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Przed pięciu laty, w lutym 2006 
roku powstała pierwsza wysta-
wa dokumentująca najważniejsze  
wydarzenia z życia uczelni, jakie 
miały miejscu w roku minionym.  

Wystawa ta pod nazwą Ludzie Wydarzenia Inwesty-
cje eksponowana była w holu obok auli  w budynku przy 
ul. Katowickiej 48, a jej przygotowanie stało się jednym z 
punktów programu  jubileuszu 40-lecia opolskiej uczel-
ni technicznej.  Oficjalne otwarcie wystawy towarzyszyło 
odbywającemu się na politechnice seminarium,  którego  
uczestnicy  -  dyrektorzy  szkół z  Opolszczyzny i przed-
stawiciele władz miejskich i regionalnych  zastanawiali się 
nad  problematyką edukacyjną postrzeganą jako  szansę  
na rozwój regionu.   Podzielone  chronologicznie najważ-
niejsze wydarzenia  przedstawione zostały na planszach 
odpowiadających poszczególnym miesiącom, a te wzbo-
gacone zostały jeszcze o  dodatkowe,  eksponujące stu-
denckie życie na Politechnice Opolskiej, Opolski Festiwal 
Nauki, budowę „Łącznika” czy inwestycje w II kampusie. 

Powodzenie tego ambitnego przedsięwzięcia sprawi-
ło, że w następnym roku powstała kolejna wystawa uro-
czyście otwarta i eksponowana, za namową ówczesnego 
wicewojewody opolskiego,  a zarazem absolwenta uczel-

ni,  w  reprezentacyjnym  holu Urzędu Wojewódzkiego  
przed Salą Herbową.  Za rok nie było już wątpliwości, 
że należy przygotować kolejną wystawę, która stanęła w 
holu „Łącznia”,  który  -  choć inwestycja  trwała nadal - 
okazał się doskonałym miejscem do ekspozycji. 

A,  że apetyt rośnie w miarę jedzenia,  zapadła decy-
zja, że  następna wystawa  przedstawiająca Politechnikę 
Opolską  opuści mury uczelni. Tak się wkrótce stało  i 
przez miesiąc każdy,  kto choć na chwilę pojawił się na  
opolskim rynku, mógł zapoznać się z tym, co  ważne  na 
politechnice. Uwagę zwracała także oryginalna koncepcja 
graficzna.    

Kolejna ekspozycja dokumentująca życie akademickie 
na Politechnice Opolskiej stanęła na uczęszczanym trak-
cie spacerowym ul. Krakowskiej tuż przed   pomniczkiem  
małego wiarusa upamiętniającym  starania obywateli o 
zachowanie województwa.  Tegoroczna, wpisująca się w 
program  obchodów 45-lecia uczelni ekspozycja (a wła-
ściwie jej pierwsza część) stanęła na placu Kopernika pod 
popularnym centrum handlowym Solaris. Wystawa nawią-
zuje  do historii uczelni  czerpiąc z bogatego archiwalnego 
materiału fotograficznego i zestawiając przeszłość z teraź-
niejszością. Już dziś zapraszamy na jej drugą część, której 
przygotowanie zbiegnie się z uroczystą inauguracją roku 
akademickiego, i która eksponowana  będzie na przełomie 
września i października  w równie reprezentacyjnym miej-
scu Opola.

Zapraszamy!       
�KD  
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wydarzenia2
006

K
Wstrukturze Politechniki 

Opolskiej powstaje szó-

sty wydział: Wydział Edukacji 

Technicznej i Informatycznej, 

który prowadzi kierunek stu-

diów edukacja techniczno-in-

formatyczna, dziekanem nowo 

powołanej jednostki zostaje 

prof. Tadeusz Łagoda.

Rektor Jerzy Skubis uczestniczył w obchodach 

25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu. 

W seminarium nt. Wpływ ruchów i stowarzyszeń kato-

lickich na obraz dzisiejszej Polski wraz z arcybiskupem 

A. Nossolem i prezydentem Opola Ryszardem Zembaczyń-

skim występuje w roli moderatora dyskusji panelowej.

Już po raz trzeci studenckie radio Emiter zorga-

nizowało przegląd zespołów amatorskich Rock 

Time 2006, do którego zgłosiło sie 30 zespołów. Rock 

Time odbył się w studenckim klubie Graffiti.

Uroczystym obiadem podjął rektor Jerzy Skubis 

pracowników niebędących nauczycielami akade-

mickimi, którzy w tym roku przechodzili na emeryturę. 

