów.
Tak przyznawane oznakowanie spe³nia w spo³eczeñstwie i
gospodarce rolê informacyjn¹, stymulacyjn¹, marketingow¹ i edukacyjn¹.
Najbardziej znanym w Polsce systemem znakowania jest
niemiecki Blue Angel, nazwany tak ze wzglêdu na motyw
niebieskiej figury w logo. Environment Canada, czyli kanadyjskie ministerstwo ochrony rodowiska ustanowi³o ekoznak w postaci klonowego listka. Indyjskie Ministerstwo Lasów i rodowiska stosuje system Ecomark Scheme. Innym
przyk³adem znakowania jest dzia³alnoæ fundacji Milieukeur
z Holandii, która próbuje przenieæ standardy Wspólnoty
Europejskiej do swojego kraju. W Szwecji istnieje szereg
wewnêtrznych znaków, a najwiêksze znaczenie maj¹ Svanen,
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Studia i studenci
Koniec roku 2000 obfitowa³ w studenckie imprezy. O otrzêsinach informowalimy ju¿ w poprzednim numerze WU, warto wspomnieæ jeszcze o dwóch innych. W padzierniku Samorz¹d Studencki PO zorganizowa³ w Archimedesie andrzejkow¹ zabawê, która w za³o¿eniu mia³a byæ imprez¹ integruj¹c¹ ca³e rodowisko.
Tradycyjnie na pocz¹tku grudnia odbywaj¹ siê Zlewy, czyli
nocny maraton kabaretowy. Na Zlewach 2000 wyst¹pi³y trzy
studenckie grupy E.K. Kabaret z Warszawy oraz Szum i Strza³y z Aurory z Zielonej Góry. Jak na kabaret przysta³o miechu by³o co niemiara, a poziom zaprezentowanego programu
zaspokoiæ móg³ nawet wybredne gusty. (Zdjêcia udostêpni³a
Karina Zawada).
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Studia i studenci
Cz³onkowie SKN SKRUBER na
Miêdzynarodowej Wystawie POLEKO 2000
W ostatnich latach w Polsce podejmowane s¹ intensywne
dzia³ania na rzecz in¿ynierii i ochrony rodowiska. Na nasz
rynek wkroczy³o wiele zagranicznych firm oferuj¹cych swoje
wyroby w tym zakresie, natomiast krajowe firmy - maj¹ce
jeszcze ma³e dowiadczenie - ju¿ od kilku lat staraj¹ siê przebiæ z w³asnymi ofertami. Postanowilimy osobicie sprawdziæ
wybór, jaki obecnie istnieje na naszym rynku, a najlepsz¹
sposobnoci¹ by³y targi POLEKO 2000 w Poznaniu. Dlatego
te¿ grupa studentów z Ko³a Naukowego SKRUBER uda³a siê
tam 24 listopada 2000 r.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Akademickiego
Stowarzyszenia Ekologicznego Klub Ekoin¿yniera wybrano nowe w³adze.
Prezesem zosta³ Bogus³aw miechowicz z II roku in¿ynierii rodowiska, wiceprezesem  Monika Moñka z
tego¿ roku, a sekretarzem Tomasz F¹fara z IV roku in¿ynierii rodowiska.
¯yczymy du¿o energii do dzia³ania i sukcesów!

Ci¹g dalszy ze strony 17
identyfikacjê z religi¹. Jednak¿e oddzielenie w³adzy politycznej pañstwa od duchowo  moralnej w³adzy kocio³ów nie
niweczy w psychice ludzkiej  sit venia verbo  swoistej synergii miêdzy polityk¹ a religi¹. Przeciwnie, umi³owanie wolnoci, poszukiwanie godnoci cz³owieka, praktykowanie filantropii, ofiarnoæ wobec bliniego  mog¹ byæ oparte na
motywacji czysto religijnej. Religia jest bowiem mocniej zakorzeniona w psychice ludzkiej ni¿ polityka; religia jest kwesti¹ przekonañ, polityka kwesti¹  interesów; przekonania
religijne zmienia siê du¿o bardziej niechêtnie ni¿ zapatrywania polityczne. Mo¿na rzec: Religia i polityka nie spotykaj¹
siê li tylko w zaciszu serca; spotykaj¹ siê tak¿e  a czasem
cieraj¹  na polu publicznym (Michael Novak).
