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SPRAWOZDANIA 

Sprawozdanie z działalności  

Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

(1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.) 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Zarząd  

Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pracował w składzie wybranym 

29.06.2016 r. na Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Administracyjnym:  

 prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska – Prezes, 

 dr Danuta Lech-Kirstein – Wiceprezes, 

 dr Katarzyna Książek – Sekretarz Generalny, 

 dr Krystyna Nowak-Wolna – Zastępca Sekretarza Generalnego. 

 prof. dr hab. Władysław Hendzel - Skarbnik 

Struktura organizacyjna składa się z czterech wydziałów: Wydział I:  

Społecznych i Historycznych; Wydział II: Języka i Literatury; Wydział III:  

Nauk Przyrodniczych; Wydział IV: Nauk ścisłych, technicznych i medycznych.  

1. Działalność Towarzystwa 

Działalność Towarzystwa opiera się w dalszym ciągu tylko na społecznym 

zaangażowaniu jego członków.  

OTPN wspiera rozwój nauki we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza  

w zakresie badań związanych z regionem Śląska Opolskiego. Do prioryteto-
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wych zadań Towarzystwa należy popularyzacja wyników badań rodzimych 

naukowców poprzez organizowanie wykładów, konferencji i prowadzenie  

działalności wydawniczej. Członkowie OTPN prowadzą działalność  

popularyzującą naukę wśród mieszkańców Opolszczyzny, wygłaszając  

wykłady popularnonaukowe, uczestnicząc w festiwalach nauki, oceniając prace 

w konkursach przedmiotowych.  

Najważniejszym działaniem jest redakcja i opublikowanie Kwartalnika Opol-

skiego jako organu OTPN, w którym publikowane są prace naukowe członków 

Towarzystwa. W ostatnich latach wiele działań kierownych jest bezpośrednio 

do  uczniów szkół Opolszczyzny. 

2. Pozyskiwanie środków  

Działa bez wsparcia finansowego realizuje się bardzo trudno. Dlatego jedną  

z form działalności Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest pozyskiwa-

nie środków na realizowane zadań prowadzonych przez członków OTPN.  

W roku 2017 Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w porozumieniu  

z Uniwersytetem opolski wzięło udział w obchodach 800-lecia Opola. Wspólnie 

z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego wydano 2 zeszyty Kwartalnika 

Opolskiego w całości zawierajże tematykę jubileuszu Opola. Uniwersytet  

Opolski pozyskał od Urzędu Miasta Opola środki na druk 350 egzemplarzy 

Kwartalnika Opolskiego 1(2017) i 350 egzemplarzy Kwartalnika Opolskiego 

2/3(2017).  

Wysłano wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

działalności upowszechniającej nauki na realizację tematów w roku 2018:  

1) Kwartalnik Opolski – na  digitalizację i udostępnienie materiałów  

w formie otwartej (13 977 zł w tym z dotacji z MNiSW 12 322 zł) – 

zadanie wydawnicze, 

2) Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej – 

tłumaczenie anglojęzyczne książki prof. dr hab. Elżbiety Dąbrowskiej 

(30 608 zł w tym z dotacji z MNiSW 26 400 zł) – zadanie wydawnicze, 

3) Wirtualna Akademia Astronomii (67 389 zł w tym z dotacji  

z MNiSW 62 142 zł) – zadanie popularyzatorskie,  
4) Międzyszkolny Turniej Fizyczny (25 660 zł w tym z dotacji  

z MNiSW  19 360zł) – zadanie popularyzatorskie. 

 

Niestety żądne z zadań nie otrzymało dofinansowania. Decyzja z MNiSW nie 

wydana. 

W ramach środków pozyskanych w roku 2016 kontynuowano prace zapla-

nowane w ramach Wirtualnej Akademii Astronomii i Kwartalnika Opolskiego. 
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1) Kwartalnik Opolski – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii  

naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich 

przez siec Internet” na 2 lata 2016 r. i 2017 r.  
Wysokość realizacji projektu w roku 2017: 8 078 zł  dofinansowanie  

7 178 zł) 

2) Wirtualna Akademia Astronomii w ramach kategorii Podejmowanie  

innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki – na rok 

od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. 

Wysokość realizacji projektu w roku 2017: 17 700 zł  dofinansowanie  

16 000 zł. 

