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II kampus to nasza idea i cel na najbli¿sze lata
Z mgr. Leonem Prucnalem, dyrektorem administracyjnym Politechniki Opolskiej, rozmawia kd
 Szczêliwego fina³u dobiegaj¹ kilkuletnie starania politechniki o pozyskanie terenu pod drugi kampus. W
grudniu podpisany zosta³ dokument
pozwalaj¹cy teren po by³ej jednostce
wojskowej traktowaæ jako swój.
 Uda³o siê sfinalizowaæ pierwszy
etap starañ, który wyra¿ony zosta³
w Porozumieniu zawartym 17 grudnia 2002 r. pomiêdzy gmin¹ Opole a Politechnik¹ Opolsk¹ w sprawie nieodp³atnego przekazania prawa w³asnoci
nieruchomoci zabudowanej, stanowi¹cej kompleks koszarowy, po³o¿onej przy
ul. Prószkowskiej/Chmielowickiej na
rzecz Politechniki Opolskiej. Na mocy
tego porozumienia strony umawiaj¹ siê,
¿e miasto wyra¿a wolê przekazania aktem darowizny wspomnianej nieruchomoci a politechnika przej¹æ j¹ i zagospodarowaæ na drugi kampus.
Zawarte porozumienie mówi tak¿e
o tym, ¿e do pe³nego przejêcia obiektów potrzebny jest jeszcze jeden akt,
mianowicie zgoda rady miasta wyra¿ona w formie uchwa³y, co jest niezbêdne
po to, aby prezydent móg³ przekazaæ
nam ca³y teren aktem w³asnoci.
18 grudnia, czyli ju¿ nazajutrz po
zawarciu porozumienia, podpisana zosta³a Umowa u¿yczenia, w myl której u¿yczaj¹cy oddaje w nieodp³atne
u¿yczenie, a bior¹cy przyjmuje do u¿ywania nieruchomoæ zabudowan¹ po³o¿on¹ w Opolu z przeznaczeniem na
kampus Politechniki Opolskiej. Umowa
obowi¹zywaæ bêdzie do dnia zawarcia
pomiêdzy stronami umowy nieodp³atnego zbycia nieruchomoci, co miejmy nadziejê, tak¿e rych³o nast¹pi.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e nieruchomoæ bêd¹ca przedmiotem darowizny
obejmuje równie¿ 4 budynki u¿yczone
przez gminê s¹dowi okrêgowemu na
okres 3 lat, po którym to czasie przejmie je Uczelnia. Na terenie kompleksu
koszarowego jeden z budynków decyzj¹

prezydenta przekazany zosta³ Uniwersytetowi Opolskiemu wraz z tzw. s³u¿ebnoci¹ dojazdow¹. Pozosta³e budynki
przypaæ maj¹ Politechnice Opolskiej.
Tak mniej wiêcej przedstawia siê aktualna sytuacja prawna terenów, o których
mówimy.
 Co dok³adnie otrzymuje Politechnika Opolska?
 Teren, którego w³acicielem ma
staæ siê Politechnika Opolska to oko³o
9 h powierzchni zabudowanej kompleksem koszarowym. Na zabudowania sk³ada siê kilkadziesi¹t budynków i budowli, z czego te o przeznaczeniu na obiekty dydaktyczne maj¹ powierzchniê ok.
20 tys. m2 i obiekty gospodarcze, gara¿owe, warsztatowe, magazynowe o ³¹cznej pow. ok. 10 tys. m2.
Obiekty te s¹ pod wzglêdem budowlanym w dobrym stanie. Oddane zosta³y do u¿ytku w roku 1936 i przeznaczenie ich na potrzeby kampusu wymaga
oczywicie kompleksowej modernizacji
i co za tym idzie  znacznego wk³adu
finansowego. Teren charakteryzuje bardzo piêkne usytuowanie, jest ogrodzony
i niezbyt oddalony od miasta, nadto
z dobrym po³¹czeniem komunikacyjnym. Szczegó³y przedstawia przygotowana mapa.
 W jakim stanie s¹ obiekty?
 W obiektach koszarowych jeszcze
kilka miesiêcy temu mieszkali ¿o³nierze
i to w pewnym stopniu charakteryzuje
ich stan techniczny, który okreli³bym
jako przyzwoity. Trudno jedn¹ miar¹
oceniæ wszystkie obiekty. Dachy s¹
w dobrym stanie, pod wzglêdem budowlanym budynki od piwnic a¿ po poddasze znajduj¹ siê w dobrym stanie. Natomiast chc¹c tam wprowadziæ studentów trzeba bêdzie dokonaæ oczywicie
adaptacji i modernizacji. Na pocz¹tek
wyznaczylimy dwa zasadnicze etapy. W
pierwszym etapie, który zak³ada szybkie wskazanie gospodarza dla niektórych

Na zabudowania sk³ada siê kilkadziesi¹t budynków i budowli, z czego te
o przeznaczeniu na obiekty dydaktyczne maj¹ powierzchniê ok. 20 tys. m2
i obiekty gospodarcze, gara¿owe, warsztatowe, magazynowe o ³¹cznej pow.
ok. 10 tys. m2.

budynków i modernizacjê w podstawowym zakresie nie wymagaj¹cym a¿ tak
znacznych rodków finansowych. Obejmowaæ bêdzie ona najpierw wyburzenie
niektórych cian po to, by z dawnych sal
mieszkalnych dla ¿o³nierzy otrzymaæ
sale wyk³adowe, potem malowanie i ju¿
kosztowniejsze wykonanie wêz³ów sanitarnych. Te plany dotycz¹ jednego z budynków, który najprawdopodobniej ma
s³u¿yæ Wydzia³owi Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Nastêpny krok to
malowanie i remont pod³óg. W wiêkszoci pomieszczeñ po³o¿one s¹ parkiety,
niektóre wystarczy tylko oczyciæ, wycyklinowaæ, resztê trzeba bêdzie wymieniæ. Kolejn¹ bardzo istotn¹ spraw¹ jest
generalny przegl¹d instalacji elektrycznej i instalacji wodnej. Kiedy wojsko
opuszcza³o obiekty, to niestety zaprzestano dbania o pozostawione tam wyposa¿enie, które teraz trzeba naprawiæ.
Drugi etap to oczywicie konkretne
prace w poszczególnych obiektach,
zgodnie z ich przysz³ym przeznaczeniem. W tej chwili doæ trudno wiêcej
na ten temat powiedzieæ, poniewa¿ aby
w pe³ni móc rozs¹dnie i po gospodarsku
rozpocz¹æ prace adaptacyjno-remontowe
spe³nionych musi byæ jeszcze kilka innych niezbêdnych formalnoci.
Dzi czekamy na decyzje, pozwalaj¹ce wykonaæ takie prace i przedsiêwzi¹æ
te dzia³ania, które w rezultacie dopro-
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wadz¹ do stworzenia piêknego i nowoczesnego kampusu na miarê XXI wieku.
 Jakie s¹ wstêpne plany co do
przeznaczenia i terminu realizacji,
a tak¿e kosztów adaptacji?
 Na razie tego nie wiadomo i nikt
nie jest w stanie dok³adnie przewidzieæ
kosztów modernizacji. Obecnie znajdujemy siê na takim etapie, ¿e cz³onkowie
Senatu i przedstawiciele wszystkich wydzia³ów i jednostek organizacyjnych ju¿
zwiedzali te obiekty. Spodziewamy siê,
¿e w nied³ugim czasie po kompleksowym zapoznaniu z terenem nast¹pi weryfikacja stanu posiadania w jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do
potrzeb i dopiero wówczas zapadn¹
ewentualne decyzje, a w lad za nimi
wyst¹pienia do w³adz uczelni z wnioskami o zgodê na u¿ytkowanie okrelonych
obiektów, budynków i budowli. Podjête
decyzje spowoduj¹ powa¿ne reorganizacje. Jedno stwierdziæ mo¿na z ca³¹ pewnoci¹  podejmujemy siê wielkiego trudu i nie bojê siê u¿yæ tego okrelenia 
o charakterze wielkiego wydarzenia dla
uczelni, które ma szanse staæ siê ogromnym sukcesem. Wydarzenie, które
w sposób jednoznaczny i kompleksowy
rozwi¹¿e na bli¿ej nieokrelon¹ przysz³oæ problemy lokalowe uczelni.
Mamy szanse uporz¹dkowaæ tak znaczne rozdrobnienie naszego stanu posiadania. Poszczególne obiekty uczelni rozrzucone s¹ po ca³ym miecie i nie trzeba dodawaæ, ¿e koszty z tego wynikaj¹ce s¹ nieporównywalnie wiêksze, ni¿
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w jednostce rozmieszczonej na jednym
terenie. Doæ powiedzieæ, ¿e samo
ogrzewanie obiektów  a w tej chwili
mamy budynki przy ulicy Katowickiej,
Ozimskiej, Luboszyckiej, Ma³opolskiej,
Dzia³kowej i tak móg³bym jeszcze wymieniaæ  wymaga oddzielnych wêz³ów,
a to oczywicie zwiêksza koszty. Gdybymy ca³y stan posiadania mieli usytuowany w dwóch, trzech kompleksach, to
o wiele ³atwiej by³oby wówczas gospodarowaæ oraz oszczêdniej i ³atwiej zarz¹dzaæ. Podobnie rzecz ma siê z ochron¹,
do niedawna we wszystkich obiektach
mielimy portiernie, które zgodnie
z przepisami kodeksu pracy musia³y zatrudniaæ po piêæ osób, co generuje
znaczne koszty. W tej chwili weryfikujemy wiele rzeczy, chcemy ochronê
obiektów zleciæ firmie zewnêtrznej, która bêdzie prowadzi³a dozór osobowy
i ochronê elektroniczn¹. Podobnie ma
siê rzecz z kosztami zwi¹zanymi z pozosta³ymi mediami.
 Jaki bêdzie pierwszy etap prac
adaptacyjnych?
 Zanim siê wemiemy za pracê nad
adaptacj¹ pod ich przysz³¹ funkcjê, to
trzeba wiedzieæ, i¿ od strony organizatorskiej musimy spe³niæ pewne warunki, by nasze dzia³ania w tak ogromnym
przedsiêwziêciu by³y racjonalne, aby
jedne wynika³y z drugich. Cel, który
zamierzamy osi¹gn¹æ, jest zadaniem
o takim rozmachu, ¿e jego realizacja
przypadnie nie na jedn¹ kadencjê rektorsk¹, lecz co najmniej, dwie, mo¿e
trzy. Podejmujemy siê trudu przejêcia

obiektów niemal¿e równorzêdnych z tymi, które w tej chwili posiada politechnika. Aby z ca³ym rozmachem rozpocz¹æ to zadanie, musimy pokonaæ kilka
progów formalnych. Po pierwsze,
w krótkim czasie otrzymaæ nieruchomoæ na w³asnoæ aktem notarialnym.
To jest warunek sine qua non, dlatego,
¿e umowa u¿yczenia stanowi etap poredni nie gwarantuj¹cy formalnych
mo¿liwoci do podejmowania dzia³añ
poci¹gaj¹cych nak³ady finansowe. Nastêpnym krokiem jest zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na
przejêcie tej darowizny przez politechnikê, co jest nieodzownym warunkiem,
gdy¿ wi¹¿e siê ona z wprowadzeniem
przez resort do planu bud¿etowego finansowania kosztów eksploatacji tych
obiektów. Dwukrotnie ju¿ z takim wnioskiem wystêpowalimy i czekamy na
pozytywn¹ odpowied. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e s¹ to znaczne nak³ady
i obecnie mog¹ wynieæ, skromnie licz¹c, oko³o 1,5 mln z³otych rocznie.
Trzecim warunkiem jest podjêcie decyzji co do przeznaczenia poszczególnych obiektów dla konkretnych u¿ytkowników, mam na myli wydzia³y i inne jednostki organizacyjne uczelni. To
skonkretyzuje dalsze dzia³ania ju¿
o charakterze zwi¹zanym z planowaniem, projektowaniem, itd. Dzia³aniem
wynikaj¹cym z tych decyzji musi byæ
sporz¹dzenie przez przysz³ych u¿ytkowników koncepcji zagospodarowania
zgodnych z potrzebami, czyli ile ma byæ
sal wyk³adowych, o jakich parametrach,
ile laboratoriów, o jakich funkcjach itp.
i dopiero wówczas bêdzie mo¿na mówiæ
o pe³nej koncepcji architektonicznej.
Bêdziemy tak¿e musieli wyst¹piæ, byæ
mo¿e bezporednio po otrzymaniu aktu
darowizny, do wydzia³u urbanistyki
z wnioskiem o zmianê planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomoci
zgodnie z ich now¹ funkcj¹. To s¹ obiekty koszarowe i pró¿no by szukaæ ich
w planach zagospodarowania przestrzennego miasta. Koszary nie istnia³y w takich planach. Uczelnia musi wiêc wyst¹piæ o wprowadzenie stosownego zapisu,
¿e tam maj¹ siê znajdowaæ obiekty II kampusu Politechniki Opolskiej.
Kolejnym krokiem bêdzie opracowanie
 a to mam nadziejê zrobi nasz dzia³ techniczny  wytycznych do koncepcji architektonicznej. Wytyczne bêd¹ stanowi³y
podstawê do og³oszenia przetargu b¹d
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te¿, konkursu na opracowanie koncepcji,
a póniej wykonanie projektu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie tych obiektów. Te dzia³ania musz¹
byæ roz³o¿one w czasie, bo przecie¿ opracowanie wytycznych, projektu zajmie zapewne kolejne miesi¹ce, a same procedury urzêdowe tak¿e trwaj¹.
I zadanie najwa¿niejsze, gdy¿ ono
wymaga najwiêkszych nak³adów, a mo¿e byæ zrealizowane dopiero po wype³nieniu wczeniejszych warunków. Musi
zostaæ powo³any zespó³ roboczy do

opracowania wniosków o rodki inwestycyjne z Unii Europejskiej na inwestycjê w II kampusie. Zale¿y nam, aby
wniosek do UE móg³ powstaæ jak najszybciej, a równoczenie ¿eby by³ napisany profesjonalnie, by ze wzglêdów
formalnych nie zosta³ odrzucony. Wiele
spraw bêdzie musia³o byæ realizowanych
równoczenie, czy raczej równolegle.
I kolejny bardzo istotny etap w ca³ym
przedsiêwziêciu to zgromadzenie w³asnych rodków finansowych w wysokoci
25% wnioskowanej kwoty do UE. Wyso-

koæ kwoty bêdzie oczywicie wynika³a i
z koncepcji i z projektu architektonicznego, z kosztorysu. W tej chwili nie potrafiê podaæ sumy, jednak¿e bêdzie ona
znaczna. Dla uczelni bêdzie to ogromny
wysi³ek, bo jest to rz¹d oko³o 810 mln
z³. Bez tych rodków, które musimy wykazaæ, by uzyskaæ pomoc UE, nie ma
mowy o tym, ¿eby zadanie to zosta³o zaakceptowane i wdro¿one.
 A jaki jest szacunkowy koszt na
dzi?
 Przypuszczam, ¿e uwzglêdniaj¹c
udzia³ naszych rodków, przy obecnej
koncepcji ca³kowity koszt to kwota ok.
40, mo¿e 50 mln z³ wraz z wyposa¿eniem. Ale oczywicie te liczby s¹ tylko
szacunkowe. Na pocz¹tku te sumy przera¿aj¹, przecie¿ budujemy £¹cznik ze
rodków bud¿etowych i on ma nas kosztowaæ docelowo wraz z wyposa¿eniem
oko³o 25 mln z³. rodki dwukrotnie
wy¿sze zapewni¹ wykonanie II kampusu, w taki sposób, ¿e po latach nikt nie
pozna, ¿e to by³y koszary. To jest nasze
marzenie, zamierzenie, nasza idea, któr¹
pragniemy zmaterializowaæ.
 Kiedy pierwsze przeprowadzki
i które jednostki siê na nie zdecyduj¹?
 Musimy to wszystko robiæ etapami, mam nadziejê, i¿ pierwsza przeprowadzka nast¹pi do 1 padziernika tego
roku. Musi tak siê staæ, poniewa¿ obiek-
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Z prac Senatu
18 grudnia br. odby³o siê posiedzenie Senatu Politechniki
Opolskiej wed³ug wczeniej ustalonego i przyjêtego przez obecnych porz¹dku. Obrady prowadzi³ JMRektor, prof. dr hab. in¿.
Piotr Wach.