Marian Ciepaj, prawnik, politolog, prof. w katedrze Prawa
i Zarz¹dzania Regionalnego WZiIP

Na wystawie POLEKO swoje wyroby oferowa³y firmy z
ca³ego wiata, zajmuj¹ce siê produkcj¹ urz¹dzeñ, aparatury i
technologiami zwi¹zanymi z ochron¹ rodowiska naturalnego. Targi pozwoli³y nam porównaæ oferty polskich zak³adów
z firmami dzia³aj¹cymi w tej samej bran¿y na wiecie. Ku
naszemu zadowoleniu czêsto okazywa³o siê, ¿e polskie zak³ady i instytucje przedstawia³y oferty dorównuj¹ce jakoci¹ firmom zagranicznym, a czêstokroæ o wiele tañsze. To dla nas
znak, ¿e krajowe firmy maj¹ ju¿ z czym przebijaæ siê na rynki zagraniczne.
Program wystawy obejmowa³ wiele dziedzin problemów
zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ in¿ynieri¹ i ochron¹ rodowiska, który w sposób najbardziej ogólny mo¿na uj¹æ w cztery g³ówne zagadnienia:
- urz¹dzenia i aparaty do ochrony wód, gleby i powietrza,
- aparatura kontrolno-pomiarowa do pomiaru zanieczyszczeñ, ha³asu i wibracji,
- nowoczesne technologie energii niekonwencjonalnej,
- edukacja ekologiczna.
Targom towarzyszy³o wiele sympozjów i konferencji naukowo-technicznych, zw³aszcza w zakresie nowoczesnych
technologii energii niekonwencjonalnej.
Równoczenie z targami POLEKO odbywa³y siê Miêdzynarodowe Targi Urz¹dzeñ Komunalnych KOMEX, oraz Targi
Inwestycyjne Miast Polskich INVESTCITY, które równie¿
mielimy okazjê zwiedziæ.
Targi POLEKO 2000 by³y doskona³ym uzupe³nieniem wiadomoci teoretycznych zdobywanych na uczelni oraz stanowi³y okazjê do zapoznania siê z najnowszymi osi¹gniêciami

Ci¹g dalszy ze strony 18
Falken i Krav. W krajach Wspólnoty oficjalnym symbolem
jest stylizowana margerytka z 12 gwiazdkami. Myl¹ przewodni¹ wprowadzenia margerytki by³o przekonanie, ¿e symbol ten mo¿e byæ skutecznym instrumentem konkurencji w
gospodarce.
Problematyka ekoznaku jest z jednej strony wyzwaniem, a
z drugiej zagro¿eniem dla Polski. Oznakowanie jest szans¹
na unowoczenienie naszej krajowej produkcji. Niepodjêcie
za dzia³añ w zakresie ustanowienia ekoznaku, nieprzygotowanie procedur jego zabezpieczeñ prawnych i procedur jego
przyznawania mo¿e doprowadziæ do ograniczenia polskiego
eksportu.
Oko³o 75% studentów Politechniki Opolskiej studiuj¹cych
na kierunku mechanika oraz elektrotechnika deklaruje w badaniach ankietowych, ¿e potrafi rozpoznawaæ znaki na opakowaniach. Maj¹c do wyboru dwa artyku³y: jeden tañszy, ale
szkodliwy dla rodowiska, a drugi dro¿szy, ale przyjazny rodowisku, po³owa mechaników wybierze pierwszy, po³owa za
drugi produkt. Natomiast 70% studentów elektrotechniki
wybierze produkt dro¿szy. Wród studentów in¿ynierii rodowiska dro¿szego wyboru dokona 87% tej proekologicznej
grupy. Niestety, mam wiadomoæ, ¿e w wietle przedstawionych faktów ludzie ci, przynajmniej w przypadku krajowej
produkcji, s¹ czêsto ofiarami nieuczciwej konkurencji.
