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WYDANIE SPECJALNE



Kolejny rok to czas realizacji nowych zadań, ale i okazja do podsumowań roku minionego. Życie środowiska 
akademickiego znaczą mijające semestry, obszary naukowych badań, konferencje naukowe, inwestycje 

o różnym rozmachu oznaczające rozbudowę i modernizację bazy materialnej, ale i kolejne roczniki absolwentów 
opuszczające mury uczelni czy rzesze młodych, dla których przekroczenie progów uczelni oznacza początek 
najważniejszego okresu w życiu.
 Upływający czas znaczą uzyskiwane przez nauczycieli akademickich stopnie naukowe i uprawnienia 
naukowe wydziałów, wizyty zacnych gości i uczelniane uroczystości.
 Kalejdoskop wydarzeń roku 2007 otwiera informacja o spotkaniu opłatkowym środowiska akademickiego 
Opola w auli Muzeum Diecezjalnego a jednym z ostatnich wydarzeń jest spotkanie świąteczne pracowników 
Politechniki Opolskiej, którzy na zaproszenie rektora przybyli do Łącznika aby złożyć sobie świąteczne życzenia, 
a kilka chwil wcześniej być świadkiem niecodziennego wydarzenia do jakich zapewne zaliczyć można odsłonięcie 
rzeźby z carraryjskiego marmuru, jaka stanęła na placyku między akademikami. W palecie wyjątkowych wydarzeń 
warto wspomnieć także o decyzji jaka zapadła w dalekim Pekinie o powołaniu w Opolu, na Politechnice Opolskiej, 
Instytutu Konfucjusza. 
 Twórcy opolskiej uczelni technicznej, zarazem wybitni uczeni, wybrani zostali na patronów szkół. Tak stało 
się w przypadku profesora Antoniego Plamitzera, którego imię przyjęła jedna ze szkół na Opolszczyźnie czy prof. 
Zbigniewa Vogla, którego imię, decyzją wychowanków i współpracowników nosi jedna z sal wykładowych na 
Wydziale Mechanicznym. 
 W minionym roku uczelnia podjęła i sprostała z powodzeniem dużemu wyzwaniu jakim była organizacja 
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, która odbywała się w Opolu i przygranicznej Karlowej 
Studance. Po raz pierwszy z dużym rozmachem przygotowana została kampania rekrutacyjna na studia, przez 
kilka miesięcy roześmiane twarze absolwentów i hasło „nadchodzi czas inżynierów” widoczne było w mieście na 
billboardach i plakatach wzbudzając zainteresowanie mieszkańców i młodych ludzi, którzy zdecydowali się na 
studia w Politechnice Opolskiej. 
 Środowisko zyskało kolejny obiekt sportowy — nową halę sportową przy ul. Małopolskiej, a doskonałą 
okazją do zaprezentowania jej pracownikom, studentom i zaproszonym gościom było przygotowanie w nowym 
wnętrzu inauguracji roku akademickiego. Po raz pierwszy uroczystość inauguracyjną uświetnił występ własnej 
orkiestry dętej oraz zaproszonego w ramach studenckiej wymiany i współpracy między uczelniami Chóru 
Akademii Morskiej w Gdyni. 
 Po raz kolejny próbę uchwycenia tego, co na opolskiej uczelni technicznej w ubiegłym roku było najważniejsze 
podjął Dział Promocji przygotowując wystawę i specjalny numer Wiadomości Uczelnianych zatytułowane 
Politechnika Opolska 2007 Wydarzenia. I  tym razem za podstawę wyboru materiału na wystawę posłużyła 
bogata dokumentacja fotograficzna z  uczelnianego archiwum i jak zawsze dobrą radą służył — rektor, prof. 
Jerzy Skubis. 
 Mam nadzieje, że kolejna wystawa zyska uznanie odwiedzających ją pracowników i studentów do czego 
wraz z zespołem współpracowników serdecznie zachęcam.

Krystyna Duda
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 WYDARZENIA 2007 

GRUDZIEŃ

W Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych kierowanej przez prof. Stefanię Grzeszczyk miało miejsce uroczyste otwarcie laboratorium, które kilka miesięcy 
wcześniej uzyskało prestiżowy certyfi kat notyfi kowanej jednostki Laboratorium Off entliche Baustoff stelle OBP Uniwersity.

Zwieńczeniem obchodzonego od kilkunastu lat patronalnego święta Dni 
Xaverianum Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury jest wręczenie  nagród  im. 