Czêæ I
1. Sprawy osobowe
 Wrêczenie przewodnicz¹cym komisji senackich powo³añ na
kadencjê 2002-2005 dla cz³onków ich komisji.
 Wrêczenie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Opolskiej na czas okrelony.
 Wrêczenie listu gratulacyjnego pani dr Annie Kuczuk z okazji wybrania na 4-letni¹ kadencjê do Krajowej Rady Nauki
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
 Wyra¿enie przez Senat opinii w sprawie powo³ania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PO na czas nieokrelony;
 zaopiniowanie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w PO na czas okrelony;
 wyra¿enie zgody na przed³u¿enie zatrudnienia na stanowisku
adiunkta;
 informacja nt. okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w PO.
2. Sprawy finansowe
 korekta systemu ekonomiczno-finansowego Uczelni.
3. Sprawy dydaktyczne
 zmiany w planach studiów WM i WEiA.
 zatwierdzenie sk³adu Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji PO
na rok akademicki 2003/2004.
4. Sprawy naukowe
 wyra¿enie zgody na zawarcie przez rektora umowy o wspó³pracy pomiêdzy PO a Pañstwow¹ Szko³¹ In¿yniersk¹ w Saint
Etienne (Francja),
 wyra¿enie zgody na zawarcie przez rektora umowy o wspó³pracy pomiêdzy PO a politechnik¹ w Brnie  Vysoke Uceni
Technicke  Brno (Czechy),
 ustanowienie wiêta Politechniki Opolskiej
 informacja dot. organizacji Festiwalu Nauki w Opolu (1011
maja 2003 r.)
5. Komunikaty, zapytania i wolne wnioski.
6. Zatwierdzenie protoko³u z posiedzenia Senatu PO w dniu
20 listopada 2002 r.

Czêæ II
Spotkanie z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego 2003 Roku (po zrealizowaniu ww. porz¹dku obrad).
Zgodnie z przyjêtym programem posiedzenia:
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Ad. 1

Rektor z³o¿y³ na rêce przewodnicz¹cych komisji senackich nominacje na cz³onków komisji.
Wrêczy³ powo³ania na stanowisko profesora nadzwyczajnego PO
na czas okrelony nastêpuj¹cym
pracownikom:

- dr hab. in¿. Barbarze Kaszowskiej, prof. PO (WEiA)
- dr. hab. n. med. Andrzejowi
Pozowskiemu, prof. PO
(WWFiF)

Senat Politechniki Opolskiej pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana Wydzia³u Budownictwa o mianowanie z dniem 1
padziernika 2003 r. dr. hab. in¿. Zbigniewa Zembatego, prof.
PO na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice
Opolskiej na czas nieokrelony.
Senat Politechniki Opolskiej pozytywnie zaopiniowa³ wniosek dziekana Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
o mianowanie z dniem 1 stycznia 2003 r. dr. hab. Janusza Iskrê
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej na czas okrelony tj. 5 lat.
Senat Politechniki Opolskiej zgodnie z § 60 Statutu PO wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie zatrudnienia dr in¿. Paw³a Fedczuka,
z dniem 1.01. 2003 r., na stanowisku adiunkta poza okres 9 lat,
ale nie d³u¿ej ni¿ 35 lat.

Ad. 2

Senat Politechniki Opolskiej uchwali³ korektê systemu ekonomiczno-finansowego Uczelni obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2003 r.

Ad. 3

Na wniosek dziekana Wydzia³u Mechanicznego Senat PO, pozytywnie zaopiniowa³ zmiany w planach studiów:
Na kierunku mechanika i budowa maszyn, studiach dziennych
magisterskich, specjalnoci  samochody i ci¹gniki, od roku akademickiego 2002/2003
 w semestrze 8  zast¹pienie przedmiotu  samochodowe urz¹dzenia mechatroniczne w wymiarze 2 godz. L przedmiotem
 badania kontrolne samochodu w wymiarze 1 godz. W i 2
godz. L,
 w semestrze 8  zmniejszenie wymiaru godzin z 3 godz. W
Ci¹g dalszy na stronie 16

Z kalendarza rektorów

Z KALENDARZA
R E K TO RÓW
n W dniach 1112 grudnia 2002 r. prorektor ds. nauki  prof. Jerzy Skubis
wraz z w³adzami dziekañskimi Wydzia³u Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii przyj¹³, a nastêpnie towarzyszy³
w pracach Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, której celem by³a ocena kierunku wychowanie fizyczne.
n Nazajutrz prorektor ds. nauki J. Skubis spotka³ siê z prezesem Miejskiej Telewizji OpoleAnit¹ Weber i zastêpc¹
dyrektora ds. technicznych Wojciechem
Brzeszczakiem. Spotkanie dotyczy³o
wspó³pracy Politechniki Opolskiej
z miejsk¹ telewizj¹ w zakresie przygotowania i produkcji programów popularno-naukowych. Aktualnie, na wydzia³ach trwa gromadzenie materia³ów od
pracowników naukowych, którzy chcieliby spopularyzowaæ w³asn¹ dzia³alnoæ
poprzez wspólnie przygotowane programy, filmy czy audycje.
n W grudniu 2002 roku prorektor Skubis i dyrektor administracyjny Leon
Prucnal odbyli seriê spotkañ z przedstawicielami Urzêdu Miejskiego w Opolu,
w czasie których uzgadniano procedury
przejmowania terenów i obiektów pokoszarowych przy ul. Prószkowskiej
z przeznaczeniem ich na II kampus PO.
n Rektor, prof. Piotr Wach wraz z dyrektorem administracyjnym L. Prucnalem, z³o¿yli 7 stycznia 2003 r. wizytê
prezesowi ECO SA w Opolu  Wies³awowi Chmielowiczowi, w czasie której omówiono warunki korzystania
z us³ug przedsiêbiorstwa w obiektach na
terenie II kampusu PO.
n Rektor P. Wach wraz z prorektorami
J. Skubisem i S. Witczakiem wziêli
udzia³ w dorocznym spotkaniu op³atkowym organizowanym tradycyjnie na zaproszenie abp. Alfonsa Nossola w Muzeum Diecezjalnym. Op³atek odby³ siê
8 stycznia 2003 r.
n 10.01.2003 r. w obecnoci notariusza
i cz³onków zarz¹du SM Prima rektor
i kwestor PO  mgr B. Hetmañska podpisali aneks do umowy zakupu przez

Politechnikê Opolsk¹ od Spó³dzielni
Mleczarskiej Prima powierzchni u¿ytkowej i powierzchni dzia³ki przylegaj¹cych do budynku Wydzia³u Zarz¹dzania
i In¿ynierii Produkcji przy ul. Waryñskiego 4.
n 14 stycznia br. rektor P. Wach przewodniczy³ posiedzeniu kolegium rektorskiego z udzia³em dziekanów wydzia³ów
i przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. W tym samym dniu odby³o siê
wspólne kolegium rektorów Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej.
n Tak¿e 14 stycznia br. w siedzibie Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we
Wroc³awiu odby³o siê kolejne posiedzenie Kolegium Prorektorów ds. Kszta³cenia oraz ds. Studenckich Uczelni Wroc³awia i Opola, w którym uczestniczy³
prorektor S. Witczak. Porz¹dek obrad
obj¹³ takie zagadnienia jak projekt regulaminu konkursu na najlepszego studenta i absolwenta oraz ko³a naukowego z uczelni Wroc³awia i Opola, stan
przygotowañ do wydania informatora
rodowiskowego i uruchomienia studiów rodowiskowych in¿ynieria materia³owa. Po zakoñczeniu czêci roboczej
wszyscy uczestnicy kolegium zaproszeni zostali do refektarza Seminarium

Duchownego na uroczyste spotkanie
op³atkowe.
n Rektor, prof. Piotr Wach wraz z prof.
Grzegorzem Gasiakiem uczestniczyli
w trzydniowych obradach Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych zorganizowanej w dniach od 15 do 17 stycznia br. przez Politechnikê Krakowsk¹.
n W dniu 15 stycznia br. prorektor Jerzy Skubis by³ z robocz¹ wizyt¹ w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, gdzie omawia³ sprawy inwestycyjne
politechniki i finansowanie badañ na rok
2003.
n 22 stycznia 2003 r. rektor przewodniczy³ posiedzeniu senatu, które odby³o
siê na terenie przysz³ego drugiego kampusu, przy ul. Prószkowskiej. Obradom
towarzyszy³a konferencja prasowa. Gociem senatu i uczestnikiem konferencji
prasowej by³ prezydent miasta Ryszard
Zembaczyñski.
n W dniach 2425 stycznia br. obradowa³a Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych, na której PO reprezentowa³ rektor P. Wach. Gospodarzem konferencji by³a Politechnika Krakowska.
n Prof. Piotr Wach uczestniczy³
w dniach 2529.01 br. w miêdzynarodowym spotkaniu ekspertów ds. szkolnictwa wy¿szego CHEPS (Center of Hidher Policy Studies) zorganizowany
w TU Twente w Holandii.
Oprac. E. Czaja, E. Przystajko,
D. Suchy

Konkurs dla doktorantów
Og³aszam konkurs na sfinansowanie kosztów uczestnictwa na krajowych
konferencjach naukowych dla doktorantów z Wydzia³u Budownictwa i Wydzia³u Mechanicznego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzyskanie potwierdzenia przyjêcia lub wstêpne zg³oszenie referatu na okrelon¹ konferencjê naukow¹. Tematyka referatu powinna obejmowaæ zagadnienia z zakresu trwa³oci i niezawodnoci materia³ów i konstrukcji.
Podania nale¿y sk³adaæ do sekretariatu Katedry Mechaniki i PKM ( budynek g³ówny, III piêtro, skrzyd³o B, pok. B311) w terminie do dnia 18 lutego
2003 roku. Do podania nale¿y do³¹czyæ opiniê opiekuna naukowego oraz
wstêpny kosztorys uczestnictwa w konferencji.
Koszty uczestnictwa w konferencji zostan¹ pokryte z funduszów grantu
CESTI, No G1MA-CT-2002-04058
Koordynator projektu CESTI prof. dr hab. in¿. Ewald Macha
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Op³atek akademicki
W tradycjê akademick¹ wpisa³y siê
na sta³e coroczne spotkania op³atkowe
organizowane przez Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w gmachu
Muzeum Diecezjalnego. Goæmi tegorocznej uroczystoci, która odby³a siê 8
stycznia br. byli miêdzy innymi rektorzy opolskich uczelni, Uniwersytetu
Opolskiego  Józef Musielok, Politechniki Opolskiej  Piotr Wach, Wy¿szej
Szko³y Zarz¹dzania i Administracji 
Marian Duczmal, wicemarsza³ek województwa Ryszard Gala i wojewoda
opolski Leszek Pogan i licznie reprezentowani pracownicy opolskiego rodowiska akademickiego, w³adz lokalnych
i duszpasterzy akademickich. Gospodarz  dziekan wydzia³u ks. prof. Tadeusz Dola po s³owach powitania zapozna³
obecnych z planem spotkania, które rozpoczêto czytaniem Ewangelii, czego
podj¹³ siê prof. Andrzej Szczepaniak
z Instytutu Historii UO. Oprawê artystyczn¹ tym razem stanowi³ wystêp zespo³u Jubillaeum, który zaprezentowa³
kolêdy w bardzo ciekawych i nowatorskich aran¿acjach. Jak co roku po czêci muzycznej g³os zabrali rektorzy.
Prof. Józef Musielok w kilku s³owach
opisa³ wydarzenia ubieg³ego roku, który dla uniwersytetu by³ jak okreli³ rektor Musielok  bardzo pomylny, a zakoñczy³ swoje wyst¹pienie bardzo sugestywnymi ¿yczeniami. Kolejnym mówc¹
by³ rektor PO prof. Piotr Wach. On tak¿e oceni³ odchodz¹cy rok jako pomylny dla rozwoju politechniki i zapowiedzia³ wspólne projekty z w³adzami miasta, regionu i naukowcami uniwersytetu. Przemówienie wyg³osi³ tak¿e wicemarsza³ek województwa opolskiego Ryszard Galla., który ¿yczy³ ca³emu wiatowi akademickiemu Opola wielu sukcesów i dalszego pomylnego rozwoju
w nowym roku w imieniu nieobecnej
pani marsza³ek Ewy Olszewskiej i swoim w³asnym. Najbardziej oczekiwanym
momentem by³o wyst¹pienie abpa Alfonsa Nossola, wielkiego kanclerza
Wydzia³u Teologicznego i organizatora
dorocznych spotkañ op³atkowych. Jego
b³yskotliwa mowa zachwyci³a wszystkich zebranych na uroczystoci. ¯yczy³
wszystkim darów, jakie przynieli trzej
mêdrcy ze wschodu  z³ota mi³oci, kaCi¹g dalszy na stronie 16
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Wspomnienie o prof. Janie Urbañczyku
Z wielkim ¿alem rodowisko akademickie przyjê³o wiadomoæ o mierci
prof. dr. hab. n. med. Jana Urbañczyka. Wydzia³ Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii poniós³ niepowetowan¹ stratê. Odszed³ ceniony dydaktyk, niestrudzony organizator, wybitny specjalista z zakresu hematologii i interny,
szanowany przez m³odzie¿ i wspó³pracowników dobry cz³owiek.
Prof. Jan Urbañczyk urodzi³ siê 28 listopada 1928 roku w Kwaczale woj.
krakowskie. W roku 1953 ukoñczy³ Akademiê Medyczn¹ w Krakowie. Na
krakowskiej uczelni medycznej uzyska³ stopieñ doktora medycyny (w 1964
r.) i doktora habilitowanego (w 1971 r.).
W latach 60. J. Urbañczyk swoje ¿ycie zwi¹za³ z Opolem. W roku 1964 przyj¹³ funkcjê ordynatora Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu, którym kierowa³ do koñca swojej pracy zawodowej.
W roku 1995 Profesor podj¹³ pracê w ówczesnej Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej w Opolu, niezwykle aktywnie w³¹czaj¹c siê w tworzenie Instytutu Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji, w którym przez kilka lat kierowa³ Katedr¹
Rehabilitacji. Z równym zaanga¿owaniem pracowa³ nad przekszta³ceniem Instytutu w Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, a po dokonaniu tego by³
prodziekanem ds. nauki i pracownikiem Katedry Morfologii Funkcjonalnej.
Profesor zgromadzi³ bogaty dorobek naukowy, reprezentuj¹c zarazem wysoki poziom etyki zawodowej. Posiada³ bogate dowiadczenie dydaktyczne
i cieszy³ siê opini¹ profesora o du¿ych wymaganiach w stosunku do swoich
studentów, ale równie¿ do samego siebie. Studenci szanowali Go za to. W
czasie swojej d³ugiej kariery zawodowej by³ cz³onkiem zarz¹du Towarzystwa
Internistów Polskich i wiceprzewodnicz¹cym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Dzia³a³ tak¿e w Polskim Towarzystwie Hematologicznym i Kolegium
Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Uhonorowany Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznak¹ za Zas³ugi dla
Miasta Opola i Odznak¹ Zas³u¿onemu Opolszczynie.
£¹czymy siê w g³êbokim ¿alu z Rodzin¹ Zmar³ego i sk³adamy jej wyrazy
szczerego wspó³czucia.
Dziekan i Wspó³pracownicy