dr Krystyna S³odczyk, biolog-ekolog,
adiunkt w Katedrze Urz¹dzeñ
dla Przemys³u Spo¿ywczego i Ochrony rodowiska
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Notatki przewodnicz¹cego RGSW
Zacznê od kilku wydarzeñ, o których informacje nie zmieci³y siê w padziernikowych Notatkach. W dniach 14 i 15
padziernika uczestniczy³em w Kongresie Kultury Chrzecijañskiej w Lublinie. By³o to cenne spotkanie daj¹ce asumpt
do wa¿nych refleksji. Bra³em udzia³ w dyskusji na temat szans,
wyzwañ i zagro¿eñ niesionych przez nowe rodki komunikacji masowej. Temat ten wymaga³by osobnej, obszernej wypowiedzi. W dniach 20  22 padziernika by³em  jako goæ 
w S³ubicach w Kolegium Polonijnym UAM, na spotkaniu
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Dyskutowano m.in. nad now¹ ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym. W dniach
26-28 padziernika uczestniczy³em w konferencji CRE (Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich) w Krakowie. Informowa³ o tej konferencji Doc. Janusz W. Sepio³ w 11. numerze Forum Akademickiego.
Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego by³a rozprawa przed Trybuna³em Konstytucyjnym, który rozpatruj¹c skargê konstytucyjn¹ w sprawie pobierania op³at za studia prowadzone w trybie innym ni¿ stacjonarny, stwierdzi³ 8 listopada br., ¿e nie jest to sprzeczne z
Konstytucj¹. Sprawa ta by³a relacjonowana w rodkach komunikacji spo³ecznej. Ograniczê siê tu do podkrelenia jednego tylko elementu uzasadnienia orzeczenia: brak zale¿noci miêdzy pobieraniem op³at za studia inne ni¿ stacjonarne,
a zasad¹ powszechnego i równego dostêpu do edukacji wy¿szej. O opinii Rady G³ównej, wyra¿onej na ¿yczenie Trybuna³u, pisa³em we wrzeniowych Notatkach. 13 listopada wzi¹³em udzia³ w spotkaniu rektorów uczelni nadzorowanych przez
MEN z prof. Edmundem Wittbrodtem Ministrem Edukacji
Narodowej i Wiceministrem, prof. Jerzym Zdrad¹. Wród
dyskutowanych tematów by³y oczywicie sprawy nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz bud¿etu. W dniu nastêpnym uczestniczy³em w konferencji podsumowuj¹cej dziesiêcioletni udzia³ Polski w Programie TEMPUS. S¹dzê, ¿e ciekawe dane statystyczne powinny byæ podstaw¹ do g³êbszej
analizy (dotycz¹cej np. przyczyn wyranych ró¿nic w stopniu i zakresach anga¿owana siê w dzia³aniach w ramach programu miêdzy ró¿nymi dziedzinami nauki i nauczania, poszczególnymi uczelniami itp.). 23 XI by³em w Senacie RP
obecny przy dyskusji nad ustaw¹ dostosowuj¹c¹ nasze przepisy do przepisów Unii Europejskiej; Senat zaaprobowa³ zmiany w przepisach dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego zg³aszaj¹c drobne poprawki redakcyjne (przepisy te mówi¹ o tworzeniu w Polsce filii uczelni zagranicznych i zagranicznych
filii uczelni polskich, studiach obcokrajowców w Polsce itd.).
