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Siódma edycja Święta Politechniki Opolskiej przebiegła – jak w poprzednich latach 

– w trzech odsłonach. Pierwszą i najważniejszą była uroczystość promocji doktorskich, 

drugą – wielki rodzinny piknik, a całość zamknęło pożegnanie pracowników kończących 

w ostatnim roku pracę zawodową. 

Pierwsza odsłona miała miejsce w auli Łącznika, dokąd przybyli nie tylko bohate-

rowie tego dnia - doktorzy, ale i współtwórcy ich sukcesu – promotorzy, Senat uczel-

niany, rodziny i przyjaciele oraz współpracownicy. Gdy wiedziony dźwiękami podnio-

słych intrad orszak zajął miejsca i przebrzmiały słowa dostojnego Gaude Mater Polonia 

Raduj się Matko Polko, łacińskiego hymnu z XIII wieku powstałego ku czci św. Stanisława 

Szczepanowskiego, biskupa krakowskiego, a zapisanego po raz pierwszy w Antyfona-

rzu Kieleckim i tradycyjnie wykonywanego podczas podniosłych akademickich wyda-

rzeń, rozpoczęła się starannie przygotowana ceremonia. Głównymi jej kreatorami byli 

rektor prof. Jerzy Skubis oraz prorektor ds. nauki prof. Marek Tukiendorf, a złożyło 

się na nią przedstawienie kandydatów do promocji przez dziekanów wydziałów, na 

których odbyły się pomyślnie zakończone przewody doktorskie (w tym roku tylko dwa 

- Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny), czemu 

towarzyszyły wyświetlona na ekranie prezentacja dorobku, ślubowanie złożone przez 

młodych naukowców i wręczenie dyplomów doktorskich, co wraz z dotknięciem rek-

torskiego berła dopełniło procedury. 

Do stałych elementów akademickich uroczystości zalicza się przemówienie rek-

tora, ilustrujące aktualnie najważniejsze dla środowiska sprawy. Uroczystość tego-

rocznych promocji wzbogacona została o dodatkowe elementy. Jednym z nich było 

wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Dziesięciu pracowników odebrało 

złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę przyznawane przez Prezydenta 

RP, dwoje Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznawane przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

Po raz pierwszy przy takiej okazji uhonorowani zostali też studenci. Wszystkim 

oficjalnym akademickim wydarzeniom towarzyszy sztandar Politechniki Opolskiej, 

przy którym służbę od trzech lat pełnią ci sami studenci. Również halabardnicy od ju-

bileuszowej inauguracji roku akademickiego w 2006 są ci sami. Trójka z tej grupy, ze 

względu na zbliżający się koniec pierwszego stopnia studiów, poprosiła o zakończe-

nie służby. Dlatego prorektor ds. studenckich prof. Jerzy Jantos wręczył im oficjalne 

podziękowania rektora. Na pamiątkę otrzymali także studenckie czapki oraz pakiet 

zdjęć dokumentujący ich udział w kolejnych uroczystościach. Pisma powołujące 

odebrali również ich następcy. 

Pięknym zwieńczeniem pierwszej części świątecznych obchodów był brawu-

rowy koncert, który dał uczelniany chór prowadzony wprawną ręką pani Ludmiły 

Wocial-Zawadzkiej. Po dziarskim mazurze na początek zaprezentowali wiązankę 

piosenek Edyty Górniak, jakie mieli okazję po raz pierwszy wykonać podczas odsło-

nięcia gwiazdy sławnej piosenkarki. Efekt był oszałamiający, poruszenia występem 

nie kryli nawet przybrani w dostojne togi rektorzy. Warto również zwrócić uwagę 

na wspaniałe aranżacje utworów przygotowywane specjalnie dla chóru politech-

niki przez Radosława Wociala. Jednym słowem koncert doskonale zakończył 

całą uroczystość i równocześnie dobrze nastroił wszystkich na przygotowany w II 

kampusie piknik. Jak zawsze na nowo wypromowanych doktorów nauk technicz-

nych czekał uczelniany fotograf, aby upamiętnić tak ważny życiowy moment, a na 

wszystkich uczestników uroczystości lampka wina i słodkości. KD
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Do promocji doktorskich AD 2009 swoich kandydatów przygotowały dwie spośród trzech uprawnionych do tego jed-

nostek Politechniki Opolskiej: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, gdzie procedurę związaną z uzyskaniem 

stopnia doktora nauk technicznych przeszło pomyślnie siedem osób oraz Wydział Mechaniczny, na którym doktoryzowało 

się w ostatnim roku pięć osób. 