Komputerowo Zintegrowane
Zarz¹dzanie Zakopane 2003
Polskie Towarzystwo Zarz¹dzania
Produkcj¹, Politechnika Warszawska,
Politechnika Opolska (Katedra In¿ynierii Produkcji) oraz Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zarz¹dzania w Nysie by³y organizatorami VI Konferencji Komputerowo
Zintegrowane
Zarz¹dzanie
oraz
IV Warsztatów z Nauk o Zarz¹dzaniu,
które odby³y siê w dniach 1315 stycznia br. Tradycyjnym miejscem spotkania by³o Zakopane. Jak pisz¹ organizatorzy Burzliwy w ostatnim okresie rozwój komputerowego wspomagania procesu zarz¹dzania ró¿nymi obszarami gospodarki wymaga analizy oraz szerokich
badañ nad integracj¹ rozwi¹zañ jednostkowych. Badania zwi¹zane z zarz¹dzaniem realizowane s¹ obecnie przez ro-

dowiska naukowe w prawie wszystkich
uczelniach technicznych, ekonomicznych i uniwersytetach. Spotkanie w ramach niniejszej konferencji mo¿e byæ
dobr¹ okazj¹ do integracji rodowiska,
a w konsekwencji do integracji podejmowanych badañ. Warsztaty z Nauk
o Zarz¹dzaniu dla Doktorantów i Przysz³ych Doktorantów od niedawna odbywaj¹ siê w tym samym miejscu i w tym
samym czasie co cykliczna Konferencja
Komputerowo Zintegrowane Zarz¹dzanie. Integracja tych dwóch spotkañ naukowych ma na celu umo¿liwienie doktorantom i studentom prezentacji swoich
dokonañ przed szerokim gronem profesorskim. Kolejnym celem warsztatów
jest omówienie form wspó³pracy studenckich kó³ naukowych i studiów doktoranckich.
Ci¹g dalszy na stronie 18
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Nowy regulamin nagród
Na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 12 wrzenia
1990 r. o szkolnictwie wy¿szym i Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podzia³u funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim Komisja ds. nagród Rektora Politechniki Opolskiej dla nauczycieli akademickich pracuj¹ca
pod przewodnictwem prorektora ds. nauki, prof. Jerzego Skubisa opracowa³a projekt nowego regulaminu uwzglêdniaj¹cy
tak¿e wnioski i uwagi w tej sprawie, które do niej sp³ynê³y.
Regulamin wszed³ w ¿ycie zarz¹dzeniem nr 37/2002 Rektora
Politechniki Opolskiej i obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2003 r.
Ni¿ej prezentujemy regulamin oraz punktacjê osi¹gniêæ
nauczycieli akademickich stosowan¹ w ocenie wniosków o nagrodê rektora PO.
Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 37/2002 Rektora PO z dnia
2002.11.29

Regulamin zasad podzia³u funduszu nagród
i ich przyznawania nauczycielom akademickim
Politechniki Opolskiej
Na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 12 wrzenia
1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. Ustaw Nr 65, poz. 385)
wraz z póniejszymi zmianami i rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podzia³u funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim (Dz. Ustaw Nr 121, poz. 1036) 
ustala siê, co nastêpuje:
§1
1. Dla nauczycieli akademickich tworzy siê specjalny fundusz nagród w wysokoci 2% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych.
2. Specjalny fundusz nagród dzielony jest nastêpuj¹co:
1) 5% stanowi fundusz na nagrody przyznawane nauczycielom akademickim z inicjatywy ministra edukacji narodowej i sportu,
2) 95% stanowi fundusz na nagrody przyznawane nauczycielom akademickim przez rektora uczelni oraz ministra edukacji narodowej i sportu na wniosek rektora.
§2
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane s¹
corocznie nauczycielom akademickim za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne uzyskane w roku ubieg³ym i afiliowane w Politechnice Opolskiej, z zastrze¿eniem ust. 2 oraz
ust. 5.
2. Nagrody mog¹ byæ równie¿ przyznawane nauczycielom
akademickim za ca³okszta³t ich osi¹gniêæ naukowych i dydaktycznych.
3. Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane s¹ za:
1) osi¹gniêcia naukowe, udokumentowane:
a) publikacjami naukowymi,
b) pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi,
2) kszta³cenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem problematyki badawczej ³¹cznie z uzyskaniem

stopni naukowych, pe³nieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych,
3) przedsiêwziêcia, które spowodowa³y poprawê warunków pracy dydaktycznej, wyników kszta³cenia i poziomu prac dyplomowych, autorstwo lub wspó³autorstwo
podrêczników, skryptów, przewodników metodycznych
albo programów nauczania,
4) rozprawy habilitacyjne lub doktorskie.
4. Ponadto nagrody rektora mog¹ byæ przyznawane za:
1) dzia³ania w³¹czaj¹ce badania naukowe i kszta³cenie
w Politechnice Opolskiej w struktury i programy Unii
Europejskiej,
2) dzia³alnoæ organizacyjn¹ w organach kierowniczych,
doradczych i opiniodawczych Uczelni zwi¹zan¹ z rozwojem i wykorzystaniem osi¹gniêæ nauki, kszta³ceniem
kadr oraz tworzeniem i rozwojem warsztatu naukowobadawczego i dydaktycznego.
5. Nadany przez prezydenta RP tytu³ naukowy profesora oraz
zakoñczone i zatwierdzone przez Centraln¹ Komisjê do
Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych prace habilitacyjne nagradzane s¹ nagrod¹ rektora I stopnia, bezporednio po ich uzyskaniu.
6. Rektor mo¿e przyznaæ nagrodê z w³asnej inicjatywy dowolnemu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu
w Uczelni.
§3
1. Wysokoæ nagrody ustala siê przy zastosowaniu mno¿nika
maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego w uczelni, okrelonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowi¹zuj¹cych w dniu 30 czerwca roku, w którym przyznano nagrodê, zwanej dalej stawk¹, po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek z³otych.
2. Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody indywidualne i zespo³owe I, II, III stopnia za osi¹gniêcia,
o których mowa w § 2.
3. Wysokoæ nagrody indywidualnej:
1) I stopnia  wynosi dwukrotnoæ stawki,
2) II stopnia  jest równa jednej stawce,
3) III stopnia  wynosi trzy czwarte stawki.
4. Wysokoæ nagrody zespo³owej:
1) I stopnia  mo¿e wynosiæ do czterokrotnoci stawki,
2) II stopnia  mo¿e wynosiæ do trzykrotnoci stawki,
3) III stopnia  mo¿e wynosiæ do dwukrotnoci stawki.
5. W przypadku nagrody zespo³owej:
1) podzia³ pomiêdzy cz³onków zespo³u uzale¿niony jest
od wk³adu pracy poszczególnych osób, z tym, ¿e czêæ
nagrody przypadaj¹ca na jednego cz³onka zespo³u nie
mo¿e przekraczaæ wysokoci nagrody indywidualnej
danego stopnia.
2) wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzglêdniaæ
wszystkich cz³onków zespo³u.
6. W danym roku, z tego samego tytu³u, nauczycielowi akademickiemu mo¿e byæ przyznana nagroda indywidualna
lub zespo³owa ministra albo rektora.
7. W przypadku zg³oszenia wniosku o przyznanie w tym samym roku nagrody indywidualnej i nagrody za udzia³
w pracy zespo³owej, rektor mo¿e ustaliæ nagrodê ³¹czn¹
w wysokoci nie przekraczaj¹cej 150% nagrody indywidualnej odpowiedniego stopnia.
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§4
1. Z wnioskami o przyznanie nagród wystêpuj¹ dziekani po
zasiêgniêciu opinii rady wydzia³u, dyrektor instytutu miêdzywydzia³owego, po zasiêgniêciu opinii rady instytutu
oraz kierownik studium miêdzywydzia³owego, po zaopiniowaniu przez prorektora ds. studenckich.
2. Wzory wniosków o nagrodê ministra edukacji narodowej
i sportu wraz z wykazem niezbêdnych za³¹czników ustala
ministerstwo, natomiast wnioski o nagrodê rektora nale¿y
sporz¹dziæ wed³ug wzorów podanych w za³¹cznikach:
1a)  dla nagród indywidualnych,
1b)  dla nagród zespo³owych.
3. Do wniosków o nagrodê rektora nale¿y do³¹czyæ dokumentacjê przedstawionych osi¹gniêæ oraz opiniê rady wydzia³u/instytutu w postaci wyci¹gu z protoko³u posiedzenia. Do wniosków ze studium miêdzywydzia³owego nale¿y do³¹czyæ opiniê prorektora ds. studenckich.
§5
1. Rektor po zasiêgniêciu opinii senatu, sk³ada wnioski o przyznanie nagród ministra z funduszu, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt 2, w terminie do dnia 31 marca roku nastêpuj¹cego po roku, za który ma byæ przyznana nagroda.
2. Wnioski o nagrody rektora sk³adane s¹ przewodnicz¹cemu
komisji nagród w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1
wrzenia roku nastêpuj¹cego po roku, za który ma byæ przyznana nagroda. Nie dotyczy to wniosków, o których mowa
w § 2 ust. 5, które nie s¹ rozpatrywane przez komisjê nagród i opiniowane przez radê wydzia³u lub instytutu.
§6
1. Wnioski o nagrody rektora rozpatruje i opiniuje komisja nagród powo³ana przez rektora sporód zatrudnionych nauczycieli akademickich na trzyletni okres trwania kadencji.
2. W sk³ad komisji nagród wchodz¹:
- prorektor ds. nauki  jako przewodnicz¹cy,
- prorektor ds. studenckich  jako wiceprzewodnicz¹cy,
- dziekani wydzia³ów, dyrektor jednostki miêdzywydzia³owej oraz przedstawiciele dzia³aj¹cych w Uczelni
zwi¹zków zawodowych  jako cz³onkowie.
3. Terminy posiedzeñ i harmonogram pracy komisji nagród
ustala jej przewodnicz¹cy.
4. Komisja dokonuje analizy i oceny z³o¿onych wniosków,
proponuje stopieñ nagrody oraz podaje jej wysokoæ w z³otych. Wyniki swoich prac komisja przedstawia rektorowi.
5. Przy ocenie wniosków oraz ustalaniu stopnia i wysokoci
nagrody, komisja pos³uguje siê kryteriami punktowymi
podanymi w za³¹czniku nr 2.
6. W szczególnych przypadkach komisja mo¿e pos³u¿yæ siê
innym kryterium (pozapunktowym), dokonuj¹c oceny
osi¹gniêæ podanych we wniosku. Dotyczy to zw³aszcza
wniosków o nagrody rektora dla pracowników Studium
Jêzyków Obcych.
7. Komisja mo¿e rekomendowaæ do nagrody rektora osoby z grupy m³odych pracowników nauki (do 8 lat pracy w³¹cznie).
8. Wnioski, które nie uzyska³y nagrody ministra edukacji
narodowej i sportu b¹d prezesa Rady Ministrów, s¹ rozpatrywane w normalnym trybie postêpowania.
9. Komisja nagród nie rozpatruje wniosków opracowanych
niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nie
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posiadaj¹cych pe³nej dokumentacji lub z³o¿onych po up³ywie terminu okrelonego w § 5 ust. 2.
§7
1. Imienny wykaz osób nagrodzonych podaje siê do wiadomoci na tablicy og³oszeñ rektora oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.
2. W okresie 7 dni od daty og³oszenia listy osób zaproponowanych przez komisjê do nagrody mog¹ byæ zg³aszane do
rektora odwo³ania. Odwo³ania sk³ada wnioskuj¹cy o nagrodê, w oparciu o pisemny wniosek osoby odwo³uj¹cej
siê. Rozpatruj¹c odwo³ania rektor konsultuje siê z przewodnicz¹cym komisji nagród.
3. Decyzje rektora o przyznaniu nagrody w formie dyplomu
w³¹cza siê do akt osobowych pracownika.
§8
Ca³oæ procedury pod wzglêdem merytorycznym i formalnym, tzn. przygotowanie dokumentów dla komisji nagród
(w tym punktow¹ ocenê osi¹gniêæ zawartych w wnioskach)
prowadzi Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹.
§9
Przejciowo w 2003 roku komisja nagród mo¿e dodatkowo uwzglêdniæ nie nagradzane dotychczas osi¹gniêcia za okres
trzech ostatnich lat, poprzedzaj¹cych rok, za który przyznawane s¹ nagrody.
§ 10
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 roku.
Za³¹cznik nr 2

Punktacja osi¹gniêæ nauczycieli akademickich
w ocenie wniosków o nagrodê rektora PO
Liczba punktów

1. Autorstwo monografii, ksi¹¿ki naukowej lub podrêcznika akademickiego w jêzyku angielskim
30
2. Autorstwo rozdzia³u w monografii, ksi¹¿ce naukowej lub podrêczniku akademickim w jêzyku angielskim
15
3. Autorstwo monografii, ksi¹¿ki naukowej lub podrêcznika akademickiego w jêzyku polskim lub innym ni¿ angielski
20
4. Autorstwo rozdzia³u w monografii, ksi¹¿ce naukowej podrêczniku akademickim w jêzyku polskim wzglêdnie innym ni¿ angielski
8
5. Obroniona rozprawa doktorska
25
6. Artyku³ w czasopimie wyró¿nionym z listy filadelfijskiego
Instytutu Informacji
20
7. Artyku³ w czasopimie o zasiêgu miêdzynarodowym (miêdzynarodowe kolegium redakcyjne), artyku³ w czasopimie zagranicznym lub Polskiej Akademii Nauk
10
8. Artyku³ w czasopimie centralnym lub bran¿owym
5
9. Artyku³ w czasopimie lokalnym, uczelnianym lub instytutowym w jêzyku polskim lub innym ni¿ angielski/ w jêzyku angielskim
1/2
10. Referat opublikowany w materia³ach konferencji zagranicznej
4
11. Referat opublikowany w materia³ach konferencyjnych miêdzynarodowej konferencji organizowanej w kraju, konferencji ogólnokrajowej, lokalnej i bran¿owej w jêzyku polskim lub innym ni¿ angielski/ w jêzyku angielskim
1/2
12. Wdro¿ony patent zagraniczny
10
13. Uzyskany patent zagraniczny
15
14. Wdro¿ony patent krajowy
10