św. Franciszka Ksawerego Żar Serca. Nagroda wyobrażona symboliczną statuetką 
trafi a co roku decyzją kapituły do trzech osób lub grupy osób, których charakteryzuje 
bezinteresowna praca i oddanie na rzecz innych. Tym razem statuetka trafi ła 
do rąk Pawła Czerepoka „trenera i miłośnika piłki siatkowej za  niezłomną pasję 
i determinację w krzewieniu kultury fi zycznej wśród studentów, prawość oraz 
życzliwość w relacjach międzyludzkich” jak czytamy na dyplomie potwierdzającym 
przyznaną nagrodę. 

Na spotkaniu świątecznym po raz pierwszy wystąpił – zyskując uznanie 
słuchaczy – Chór Akademickic Politechniki Opolskiej. Zespół prowadzi pani 

chórmistrz Ludmiła Wocial-Zawadzka, a wspólne próby rozpoczęli w marcu 2007 r. 
Jak przystało na przedświąteczne spotkanie chór zaprezentował koncert kolęd.

19 grudnia odsłonięta została rzeźba Rajskie drzewo autorstwa Aleksandry 
Ławickiej-Cuper, która stanęła przed Łącznikiem. Rzeźba jest jedną 

z ośmiu prac jakie w 2006 roku powstały podczas pleneru rzeźbiarskiego, któremu 
przyświecał cel ukazania w marmurze piosenki, a marmur z którego powstały 
prace ofi arowała miastu Carrara. Rzeźbę odsłonili rektor, prof. Jerzy Skubis i Janusz 
Karpiński reprezentujący prezydenta miasta Opola. 

Sekcja siatkarzy AZS zakończyła rok na sportowo. Tuż przed świętami w hali sportowej przy ul. Małopolskiej zorganizowany został świąteczno-noworoczny turniej piłki 
siatkowej dla mieszkańców DS Sokrates. Cztery drużyny zmagały się przy dźwiękach muzyki i pod czujnym okiem trenerów D. Borzuckiej i Z. Rektora. Najlepsi okazali 

się mieszkańcy I pietra, czwarte miejsce zajęła drużyna Erasmusa. Medale i puchary ufundował dla uczestników Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE.

Do akademickiej tradycji wpisały się spotkania świąteczne, na które pracowników 
Politechniki Opolskiej zaprasza rektor. Tym razem z pracownikami (a pisemne 

zaproszenia otrzymali wszyscy zatrudnieni) gospodarz spotkał się w holu Łącznika, 
gdzie wcześniej stanęła kilkumetrowa, bogato przybrana choinka. Okolicznościowe 
przemówienie i słowa życzeń jakie do obecnych skierował rektor wprawiły wszystkich 
w nastrój  zbliżających się świąt i Nowego Roku.

Po raz kolejny Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych WM zorganizowała 
na politechnice konferencję naukową nt. Transport drogowy przyjazny 

środowisku. Uczestnicy wysłuchać mogli wystąpień wybitnych naukowców – np. 
prof. Włodziemierza Kotowskiego jak i specjalistów od ruchu drogowego. Konferencja 
miała miejsce w Sali senatu politechniki. 

Kolejne roczniki absolwentów opuszczają mury uczelni. Przed świętami na 
uroczystość rozdania dyplomów do Łącznika zaprosił Wydział Mechaniczny.

Instytut Konfucjusza powstanie na Politechnice Opolskiej. Stanie się tak 
w następstwie decyzji, jaka zapadła w połowie grudnia w Pekinie. Powstanie 

w Opolu instytucji promującej język i kulturę chińską jest efektem współpracy 
łączącej Politechnikę Opolską z uczelniami Państwa Środka, a zapoczątkowanej 
kilka lat wcześniej organizacją w Stuttgarcie wspólnej, polsko-niemiecko-chińskiej 
konferencji naukowej poświęconej problematyce ochrony środowiska. Decyzja 
powołująca w Opolu, po Krakowie drugiego w Polsce Instytutu Konfucjusza, podjęta 
została przez rządową chińską agencję Hanban. Stosowna uroczystość, w której 
politechnikę reprezentował prorektor Marek Tukiendorf, odbyła się w Pałacu Zjazdów 
w Pekinie. 

Prof. Tadeusz Łagoda z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale 
Mechanicznym jest laureatem Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej 

Akademii Nauk w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn za publikację  „Trwałość 
zmęczeniowa wybranych złączy spawanych wydaną w Ofi cynie Wydawniczej 
Politechniki Opolskiej”. 
Konkurs o nagrodę Wydziału IV obfi tował w wyjątkowo dużą liczbę wniosków 
reprezentujących nadto bardzo wysoki poziom naukowy, co dodatkowo świadczy 
o wysokiej wartości nagrodzonych prac, których tym razem było siedem z różnych 
dyscyplin naukowych.
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