Rotę ślubowania podaną przez rektora: Ślubuję, że zawsze będę postępować tak, jak tego wymaga godność doktora nauk 

technicznych, zaś swoją postawą nigdy nie naruszę dobrego imienia Politechniki Opolskiej - dwunastu doktorów nauk tech-

nicznych podjęło donośnym „ślubuję” . Złożenie ślubowania było ostatnim elementem ceremoniału promocyjnego, po 

którym każdy otrzymał z rąk rektora Jerzego Skubisa dyplom doktorski. Nie zabrakło również gratulacji i kwiatów. 

W przemówieniu towarzyszącym tak ważnemu wydarzeniu rektor Jerzy Skubis podkreślił jak duże znaczenie dla uczel-

ni mają dokonania pracowników naukowych, docenił także trud opieki promotorskiej włożony w przygotowanie każdej 

rozprawy doktorskiej i w wypromowanie każdego doktora, a także nieocenioną pomoc najbliższej rodziny, która nierzadko 

jest współautorką tego sukcesu.  A całość najlepiej kwituje radosne Vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quod-

libet wyśpiewane przez chórzystów. KD

w I rzędzie od lewej: H. Borecki, J. Zimon, A. Waindok. M. Rydel, J. Małecka, J. Guziałowska, G. Cempel,
w II rzędzie od lewej: Ł. Dzierżanowski, W. Kopterski, G. Bursy, G. Ligus, K. Żak
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M. Łukaniszyn

J. Zimon

J. Małecka z rodziną

W. Kopterski

J. Guziałowska

B. Dobrowolski



czerwiec 2009 | 5

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
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Wydział Mechaniczny
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Święto Politechniki Opolskiej, a zwłaszcza jej pierwsza dostojna część, to również doskonała okazja do wręczenia od-

znaczeń przyznawanych dorocznie pracownikom uczelni. Tak było i w tym roku . Medale za Długoletnią Służbę nadano 

pracownikom za wzorowo i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Dwóch 

pracowników uhonorowanych zostało Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym za szczególne zasługi dla oświa-

ty i wychowania, a w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  KD

Odznaczenie I stopnia, czyli

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

 otrzymali:

dr inż. Jolanta Dąbrowska

dr inż. Anna Kajura

mgr Jadwiga Krzemińska

mgr inż. Antoni Szymański

Anna Wytulani

Halina Zając

Srebrny Medal odebrał:

dr inż. Wilhelm Tic

Medale Brązowe odebrali:

dr inż. Norbert Szmolke

dr inż. Stefan Wolny

dr Dariusz Nawarecki

Medale KEN nadano 

prof. Jerzemu Dudzie 

oraz dr Bogusławie Graczykowskiej

J. Dąbrowska

J. Krzemińska

W. Tic

D. Nawarecki
J. Duda

N. Szmolke

A. Szymański

A. Kajura

A. Wytulani, J. Jantos, H. Zając
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Towarzysząca od kilku lat piknikowej zabawie pogoda w tym roku nie dopisała. Mimo to w II kampusie politechniki przy 

ulicy Prószkowskiej, gdzie odbywa się wielki piknik, zgromadziło się blisko 300 pracowników wraz z rodzinami. Tym razem 

zorganizowanie piknikowej zabawy powierzono wyspecjalizowanej firmie (wybrano ją zachowując oczywiście wszystkie, 

przewidziane prawem procedury), która zadbała zarówno o poczęstunek (smaczny i dużo), zabawę dla dorosłych, czyli 

POtańcówkę zlokalizowaną w obszernym namiocie, jak i o liczne atrakcje dla dzieci. Cieszące się wielką popularnością piwo 

dostępne było w tym roku za odpłatnością (3,50 zł), co skutecznie zmniejszyło uciążliwe kolejki tworzące się w poprzednich 

latach, gdy bursztynowy napój trafiał do rąk spragnionych bezpłatnie. 