Sprawy nauki
15. Uzyskany patent krajowy
8
16. Uzyskanie wzoru u¿ytkowego
4
17. Kierowanie rozliczonym projektem badawczym lub celowym
(w przypadku promotorskiego projektu badawczego wymienion¹
liczbê punktów otrzymuj¹ promotor i wykonawca)
12
18. Zg³oszenie wniosku o finansowanie projektu badawczego lub
celowego (punkty przyznawane jednorazowo w odniesieniu do danego tematu). W przypadku promotorskiego projektu badawczego
wymienion¹ liczbê punktów otrzymuj¹ promotor i wykonawca 5
19. Za ka¿de cytowanie wed³ug Science Citation Index (nie dotyczy autocytowañ)
2
20. Autorstwo skryptu
10
21. Za wypromowanie doktoranta
15
22. Recenzja rozprawy habilitacyjnej lub wniosku o nadanie tytu³u naukowego profesora
8
23. Opinia w sprawie wniosku o uzyskanie stanowiska profesora
zwyczajnego lub nadzwyczajnego
5
24. Recenzja rozprawy doktorskiej, monografii, ksi¹¿ki naukowej podrêcznika akademickiego lub skryptu
5
25. Opieka nad studenckim ko³em naukowym
2
26. Opieka nad praktykami studenckim krajowymi / zagranicznymi
2/4
27. Opieka nad studentem obcokrajowcem (liczba punktów przypadaj¹ca jednorazowo na jednego studenta)
4
28. Zorganizowanie i uruchomienie studium podyplomowego lub
magisterskiego
5
29. Przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu miêdzynarodowej konferencji naukowej lub naukowo-technicznej w przypadku,
kiedy Uczelnia wystêpuje jako organizator / wspó³organizator konferencji
10/5
30. Przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu krajowej konferencji naukowej lub naukowo-technicznej w przypadku, kiedy
Uczelnia wystêpuje jako organizator / wspó³organizator konferencji
8/4
31.Udzia³ w komitecie naukowym konferencji zagranicznej lub
zagranicznego czasopisma naukowego
2
32. Udzia³ w komitecie naukowym, organizacyjnym lub programowym konferencji miêdzynarodowej w kraju, konferencji ogólnokrajowej, lokalnej lub bran¿owej
1
33. Koordynowanie projektu miêdzynarodowego finansowanego
ze rodków zagranicznych (punkty przyznawane jednorazowo w odniesieniu do danego projektu)
40
34. Udzia³ w projekcie miêdzynarodowym finansowanym z rodków zagranicznych (punkty przyznawane jednorazowo w odniesieniu do danego projektu)
20
35. Opracowanie wniosku projektu miêdzynarodowego finansowanego z róde³ zagranicznych, niezale¿nie od podjêtej decyzji o finansowaniu
6
36. Wdro¿enie miêdzynarodowego systemu jakoci, przyjêtego
w Unii Europejskiej
15
37. Uzyskanie akredytacji laboratorium
20
38. Przewodniczenie komisji senackiej (jednorazowo w okresie
kadencji)
10
39. Cz³onkostwo w komisji senackiej (jednorazowo w okresie
kadencji)
5
40. Przewodniczenie komisji wyborczej uczelnianej/ wydzia³owej/ instytutowej
20 / 10/ 10
41. Cz³onkostwo w komisji wyborczej uczelnianej/ wydzia³owej/
instytutowej
8 / 4/ 4
42. Cz³onkostwo w zarz¹dzie g³ównym stowarzyszenia naukowego lub bran¿owego
3
43. Cz³onkostwo w radzie programowej lub redakcji krajowego
lub miêdzynarodowego czasopisma naukowego
1
44. Przewodnicz¹cy / cz³onek Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich lub studentów (jednorazowo w okresie kadencji)
10/4

45. Rzecznik dyscyplinarny uczelni ds. nauczycieli akademickich
lub studentów (jednorazowo w okresie kadencji)
10
Postanowienia ogólne: w przypadku osi¹gniêæ wspó³autorskich
liczbê punktów dzieli siê przez liczbê autorów bêd¹cych pracownikami Politechniki Opolskiej, niezale¿nie od liczby wspó³autorów
z innych orodków naukowych.

II kampus

Bal sportowca
Klub Uczelniany AZS serdecznie zaprasza wszystkich studentów na bal sportowca, który odbêdzie siê 24 lutego o godz.
20.00 w Skippens Club. Organizatorzy przypominaj¹ o obowi¹zkowych strojach wieczorowych. Bilety w cenie 15 z³ nabywaæ mo¿na w biurze AZS przy ul. Miko³aczyka 5, pok. B017
(w budynku g³ównym  piwnica), a tak¿e w DS. Zygzak pok.
121, 131 oraz w DS. Pryzma pok. 315. Zapraszamy!
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Sprawy nauki
Wykaz publikacji wydanych w roku 2002 w Oficynie
Wydawniczej Politechniki Opolskiej z podzia³em
na jednostki zlecaj¹ce
Po tytu³ach podano objêtoæ w arkuszach wydawniczych,
nak³ad w egzemplarzach oraz cenê katalogow¹.
Wydzia³ Budownictwa
1. SiM z. 134; GRZESZCZYK S., LIPOWSKI G.: Popio³y lotne
i ich wp³yw na reologiê i hydratacjê cementów.*; 4, a.w. 150;
5,20 z³
2. ZN-283; Budownictwo z. 46; 16,0 a.w; 150; 20,00 z³
3. S; KUBIK J.: Zbiór zadañ z mechaniki; 22,1 a.w 200; 33,60 z³
4. Inform.; Informator dla kandydatów na studia 2001/2003 na Wydziale Budownictwa; 1,6; 200;

Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
1. ZN-284; Elektryka z. 52; 15,9 a.w; 150; 20,70 z³
2. ZN-280; Elektryka z. 51 GRE 2002*; Tom 1  15,3 a.w, 400,
19,80 z³; Tom 2  15,8 a.w, 400, 20,00 z³; Tom 3  16 a.w, 400,
20,50 z³
3. Katalog wystawców, (A5), 1 a.w, 400,
4. Program, (A5),1 a.w, 400
5. SiM z. 132; £UKANISZYN M., WRÓBEL R., JAGIE£A M.:
Komputerowe modelowanie bezszczotkowych silników tarczowych
wzbudzonych magnesami trwa³ymi*, 10,0 a.w; 300; 13,00 z³
6. SiM z. 136; ROJEK R.: Modelowanie sieci przep³ywowych, *
12,0 a.w; 200; 9,80 z³
7. S  244; Praca zbiorowa po redakcj¹ Z. KABZY: Zintegrowane
systemy zarz¹dzania; 16,6 a.w; 200; 24,90 z³
8. S  246; PRZYTULSKI A.: Zbiór zadañ z podstaw elektrotechniki cz. II wyd. II; 14,2 a.w; 350; 14,00 z³

Wydzia³ Mechaniczny
1. ZN  274; In¿ynieria rodowiska z. 3; 6,3 a.w; 150; 8,20 z³
2. ZN  268; Mechanika z. 66: Prace Katedry Mechaniki i PKM.;
9,8 a.w; 150; 12,70 z³
3. ZN  286; Mechanika z. 74: Prace Katedry Mechaniki i PKM;
7,8 a.w; 150; 10,20 z³
4. ZN  288; Mechanika z. 75: Metody oceny struktury oraz w³asnoci materia³ów i wyrobów. XVII Miêdzynarodowe Sympozjum; 14,5 a.w; 150; 18,80 z³
5. SiM z. 138; Praca zbiorowa po redakcj¹ R. ULBRICHA Rozpoznawanie obrazu w zastosowaniach do badañ przep³ywu mieszanin dwufazowych. a.w; 13,2; 150; 17,20 z³
6. SiM z. 139; £AGODA Tadeusz, MACHA Ewald...: Trwa³oæ
zmêczeniowa z uwzglêdnieniem gradientów naprê¿eñ w ujêciu
energetycznym; 7,6 a.w 150; 9,70 z³
7. GASIAK Grzegorz: Trwa³oæ materia³ów konstrukcyjnych przy
obci¹¿eniach cyklicznych z udzia³em wartoci redniej obci¹¿enia.
21 a.w; 600; 27,70 z³
8. podrêcznik akademicki; SPOREK Kazimierz: Ekologia lasu 
wybrane zagro¿enia.*; 15,6 a.w; 500; 22,50 z³
9. podrêcznik akademicki; PARTYKA Marian A.: Zastosowanie zagadnieñ algebry Boolea w strukturalizacji procesów decyzyjnych.*; 5,8 a.w; 500; 6,40 z³

Instytut Matematyki Fizyki i Chemii
1. Notatki autoryzowane, CIÊGOSZ Hanna: Wyk³ady z rachunku
prawdopodobieñstwa i statystyki matematycznej. Notatki autoryzowane.; 6,8 a.w; 500; 10,20 z³
2. ZN  287; Matematyka z. 18; a.w; 150; 8,60 z³

Wydzia³ Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji
1. S  245; Pod redakcj¹ L. HABUDY: Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem  problemy wybrane.; 7,6 a.w; 150; 11,20 z³
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Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
1. SiM z. 131; SZEPELAWY Micha³: Przemiany kondycyjnej sprawnoci motorycznej populacji dzieci i m³odzie¿y w dekadzie 1985
 1995.; 5,2 a.w; 150; 6,70 z³
2. SiM z. 135; KOCIÑSKI Bogdan, WOJNAR Józef: Osi¹gniêcia
opolskiej lekkiej atletyki w latach 1945  2000.*; 16,6 a.w; 300;
21,50 z³
3. SiM z. 133; ZARYCZAÑSKI Janusz: Wp³yw wrodzonej trombofilii na rozwój zespo³u rozsianego wykrzepienia ródnaczyniowego u dzieci.; 2,5 a.w; 150; 3,20 z³
4. S  247; TUBEK Iwona, TUBEK S³awomir, SZYGU£A Renata:
Metody badañ stosowane w ocenie narz¹du ruchu i chorobach
wewnêtrznych.; 6,4 a.w; 300; 9,60 z³
1. ZN  285; W³asnoæ Intelektualna z. 4; 11,6 a.w; 200; 15,00z³

Inne
Raport z badañ statutowych i w³asnych*; 15,6 a.w; 250
Informator o Politechnice Opolskiej j. ang.*; 4,5 a.w; 300
Informator dla kandydatów na studia w PO*; 2,4 a.w; 3000
Ksi¹¿ka telefoniczna PO*; 1,8 a.w; 600
Informator Soctares/Erasmus; 1,5 a.w; 200
Protoko³y z posiedzeñ Senatu PO*; 25,2 a.w; 200
Wyk³ad inauguracyjny *; 3,4 a.w; 500
Wiadomoci Uczelniane PO  10 numerów*; 35 a.w; rednio po
1000 egz.
*  ponadstandardowa szata graficzna (kolorowa ok³adka, kolorowe
zdjêcia itp.)
S  skrypty
SiM  studia i monografie
ZN  zeszyty naukowe

Oprac. K. Duda

Terminarz wydzia³owych seminariów, zwi¹zanych
z rozliczeniem merytorycznym i finansowym prac
w³asnych i statutowych za rok 2002
1. Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii 29 stycznia br.
(roda), godz. 10.00 w budynku przy ul. Luboszyckiej 5
2. Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki 30 stycznia br.
(czwartek), godz. 11.00 sala nr 308 w budynku Lipsk
3. Wydzia³ Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 14 lutego
br. (pi¹tek), godz. 10.00, sala nr 205 w budynku przy ul.
Dzia³kowej 4
4. Wydzia³ Budownictwa 17 lutego br. (poniedzia³ek), godz.
10.00 w auli budynku przy ul. Katowickiej 48
5. Wydzia³ Zarz¹dzania i In¿ynierii Produkcji 21 lutego br.
(pi¹tek), godz.10.00 sala nr 112 w budynku przy ul. L.
Waryñskiego 4
6. Wydzia³ Mechaniczny 26 lutego br. (roda), godz. 10.00
sala nr 217 D w gmachu g³ównym PO
Materia³y informacyjne oraz formularze i za³¹czniki zosta³y wys³ane poczt¹ elektroniczn¹ na adresy wydzia³ów i
instytutu. Dostêpne s¹ równie¿ w Dziale Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹, pok. 102A, tel. 4006146, e-mail:
dzn@po.opole.pl
Joanna Widera

Wieci z wydzia³ów

Wydzia³ Budownictwa
Oddzia³ Wroc³awski Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej zorganizowa³ w Karpaczu (w
dniach 79 listopada 2002 r.) II Sympozjum pt. Kompozyty.
Konstrukcje warstwowe. Wziêli w nim udzia³ tak¿e pracownicy Wydzia³u Budownictwa. Prof. Roman Jankowiak, zastêpca sekretarza generalnego Z PTMTiS by³ cz³onkiem Komitetu Organizacyjno-Naukowego sympozjum, a prof. Jan
Kubik prowadzi³ jedn¹ z czterech sesji naukowych, by³ tak¿e
autorem wyg³oszonego referatu pt. Statyka nieliniowych prêtów warstwowych.
W obradach sympozjum uczestniczy³y 72 osoby z kilku
orodków naukowych Polski. W zwartym wydawnictwie opublikowano 28 referatów, z których 26 wyg³oszono na 4 sesjach.
Szczególnym akcentem ostatniego sympozjum by³a uroczysta sesja powiêcona jubileuszowi 80-lecia urodzin Profesora Ottona D¹browskiego, który przez ca³y okres swojej
dzia³alnoci by³ aktywnym cz³onkiem Wroc³awskiego Oddzia³u PTMTiS. W tej uroczystej sesji, która zainaugurowa³a II
Sympozjum wziê³o udzia³ wielu przedstawicieli krajowych
orodków naukowych i organizacji, z którymi Jubilat wspó³pracowa³.
¯yczenia w imieniu pracowników Wydzia³u Budownictwa
i w³asnym z³o¿yli Jubilatowi dziekani Wydzia³u prof. Tadeusz Chmielewski i Roman Jankowiak.
Piêkna, s³oneczna pogoda w pierwszych dniach stworzy³a
doskona³y nastrój do obrad oraz sprzyja³a zarówno dyskusjom, jak i relaksowi uczestników. Kilkugodzinna wycieczka
górska z przewodnikiem zorganizowana w pi¹tkowe przedpo³udnie dostarczy³a wielu emocji jej uczestnikom. Sobotni nag³y atak zimy po³¹czony z gwa³town¹ wichur¹ i nie¿yc¹, która spowodowa³a dwugodzinny brak energii elektrycznej, zmusi³ niektórych referentów do zmiany formy prezentacji swoich prac i udowodni³, ¿e bez korzystania ze rodków audiowizualnych potrafi¹ tak¿e swój referat przedstawiæ w sposób
ciekawy i atrakcyjny.

lonogórskiego. Doktor honorowy natomiast wyg³osi³ bardzo
interesuj¹cy wyk³ad nt. Integracja ró¿nych dziedzin nauki
w nauczaniu koniecznoci¹ XXI wieku. W uroczystoci uczestniczyli przedstawiciele wielu orodków akademickich w kraju, w których uprawiana jest dyscyplina nauki automatyka.
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki reprezentowali prof.
Ryszard Rojek i prof. Krzysztof Latawiec, którzy wrêczyli
Jubilatowi listy gratulacyjne od Jego Magnificencji Rektora
prof. Piotra Wacha i Dziekana Wydzia³u prof. Józefa Kêdzi. Równie¿ spo³ecznoæ akademicka sk³ada Panu Profesorowi gor¹ce gratulacje.