W dniach 24-25 XI br. bra³em udzia³ w posiedzeniu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego w Nowym S¹czu,
podczas którego debatowano przede wszystkim nad wieloma
aspektami polskiego wchodzenia do Unii Europejskiej. Odby³a siê ciekawa dyskusja na tle referatu ministra Jana Ku³akowskiego. 29 listopada wzi¹³em udzia³ w posiedzeniu Rady
Konsultacyjnej do spraw Reformy Edukacji. Omawiano stan
reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Dnia 15 XI odby³o siê XIII Posiedzenie Prezydium Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, a w dniu nastêpnym IX posiedzenie planarne Rady w bie¿¹cej kadencji. Oprócz sprawozdañ sk³adanych przez przedstawicieli Rady bior¹cych
udzia³ w posiedzeniach ró¿nych gremiów (miêdzy innymi
prof. J. B³a¿ejowski mówi³ o pracy Sta³ej Polsko-Niemieckiej
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Komisji do spraw uznawalnoci stopni i tytu³ów, prof. B. Fechner o posiedzeniach KBN, prof. A. Dubas o posiedzeniu Senackiej Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej, a ja
o posiedzeniach wspomnianych wy¿ej). Rada rozwa¿y³a 14
spraw rutynowych opiniuj¹c pozytywnie 5 oraz negatywnie 9 wniosków o utworzenie nowych szkó³ wy¿szych lub o
rozszerzenie uprawnieñ szkó³ ju¿ dzia³aj¹cych. Rada zaopiniowa³a pozytywnie 4 i negatywnie tak¿e 4 wnioski o przyznanie uprawnieñ do nadawania stopni naukowych. Rada
stwierdzi³a, ¿e szko³om wy¿szym przekraczaj¹cym w sposób
ra¿¹cy przepisy nie nale¿y przed³u¿aæ zgody na prowadzenie
dzia³alnoci, a MEN powinno opublikowaæ listê placówek (w
tym np. filli szkó³ wy¿szych) dzia³aj¹cych nielegalnie, co
uchroni potencjalnych kandydatów na studia przed podejmowaniem nauki w instytucjach nie maj¹cych prawa wydawania
dyplomów ukoñczenia studiów wy¿szych. Prezydium Rady
G³ównej postanowi³o przes³aæ Ministrowi Edukacji Narodowej komplet (przekazywanych poprzednio sukcesywnie, w
miarê uchwalania) opinii i stanowisk Rady dotycz¹cych Wy¿szej Szko³y Dziennikarstwa w Warszawie w zwi¹zku z up³ywem terminu zgody na prowadzenie dzia³alnoci tej szko³y,
dla u³atwienia stosownej, zwi¹zanej z tym procedury.
Rada G³ówna powiêci³a doæ du¿o czasu na wstêpn¹ dyskusjê na temat kszta³cenia nauczycieli (w tym na studiach
podyplomowych). Rada wróci niebawem do tej sprawy. Zapoznawszy siê ze wstêpn¹ informacj¹ o bud¿ecie przekazan¹
przez wiceministra prof. Jerzego Zdradê postanowiono odbyæ dodatkowe posiedzenie Prezydium w dniu 23 XI. Przeanalizowano na nim dok³adnie dane z projektu bud¿etu przedstawionego Sejmowi przez Rz¹d. Analiza ta jest zawarta w
Stanowisku Prezydium Rady G³ównej nr 16/2000 z dnia 23
listopada 2000 r. Podawany przez prasê wzrost nak³adów na
szkolnictwo wy¿sze w r. 2001 wobec r. 2000 w wysokoci
ok. 9,8%, porównuje rzeczywiste wydatki w roku bie¿¹cym,
które bêd¹ o ok. 100 milionów ni¿sze od planowanych, z
wydatkami planowanymi w roku przysz³ym; wzrost nak³adów planowanych na rok 2001 wobec planowanego bud¿etu
tegorocznego jest rzêdu 8%. Projekt bud¿etu na rok 2001
zak³ada spadek udzia³u nak³adów na szkolnictwo wy¿sze w
PKB do ok. 0,82%.
Wydaje siê, ¿e w koñcow¹ fazê wejdzie teraz sprawa nowej
ustawy prawo o szkolnictwie wy¿szym. Powtórzyæ trzeba,
¿e szczególne znaczenie ma utworzenie Akademickiej Komisji Akredytacyjnej.
Andrzej Pelczar
Kraków, 30 listopada 2000 r.

W rodowisku akademickim

Raz jeszcze
o 7 Dniach
Xaverianum
Co dobre szybko siê koñczy, dlatego te¿ po wi¹tecznym
(mam nadziejê, ¿e udanym) wypoczynku zostalimy brutalnie wrzuceni w wir nauki. Nie pozosta³o nam nic innego, jak
tylko z radosnym zapa³em przygotowaæ siê do sesji, która
tu¿, tu¿. Pocz¹tek roku sprzyja uk³adaniu planów na najbli¿sze dwanacie miesiêcy. Przyjrzyjmy siê jeszcze zatem minionemu okresowi.
