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Przystępując do prac nad wystawą dokumentującą miniony 
rok w Politechnice Opolskiej należało zdecydować, co stanowi 
o życiu uczelni. Życie tworzą ludzie, czas odmierzają różne 
wydarzenia i realizowane inwestycje. Tak też „ludzie, wydarze-
nia, inwestycje” zatytułowana została wystawa, do wykonania 
której zainspirował rektor prof. Jerzy Skubis. 

W efekcie wielu narad zespołu i selekcji licznych pomysłów 
przyjęto koncepcję przyporządkowującą każdemu miesiącowi 
minionego roku jedną planszę ilustrującą to, co wówczas się 
wydarzyło. Ale że życiem akademickim rządzi nie tylko kalen-
darz astronomiczny, lecz w znacznej mierze organizacja roku 
akademickiego, dlatego miesiące letnie, kiedy żacy udają się 
na wakacje, a naukowcy w zaciszu laboratoriów oddają się 
badaniom i regenerują siły przed nowymi zadaniami, obrazują 
plansze tematyczne. 

Jednym z takich tematów jest życie studenckie, przejawia-
jące się dorocznie odbywającymi się Piastonaliami, którymi żyje 
nie tylko uczelnia, ale i całe miasto oraz imprezami o mniejszym 
zasięgu, do których zaliczają się otrzęsiny jak tradycyjnie zwykło 
nazywać się przyjęcie nowych posiadaczy indeksów w poczet 
studenckiej braci, a także na stale goszczącemu już w kalen-
darzu wydarzeń studenckich przeglądowi kabaretów, bardziej 
znanemu jako Zlewy, które w minionym roku miały już swoją 
X edycję. Kolejnym tematem ekspozycji jest realizacja naj-
większej inwestycji, jakiej podjęła się Politechnika Opolska, 
a która w ciągu najbliższych lat ma stać się nowoczesnym 
kampusem. Pomysł adaptacji rozległych przedwojennych 
koszar na atrakcyjny akademicki ośrodek stanowi znak czasu, 
mieszczący się w ogólnoeuropejskiej tendencji, w której obszar 
Aresa przejmuje we władanie Atena. 

Wreszcie trzecia plansza tematyczna dokumentuje młode, 
lecz jakże już popularne w regionie wydarzenie, jakim stał się 
zorganizowany trzykrotnie opolski festiwal nauki. 

Trwający rok akademicki jest szczególny w historii jedynej 
w regionie uczelni technicznej. Uroczysta inauguracja rozpo-
częła obchody jubileuszu 40-lecia – uczelnia powołana została 
do życia jako samodzielna szkoła wyższa w czerwcu 1966 roku 
– a ich kulminacją ma być inauguracja roku akademickiego 
2006/2007. Wystawa wpisuje się więc w kalendarz imprez jubi-
leuszowych, a takie przedstawienie jednego roku działalności 
uczelni przygotowane zostało po raz pierwszy.

Politechnika Opolska w czterdziestym roku swojego istnie-
nia to autonomiczna uczelnia uprawiająca wysoką naukę, dys-
ponująca bazą laboratoryjną na dobrym poziomie, prowadząca 
prace wdrożeniowe, diagnostyczne i konstrukcyjne z różnych 
dziedzin wiedzy. Efektem tej działalności są liczne publikacje 
naukowe, ekspertyzy, patenty i członkostwo w sekcjach KBN, 
komitetach PAN i stowarzyszeniach naukowo-technicznych. 
Pracowników naukowych łączą partnerskie kontakty z wieloma 
ośrodkami akademickimi w Europie, z którymi zawarte zostały 
formalne umowy o współpracy. Kadra inżynierska, która co-
rocznie opuszcza mury uczelni, znajduje zatrudnienie w wielu 
gałęziach gospodarki w regionie, kraju i poza jego granicami. 
Politechnika jest partnerem we współpracy z wieloma zakłada-
mi przemysłowymi m.in. BOT Elektrownia Opole SA, Górażdże 
Cement SA, KGHM Polska Miedź, Polskim Koncernem Nafto-
wym ORLEN SA, Zakładem Energetyki Cieplnej Opole SA.