3. Realizacja zadań OTPN  

Kwartalnik Opolski  

W drugim roku umowy zdigitalizowano 4 roczniki Kwartalnika Opolskiego 

1,2/3 i 4 (2009), 1,2/3 i 4 (2010), 1,2/3 i 4 ( 2011) oraz 1,2/3 i 4 (2012)  

zamieszczono w systemie otwartym na stronie OTPN. Ze względu na gorszą 

jakość materiału część działań zlecono wykonanie firmie zewnętrznej. Zadanie 

w roku 2017 wykonano w pełni i wysłano raport końcowy do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Numer 4 (2017) Kwartalnika Opolskiego zostały przygotowany przez zespół 

redakcyjny: prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska – red. naczelny, prof. Irena Jokiel 

i dr Katarzyna Książek – sekretarze redakcji. Zamieszczane w KO artykuły  

są recenzowane przez co najmniej 2 recenzentów. Kwartalnik Opolski w latach 

2016 posiada 5 pkt.  kat  B.  

Wirtualnej Akademii Astronomii (WAA) 

Zadanie realizowano od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.  

Działania WAA prowadzone są w ramach współpracy OTPN i Uniwersytetu 

Opolskiego. W pracach biorą udział członkowie Towarzystwa, studenci  

i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego.  

W roku 2017 zorganizowano 

 5.01.2017 warsztaty fizyczne w Publicznej Szkole Podstawowej  

nr 21 (dr K. Książek, dr I. Książek, studenci Uniwersytetu Opolskiego) . 

Uczniowie rozpoczęli Szkołę Nocą wykładem mgr A. Trzebuniaka  

 21.01.2017 r. dla uczniów ze szkól ponadgimnazjalnych zorganizowano 

wykład dr A. Zadrożnego p.t. Fale Grawitacyjne na terenie Instytutu Fizyki 

UO.  
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 26.01.2017 r. nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie III Konkursu Badawcze-

go Odkrywca Światów. Konkurs ostał ogłoszony jeszcze w 2016 roku. 

Podczas spotkania z uczniowie mogli wysłuchać wykładu dra Tomasza 

Mrozka z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego  

p.t. Aktywne Słońce. Dar czy Zagrożenie? 

 02 - 06.02. 2017 r. Astronomiczny obóz Naukowy dla laureatów konkursu 

badawczego Odkrywca Światów. Program obozu był bardzo rozbudowany 

i wielką przygodą dla wszystkich uczestników. Fotorelacja znajduje się na 

facebook: Wirtualna Akademia Astronomii 

 Ponadto kontynuowano prowadzenie systematycznego Środowiskowego 

Kółka Astronomiczne dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.  

Astronomiczny Obóz Naukowy jest nie lada wyzwaniem dla organizatorów  

i wspaniałą przygodą dla uczestników. Rok 2017 był rokiem trudnym  

pod względem pogodowym jak i fonansoway. Wirtua;na Akademia Astronomii 

trwała napędzana zapałem uczniów i siłą Zespołu WAA.  

Wsparcie otrzymano z Uniwersytetu Opolskiego, który umożliwił realizację 

zadań bezfinansowo. Zakupił również nagrody na konkurs plastyczny, fotogra-

ficzny i literacji „Odkrywca Światów”. W Jury jak co roku wzięli udział człon-

kowie Wydziału II  Wydziału OTPN: Języka i Literatury.  

Wykłady i spotkania: 

 26 - 29.05.2017 r. wykłady, pokazy prezentacje prowadzone przez członkó

a. OTPN w ramach XV Opolskiego Festiwalu Nauki. Wydarzenia trwały  

3 dni: 26.05.2017 r. – Noc Nayki, 28.05.2017 r. – Opolski Piknik Naukowy 

i 29.05.2017 r. Dzień Otwarty na Uniwrsytecie Opolskim, 

 4 czerwca 2017 r. . w ramach 2. Festiwal Książki prof. dr hab. Elżbieta 

Dąbrowska prowadziła spotkanie ze Stefanem Chwinem zorganizowane 

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Dom Współpracy Polsko-

Niemieckiej, 

 22.06.2017 wykład dra hab. Marka Dybizbańskiego, prof. UO   

p.t.  „Fantastyczne iluzje i deziluzje w teatrze romantycznym”  w ramach 

Spotkania OTPN 

4. Działalność organizacyjna 

W trybie ciągłym prowadzone są prace nad aktualizacją liczby członków 

Towarzystwa. Prowadzone są również działania w celu zdobycia funduszy na 

działalność Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zbierane są wnioski 

oddziałów i wysyłane do MNiSW o dofinansowanie w ramach upowszechnia-

nia nauki. Kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Opolskim.  

Katarzyna Książek -Sekretarz generalny OTPN 