Warto podkreślić, że podtrzymana została ubiegłoroczna inicjatywa, czyli konkurs motoryzacyjny zorganizowany pod 

patronatem prorektora ds. studenckich, a przygotowany przez studentów z koła naukowego Klakson.

Powierzenie prowadzenia imprezy Gastropolowi umożliwiło wszystkim pracownikom uczelni skorzystanie z pikniko-

wych atrakcji - w poprzednich latach całkiem spora grupa pracowników Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 

oraz administracji i obsługi zaabsorbowana była licznymi obowiązkami wynikającymi z opracowanego wcześniej scenariu-

sza. Tym razem nastrój beztroskiej majówki zmącić mogły tylko chmury szczelnie pokrywające niebo nad kampusem.  KD

Paweł Bilewicz cztery kółka zamienił na dwa, co zdziwiło 

nawet specjalistę od silników Wacława Hepnera Nie było łatwo na masce samochodu umieścić naczynie z wodą, a cóż dopiero zrobić rundkę

Kuźnia talentów, a może mąż silnej ręki? – rektor J. Skubis
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Zabawa cieszyła tych dużych i małych, a 
nawet szacownych profesorów.



10 | Wiadomości Uczelniane – wydanie specjalne

mgr Gabriela Anigacz, kustosz Biblioteki Głównej 

Halina Baldysz – specjalistka od spraw ekonomicznych na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Monika Bereźnicka – z uczelnią związana od początku lat siedemdziesiątych, nieoceniona specjalistka w zakresie spraw

   administracyjnych 

Eugeniusz Boguś, pracownik gospodarczy z sekcji porządkowej

mgr Marian Byrski, dydaktyk w Katedrze Geotechniki i Geodezji na Wydziale Budownictwa związany z uczelnią od końca lat 

    siedemdziesiątych

inż. Marian Churas – ceniony specjalista ds. energetycznych i niezliczonej liczby trudnych spraw technicznych

mgr Paweł Czerepok – niemal całą aktywność zawodową związał z opolską uczelnią techniczną, współtwórca obecnego Wydziału Wy-

chowania Fizycznego i Fizjoterapii, dydaktyk i trener uhonorowany nagrodą Żar Serca 

dr inż. Jolanta Dąbrowska, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, związana z 

   uczelnią i wydziałem od końca lat siedemdziesiątych

mgr inż. Antoni Dzierżanowski, całe życie zawodowe związał z uczelnią i z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

dr inż. Anna Kajura, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, związana z uczelnią i

   wydzialem od końca lat siedemdziesiątych

inż. Mieczysław Kaliciak, pracownik magazynu głównego

inż. Zdzisław Kmieć – jak mało kto znał uczelnię „od podszewki”, czyli od spraw technicznych, a z racji długiego stażu (zatrudniony 

    w 1974 r.) posiadał również wiele cennych informacji związanych z historią obiektów uczelni

Janina Kochanowska, pracownica sekcji porządkowej

mgr Jadwiga Krzemińska – specjalista w Uczelnianym Ośrodku Informatycznym

prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec, wybitny naukowiec z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

mgr Anna Micek starszy wykładowca języka angielskiego w SJO

mgr Mieczysława Morawska – przez wiele lat kierowała Sekcją Organizacyjno-Prawną, z uczelnią związana od lat siedemdziesiątych 

Julian Negrycz-Berezowski, pracownik sekcji konserwacji

Ewa Przystajko – długoletnia szefowa sekretariatu prorektora ds. studenckich, z uczelnią związana od początku lat siedemdziesiątych

Weronika Raudzis – specjalista w zakresie administracji, zatrudniona na uczelni od lat 70. 

prof. dr hab. Stefan Szymura, wybitny naukowiec Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej

mgr inż. Jerzy Trofimowicz, od początku lat siedemdziesiątych zatrudniony na uczelni, specjalista techniczny na Wydziale

 Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 

Edward Trybulewicz, pracownik sekcji konserwacji

Barbara Wróblewska – bibliotekarz Biblioteki Głównej

Anna Wytulani – z opolską uczelnią techniczną związana od roku 1968, specjalista w sprawach studenckich

dr inż. Stefania Zamorowska-Biernacik, starszy wykładowca na Wydziale Mechanicznym

oprac. KD

Trzecim i zamykającym obchody Święta Politechniki Opolskiej elementem jest impreza przygotowana z myślą o pracownikach koń-

czących pracę zawodową. W tym roku rektor podjął dostojnych gości obiadem nazajutrz po głównych świątecznych obchodach, czyli 5. 

maja. Do sali Senatu, gdzie od kilku lat rektor spotyka się z tą grupą pracowników, przybyły również osoby dbające o właściwą oprawę uro-

czystości z Anną Boczar, szefową Działu Kadr i Spraw Socjalnych na czele. Pod adresem emerytów padło wiele serdecznych słów uznania. 

Rektor w swoim wystąpieniu wiele uwagi poświęcił temu, jak ważne dla środowiska jest zaangażowanie każdego pracownika, a chwila 

przejścia na emeryturę skłania do wielu refleksji. Każdy ma swój wkład w budowanie pozycji uczelni – podkreślił, i chętnie gościć będziemy 

was na uczelni, kiedy tylko znajdziecie chwilę, aby nas odwiedzić – dodał na zakończenie. Toast wzniesiony za pomyślność zakończył pierw-

szą, oficjalną część spotkania, które przebiegło w serdeczniej, niemal rodzinnej atmosferze, nie zabrakło również wspomnień, zwłaszcza z 

początków pracy zawodowej. W imieniu obecnych pracowników za życzenia i przyjęcie podziękował Paweł Czerepok, a potem jeszcze 

dobrą chwilę trwały miłe rozmowy poświęcone jak to zwykle – sprawom uczelni, tym sprzed lat i obecnym. 

Elegancki zegarek (szwajcarski tissot), specjalne życzenia, a także praktyczny upominek w tym roku otrzymali:   
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 od lewej I rząd: M. Churas, E. Boguś, W. Raudzis, P. Czerepok, M. Morawska, G. Anigacz, J. Krzemińska, J. Skubis, A. Micek. J. Negrycz-Berezowski
II rząd: J. Trofimowicz, Z. Kmieć, S. Szymura, A. Wytulani, J. Dąbrowska, H. Baldysz, A. Kajura, M. Kaliciak, J. Kochanowska, . E. Trybulewicz,

 K. Latawiec,  R. Kałuża, M. Byrski

J. Kochanowska

M. Morawska

P. Czerepok E. Trybulewicz

Z. Kmieć

H. Baldysz



stopka

Podczas uroczystych promocji doktorskich miało miejsce także symboliczne zakończenie służby studentów z pocztu sztandarowego i 

halabardy. Wybrani w 2006 roku – wówczas studenci I roku Katarzyna Krzysica, Artur Padberg (wychowanie fizyczne), Przemek Zalejski 

(fizjoterapia) i Paweł Jóźwiak (turystyka i rekreacja) – poczynając od inauguracji w roku jubileuszu 40-lecia Politechniki Opolskiej byli obec-

ni podczas wszystkich ważnych dla środowiska wydarzeń i okoliczności (powołaną wówczas Monikę Chudą zastąpiła Joanna Lenart, 

a ostatnio – jeszcze na próbę – Natalia Misztal). Należy podkreślić, że poczet i halabardnicy prowadzący orszak senatorów politechniki 

towarzyszą władzom uczelni także podczas ważnych rocznic narodowych, takich jak Święto Konstytucji 3 Maja czy Narodowe Święto 

Niepodległości 11 listopada, gdy dla reszty studentów i pracowników jest to dzień wolny.

Katarzyna Krzysica, Artur Padberg i Przemek Zalejski podczas uroczystości promocyjnej 

odebrali z rąk prorektora ds. studenckich prof. Jerzego Jantosa listy z podziękowaniami od 

rektora. Nieprzerwanie i bez jednej absencji w swojej roli występuje nadal Paweł Jóźwiak. 

W obowiązkach ustępujących, starszych kolegów zastąpili Katarzyna Baran, Marcin 

Wiącek i Tomasz Otręba, studenci tury-

styki i rekreacji. Warto podkreślić, że wszy-

scy są studentami Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Fizjoterapii.  KD
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