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Wiadomości Uczelniane

Był taki czas, kiedy niezagospoda-
rowany jeszcze II kampus kojarzył 
się głównie z miejscem rodzinne-
go pikniku z okazji święta uczelni. 
W tym roku, zamiast na piknik, 
pracownicy zostali zaproszeni do 
zwiedzenia kampusu i odkrycia 
go w zupełnie nowym charakterze 
- jako centrum politechniki.

  Oczywiście doskonale nadającym się również na zaba-
wę - i ta będzie miała z pewnością miejsce w 2013 r., kiedy 
będziemy przygotowani na organizację tego typu imprezy 
zgodnie z najnowszymi przepisami. Tymczasem, 10 maja, 
do kampusu zawitalo blikso stu gości, z uczelni, pobliskie-
go osiedla i dalszych zakątków miasta, aby zobaczyć jak 
- jedne po drugich - urzeczywistniły się śmiałe projekty. 
Trasa zwiedzenia wiodła od pomnika św. Jana z Kęt, przez 
budynek nr 9, czyli „tramwaj”, gdzie prof. Marcin Czer-
wiński prezentował swoje laboratorium genetyczne, halę 
sportową, wraz z lustrzaną salą do tańca i siłownią,  siedzibę 
Studium Języków Obcych (bud. 6), Instytut Konfucjusza z 
piękną biblioteką oraz Dział Promocji i Kultury, z którego 
okien rozpościerają się „widoki na przyszłość” (wielki plac 
budowy krytej pływalni,) Muzeum Politechniki Opolskiej 
z kolekcją lamp rentgenowskich, laboratoria Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w budynkach 
1 i 2, czyli, m.in. intrygujące turbiny wiatrowe, o których 
opowiadała Daria Wotzka oraz roboty, które przedsta-
wiła prof. Krystyna Macek-Kamińska,  aż do rektoratu 
(bud. 7), czyli centrum logistycznego uczelni w miejscu 
dawnego sztabu jednostki wojskowej. Uff...Wycieczka 
trwała grubo ponad godzinę, ale było warto!  

Zwiedzający wzięli również udział w 
otwarciu wystawy „Zrozumieć motoryza-
cję”, przygotowanej przez dr inż. Wacława 
Hepnera (WM) i Jolantę Hęciak-Morzyk z 
DPiK, zapoznać się z historią uczelni przed-
stawioną na planszach oraz obejrzeć archi-
walne zdjęcia kampusu, zarowno z czasow, 
kiedy byl jednostką wojskową, jak i z lat 20,  
kiedy porastało go gęste zboże. Każdy gość 
otrzymał też mapkę kampusu.

 Już po wszystkim ktoś powiedział, że  to 
mapa skarbów.  
�LSG

Prezentacja 
II kampusu



 4 Wiadomości Uczelniane
5

Przystanek I - Pomnik św. Jana z Kęt Przystanek II - hala sportowa 
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Przystanek III - laboratorium biochemii

Laboratorium prof. Marcina Czerwińskiego w Insty-
tucie Fizfoterapii, czyli biologia molekularna w służbie 
zdrowia człowieka

Przystanek IV - Siedziba SJO

Supernowoczesny budynek nr 6 przeznaczony na cele 
edukacyjne dla Studium Językow Obcych został wyre-
montowany niemal w całości dzięki środkom unijnym. 
Wartość projektu przekroczyła 5 milionów zł. 

Przystanek V - Instytut Konfucjusza 
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Przystanek VI - Widoki na przyszłość

Projekt: Lucyna Sterniuk-Gronek
Projekt mapki II kampusu: Joanna Dubiel

Fot.: Sławoj Dubiel
Dział Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Biblioteka Instytutu Konfucjusza

Turbiny wiatrowe przy Instytucie Elektroenergetyki
Laboratorium konwersji energii
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Wystawa czasowa
w Muzeum 

Lamp Rentgenowskich
Politechniki Opolskiej

motoryzację
Zrozumieć 

Pomnik św. Jana z Kęt

Program           

             Spacerem po II kampusie: 

Pomnik  św. Jana Kantego,  patrona jubileuszu 45-lecia 
opolskiej uczelni technicznej

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
  – hala sportowa
  – biologia molekularna w służbie zdrowia człowieka, czyli 
     laboratorium biochemii w Instytucie Fizjoterapii, bud. nr 9

Siedziba Studium Języków Obcych, bud. nr 6

Promocja uczelni i Kraju Środka ... od środka – Dział 
Promocji i Kultury oraz Instytut Konfucjusza, bud. nr 5, parter

Widoki na przyszłość, czyli budowa najnowszych obiektów 
II kampusu: krytej pływalni oraz Centrum Zintegrowanych Usług  
Dydaktycznych i Bibliotecznych „Newton” widziana z okien DPiK