Spotkanie wpisało się w program obchodów święta 

Politechniki Opolskiej.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki żył Dniami IT. Organizowane po raz drugi Dni IT poświęco-

ne nowoczesnym technologiom informatycznym są imprezą naukową przygotowaną przez studentów kół 

naukowych InFormat oraz Grupa NET PO działających na wydziale.

Wostatnich dniach kwietnia odbył się wernisaż 

wystawy fotograficznej pt. Kambodża dziś, ludzie 

i kultura, której autor Wojciech Radziewicz, mistrz Polski 

w karate jest doktorantem WEAiI.

Związki zawodowe 

działające przy Poli-

technice Opolskiej po zakoń-

czonej kadencji władz prze-

prowadziły wybory. Nowym 

przewodniczącym uczelnia-

nej „Solidarności” na kolejną 

kadencję został dr inż. Grze-

gorz Nowosielski. Prezesem 

ZNP ponownie wybrany zo-

stał dr Aleksander Smółka.

�Otwarte Mistrzostwa Politechniki w Lekkoatletyce 

zainaugurowały sezon lekkoatletyczny zawodni-

ków AZS PO.

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział 

w Opolu oficjalnym parterem Politechniki Opol-

skiej. List intencyjny określający warunku współpracy 

podpisali rektor Jerzy Skubis oraz prezes zarządu Dariusz 

Stolarczyk i Włodzimierz Kwaśniewski członek zarządu 

w obecności dyrektora opolskiego oddziału Waldemara 

Skomudka.

Od kilku miesięcy trwają prace nad statutem Po-

litechniki Opolskiej. Projekt statutu rektor, prof. 

Jerzy Skubis omawiał m.in. na spotkaniu z grupą adiunk-

tów, którzy w tej sprawie przyjęli oficjalne stanowisko.

�
wydanie specjalne

wydarzenia2006

C S
Zakład Kształcenia Ustawicznego i Studiów Mię-dzynarodowych Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji we współpracy z AIP zorganizował konferen-cję Edukacja kluczem do nowoczesnej gospodarki.

Politechnika Opolska nawiązała współpracę z firmą Siemens, uroczyste podpisanie ramowej umowy o współ-
pracy odbyło się 8 sierpnia 2006 r. w Sali Senatu PO. Dokument podpisali Peter Baudrexl, Jerzy Skubis, Krzysz-

tof Kuliński w obecności wicemarszałka i wicewojewody oraz prezydenta miasta Opole.

Początek lata sprzyja sportowym zmaganiom, po raz VIII odbyły się otwarte mistrzostwa Politechniki Opol-
skiej w wyciskaniu sztangi leżąc,  w połowie czerwca ma miejsce finał uczelnianej ligi w piłce siatkowej, a 

puchary zwycięzcom wręczali pani prorektor A. Żurawska, prodziekan WZiIP A. Zagórwska oraz prodziekan WWFiF 

D. Nawarecki. Zawodnicy z politechniki uczestniczyli także w II Ukraińsko-Polskim Festiwalu Siatkówki Studenckiej 

zajmując 6. miejsce. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się także zorganizowane po raz pierwszy na Jeziorze Tu-

rawskim windsurfingowe regaty Politechniki Opolskiej dla pracowników.

Magda Magiera, studentka III roku inżynierii środowiska uzyska-ła tytuł Primus Inter Pares, zajmując II miejsce w regionie opolskim. Konkurs organizowany jest przy wsparciu pre-zydenta RP – Lecha Kaczyńskiego.

Realizacja projektu pt. budowa II kampusu PO. Za-danie 1B Budowa Hali Sportowej i zaplecza dy-daktycznego dla potrzeb Wydziału Wychowania Fizycz-nego i Fizjoterapii zmierza do finału, budowę wizytuje m.in. przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego. Budowę hali wizytuje także wojeowda opolski Bogdan Tomaszek.

Prof. A. Capodaglio z Uniwersytetu w Pawii goś-ciem seminarium zorganiowanego z inicjatywy prorektora ds. nauki, prof. M. Tukiendorfa.

Na WEAiI ma miejsce pierwsza obrona rozprawy doktorskiej z automatyki i robotyki. Jej autorem jest Grzegorz Bialic.

Trwa rekrutacja na studia w politechnice. Dla kandy-datów uruchomiony został punkt informacyjny.

wramach projektu Współpraca między uczelniami PO i VSB –TU w Ostrawie odbyło się w Kamieniu Śląskim sympozjum pt. Trwałość materiałów i konstrukcji budowlanych, zorganizowane przez Katedrę Fizyki Mate-riałów oraz Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa. Sympozjum współfinansowane było ze środków INTERREG IIIa.