Certyfikat na laboratorium komputerowe dla Wydzia³u
Elektrotechniki i Automatyki
Laboratorium jest wynikiem wygrania konkursu Superpracownia 2002 w ramach programu Internet w szko³ach  Projekt Prezydenta RP przez zespó³ pracowników Katedry Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki kierowany przez prof. Ryszarda Rojka. Zespó³ ten znalaz³ siê w gronie 25 laureatów konkursu sporód
ponad 1000 zg³oszonych projektów konkursowych.
Wrêczenie nagrody odby³o siê 27 listopada 2002 r. w Pa³acu Prezydenckim w czasie niezwykle bogatej uroczystoci,
na której Prezydent Aleksander Kwaniewski przyj¹³ laureatów i wrêczy³ im listy gratulacyjne i certyfikaty Superpracowni 2002. Politechnikê na uroczystoci reprezentowali rektor, prof. Piotr Wach i kierownik wyró¿nionego projektu
prof. R. Rojek. Aktualnie wyposa¿enie komputerowe labora-

Roman Jankowiak

Wydzia³ Elektrotechniki
i Automatyki
Profesor Tadeusz Kaczorek doktorem honoris causa
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. zw. dr hab. in¿. Tadeusz Kaczorek uznany i ceniony zarówno w kraju, jak i za granic¹ twórca podstaw teorii
sterowania i uk³adów dynamicznych uzyska³ w dniu 19 grudnia 2002 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim tytu³ doktora honoris causa. Profesor jest pionierem badañ w dziedzinie
dyskretnych uk³adów dynamicznych o wielu zmiennych niezale¿nych oraz tak zwanych dodatnich uk³adów dynamicznych. Ten obszar dzia³alnoci stanowi istotny i podstawowy
wk³ad prof. Tadeusza Kaczorka, twórcy polskiej szko³y naukowej w zakresie matematycznej teorii sterowania, do nauki
wiatowej. W czasie uroczystoci laudacjê promotorsk¹ przeprowadzi³ prof. Józef Korbicz  prorektor Uniwersytetu Zie-
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Wieci z wydzia³ów
torium zosta³o dostarczone na Wydzia³ i zainstalowane w
s. 405 A w budynku dydaktycznym LIPSK. Opiekunem laboratorium jest dr in¿. Ma³gorzata Kaliczyñska.
IC

Wydzia³ Mechaniczny
n W grudniu ubieg³ego roku w³adze Wydzia³u Mechanicznego przeprowadzi³y kolejne publiczne obrony rozpraw doktorskich. Wszyscy kandydaci do tytu³u doktora nauk technicznych uzyskali wymarzone tytu³y. Oto m³odzi doktorzy,
tematy rozpraw oraz nazwiska promotorów prac doktorskich:
- dr Anida Stanik-Besler  Optymalizacja strukturalna
uk³adów maszynowych z wykorzystaniem minimalizacji
siatkowej decyzyjnych funkcji logicznych, promotor: dr
hab. in¿. Marian Partyka  prof. PO,
- dr Anna Koziarska  Optymalizacja strukturalna uk³adów maszynowych z wykorzystaniem logicznych struktur
drzewiastych i klasyfikatorowych, promotor: dr hab. in¿.
Marian Partyka  prof. PO,
- dr Daniel Janecki  Hydrodynamika wspó³pr¹dowego przep³ywu gazu i cieczy pieni¹cej przez z³o¿e cia³a sta³ego, promotor: dr hab. in¿. Gra¿yna Bartelmus  prof. UO,
- dr in¿. Jacek Wydrych  Aerodynamiczne uwarunkowania procesu erozji instalacji py³owych kot³ów energetycznych, promotor: dr hab. in¿. Boles³aw Dobrowolski 
prof. PO.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
n Na ¿yczenie w³adz jednostki, Wydzia³ Mechaniczny podda³ siê akredytacji. W dniach 9-10 grudnia 2002 r., cz³onkowie Zespo³u Oceniaj¹cego KAUT (Komisja Akredytacyjna
Uczelni Technicznych) w osobach: prof. dr hab. in¿. Jan
Gruszecki z Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. in¿.
Bogdan ¯ó³towski z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, oraz mgr in¿. Jan Barcentewicz z Instytutu Obróbki Skrawaniem spotkali siê z w³adzami wydzia³u. Pierwszego
dnia akredytacji zespó³ oceniaj¹cy obserwowa³ przebieg zajêæ
laboratoryjnych oraz wyk³adów odbywaj¹cych siê w tym czasie na wydziale, zapozna³ siê tak¿e z programami studiów
prowadzonych na kierunku mechanika i budowa maszyn. W
drugim dniu wizyty zosta³y zorganizowane spotkania ze studentami oraz pracownikami wydzia³u.
n Nowe osi¹gniêcia w badaniach i in¿ynierii korozyjnej to
has³o sympozjum, które tradycyjnie organizowane jest przez
Politechnikê Czêstochowsk¹ w Orodku Huty Czêstochowa
w Poraju. Tegoroczny, trzydniowy program (od 20 do 22 listopada 2002 r.) obejmowa³ m.in. tak szerokie zagadnienia
jak badanie mechanizmów procesów korozyjnych, korozja
wysokotemperaturowa, wodór w metalach, materia³y metaliczne a rodowisko, pow³oki metaliczne, organiczne i nieorganiczne pow³oki ochronne oraz wybrane aspekty korozji
w glebie. Nie zapomniano tak¿e o historii nauki w korozji
i referatem z tego zakresu  Korozja i ochrona przed korozj¹
w ujêciu historycznym  rozpoczêto sympozjum. Obszerne
materia³y konferencyjne ukaza³y siê jako specjalne wydanie
czasopisma krajowego Ochrona przed korozj¹. Opolski orodek naukowy reprezentowany by³ przez przedstawicieli Politechniki Opolskiej. W imieniu zespo³u autorskiego Stanis³aw
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Król, Miros³aw Pietrzyk, Barbara Król referat pt. Korozyjne skutki spalania niskoemisyjnego zaprezentowa³ pracownik Elektrowni Opole  mgr in¿. Miros³aw Pietrzyk. Drugi
dzieñ sympozjum skoñczy³ siê biesiad¹ Pod korozyjn¹ Kadzi¹ wzorowan¹ na starych tradycjach gwarków i hutników.
By³a to weso³a rywalizacja Starych Strzech i m³odszych wiekiem Fuksów pod dyscyplinuj¹cym okiem samozwañczo i demokratycznie wybranego Przewietnego Prezydium Nigdy
w Sprawach Piwnych Nieomylnego, urozmaicona weso³ym
piewem i anegdot¹. Podsumowaniem spotkania by³a dyskusja przy okr¹g³ym stole, w czasie której uczestnicy wyra¿ali swoje pogl¹dy odnonie tematyki oraz ram organizacyjnych.
n Integracyjne ognisko Ko³a Naukowego In¿ynierów rodowiska Klub Ekoin¿yniera odby³o siê w Turawie, w orodku
Korab 17 listopada 2002. Poza tematyk¹ klubow¹ serwowano
dania z grilla, piewy przy gitarze i wspania³¹ atmosferê.
n 9 grudnia 2002 odby³a siê konferencja szkoleniowa dla
uczestników programu Czystej wody miarka. Konferencjê zorganizowa³o Ko³o Naukowe In¿ynierów rodowiska Klub Ekoin¿yniera celem przygotowania nauczycieli placówek owiatowych strefy ochrony poredniej ujêæ wody Grotowice do
prowadzenia akcji informacyjnej o sposobach gospodarowania przyjaznych rodowisku. Referaty na konferencji wyg³osili: mgr in¿. Adam Rak  prezes Wodoci¹gów i Kanalizacji, mgr Marta Szczepankiewicz  kierownik oczyszczalni,
dr Krystyna S³odczyk i prof. dr hab. in¿. Leonid Pietrow. Cz³onkowie ko³a przygotowali materia³y dla nauczycieli, które bêd¹ mogli wykorzystaæ w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz na zebraniach so³eckich. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje autorski zestaw 15 foliogramów na temat gospodarki wodno-ciekowej opracowany przez El¿bietê Krukowsk¹ i Aniê Zabiegê. Konferencja odby³a siê w Oczyszczalni cieków w Opolu i zakoñczy³a siê zwiedzaniem tego
zmodernizowanego ostatnio obiektu.
n wi¹teczne spotkanie wszystkich pracowników Wydzia³u
Mechanicznego oraz doktorantów mia³o miejsce 23 grudnia 2002 r. w sali E111. Wziêli w nim udzia³ prawie wszyscy
zaproszeni, a pomys³odawc¹ pierwszego spotkania wi¹teczNie zdarza siê czêsto, aby pracownicy ró¿nych katedr
i zak³adów oraz administracji wydzia³owej mieli okazjê do
wzajemnej wymiany ¿yczeñ wi¹teczno-noworocznych
oraz do dzielenia siê swoimi refleksjami na ró¿ne tematy
zawodowe i osobiste
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Spotkanie to by³o bardzo udane, nie tylko ze wzglêdu na
prze¿ycia duchowe, ale równie¿ ze wzglêdu na mo¿liwoæ
degustacji lampki wybornego wina

nego zorganizowanego w tak szerokim gronie by³ dziekan 
profesor Leon Troniewski.
n Jak co roku w grudniu (tym razem w dniach 46 w G³ucho³azach) odby³o siê XVII Miêdzynarodowe Sympozjum Metody oceny struktury oraz w³asnoci materia³ów i wyrobów.
W sympozjum wziê³y udzia³ 52 osoby, w tym pracownicy
Politechniki Opolskiej, Politechniki l¹skiej, Politechniki
Czêstochowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, VUT (Vysoké Uèení Technické) Brno oraz VSB (Vysoká kola Bánská)
Ostrawa, stronê czesk¹ reprezentowa³o 28 osób.
Wymiana informacji o dotychczasowym dorobku orodków
naukowych mia³a zró¿nicowany charakter. G³ówn¹ czêæ konferencji stanowi³y 4 sesje plenarne, wzbogacone bardzo ¿yw¹
i interesuj¹c¹ dyskusj¹ oraz sesj¹ posterow¹. Na seminarium
przedstawiono 21 referatów w sesji plenarnej i 24 referaty w sesji posterowej. Tematyka obejmowa³a zagadnienia modelowania
oraz badañ struktury i w³asnoci materia³ów (wykaz tytu³ów
i autorów w za³¹czeniu). Nades³ane na konferencje referaty, po
recenzji, opublikowano w Zeszytach Naukowych Politechniki
Opolskiej, Mechanika z. 75. Wydanie materia³ów konferencyjnych dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych.
W czasie trwania sympozjum odby³a siê prezentacja programu do symulacji komputerowej procesu odlewania  SOLIDCast.
Uczestnicy sympozjum mieli tak¿e okazjê podyskutowaæ na
temat zagadnieñ organizacyjnych dotycz¹cych wymiany informacji i us³ug badawczych, wspó³dzia³ania jednostek w procesie
kszta³cenia studentów oraz kadry naukowej, a tak¿e o¿ywienia
dzia³alnoci publikacyjnej i wydawniczej w polskim i miêdzynarodowym systemie nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Nastêpna konferencja  jak zgodnie postanowili uczestnicy  w grudniu 2003 roku.
J.D.

Wydzia³ Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii
Europejski Kongres Prevention of disease through
physiotherapy
W dniach 2730.11. 2002 r. by³em uczestnikiem Europejskiego Kongresu Fizjoterapii, który odby³ siê w Wiedniu i by³

zorganizowany przez Austriackie Towarzystwo Fizjoterapii
przy wspó³udziale Europejskiego Regionu wiatowej Konfederacji Fizjoterapii EU-WCPT. To trzydniowe spotkanie ponad 300 fizjoterapeutów z Europy, Afryki oraz obu Ameryk
odby³o siê w Wiedeñskim Centrum Targowym i Kongresowym przystosowanym i przygotowanym przez organizatorów
do spotkania tej rangi. Patronat nad konferencj¹ obj¹³ Prezydent Austrii dr Thomas Klestil.
Tematyka kongresu  prewencja i fizjoprofilaktyka staje siê
jednym z najwa¿niejszych elementów wspó³czesnej fizjoterapii. Ta interdyscyplina obejmuje bowiem swym zasiêgiem nie
tylko cz³owieka chorego, bêd¹c najwa¿niejsz¹ sk³adow¹ rehabilitacji, ale tak¿e poprzez prewencjê i profilaktykê pe³ni
rolê zapobiegawcz¹ w rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych.
Dziêki fizjoterapii mo¿na opóniæ procesy starzenia siê organizmu, poprawiæ jakoæ ¿ycia, przeciwdzia³aæ urazom.
W 26 sesjach plenarnych oraz 2 sesjach plakatowych przedstawiono wspó³czesne pogl¹dy na temat fizjoprofilaktyki
w sporcie, w chorobach dzieci, prewencji poprzez fizjoterapiê u ludzi starszych oraz szczególnej roli fizjoterapii w przeciwdzia³aniu chorób u kobiet. Ciekawym wydaje siê byæ fakt
wyst¹pieñ przedstawicieli rz¹dowych niektórych krajów Afryki i Azji z programami promocji zdrowia, w których fizjoterapia odgrywa kluczow¹ rolê.
Organizatorzy przygotowali tak¿e warsztaty naukowe, na których mo¿na by³o zg³êbiæ tajniki biomechaniki ludzi starszych,
poznaæ nowoczesne metody usprawniania, czy te¿ zapoznaæ siê
z technikami mobilizacji krêgos³upa. Kongresowi towarzyszy³y
tak¿e prezentacje kilkudziesiêciu wystawców sprzêtu rehabilitacyjnego, komputerowego, a tak¿e targi wydawnicze powiêcone
fizjoterapii i rehabilitacji. Dla uczestników kongresu przygotowano tak¿e bogaty program socjalny obejmuj¹cy zwiedzanie
Wiednia i okolic oraz wystawn¹ kolacjê w sali balowej ratusza.
Wydaje siê, ¿e przes³anie kongresu promuj¹cego zdrowie i aktywny tryb ¿ycia mo¿na rozszerzyæ o stwierdzenie, ¿e w fizjoprofilaktykê nie tylko nale¿y wierzyæ, ale
tak¿e z niej korzystaæ.
Jan Szczegielniak, Zak³ad Klinicznych
Podstaw Fizjoterapii WWFiF
II Turniej Akademickiej Ligi Futsalu
Pierwszej pora¿ki w bie¿¹cym sezonie doznali zawodnicy
AZS-u Politechnika Opolska. Podczas turnieju rozegranego
w dniach 1618 grudnia 2002 r. w Poznaniu ulegli wiceliderowi, dru¿ynie Politechniki l¹skiej z Gliwic 1:7. Wysoka
pora¿ka by³a zaskoczeniem dla zawodników, którzy dzieñ
wczeniej wygrali a¿ trzy mecze. W pierwszym pokonali dru¿ynê z Bia³egostoku 6:2, w drugim pomimo gry w os³abieniu (czerwon¹ kartk¹ ukarany zosta³ Jaros³aw wiêtek) byli
lepsi od SGSP Warszawa, wygrywaj¹c 4:2, by w koñcu po
wyrównanym meczu zwyciê¿yæ AWF Wroc³aw 3:2. Najwiêcej bramek dla zespo³u trenera Piotra Szczubia³a zdoby³
Adam Berbelicki, który siedmiokrotnie pokonywa³ bramkarzy przeciwników. Kolejne turnieje odbêd¹ siê w styczniu
(Wroc³aw) i w lutym (Bia³ystok).
Siatkarze wrócili na ostatnie miejsce
Nie uda³ siê rodowy (08.01.03) rewan¿ zawodnikom trenera Zbigniewa Rektora, którzy po raz drugi w tym sezonie
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ulegli Chemikowi Bydgoszcz. W pierwszym meczu tych dru¿yn rozegranym w Opolu zespó³ z Bydgoszczy wygra³ 3:1.
Takim samym rezultatem zakoñczy³o siê równie¿ spotkanie
rewan¿owe. Awansem swój mecz rozegra³ SMS Spa³a, który
pomimo pora¿ki w Warszawie opuci³ ostatnie miejsce w tabeli Serii B, spychaj¹c na nie Opolan.
Tomasz Bohdan