Muzeum Politechniki Opolskiej z kolekcją lamp  
rentgenowskich, bud. nr 5, III piętro

Eol w służbie energetyki – laboratoria Instytutu Elektroenerge-
tyki: odnawialnych źródeł energii i turbin wiatrowych, bud. nr 2

Robota dla robota – laboratorium podstaw robotyki w Instytu-
cie Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, 
bud. nr 1 

Rektorat Politechniki Opolskiej, czyli centrum logistyczne 
uczelni w miejscu dawnego sztabu jednostki wojskowej, bud. nr 7      

             Wystawy:

Zrozumieć motoryzację – otwarcie – muzeum, bud. nr 5
II kampus na pierwszym planie – bud. nr 5  
45 lat opolskiej uczelni technicznej  – muzeum, bud. nr 5 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

Projekt budynku pływalni

Projekt Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych 
i Bibliotecznych „Newton”

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

środek gazety to mapka II kampusu do wyrwania i poskładania



II kampus Politechniki Opolskiej – ul. Prószkowska 76 
www.po.opole.pl

Brama główna 

Parking podziemny (w planie)

Parking podziemny – wjazd  
(w planie)

Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki
Wydział Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii

Studium Języków Obcych

Boiska sportowe (w planie)

Kryta pływalnia (w planie)

Centrum Zintegrowanych Usług 
Dydaktycznych i Bibliotecznych  
,,Newton” (w planie)

Instytut Konfucjusza – Centrum 
Współpracy Polska – Chiny

Muzeum Politechniki Opolskiej

Dział Promocji i Kultury

Rektorat

ul. Prószkowska

 Opole – centrum    dojazd do A4
         Kraków, Wrocław

Przystanek  
autobusowy

ul. C
hmielowick

a

Pomnik 
św. Jana Kantego

Kościół pw. św. Józefa
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Na plac budowy krytej pływalni widziany z okna Działu 
Promocji i Kultury podczas spotkania rektorów patrzyli 
W. Kotowski, J. Suchy i J. Skubis

Pływalnia o olimpijskich wymiarach ma zostać oddana do użytku 
w 2013 r. 

Wystawa ,,Drugi kampus na pierwszym planie"
W tym samym korytarzu, z którego można było 

spojrzeć w przyszłość (parter bud. nr 5), prezen-
towano także przygotowaną w DPiK wystawę, 
której plansze ilustrują poszczególne przystanki 
w niniejszym numerze WU.   

Projekt: Lucyna Sterniuk-Gronek
Projekt mapki II kampusu: Joanna Dubiel

Fot.: Sławoj Dubiel
Dział Promocji i Kultury Politechniki Opolskiej

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Biblioteka Instytutu Konfucjusza

Turbiny wiatrowe przy Instytucie Elektroenergetyki
Laboratorium konwersji energii
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Wystawa czasowa
w Muzeum 

Lamp Rentgenowskich
Politechniki Opolskiej

motoryzację
Zrozumieć 

Pomnik św. Jana z Kęt

Program           

             Spacerem po II kampusie: 

Pomnik  św. Jana Kantego,  patrona jubileuszu 45-lecia 
opolskiej uczelni technicznej

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
  – hala sportowa
  – biologia molekularna w służbie zdrowia człowieka, czyli 
     laboratorium biochemii w Instytucie Fizjoterapii, bud. nr 9

Siedziba Studium Języków Obcych, bud. nr 6

Promocja uczelni i Kraju Środka ... od środka – Dział 
Promocji i Kultury oraz Instytut Konfucjusza, bud. nr 5, parter

Widoki na przyszłość, czyli budowa najnowszych obiektów 
II kampusu: krytej pływalni oraz Centrum Zintegrowanych Usług  
Dydaktycznych i Bibliotecznych „Newton” widziana z okien DPiK

Muzeum Politechniki Opolskiej z kolekcją lamp  
rentgenowskich, bud. nr 5, III piętro

Eol w służbie energetyki – laboratoria Instytutu Elektroenerge-
tyki: odnawialnych źródeł energii i turbin wiatrowych, bud. nr 2

Robota dla robota – laboratorium podstaw robotyki w Instytu-
cie Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, 
bud. nr 1 

Rektorat Politechniki Opolskiej, czyli centrum logistyczne 
uczelni w miejscu dawnego sztabu jednostki wojskowej, bud. nr 7      

             Wystawy:

Zrozumieć motoryzację – otwarcie – muzeum, bud. nr 5
II kampus na pierwszym planie – bud. nr 5  
45 lat opolskiej uczelni technicznej  – muzeum, bud. nr 5 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

Projekt budynku pływalni

Projekt Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych 
i Bibliotecznych „Newton”
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Przystanek VII - Muzeum Wystawa ,,Zrozumieć motoryzację" - otwarcie

Wystawa 
,,45 lat opolskiej 

uczelni technicznej"

O prezentowanej w muzeum wystawie pomysłodawca dr inż. Wacław Hepner z Wydziału Mechanicznego  (na ostatnim 
zdjęciu z lewej) opowiada na ss. 14-15.    Wystawa dostępna będzie do października 2012 r. 