Politechnika Opolska i FSE BESEL S.A. w Brzegu podpisały formalną umowę o współpracy. Jed-nostkami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu jest katedra Techniki i Inżynierii Środowiska Pracy na Wydziale Edukacji Technicznej i Informatycznej oraz Dział Technologii z BESEL-u.

�Międzynarodowa Konferencja Mechatronic Systems and Materials (MSM2006) odbyła się w dniach 31.08–3.09.2006 w obiektach Akademii Gór-niczo–Hutniczej w Krakowie.Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, wchodzącą w skład Centrum Trwałości  i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji (CESTI) przy Politechnice Opolskiej, przy współpracy z Opolskim Oddziałem Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Wsierpniu odby-
ła się między 

narodowa konferen-
cja w zakresie zaawan-
sowanych systemów 
kontroli pojazdów. 
Konferencja ta pod 
nazwą 8th Interna-
tional Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC ‘06) zorganizowana zosta-ła w Taipei na  Taiwanie. Konferencja organizowana jest cy-klicznie co dwa lata, z możliwości udziału w niej skorzystali prof. Jerzy Jantos i Jarosław Mamala z Katedry Pojazdów Drogowych i Rolniczych WM. Wygłosili oni referat pt. Con-trol of friction degree in the continuously variable transsmi-sion in pasenger car, w sumie wygłoszono 250 referatów, z czego  40%  wygłosili prelegenci z wielkich koncernów motoryzacyjnych takich jak Ford, Nissan, Toyota.

M iron Błocki zdobył I, a Mariusz Dziemba i Łukasz Rejdak zajęli trzecie miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Studenckich Programów Grafiki Komputerowej  zorganizowanym przez AGH w Krakowie. Zwycięzcy to studenci informatyki z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, prace powstały pod opieką  dr. inż. Mariusza Sobola oraz mgr inż. Anny Czabak – pracowników Instytutu Automatyki i Informatyki.
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kwiecień 2008
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kwiecień 2008 | 7

2008 
Wydarzenia po raz trzeci

Swoją premierę wystawa miała podczas 
Święta Politechniki Opolskiej, stąd też zdobi 
wszystkie pamiątkowe zdjęcia wypromowa-
nyvh w 2008 r. doktorów.
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PAŹDZIERNIK
 Z inicjatywy prof. Wita Grzesika, kierow-nika Katedry Technologii Maszyn i Automa-tyzacji Produkcji, na politechnice odbyło się dwudniowe posiedzenie Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN. Obradom przewodniczył prof. Jan Pilarczyk, wśród uczestników nie zabra-kło prorektora ds. nauki, prof. Marka Tukiendorfa oraz dziekana Wydzia-łu Mechanicznego prof. Bolesława 

Dobrowolskiego i prodziekana ds. 

nauki, prof. Tadeusza Łagody. Program posiedzenia przewidywał w pierwszej części prezentację katedr technologicznych Wydziału Mechanicznego, a także wybranych prac naukowych realizowanych w jednostce. Członkowie sekcji zrealizowali także punkty programu wynikające z zadań statutowych sekcji. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim (ze względu na zakwaterowanie w centrum konferencyjnym), a drugi dzień obrad zakończyło zwiedzanie fabryki produkującej elementy karoserii. 
 W malowniczej miejscowości Kleve na międzynarodowej kon-ferencji „Śladami  Górnoślązaków w Nadrenii Północnej-Westfalii”, której organizatorem  było Towarzystwo Porozumienia Polsko-

Niemieckiego (Gemeinschaft für deutsch-polnische Verständigung, Münster), przy wsparciu finansowym Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii obradowała młodzież  z uczelni  wyższych  Opola, Katowic i Wrocławia oraz osoby zrzeszone w  polskich i niemieckich organizacjach katolickich, zaproszeni goście: na-ukowcy, duchowieństwo. Politechnikę reprezentowali dr Dorota Schreiber–Kurpiers, z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz studenci europeistyki, Iwona Woroniecka, Mikołaj Szarek. 

LISTOPAD W Urzędzie Wojewódzkim podpisana została umowa o współ-pracy w ramach programu przeciwdziałania wadom postawy ciała 

u dzieci i młodzieży województwa opolskiego. Sygnatariuszami umowy byli prorektor ds. nauki, prof. M. Tukiendorf, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Kazimierz Łukawiecki i pani kurator Halina Bilik. Wcześniej problematyce wad postawy poświęcone zostało semi-narium naukowe zorganizowane na politechnice przez dr Karinę Słonkę z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. 