Wydzia³ Zarz¹dzania
i In¿ynierii Produkcji
n W czwartek 19 grudnia 2002 r. w budynku WZiIP przy
ulicy Waryñskiego 4 odby³o siê tradycyjne ju¿ spotkanie op³atkowe pracowników naszego Wydzia³u. W sali 16 stan¹³ udekorowany stó³ wigilijny, a kolêdy wprowadzi³y nas w wi¹teczny nastrój. Spotkanie zaszczycili sw¹ obecnoci¹ zaproszeni gocie: prorektor ds. nauki  prof. J. Skubis, prorektor
ds. organizacyjnych  dr Z. Kasperski, kwestor  mgr
B. Hetmañska, dyrektor administracyjny  mgr L. Prucnal
oraz dyrektor Kopalni Surowców Mineralnych  in¿. T. Melnarowicz. W oficjalnym przemówieniu dziekan WZiIP A.
Zagórowska, prorektor J. Skubis oraz T. Melnarowicz przekazali serdeczne ¿yczenia wi¹teczno-noworoczne, a nastêpnie uczestnicy spotkania ³amali siê op³atkiem, ¿ycz¹c sobie
wszystkiego dobrego.
n Dr in¿. Leszek Karczewski, adiunkt z Katedry Ergonomii
i Socjologii Zarz¹dzania) uczestniczy³ w konferencji Standardy etyki i odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu, zorganizowanej 4 grudnia 2002 r. przez Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademiii Nauk oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania im. L. Komiñskiego pod patronatem pani minister Danuty Hübner (?) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej oraz European Business Ethics Network (EBEN) i Polskiego Stowarzyszenia
Etyki Biznesu (EBEN Poland).
Miros³awa Szewczyk
Ci¹g dalszy ze strony 16

dzid³a têsknoty i mirry bólu twórczego dotykaj¹c przy okazji
jak¿e wa¿nych i trudnych dla rodowiska akademickiego problemów. Po s³owach arcybiskupa nadszed³ moment ³amania
siê op³atkiem i wzajemnego sk³adania sobie ¿yczeñ. rodowisko politechniki jak zwykle reprezentowane by³o bardzo
licznie, nie zabrak³o prorektora ds. nauki prof. Jerzego Skubisa, prorektora ds. studenckich prof. Stanis³awa Witczaka,
dyrektora Leona Prucnala, pani kwestor Barbary Hetmañskiej, a tak¿e prof. Janusza S³odczyka, prorektora ds. nauki
OU, prof. Leszka Kuberskiego, prorektora ds. studenckich
UO, prof. Adama Suchoñskiego z Instytutu Historii UO
i wielu profesorów i pracowników Instytutu l¹skiego, Instytutu Mineralnych Materia³ów Budowlanych. Kiedy ju¿ wszyscy wszystkim przekazali z serca p³yn¹ce s³owa, arcybiskup
zaprosi³ zebranych na wspóln¹ agapê.
KS
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na 2 godz. W z przedmiotu pojazdy samochodowe.
Na kierunku mechanika i budowa maszyn, na studiach zaocznych in¿ynierskich, specjalnoæ automatyzacja procesów technologicznych, od roku akademickiego 2003/2004:
 w semestrze 9  zmiana wymiaru godzin z przedmiotu obróbka ubytkowa materia³ów z 2 godz. W i 3 godz. L na 3
godz. W i 2 godz. L.
Senat Politechniki Opolskiej, na wniosek dziekana Wydzia³u
Mechanicznego, pozytywnie zaopiniowa³ nowe plany studiów podyplomowych: Technika samochodowa i wyrazi³ zgodê na ich
uruchomienie od roku akademickiego 2002/2003.
Na wniosek dziekana Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki
Senat PO wyrazi³ zgodê na uruchomienie nowych kierunków studiów podyplomowych od roku akademickiego 2003/2004 i pozytywnie zaopiniowa³ ich plany.
1. Technologie informacyjne w biznesie i administracji
2. Techniki internetowe i systemy baz danych
Na wniosek prorektora ds. studenckich prof. Stanis³awa Witczaka Senat zatwierdzi³ sk³ad Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Opolskiej na rok akademicki 2003/2004:
przewodnicz¹cy  dr hab. in¿. Stanis³aw Witczak, prof. PO
sekretarz  Ewa Przystajko
przedstawiciele: WB  dr in¿. Lilianna Sadecka
WM  dr in¿. Henryk Achtelik
WEiA  dr in¿. Maria Wrzuszczak
WZ  dr Maria Kania
WWFiF  dr Bo¿ena Królikowska
przedstawiciel studentów  Tymoteusz Mazur, stud. I r. WZ

Ad. 4

Senat Politechniki Opolskiej wyrazi³ zgodê na zawarcie przez
rektora umowy o wspó³pracy pomiêdzy Politechnik¹ Opolsk¹
a Pañstwow¹ Szko³¹ In¿yniersk¹ w Saint Etienne we Francji,
a tak¿e wyrazi³ zgodê na zawarcie przez rektora umowy o wspó³pracy pomiêdzy Politechnik¹ Opolsk¹ a Politechnik¹ w Brnie
(Vysoké Uèení Technické  Brno) w Czechach.
Senat Politechniki Opolskiej ustanowi³ dzieñ 4 maja wiêtem Politechniki Opolskiej.

Ad. 5

W tej czêci obrad rektor poinformowa³ zebranych o przeprowadzonych w Uczelni akredytacjach. Nastêpnie przedstawi³ sytuacjê dotycz¹ca aktualnego stanu prawnego obiektów na ulicy
Prószkowskiej/Chmielowockiej, gdzie zlokalizowazny ma zostaæ
II kampus, a które przekazuje uczelni miasto.
Rektor przedstawi³ tak¿e informacje dotycz¹ce wyników konkursu na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ w obszarze ekologii i in¿ynierii rodowiska w województwie opolskim, oraz zaproszenia
Uczelni przez Miejsk¹ Telewizjê Opole Spó³ka z o.o. do wspó³udzia³u w przygotowywanym do produkcji programie popularno-naukowym.
W ostatnim punkcie obrad Senat Politechniki Opolskiej zatwierdzi³ protokó³ z posiedzenia Senatu PO w dniu 20 listopada
2002 r.
Zgodnie z kilkuletni¹ tradycj¹, grudniowe posiedzenie sk³ada
siê z dwóch czêci. W pierwszej omawiane s¹ sprawy merytoryczne (zrelacjonowane powy¿ej) druga to spotkanie op³atkowe.
Senatorowie i licznie zaproszeni przez rektora pracownicy gromadz¹ siê przy choince, by z³o¿yæ sobie wi¹teczne ¿yczenia i
w mi³ej, podnios³ej atmosferze podzieliæ siê op³atkiem.
Opracowali: mgr Urszula Mazur,
Krzysztof S³awiñski

Studia i studenci

Wybory w³adz NZS PO
26 listopada 2002 odby³o siê walne zgromadzenie cz³onków
NZS Politechniki Opolskiej. Celem zebrania by³o wybranie nowych w³adz zwi¹zku. W tajnym g³osowaniu zwyciê¿y³ stosunkiem g³osów 8 do 6 Roman Garbacz, student II roku elektroniki i telekomunikacji. Pokona³ on Ma³gorzatê Obacz, która tym
samym zosta³a wiceprzewodnicz¹c¹. Pozostali cz³onkowie zarz¹du to Marcin Bia³ek  sekretarz, student II roku elektroniki i telekomunikacji i S³awomir Utratny  skarbnik, student IV roku
elektrotechniki.
G³ówne cele, jakie postawi³ sobie nowo wybrany przewodnicz¹cy, to rozwijanie dzia³alnoci NZS-u m.in. poprzez organizowanie akcji charytatywnych, utworzenie sekcji turystycznej, podjêcie inicjatyw ekologicznych, a tak¿e pozyskanie nowych cz³onków. Bêd¹ kontynuowane sta³e kierunki aktywnoci NZS-u takie
jak organizacja Piastonaliów i wspó³praca z innymi orodkami
akademickimi.
Przy okazji przypominamy, ¿e w szeregi NZS zapisaæ mo¿na
siê podczas cotygodniowych zebrañ, które odbywaj¹ siê we wtorki o godz. 20.00 w naszej siedzibie mieszcz¹cej siê przy ul. Miko³ajczyka 2  pod klubem Graffiti lub u kolegów w DS Zygzak
w pok. 212 i 117.
Zapraszamy!

SU

EkoDrom
W G³ucho³azach, w dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2002
mia³a miejsce konferencja ekologiczna pn. EkoDrom, powiêcona ochronie rodowiska naturalnego. Organizatorem by³o Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów Politechniki Opolskiej przy wspó³pracy NZS-u Uniwersytetu Opolskiego. Sama konferencja by³a
jedn¹ z trzech, a drug¹ z kolei konferencj¹ podejmuj¹c¹ szeroko
pojête zagadnienie ochrony rodowiska (pierwsza odby³a siê
w Wile)
Konferencja zgromadzi³a oko³o 30 uczestników reprezentuj¹cych rodowiska akademickie NZS z ca³ego kraju. Po krótkim
otwarciu sesji plenarnej przez przewodnicz¹cego NZS-u PO Sebastiana Bodzentê nast¹pi³a czêæ merytoryczna, na któr¹ z³o¿y³y siê referaty o tematyce doæ zró¿nicowanej, od czysto technicznego podejcia do tematu, jak to mia³o miejsce w wyst¹pieniu pt. Aktywacja magnetyczna mediów energetycznych, po zagadnienia dotycz¹ce ró¿nych organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹
rodowiska np. Dzia³ania pozarz¹dowych organizacji ekologicznych zajmuj¹cych siê ochron¹ rodowiska naturalnego, czy referat pt. Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych rodków na edukacjê ekologiczn¹.
Zorganizowanie EkoDrom-u sprawi³o, ¿e sta³ siê on miejscem
spotkania studentów, gdzie mo¿na by³o wymieniæ dowiadczenia
i pomys³y dotycz¹ce ochrony rodowiska, choæby w tak prozaicznym i dotykaj¹cym wiêkszoæ z nas problemie jak segregacja
mieci przy domach akademickich.
Podczas konferencji zrodzi³o siê wiele pomys³ów, które  miejmy nadzieje  doczekaj¹ siê realizacji. Truizmem jest stwierdzenie, ¿e ekologia to temat wa¿ny, ale wci¹¿ musimy go podejmowaæ, uwiadamiaæ o tym braæ studenck¹ zw³aszcza, ¿e Polska,
wiêc i my wszyscy jestemy u progu wejcia do Unii Europejskiej, gdzie dawno ju¿ postawiono na ochronê rodowiska.

SU

Obóz Naukowy w Wile Studenckiego
Ko³a Naukowego BIODOM
W pi¹tek 13 grudnia 2002 r. studenci i pracownicy Katedry Podstaw Projektowania Budowlanego, zakwaterowani zostali w Domu Wczasowym Przedwionie w Wile Dziechcince rozpoczynaj¹c obóz naukowy.. Urok miejsca, górskie
powietrze oraz atmosfera przygody sprzyja³y uto¿samianiu
siê cz³owieka z potêg¹ przyrody. Z potêg¹, któr¹ umys³ ludzki potrafi nie tylko podziwiaæ, kontemplowaæ, ale tak¿e
wykorzystaæ. Przekonali siê o tym studenci podczas spotkania z burmistrzem miasta mgr. Janem Poloczkiem w Urzêdzie Miejskim, kiedy mieli okazjê poznaæ planowane i realizowane inwestycje ekologiczne na terenie miasta Wis³y.
M³odzi cz³onkowie SKN-u, próbowali tak¿e poszerzyæ sw¹
rzeczow¹ wiedzê z zakresu ekologii, korzystaj¹c z mo¿liwoci wizyty w samym sercu tradycji i kultury regionu. Nastêpnego dnia zwiedzali chatê regionaln¹ U Kawuloka w Istebnej, nastêpnie galeriê rzeby i koronek koniakowskich wraz
z Centrum Edukacji Ekologicznej w Koniakowie.
Zwiedzaniu i podziwianiu otaczaj¹cej obozowników natury towarzyszy³y tak¿e bardzo twórcze i wzajemnie pouczaj¹ce rozmowy.
Pónym popo³udniem bogatsi w nowe dowiadczenia
i prze¿ycia studenci naszego ko³a z ¿alem, ale z baga¿em
wspomnieñ wsiedli do poci¹gu, zabieraj¹c ze sob¹ wiedzê
o górach i o sobie samych
B..