11
Zarówno wystawę o motoryzacji, jak i tę dokumentującą 

historię i dorobek politechnikii odwiedzili również goście z 
partnerskiego Uniwersytetu Illinois (USA). 
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Przystanek VIII - laboratoria Instytutu 
                                 Elektroenergetyki

Laboratorium Konwersji Energii (opiekun: Barbara Kucharska), w którym m..in. bada się i przetwarza energię promienio-
wania słonecznego i energię chemiczną. Zwiedzającym szczególnie spodobała się suszarka imitująca wiatr, przy stanowisku 
do badania przewodności cieplnej różnych materiałow. 

Przystanek IX - Laboratorium Podstaw Robotyki

Laboratorium Energia IT Lab, czyli farma 
wiatrowa złożona z turbin wielopłatowych i 
świderkowych o łącznej mocy 5 kW umożliwia  
prowadzenie badań związanych z produkcją 
energii elektrycznej z odnawialnego źródła 
energii, tutaj wiatru. Dodatkowo ma zostać 
przebadana różnica między poszczególnymi 
typami turbin, zarówno w zakresie efektywności 
wytwarzania energii jak i uciążliwości związanej 
z generacją hałasu, w tym wibracji.

Opiekunem laboratorium jest dr inż. Daria 
Wotzka. 

W Instytucie Układów Elektromechanicznych dr 
inż. Marcin Kamiński prezentował m. in. bohatera 
wielu zdjęć i wydarzeń promujących uczelnię- ro-
bota przemysłowego Fanuca.  

Przystanek X - Rektorat
Rektorat, mieszczący się w miejscu dawnego sztabu 

jednostki wojskowej zamykał trasę zwiedzania. W bu-
dynku nr 7 zlokalizowane jest obecnie centrum logi-
styczne uczelni - można więc powiedzieć, że w pewnym 
sensie budynek utrzymał swoją funkcję. 

Zaprojektowany w detalach i wyposażony w koloro-
we meble rektorat oddano do użytku w lutym 2012 r.

13
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15
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opra-
cowywania redakcyjnego nadesłanych tekstów. 

Numer zamknięto 10. 06. 2012 r. 

Na okładce: brama główna II kampusu 

Redaktor naczelna: KRYSTYNA DUDA, 
zdjęcia: SŁAWOJ DUBIEL,  
redakcja: LUCYNA STERNIUK-GRONEK, 
               TOMASZ CIECIERSKI, 
projekt i skład: LUCYNA STERNIUK-GRONEK.

projekt wystawy Drugi kampus na pierwszym planie 
- Lucyna Sterniuk-Gronek

                     

Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej 
Rok XXII, nr 12 (229), czerwiec 2012

Adres redakcji: 
Dział Promocji 

 i Kultury Politechniki Opolskiej 
ul. Prószkowska 76, bud. nr 5 

45-758 Opole 
tel.: 77 400 05 59, 77 474 82 95 

tel., fax: 77 400 05 57 
www.wu.po.opole.pl

W środowisku opolskim ma Pan opinię zbie-
racza, dlaczego  akurat automobile stały się Pana  
życiową pasją i jak się ona  zaczęła?

Uważam, że samochód jest kwintesencją roz-
woju technicznego ludzkości. W nim  zawarte 
są wszystkie technologie i rozwiązania kon-
strukcyjne wynalezione przez człowieka. Zaś na 
początku pasji była konieczność. Pewnego razu 
zobaczyłem, że piąte koło  Peiselera  - klasyczne 
urządzenie, którym posługiwały się wszystkie 
firmy motoryzacyjne na świecie - idzie  na złom, 
to musiałem  zareagować i po prostu schowałem 
je. Kiedy odkryłem że likwidowany jest wagowy 
przepływomierz paliwa, wykonany do celów 
laboratoryjnych przez firmę, która już pewnie 
nie istnieje, to nie mogłem długo się namyślać 
– moment był ostatnią szansą. Na przykład w 
Budapeszcie przed ćwierćwieczem zamówiłem  
przeźroczystą świecę zapłonową. Dziś nikt  nie 
pamięta że Węgrzy coś takiego robili, a gdybym 
wtedy jej nie sprowadził, zapewne nie byłoby tego eksponatu. 
Jak Pan widzi, zaczęło się z konieczności.