Najwa¿niejszym wydarzeniem koñcz¹cego siê semestru
by³y 7. DNI XAVERIANUM (wiêto Patronalne naszego
Orodka), które up³ynê³y w atmosferze radoci i wszechobecnego entuzjazmu. Zwieñczeniem tygodnia obfituj¹cego w wydarzenia o charakterze formacyjno-kultralnym
by³a uroczystoæ wrêczenia nagród ¯ar Serca. Wyró¿nienie owo, przyznawane od 1997 roku, ma dwóch ojców:
Wojciecha Zió³ka SJ i Paw³a Kosiñskiego SJ. Postanowili oni, ¿e co roku, w uroczystoæ naszego patrona, cz³owieka szerokich horyzontów, wielkich pragnieñ i p³omiennego serca, wyró¿nieni zostan¹ ludzie, którzy, tak jak
Franciszek Ksawery, wk³adaj¹ serce w to co robi¹. Idea
nagrody opiera siê na tym, by w rodowisku opolskim wyró¿niæ osoby, które z zapa³em powiêcaj¹ siê realizacji
wielkich i wiêtych ¿yciowych pragnieñ. I tak rokrocznie,
poczynaj¹c od 4. Dni Xaverianum, kapitu³a nagrody przyznaje statuetki w trzech kategoriach: m³odzie¿y akademickiej, pracowników naukowych oraz instytucji i osób spoza rodowiska akademickiego pracuj¹cych na rzecz drugiego cz³owieka. Zgodnie z tymi kryteriami nagrody
otrzymali:
· Sylwia Mika, studentka V roku teologii za bezgraniczn¹
nadziejê i ufnoæ nawet wtedy, gdy ciê¿ar wydaje siê ponad si³y, oraz przyk³ad dla tych, którzy trac¹ wiarê w sens
¿ycia,
· profesor Jerzy Skubis, prorektor Politechniki Opolskiej za
ogromn¹ ¿yczliwoæ w relacjach ze studentami oraz prawoæ w ¿yciu zawodowym i osobistym,
· ojciec Józef Tarnawa SJ, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu za pe³n¹ oddania i powiêcenia
duchow¹ pos³ugê chorym o ka¿dej porze dnia i nocy.
Odlane z br¹zu statuetki przedstawiaj¹ ogarniête p³omieniami serce z odciniêt¹ na nim d³oni¹. Uroczyste wrêczenie
nagród uwietni³ koncert zespo³u Stare Dobre Ma³¿eñstwo.
To tyle, je¿eli chodzi o 7. Dni Xaverianum. Zamknê³y one
mocnym akordem wiek dwudziesty. Niepostrze¿enie znalelimy siê w trzecim tysi¹cleciu. ¯yczymy wam zatem, by ten
nowy rok przyniós³ Wam wiele radoci z odkrywania wiata
oraz si³y niezbêdnej do pokonywania codziennych trudnoci.
Do zobaczenia w Xaverianum!
Dominika Skupiñska
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Wieci z wydzia³ów
Ci¹d dalszy ze strony 14
W roku akademickim 1999/2000 studia na wydziale ukoñczy³o 381 studentów,
w tym 243 na studiach dziennych ( elektrotechnika  112, informatyka  86, automatyka i robotyka  45) oraz 138 na studiach zaocznych (elektrotechnika  98, informatyka  40).
Po wys³uchaniu Gaudeamus Igitur wyk³ad absolutoryjny wyg³osi³ dyrektor ds.
elektronicznych Kana³ów Dystrybucji Banku PeKaO SA w £odzi  Maciej Burak nt.
Rozwój nowoczesnych kana³ów dystrybucji w bankowoci na przyk³adzie Banku PeKaO SA. Nastêpnie g³os zabra³ absolwent
in¿. Kazimierz Rocz, który w imieniu
swoim i kolegów w bardzo serdeczny sposób podziêkowa³ w³adzom uczelni, wydzia³u, nauczycielom akademickim oraz
paniom z dziekanatu za wieloletni¹ opiekê i wspó³pracê. Uroczystoæ zakoñczy³y
¿yczenia wi¹teczne i noworoczne.