GRUDZIEŃ Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii odby-ła się cykliczna konferencja metodyczna pt. „Nauczanie lekkiej atletyki”. Całość prowadził prof. Janusz Iskra, dyrektor Insty-
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w przemyśle, cieszącemu się zasłużonym uzna-

niem kolejnych pokoleń studentów. Sylwetkę 

jubilata przedstawił dr inż. Norbert Szmol-

ke z Katedry Inżynierii Środowiska. Były 

kwiaty i gratulacje od rektora, dziekana, 

kolegów z wydziału i licznie przybyłych 

gości z innych ośrodków naukowych i za-

kładów przemysłowych z całego kraju.

 Rektor Politechniki Opolskiej, 

prof. Jerzy Skubis i opolski komen-

dant wojewódzki policji nadinsp. 

Bogdan Klimka zawarli porozu-

mienie o współpracy, którego celem jest poprawa stanu bez-

pieczeństwa pracowników i studentów Politechniki Opolskiej. 

Podpisanie stosownego dokumentu miało miejsce na uczelni, a 

sygnatariuszom towarzyszyli nadkom. Anna Wawrzczak-Gaz-

da, naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu oraz prorek-

torzy, Aleksandra Żurawska, Jerzy Jantos, Marek Tukiendorf 

i Anna Król, prorektor-elekt, obecni byli także rzecznicy pra-

sowi stron, Teresa Zielińska (PO) i Maciej Milewski (KWP).

Celem zawartego porozumienia jest wypracowanie skutecznej 

strategii działań na rzecz poprawy stanu i poczucia bezpieczeń-

stwa, inicjowanie i upowszechnianie kompleksowych rozwiązań w 

zakresie przeciwdziałania przestępczości i innych zjawisk patolo-

gii społecznej. Problematyka bezpieczeństwa, w myśl porozumie-

nia, znajdzie się w tematyce prac magisterskich, prowadzonych 

badań naukowych i działalności kół i organizacji studenckich, 

umożliwi także praktyczne wykorzystanie dorobku naukowego 

pracowników i studentów w działaniach prewencyjnych i przy 

tworzeniu programów profilaktycznych. Porozumienie zobo-

wiązuje także do współdziałania w organizacji konferencji na-

ukowych, zajęć warsztatowych poświęconych zagrożeniom oraz 

sposobom zapobiegania ich negatywnym skutkom, uczestnic-

twa specjalistów różnych dyscyplin naukowych we wspólnych 

zespołach ekspertów, stowarzyszeniach powołanych dla poprawy 

bezpieczeństwa, zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa pu-

blicznego parlamentu studentów Politechniki Opolskiej a także 

wydawanie wspólnych publikacji dotyczących zagadnień będących 

przedmiotem porozumienia.

 W Zielonej Górze i Łagowie obradowali uczestnicy XVIII 

Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki OZD’08. Politechni-

kę Opolską reprezentowali dziekan prof. Ryszard Rojek i dziekan 

-elekt, prof. Marian Łukaniszyn oraz prodziekan Włodzimierz 

Stanisławski. Dziekani dyskutowali m.in. nad strategią rozwoju 

szkolnictwa wyższego, przemianami strukturalnymi nauczania i 

wartościowaniem jakości kształcenia, a także nad planami dzia-

łalności KAUT.
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1. Politechnika Opolska versus Uniwersytet Opolski wyścig „smoczych łodzi”, 11 maja 2009 r.

2. Wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, 25 lutego 2009 r.

3. Gala Regionalna konkursu „Studencki Nobel”, 29 kwietnia 2009 r.

4. Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Mechanicznego, 18 grudnia 2009 r.

5. Żakinada - Piastonalia, 11 maja 2009 r.

6. Wykład inauguracyjny na kierunku architektura i urbanistyka, 1 października 2009 r.

7., 8. V konferencja „Dni IT” zorganizowana przez studentów informatyki, 21 kwietnia 2009 r.
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2010
W barwach cyjanotypii, 
czyli Wydarzenia 2009

m
aj

 8



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

2011
45 lat opolskiej uczelni technicznej

9



 10



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

11



 12



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

13



 14



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

15



 16



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

17



 18



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

19



 20



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

21



 22



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

23



 24



cz
er

w
ie

c

Wiadomości Uczelniane

25



 26

Wystawowym traktem
...czyli deptakiem przy pl. Kopernika, gdzie obok licznych wy-
staw sklepowych galerii handlowej Solaris do końca lipca moż-
na obejrzeć  wystawę jubileuszową Politechniki Opolskiej. 
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