Od kilku lat Politechnika Opolska znajduje się w indeksie 
FEANI (Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Inży-
nierskich, co daje uznanie międzynarodowe, a absolwentom 

prawo do ubiegania się o tytuł zawodowy EUR ING – inżyniera 
europejskiego.

Bogata oferta edukacyjna obejmuje obok studiów technicz-
nych, jak informatyka, mechanika i budowa maszyn również 
kierunki humanistyczne np. zarządzanie czy europeistyka, 
a także studia z zakresu kultury fizycznej oraz styku techniki 
i rolnictwa. Pełna oferta kształcenia obejmuje następujące 
kierunki: automatyka i robotyka, budownictwo, edukacja tech-
niczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektro-
technika, europeistyka, fizjoterapia, informatyka, inżynieria 
środowiska, mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza 
i leśna, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie 
i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, ale nie wyczer-
puje to kolejnych inicjatyw edukacyjnych. 

Politechnika bierze udział w wielu unijnych przedsięwzię-
ciach, a studenci i pracownicy z powodzeniem korzystają 
z możliwości, jakie stwarzają im takie europejskie programy 
jak Socrates/Erasmus czy V i VI Program Ramowy. 

Politechnika Opolska nie tylko kształci studentów, lecz 
posiada uprawnienia do doktoryzowania w czterech dyscy-
plinach, a dwa wydziały uzyskały prawo do nadawania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego. 

Na studentów w pięciu akademikach czeka ponad 1500 
miejsc o różnym standardzie. Bogate, liczące blisko pół mi-
liona woluminów zbiory Biblioteki Głównej oraz czytelni wy-
działowych umożliwiają łatwy dostęp do literatury krajowej 
i zagranicznej, w uczelnianej bibliotece działa Punkt Informacji 
Normalizacyjnej dysponujący unikalnymi zbiorami norm i pa-
tentów. Na zainteresowanych zgłębianiem wiedzy czekają 
koła naukowe działające na wydziałach. Zwolenników tężyzny 
fizycznej zapraszają sekcje sportowe AZS-u i Akademicki Klub 
Żeglarski, zaś wyróżniających się kompetencjami społecz-
nymi „wykorzysta” dla dobra studenckiej braci jej samorząd. 
Na uczelni z powodzeniem funkcjonuje Studenckie Studio 
Radiowe Emiter, od lat politechnika wydaje własną gazetę 
Wiadomości Uczelniane. 

Działalność Politechniki Opolskiej ściśle związana jest z ży-
ciem miasta i Opolszczyzny, a pracownicy biorą udział w życiu 
gospodarczym, kulturalnym i samorządowym regionu, czy-
niąc z Opola prężny ośrodek akademicki, który warto wybrać 
na miejsce studiowania i pracy zawodowej 

Przy wyborze materiałów obfitym źródłem nie po raz 
pierwszy okazały się Wiadomości Uczelniane i redakcyjne 
archiwa, znamienny wydaje się fakt, że w roku jubileuszowym 
Politechniki Opolskiej uczelniana gazeta obchodzić będzie 
swoje własne piętnastolecie. 

Przebogata dokumentacja zdjęciowa, którą od lat tworzy 
uczelniany fotograf, wzbogacona o zwięzły komentarz stała się 
podstawą scenariusza i projektu graficznego wystawy. Warto 
dodać, że całość przygotowali pracownicy Działu Wydawnictw 
i Promocji, korzystając z cennych uwag pomysłodawcy, czyli 
rektora Jerzego Skubisa oraz prorektora Marka Tukiendorfa.

Czy udało się uchwycić najważniejsze sprawy minione-
go roku niech ocenią odwiedzający ją studenci, pracownicy 
i goście, do czego serdecznie zachęcamy, jak i do lektury 
specjalnego numeru Wiadomości Uczelnianych stanowiącego 
rodzaj folderu wystawy. 

Zapraszamy!

Krystyna Duda
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