II kampus
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ty winny mieæ gospodarza. Je¿eli tam nie bêdzie dydaktyki,
to nie bêdzie tam ¿ycia. To chcemy zrobiæ w pierwszym etapie, a kolejne przeprowadzki nastêpowaæ bêd¹ w miarê pozyskiwanych rodków i postêpuj¹cych prac.
Decyzja  kto  zapadnie mam nadziejê niebawem i zale¿eæ bêdzie zapewne od dobrze uzasadnionych wniosków
z okrelonych wydzia³ów, a tak¿e bêdzie realizacj¹ strategii
Uczelni. Po trzech latach bêdziemy mogli zagospodarowaæ
obiekty w tej chwili u¿ytkowane przez s¹d rejonowy. Na razie mamy do spe³nienia szereg zadañ i mam nadziejê, ¿e
wszystkie uda nam siê p³ynnie i jak najlepiej zrealizowaæ,
czego sobie i ca³ej politechnice serdecznie ¿yczê.
 Dziêkujê za rozmowê.
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Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego

Notatki przewodnicz¹cgo Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego
Nr 37 (grudzieñ 2002)
Rada G³ówna zebra³a siê po raz 30, a zarazem ostatni
w bie¿¹cej, VII kadencji, 19 grudnia 2002 r. Poprzedniego
dnia odby³o siê 39. posiedzenie Prezydium Rady. Tydzieñ
wczeniej 12 grudnia odby³o siê dodatkowe, 29. w tej kadencji, spotkanie Rady, na którym prof. Robin Wilson z Oxfordu
wyg³osi³ odczyt The Open University in Britain; o odczycie
tym wspomnê jeszcze ni¿ej.
Ostatnie posiedzenie Rady powiêcone by³o przede wszystkim sprawom bie¿¹cym, z których czêæ wp³ynê³a do Rady
w ostatniej chwili (i w zwi¹zku z tym, co do pewnych z tych
spraw nie by³o mo¿na wypowiedzieæ siê szczegó³owo) oraz
zapoznaniu siê Rady ze sprawozdaniami osób, które bra³y
udzia³ w posiedzeniach ró¿nych gremiów. W przerwie obrad
Pani Minister Krystyna £ybacka oraz Pan Wiceminister Tomasz Goban-Klas po¿egnali oficjalnie Radê VII kadencji.
Szczegó³owe omówienie wszystkich spraw rozpatrywanych
najpierw na posiedzeniu Prezydium, a potem na posiedzeniu
plenarnym Rady jest niemo¿liwe ze wzglêdu na brak miejsca,
tym bardziej, ¿e chcê wspomnieæ o wa¿nych zebraniach dotycz¹cych spraw strategicznych, w których bra³em udzia³ w grudniu. Ograniczê siê wiêc tylko do informacji o kilku wybranych
zagadnieniach. Rada dyskutowa³a nad projektem zasad podzia³u dotacji na dzia³alnoæ dydaktyczn¹. Stwierdzono, ¿e  po raz
kolejny  stosuje siê mechaniczne przeniesienie tego, co by³o
w roku ubieg³ym i brak propozycji systemu, który uwzglêdnia³by w szczególnoci jakoæ kszta³cenia. Ponadto, wobec przedstawienia projektu w ostatniej chwili, Rada dzia³a pod presj¹
goni¹cych terminów(dotyczy³o to i innych, zreszt¹ nieco mniej
wa¿nych spraw). Rada przyjê³a do wiadomoci przedstawione
zasady, raz jeszcze stwierdzaj¹c, ¿e konieczne jest opracowanie
nowych. Gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³ projekt zasad podzia³u rodków na badania w³asne. Ostatecznie zaakceptowano propozycjê
MENiS, która przewiduje przyznawani tych rodków w ten sposób, ¿e 70% dotacji ma byæ przyznane proporcjonalnie do wysokoci dotacji z roku ubieg³ego, 30% za wed³ug algorytmu
uwzglêdniaj¹cego bie¿¹cy rozwój kadry mierzony liczbami
doktoratów i habilitacji (z odpowiednimi wagami). Zg³oszono jednak istotne uwagi do konstrukcji algorytmu (i wartoci
tych wag). Uznano, ¿e habilitacja uzyskana przez pracownika danej uczelni ma przynosiæ trzy razy tyle punktów co doktorat, tytu³ naukowy profesora dwa razy tyle co habilitacja, a ponadto przewody doktorskie i habilitacyjne przeprowadzane na
danej uczelni przez osoby spoza tej uczelni maj¹ daæ jej jedn¹
pi¹t¹ tego, co daje doktorat, wzglêdnie habilitacja jej pracownika. Uchwa³a w tej sprawie zosta³a podjêta niejednomylnie.
Podnoszono zastrze¿enia dotycz¹ce braku reakcji ministerstwa
na stanowczo formu³owany przez Radê  i przedstawiany
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w dwóch kolejnych latach  postulat opracowania nowych zasad podzia³u rodków na badania w³asne, w tym w szczególnoci wprowadzenia koniecznych zmian w tabelach kosztoch³onnoci badañ. Uwaga o koniecznoci tych zmian znalaz³a siê
oczywicie, po raz kolejny, i tegorocznej uchwale Rady.
W czêci sprawozdawczej powiedzia³em o uroczystej Sesji
Plenarnej PAN z okazji 50-lecia Akademii 9 grudnia; mia³em
zaszczyt przedstawiæ w imieniu Rady G³ównej adres gratulacyjny. Nastêpnego dnia Pan Prezydent RP Aleksander Kwaniewski
spotka³ siê z szerokim gronem osób dzia³aj¹cych w szkolnictwie
wy¿szym (KRASP, RGSzW, PKA) i przedstawicielami Rz¹du,
Sejmu i Senatu RP. Spotkanie to by³o odpowiedzi¹ na apel JM
Rektora UJ prof. Franciszka Ziejki, obecnego przewodnicz¹cego KRASP, który na inauguracji roku akademickiego na UJ powiedzia³ o koniecznoci pilnego podjêcia inicjatywy legislacyjnej w sprawie nowego prawa o szkolnictwie wy¿szym. Zebrani
otrzymali opracowanie zatytu³owane Raport o zasadniczych problemach szkolnictwa wy¿szego w polskim systemie edukacji narodowej autorstwa profesorów Andrzeja Janowskiego, Andrzeja K. Komiñskiego, Jerzego Wonickiego i Franciszka Ziejki,
które  jak napisano  powsta³o w okresie listopad 2002- styczeñ 2002 z inicjatywy Prezydenta RP. W dyskusji wypowiedzia³em siê tylko w odniesieniu do jednego elementu tego opracowania, w którym jest mowa o Radzie Edukacji Narodowej.
Powinna ona powstaæ i dzia³aæ pod auspicjami Prezydenta RP 
czytamy w raporcie  i stanowiæ platformê debaty oraz wype³niaæ funkcjê doradcze i opiniodawcze wobec organów w³adzy
pañstwowej i opinii publicznej. Z dalszego tekstu wynika, ze
projektowana Rada Edukacji Narodowej mia³aby siê zajmowaæ
ca³okszta³tem zagadnieñ edukacyjnych wszystkich szczebli. Nale¿y (?) przyj¹æ, ¿e w takiej sytuacji Rada G³ówna Szkolnictwa
Wy¿szego mia³aby byæ wch³oniêta przez now¹ instytucjê. Zabieraj¹c g³os zwróci³em uwagê na to, ¿e nie powiedziano wyranie o sposobie powo³ywania tej nowej Rady, a z kontekstu mo¿e
wynikaæ, i¿ dopuszcza siê mo¿liwoæ rezygnacji z zasady wybieralnoci. Wypowiedzia³em siê stanowczo na rzecz utrzymania tej zasady przy powo³ywaniu jakichkolwiek gremiów. Maj¹cych mieæ zadania, które dzi dobrze wype³nia Rada G³ówna
Szkolnictwa Wy¿szego, a która mia³aby mieæ te¿ ewentualna
szersza Rada. 11 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu odby³o
siê spotkanie Sejmu RP z udzia³em Minister Krystyny £ybackiej, z rektorami wielu uczelni i innymi zainteresowanymi, na
temat strategii rozwoju szkolnictwa wy¿szego; brak miejsca na
relacjê z tego spotkania.
Na zakoñczenie wrócê do wyk³adu prof. Robina Wilsona.
W dyskusjach o ró¿nych formach studiów na odleg³oæ, uniwersytetach otwartych itd. Mówi siê o przyk³adach z innych
krajów. Dobrze wiedzieæ ile co kosztuje (przy za³o¿eniu, ¿e
mówimy o rzetelnych studiach!). otó¿ roczna dotacja dla Open
University w Wielkiej Brytanii, to ponad 142 miliony funtów
(co pokrywa 50% ca³oci kosztów)
Kraków 31 grudnia 2002 r.
Andrzej Pelczar

Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego
Ukonstytuowanie siê Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego VIII kadencji w latach 20032005
Przewodnicz¹cyRady G³ównej
Wiceprzewodnicz¹cy:
Rady G³ównej
Cz³onkowie Prezydium:
Rady G³ównej

Cz³onkowie:
Rady G³ównej

- prof. dr hab. in¿. Jerzy B£A¯EJOWSKI Uniwersytet Gdañski
- prof. dr hab. Boles³aw GINTER Uniwersytet Jagielloñski
- prof. dr hab. Jan MADEY Uniwersytet Warszawski
- prof. dr hab. in¿. Wojciech MITKOWSKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
- prof. dr hab. Stanis³aw DZIÊGIELEWSKI Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
- student Przemys³aw KOWALSKI Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
- prof. dr hab. n. med. Pawe³ LAMPE l¹ska Akademia Medyczna w Katowicach
- dr Ryszard MOJAK Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
- prof. dr hab. Tadeusz S£AWEK Uniwersytet l¹ski
- prof. dr hab. in¿. Romuald BÊDZIÑSKI Politechnika Wroc³awska
- dr hab. in¿. Anna B£ACH Politechnika l¹ska w Gliwicach
- prof. dr hab. Krystyna DZIWORSKA Wy¿sza Szko³a Bankowa w Gdañsku
- prof. dr hab. Teodor FILIPIAK Wy¿sza Szko³a Handlu i Prawa im. R. £azarskiego w Warszawie
- prof. dr hab. Henryk GRABOWSKI Akademia Wychowania Fizycznego im. Br. Czecha w Krakowie
- prof. dr hab. n.farm. Bo¿enna GUTKOWSKA Akademia Medyczna w Warszawie
- prof. dr hab. Wojciech IWAÑCZAK Akademia wiêtokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach
- prof. dr hab. S³awomir KALEMBKA Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu
- dr n. med. Jacek KOSIEWICZ l¹ska Akademia Medyczna w Katowicach
- prof. dr hab. Leon KOZACKI Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- prof. Henryk KUNIAK
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Schillera w £odzi
- prof. dr hab. Czes³awa LIPECKA Akademia Rolnicza w Lublinie
- dr in¿. Jan MAS£OWSKI Akademia Rolnicza w Lublinie
- dr Krzysztof PISKORCZYK Górnol¹ska Wy¿sza Szko³a Handlowa w Katowicach
- stud. S³awomir POLAÑSKI Uniwersytet Gdañski
- dr Dariusz ROTT Uniwersytet l¹ski
- stud. Robert SARNECKI Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Marian STRU¯YCKI Szko³a G³ówna Handlowa
- prof. dr hab. Barbara TUCHAÑSKA Uniwersytet £ódzki
- dr in¿. Kazimierz WAÑKOWICZ Politechnika £ódzka
- prof. dr hab. Stefan WRONA Politechnika Warszawska

Organy robocze Rady G³ównej  Komisje

1. Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych (KN RG)
Przewodnicz¹cy:
prof. Tadeusz S³awek
Wiceprzewodnicz¹cy:
prof. Wojciech Iwañczak
2. Komisja Ekonomiczna (KE RG)
Przewodnicz¹ca:
prof. Krystyna Dziworska
Wiceprzewodnicz¹cy:
prof. Stefan Wrona
3. Komisja Edukacji (KEd. RG)
Przewodnicz¹ca:
dr hab. Anna B³ach
Wiceprzewodnicz¹cy:
dr Dariusz Rott
stud. Robert Sarnecki
4. Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wy¿szego (KR RG)
Przewodnicz¹cy:
prof. Wojciech Mitkowski
Wiceprzewodnicz¹cy:
dr Krzysztof Piskorczyk
5. Komisja Uprawnieñ Akademickich (KU RG)
Przewodnicz¹cy:
prof. Boles³aw Ginter
Wiceprzewodnicz¹ca:
prof. Czes³awa Lipecka
Polecam stronê: http://www.men.waw.pl/
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Rozwa¿ania
Stanis³aw Szczepañski

Ewaluacja moich dzia³añ2

O potrzebie autoewaluacji

Prowadzone zajêcia
1. Przygotowanie zajêæ

W procesie dydaktycznym na jakoæ kszta³cenia wp³ywa wiele czynników, sporód których dominuj¹ce znaczenie maj¹ kompetencje merytoryczne i metodyczne nauczyciela, a zw³aszcza
ich funkcjonalna efektywnoæ okrelana mianem sprawnoci dydaktycznej.
Nauczyciel by³, jest i chyba jeszcze d³ugo pozostanie centraln¹
postaci¹ w procesie kszta³cenia i wychowania, a od jego kompetencji i zaanga¿owania zale¿eæ bêdzie jakoæ efektów edukacyjnych.
W polskich uczelniach wy¿szych, nie zawsze przyk³ada siê
nale¿yt¹ uwagê do tego, jak siê uczy. Szkolnictwo wy¿sze w przeciwieñstwie do szkolnictwa tzw. owiatowego nie posiada jeszcze rozwiniêtego systemu kontroli jakoci kszta³cenia oraz systemu wspomagania warsztatu dydaktycznego nauczycieli. Bierze
siê to z tego, ¿e uczelnie, a tak¿e nauczyciele akademiccy posiadaj¹ du¿¹ autonomiê oraz zaufanie co do jakoci pracy, wynikaj¹ce z poziomu kszta³cenia i wykszta³cenia. Dlatego nauczyciel
akademicki, w znacz¹cej mierze, musi polegaæ na sobie; na wewnêtrznej motywacji wyp³ywaj¹cej z aspiracji zawodowych i potrzeby formowania w³asnego wizerunku.
W ostatnich latach zauwa¿a siê wzrost zainteresowania uczelni jakoci¹ kszta³cenia, powstaj¹ ró¿ne nawet miêdzyuczelniane
systemy monitorowania jakoci pracy dydaktycznej1.
Oparte s¹ one na badaniu jakoci programów i ich obudowy
dydaktycznej, systemu zaliczeñ i egzaminowania, a tak¿e monitoringu prowadzonych zajêæ.
Równie¿ na naszej Uczelni w formie monitoringu zewnêtrznego prowadzi siê badania wród studentów na temat jakoci pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Trudno jest jednak
powiedzieæ, jak wyniki tych badañ skutkuj¹ na jakoæ pracy dydaktycznej prowadzonych zajêæ.
W tej sytuacji, dobrym rozwi¹zaniem na rzecz troski o dobr¹
jakoæ pracy dydaktycznej by³by tzw. monitoring wewnêtrzny,
czyli samoocena w³asnej sprawnoci warsztatowej modnie obecnie okrelana mianem autoewaluacji. Jest ona podstawowym ród³em informacji zwrotnej nad w³asn¹ sprawnoci¹ dydaktyczn¹.
Ka¿dy prowadz¹cy zajêcia poddaje analizie i samoocenie swoje
dokonanie dydaktyczne, ale nie zawsze i nie ka¿dy dostrzega ich
zakres i g³êbiê. Tote¿, pomocn¹ mo¿e siê okazaæ przedstawiona
ni¿ej propozycja autoewaluacji w postaci zestawu pytañ dotycz¹cych sprawnoci dzia³ania dydaktycznego.

Ewaluacja w³asnych dzia³añ
Szanowna Kole¿anko  Kolego, je¿eli pojawi³ siê u Ciebie
choæby cieñ niepokoju co do jakoci Twojej pracy dydaktycznej,
skorzystaj z tej propozycji. Znajd chwilê czasu, odprê¿ siê,
od³ó¿ na bok tytu³y i zaszczyty i przywo³aj z pamiêci obraz przeprowadzonych ostatnio zajêæ. Zachowaj siê asertywnie, b¹d
obiektywny i miej odwagê dostrzec u siebie nie tylko pozytywne, ale równie¿ negatywne strony. Patrz na siebie oczyma cenzora, który ciebie obserwuje i wyra¿a opiniê. Obok pytañ zaznacz
w kratkach odpowiedni¹ wartoæ samooceny.
1 INQUEST

 Wewnêtrzny System Zapewnienia Jakoci Kszta³ceñ. Politechnika Warszawska, Politechnika £ódzka. 2001.
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Czy jasno uwiadomi³em sobie cel zajêæ?
Czy wyranie okreli³em przewidywane skutki zajêæ?
Czy moja wiedza merytoryczna by³a wystarczaj¹ca
do przeprowadzenia tych zajêæ?
Czy dobór treci by³ adekwatny do tematu zajêæ?
Czy te treci mog³y byæ przydatne studentom?
Czy by³y dostosowane do ich wiadomoci i umiejêtnoci?
Czy studenci bêd¹ gotowi na ich przyjêcie?
Czy wi¹za³y siê z moim planem pracy?
Czy zajêcia zosta³y logicznie zaplanowane tzn. ka¿da ich
czêæ w naturalny sposób ³¹czy³a siê z nastêpn¹?
Czy jasno wyodrêbni³em ka¿de zagadnienie i dobra³em
odpowiednie przyk³ady lub æwiczenia?
Czy dobrze przemyla³em metody nauczania?
Czy zaplanowane metody by³y najw³aciwsze?
Czy przemyla³em to, jakie materia³y
i jakie pomoce nale¿y wykorzystaæ?
Jak nale¿y ustawiæ stoliki, sprzêt, przybory itp.
czynnoci organizacyjne?