n 2 grudnia 2000 r. na posiedzeniu Rady

Wydzia³u Elektrotechniki i Elektroniki
Politechniki £ódzkiej zosta³ nadany stopieñ naukowy doktora nauk technicznych
mgr. in¿. Rafa³owi Wróblowi, asystentowi z Katedry Automatyzacji i Diagnostyki
Uk³adów Elektromechanicznych. Promotorem rozprawy doktorskie nt. Analiza
wp³ywu parametrów obwodu magnetycznego i elektrycznego na pracê silnika tarczowego pr¹du sta³ego z magnesami trwa³ymi i elektronicznym komutatorem by³
prof. Marian £ukaniszyn.
Gratulujemy!
J. Ukarma

Wydzia³ Mechaniczny
Promocje doktorskie
na Wydziale Mechanicznym
W dniu 20 grudnia 2000 r., w sali Senatu Politechniki Opolskiej, odby³y siê,
prowadzone przez dra hab. in¿. Stanis³awa Króla, obrony prac doktorskich:
- mgr. Mariusza Pra¿mowskiego pt.:
Modelowanie numeryczne krzepniêcia
objêtociowego stopów dwusk³adnikowych
- mgr. in¿. Piotra Nies³onego pt.: Identyfikacja wp³ywu powlekania ostrza narzêdzia twardymi warstwami na mechaniczne, cieplne i tribologiczne charakterystyki procesu skrawania.
Rada Wydzia³u Mechanicznego na podstawie oceny rozprawy doktorskiej oraz
przebiegu publicznej obrony postanowi³a
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nadaæ Mariuszowi Pra¿mowskiemu oraz
Piotrowi Nies³onemu stopieñ naukowy
doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn.
Dr Mariusz Pra¿mowski urodzi³ siê 6
grudnia 1969 r. w Opolu. W 1986 r. ukoñczy³ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹, a nastêpnie w 1989 r. trzyletnie technikum
mechaniczne. W latach 1990-1995 studiowa³ na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. kierunek mechaniczny, uzyskuj¹c tytu³ magistra mechaniki o specjalnoci nauczycielskiej. W
1995 r. rozpocz¹³ pracê jako asystent w
Katedrze Materia³oznawstwa i Technologii Bezwiórowych (PO), a od 1997 r. by³
s³uchaczem rodowiskowych studiów doktoranckich Politechniki Opolskiej. Jego
rozprawa doktorska dotyczy³a przede
wszystkim wykorzystania metod numerycznych, a w szczególnoci metody elementów skoñczonych do modelowania
sprzê¿onych procesów przep³ywu ciep³a i
segregacji pierwiastków stopowych w objêtoci krzepn¹cego i stygn¹cego odlewu.
Praca by³a realizowana pod kierunkiem
prof. dra hab. in¿. Bohdana Mochnackiego, a recenzentami byli: prof. dr hab. in¿.
Ewa Majchrzak (Politechnika l¹ska) i
prof. dr hab. in¿. Józef Suchy.
Dr in¿. Piotr Nies³ony urodzi³ siê 9
listopada 1971 r. w Opolu. W latach
1986-1991 uczêszcza³ do Technikum
Mechanicznego w Opolu, po ukoñczeniu którego studiowa³ w Politechnice
Opolskiej na Wydziale Mechanicznym
(1991-1996). Pracê na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji rozpocz¹³
bezporednio po ukoñczeniu studiów.
Pracê doktorsk¹ wykonywa³ pod kierunkiem prof. dra hab. in¿. Wita Grzesika
i obejmowa³a ona identyfikacjê wp³ywu
pow³ok ochronnych jedno- i wielowarstwowych z TiC, TiC/TiN, TiC/Al2O3/
TiN i TiC/TiCC,N/Al 20 3/TiN na mechaniczne, cieplne i tribologiczne czynniki procesu skrawania. Wielkociami
badanymi by³y: si³y skrawania, temperatura, gruboæ wióra, d³ugoæ styku
wióra z powierzchni¹ natarcia ostrza
oraz redni wspó³czynnik tarcia. Recenzentami pracy byli: doc. dr hab. in¿.
Marek Miernik (Politechnika Wroc³awska), prof. dr hab. in¿. Jan Szadkowski (Politechnika £ódzka, Politechnika
w Bielsku-Bia³ej) oraz prof. dr hab. in¿.
Wiktor Taranenko (PO).
Maria Mazur
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