Tak Czêciowo Nie





























































































































2. Realizacja
Wprowadzenie:
Czy nowy materia³ nawi¹zywa³ do wczeniej nabytej wiedzy?
Czy uda³o mi siê zainteresowaæ uczestników
i skoncentrowaæ ich uwagê na omawianym zagadnieniu?

Kolejnoæ:
Czy zajêcia przebiega³y wed³ug planu?

Jeli nie, czy zmiany nast¹pi³y, poniewa¿ uzna³em,
¿e nale¿y je wprowadziæ, czy te¿ zboczy³em z toru?

Materia³ i sprzêt:
Czy zawczasu przygotowa³em wszystko, co nale¿a³o?

Polecenia dla uczestników:
Czy by³y wyrane i konkretne?

Tablica:
Czy korzystanie z niej okaza³o siê pomocne?

Czy to, co na niej pisa³em/rysowa³em, by³o czytelne
i odpowiedniej wielkoci?

Pomoce wizualne:
Czy ich potrzebowa³em?

Czy te, z których korzysta³em podczas zajêæ,
okaza³y siê pomocne?

Czy np. foliogramy by³y czytelne i przejrzyste?

Czy prezentacje komputerowe by³y dobrze przygotowane? 
Sprzêt, przybory:
Czy by³y w wystarczaj¹cej iloci?

Czy by³y zawczasu przygotowane?

Czy wszystkie zosta³y wykorzystane?

Czy panowa³em nad grup¹?

Czy nagromadzone pomoce nie przyt³oczy³y
wartoci merytorycznych zajêæ?

Zadawanie pytañ:
Czy, kiedy otrzyma³em b³êdn¹ odpowied, zada³em
pytanie jeszcze raz, w inny sposób?

Czy pytania i odpowiedzi by³y s³yszalne przez
wszystkich uczestników zajêæ?

Czy pytania sk³ania³y do mylenia?

2 Opracowane

na podstawie: Tim Burton. Kszta³cenie Doros³ych. Program TERM TRSE. MEN W-wa 1997.

Rozwa¿ania
Czy wykorzysta³em uzyskane odpowiedzi
do realizacji celów zajêæ?
G³os:
Czy mówi³em wystarczaj¹co g³ono i wyranie?
Czy mog³em zmieniaæ natê¿enie g³osu, aby utrzymaæ
zainteresowanie s³uchaczy?
Znaki (mowa cia³a):
Czy stosowa³em odpowiednie
sygna³y dwiêkowe lub wizualne?
Czy s³owa wspomaga³em gestem, pantomimik¹?
Tempo mówienia:
Czy da³em odpowiednio du¿o czasu na zrozumienie
treci zadañ, problemów?
Czy przekazywa³em materia³ zbyt wolno?
Tempo wykonywanych zadañ  poleceñ: Czy by³o:
a) odpowiednie?
b) zbyt wolne?
c) zbyt szybkie?
Czas: Czy rozs¹dnie oceni³em iloæ czasu przeznaczon¹
na ka¿d¹ z czêci lekcji?
Zadania dla studentów:
Czy uczestnicy mieli czas, aby pomyleæ i pracowaæ?
Czy uczestnicy byli aktywnie w³¹czeni w zajêcia?























































Moje silne strony to: ..........................................................................................
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Moje s³abe strony to: .........................................................................................
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.........................................................................................................................







Autoocena: jestem ............................. nauczycielem.




















































* Je¿eli mo¿e by³e zbyt surowy lub zbyt ³agodny wobec siebie, to spróbuj zobiektywizowaæ swoje spostrze¿enia i zdob¹d siê na odwagê i zapytaj studentów (w
anonimowej ankiecie), co myl¹ o Twoich zajêciach, a mo¿e oni czego oczekuj¹
od ciebie.
Pamiêtaj o asertywnoci!
Planowanie przysz³oci: zamierzam doskonaliæ swój warsztat dydaktyczny poprzez:
Tak Czêciowo Nie
- krytyczn¹ analizê swoich dzia³añ



- samokszta³cenie z zakresu dydaktyki



- udzia³ w seminariach dydaktycznych



- udzia³ w studium lub studiach dydaktyki doros³ych



- inne




























































3. Zakoñczenie
Czy dobrze zakoñczy³em zajêcia?
Czy to, w jaki sposób zakoñczy³em,
pomo¿e mi rozpocz¹æ zajêcia nastêpne?
Uczestnicy:
Czy podczas zajêæ uczestnicy osi¹gnêli zak³adane cele?
Czy wszyscy studenci osi¹gnêli te cele?
Czy s¹ studenci, którym potrzebne
s¹ inne sposoby uczenia siê?
Czy uczestnicy byli zainteresowani zajêciami?
Czy byli dostatecznie zajêci?
Czy byli bierni i znudzeni?
Czy panowa³a atmosfera aktywnoci i zaanga¿owania?
Czy panowa³em nad porz¹dkiem w grupach?
Czy musia³em zwracaæ uwagê grupie
lub któremu z uczestników zajêæ?
Czy mog³em byæ bardziej skuteczny (jak?)
Czy studenci siê czego nauczyli?
Czy co zrozumieli?
Czy jedynie zapamiêtali?

Czy muszê polegaæ na innych, aby aby mi o tym powiedzieli? 
Czy potrafiê wys³uchaæ czyjej rady?

Czy szukam rady innych?




Analiza sprawnoci dydaktycznej

Stanis³aw Szczepañski adiunkt, kierownik
Zak³adu Metodyki Wychowania Fizycznego WWFiF

Ja
Sposób prowadzenia zajêæ:
Czy siê dobrze prezentowa³:
a) ubiór

b) postawa cia³a

Czy by³em pewny siebie, pe³en entuzjazmu?

Dominowa³em nad grup¹ czy panowa³a atmosfera równoci? 
Czy by³em nerwowy lub niespokojny?

Czy okazywa³em zrozumienie dla studentów
i zachêtê do dalszej pracy?

Czy mam poczucie humoru?

Czy rozprasza³em uwagê s³uchaczy swoim
zachowaniem (g³os, jêzyk, postawa cia³a)?

Ocenianie:
Czy moje oceny by³y sprawiedliwe?

Czy wykorzystujê swoje umiejêtnoci oceniania do:
a) zdiagnozowania stanu wiedzy studentów?

b) jedynie po to, aby poprawiæ b³êdy?

c) wymuszenia opanowania materia³u nauczania?

Samokrytyka:
Czy sam zauwa¿am, co siê uda³o, a co nie, i dlaczego?
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Ci¹g dalszy ze strony 8
Polskie Towarzystwo Zarz¹dzania Produkcj¹ skupia pracowników naukowych z ró¿nych orodków naukowych i wysokiej klasy specjalistów. Wraz z oddzia³em opolskim, gdzie
mieci siê centrala, liczy obecnie 12 oddzia³ów w ca³ym kraju. Cz³onkiem za³o¿ycielem i wieloletnim prezesem towarzystwa jest prof. Ryszard Knosala. PTZP wydaje w³asny biuletyn naukowy Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwem w cyklu pó³rocznym  w³anie ukaza³ siê 9. numer.
Wiêcej o konferencji i towarzysz¹cych jej warsztatach
w najbli¿szym numerze WU.
MS
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Teatr im. Jana Kochanowskiego
w Opolu Repertuar  luty 2003
1 lutego (sobota) godz. 19.00 MATKA JOANNA OD ANIO£ÓW wg Jaros³awa Iwaszkiewicza,
w re¿. Marka Fiedora, 9. FESTIWAL SZTUK PRZYJEMNYCH I NIEPRZYJEMNYCH W £ODZI.
godz. 19.00 INDYK S³awomira Mro¿ka, w re¿.
Bart³omieja Wyszomirskiego, Ma³a Scena, cena biletu  17 z³, ulg. 11 z³.
2 lutego (niedziela) godz. 19.00 MATKA JOANNA OD ANIO£ÓW wg Jaros³awa Iwaszkiewicza,
w re¿. Marka Fiedora, 9. FESTIWAL SZTUK PRZYJEMNYCH I NIEPRZYJEMNYCH W £ODZI.
godz. 18.00 INDYK S³awomira Mro¿ka, w re¿.
Bart³omieja Wyszomirskiego, Ma³a Scena, cena biletu  17 z³, ulg. 11 z³.
5 lutego (roda) godz. 18.00 KALEKA Z INISHMAAN Martina McDonagha, re¿. Bartosz Zaczykiewicz, Ma³a Scena, cena biletu  17 z³, ulg. 11 z³.
6 lutego (czwartek) godz.19.00 JESZCZE NIE
JESTEM GOTOWA... wg Agnieszki Osieckiej, spektakl
muzyczny Gra¿yny Rogowskiej, Scena na Parterze,
cena biletu  15 z³, ulg.10 z³ PO¯EGNANIE Z TYTU£EM!
7 lutego (pi¹tek) godz. 19.00 CZARUJ¥CY
KOROWÓD Wernera Schwaba, w re¿.Tomasza Hynka, Du¿a Scena, cena biletu  18 z³. ulg.12 z³.
8 lutego (sobota) godz. 19.00 KALEKA Z INISHMAAN Martina McDonagha, re¿. Bartosz Zaczykiewicz, Ma³a Scena, cena biletu  17 z³, ulg. 11 z³.
9 lutego (niedziela) godz. 19.00 SPOKÓJ W
G£OWIE. Koncert spektakularny wg Tymona Feusettea, z muzyk¹ i w re¿. Tomasza Hynka, TEATR
MA£Y  WARSZAWA.
godz. 18.00 TAJEMNICZY MR. LOVE Karoline
Leach, w re¿. Bartosza Zaczykiewicza, Scena na Parterze, cena biletu 17 z³, ulg. 11 z³.
12 lutego (roda) godz. 18.00 CZARUJ¥CY
KOROWÓD Wernera Schwaba, w re¿. Tomasza Hynka, Du¿a Scena, cena biletu  18 z³., ulg.12 z³.
14 lutego (pi¹tek) godz.11.00 MATKA JOANNA OD ANIO£ÓW wg Jaros³awa Iwaszkiewicza,
w re¿. Marka Fiedora, Du¿a Scena, cena biletu  18
z³, ulg. 12 z³.
godz. 19.00 MATKA JOANNA OD ANIO£ÓW
wg Jaros³awa Iwaszkiewicza, w re¿. Marka Fiedora,
Du¿a Scena, cena biletu  18 z³, ulg. 12 z³. PO RAZ
PIÊÆDZIESI¥TY!!!
15 lutego (sobota) godz.19.00 MATKA JOANNA OD ANIO£ÓW wg Jaros³awa Iwaszkiewicza,
w re¿. Marka Fiedora, Du¿a Scena, cena biletu  18
z³, ulg. 12 z³.
16 lutego (niedziela) godz. 18.00 KOLACJA
DLA G£UPCA Francisa Vebera, re¿. Bartosz Zaczykiewicz, Ma³a Scena, cena biletu  18 z³, ulg. 12 z³.
19 lutego (roda) godz. 18.00 KOLACJA DLA
G£UPCA Francisa Vebera, re¿. Bartosz Zaczykiewicz,
Ma³a Scena, cena biletu  18 z³, ulg. 12 z³.
20 lutego (czwartek) godz. 11.00 IGRASZKI Z
DIAB£EM Jana Drdy, w re¿. Katarzyny Deszcz, Du¿a
Scena, cena biletu  18 z³, ulg.12 z³.
21 lutego (pi¹tek) godz. 11.00 IGRASZKI Z
DIAB£EM Jana Drdy, w re¿. Katarzyny Deszcz, Du¿a
Scena, cena biletu  18 z³, ulg.12 z³.

godz. 19.00 IGRASZKI Z DIAB£EM Jana Drdy,
w re¿. Katarzyny
Deszcz, Du¿a Scena,
cena biletu  18 z³,
ulg.12 z³.
23 lutego (niedziela) godz. 20.00
SPOKÓJ W G£OWIE. Koncert spektakularny wg Tymona Feusettea, z muzyk¹ i w re¿. Tomasza Hynka, Du¿a Scena, cena biletu  18 z³ ulg.10 z³.
godz. 18.00 INDYK S³awomira Mro¿ka, w re¿.
Bart³omieja Wyszomirskiego, Ma³a Scena, cena biletu  17 z³, ulg. 11 z³.
25 lutego (wtorek) godz. 11.00 INDYK S³awomira Mro¿ka, w re¿. Bart³omieja Wyszomirskiego,
Ma³a Scena, cena biletu  17 z³, ulg. 11 z³.
26 lutego (roda) godz. 18.00 TAJEMNICZY
MR. LOVE Karoline Leach, w re¿. Bartosza Zaczykiewicza, Scena na Parterze, cena biletu 17 z³, ulg. 11
z³. PO RAZ PIÊÆDZIESI¥TY!!!
27 lutego (czwartek) godz. 11.00 musical ALICJA W KRAINIE CZARÓW wg Lewisa Carrolla,
w re¿. Tadeusza Winiewskiego, Du¿a Scena, cena
biletu  18 z³, ulg. 12 z³.
godz. 18.00 TAJEMNICZY MR. LOVE Karoline
Leach, w re¿. Bartosza Zaczykiewicza, Scena na Parterze, cena biletu 17 z³, ulg. 11 z³.
28 stycznia (pi¹tek) godz.11.00 musical ALICJA W KRAINIE CZARÓW wg Lewisa Carrolla,
w re¿. Tadeusza Winiewskiego, Du¿a Scena, cena
biletu  18 z³, ulg. 12 z³.
godz. 19.00 musical ALICJA W KRAINIE CZARÓW wg Lewisa Carrolla, w re¿. Tadeusza Winiewskiego, Du¿a Scena, cena biletu  18 z³, ulg. 12 z³
Teatr im. Jana Kochanowskiego 45056 Opole,
Pl. Teatralny 12, tel. (+48 77) 453 90 82 do 85
www.teatrkochanowskiego.art.pl; e-mail: biuro@teatrkochanowskiego.art.pl

Jan Drda  IGRASZKI Z DIAB£EM
Najnowsza przedwi¹teczna premiera w Kochanowskim to nie tylko icie karnawa³owa, pe³na fantazji w podró¿owaniu do piek³a opowieæ, ale tak¿e
znakomita lekcja teatru i jego technicznych mo¿liwoci. Ju¿ dawno w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
nie dzia³y siê takie cuda  obrotówka siê krêci, diab³y
zapadaj¹ siê pod ziemiê, a anio³, jak na jego naturê
przysta³o spada z nieba.
Ta przygotowana z ogromnym rozmachem bajka
jest tak¿e przede wszystkim urokliw¹ komedi¹, która
kryje w sobie g³êboki mora³ i przynosi szczêliwe zakoñczenie. Na Igraszkach z diab³em bawi¹ siê wszyscy  bo ludowa opowieæ o zbójcu, odwa¿nym wiarusie, diab³ach i dziewczynach, które jak wszystkie
odwieczne panny marz¹, by wyjæ za m¹¿, jest po
prostu wietnym widowiskiem, które mo¿e okazaæ siê
niezapomnianym teatralnym prze¿yciem.
Oprac. Justyna Drobnik
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