Z konieczności ratowania niepowtarzalnych eksponatów?

Chyba tak, zresztą proszę zobaczyć zapasowe koło ze Skody 
Tudor, którą miałem w czasach studenckich. Koło ma specjal-
nie wytłoczoną tarczę. Opona jest jeszcze typu diagonalnego. 
Zdumiewające, że po pięćdziesięciu latach jeszcze się nie zesta-
rzała. Na co dzień mamy do  czynienia z oponami pękającymi 
czy wręcz rozłażącymi się po kilku latach, a ta ma prawie pół 

wieku i w zasadzie dało by się na niej jeździć. 
To bardzo ważki przykład, bo gdy słyszę, że 
opona nie nadaje się do użytku po pięciu 
latach, bo tak mówią normy -  to ja pokazuje 
swoją pięćdziesięciolatkę - zupełnie sprawną  
i wiem co o tym myśleć. 

A jak pasja przełożyła się na pomysł przy-
gotowania  wystawy w muzeum?

Pomyślałem sobie, że skoro uczelnia posia-
da takie miejsce, jak muzeum, to warto spróbo-
wać powiedzieć coś ciekawego o motoryzacji. 
Proszę zwrócić uwagę,  wystawa prezentuje 
mechanizmy a nie całe samochody. Bogata 
historia motoryzacji zasługuje na to aby ją 
upowszechniać, a dotychczas chyba nikt na 
to jeszcze nie wpadł – więc musiałem ten błąd 
naprawić. Ma to być również inspiracją  dla 
innych. Nie chcę być postrzegany jako kolek-
cjoner rzadkich  elementów, którymi zamie-
rzam epatować otoczenie. Moim zamiarem 
była raczej prowokacja pod adresem osób po-
siadających   o wiele wspanialsze zasoby, a nie 
doceniających ich. W Polsce żyją  setki, jeśli nie 
tysiące kolekcjonerów samochodów czy moto-
cykli, którzy jako uzupełnienie zbiorów mają 
też części. Te zwykle o leżą w ciemnym kącie 
i nikomu do głowy nie przyjdzie, że mogą być 
niejednokrotnie ciekawsze niż same pojazdy. 
To ma być przykładowa ekspozycja, w której 
„przerabiam” takie sprawy jak  dobór ekspona-
tów, sposoby ekspozycji, rodzaje opisów tak aby 
ułatwić i zarazem sprowokować ewentualnych 
naśladowców dając  gotowe wzorce. 

Okazało się np. że bardzo podoba się skrzy-
nia biegów – jest ciekawa ze względów estetycz-
nych i mało kto widział ją od środka.

Na wystawę trafiły także zabawki, dlaczego?

Zebrać modele było prościej. Jest tu na  przykład seria, 
którą można było kupić w kiosku, a którą  Chińczycy 
produkowali na zamówienie polskiego wydawcy. Sa-
mochody świata, taksówki świata,  kultowe samochody 
PRL-u itd. – seria się wyczerpała i nie wiadomo, kiedy 
będzie następna tak łatwa okazja zgromadzenia  po-
kaźnej kolekcji klasycznych samochodów ilustrujących 
historię motoryzacji. Nic tak dobrze nie robi wystawie 
jak możliwość dotknięcia obiektu. Dodam, że właśnie 
teraz przygotowywana jest na Politechnice Opolskiej  

pierwsza  praca dyplomowa z designu motoryzacyjnego i myślę, 
że przygotowujący ją student  wykorzysta niektóre z tych modeli 
do analizy proporcji i kształtów. 

Czy zajmowanie się wnętrznościami samochodu  nie jest trochę 
hermetyczne? Większość ludzi o samochodach wie gdzie nalać 
paliwo, no  może jak  sprawdzić poziom oleju. 

Owszem,  ale jest także mniejszość, dla której przeznaczona 
jest ta wystawa. Pamiętam wywiad z prezesem firmy Renault 
sprzed lat. Na rynek weszło Megane  drugiej serii – samochód 
kontrowersyjny, który mało komu się podobał ze względu na 
dziwaczne ukształtowanie tyłu nadwozia, co on skwitował tak: 
firma Renault ma 7% udział w rynku samochodów osobowych 
więc nie każdemu Megane musi się podobać. Tak samo ta wystawa 
– wystarczy że trafi do kilku procent miłośników motoryzacji. 

Który z eksponatów wystawowych uważa Pan za najciekawszy?

Paradoksalnie wymieniłbym …rower, ale z niezwykłą, me-
chatroniczną, w pełni zautomatyzowaną przerzutką, która działa 
dokładnie tak,  jak niektóre nowoczesne przekładnie automa-
tyczne w samochodach.

Jednak oprócz mechanizmów samochodowych zbiera Pan 
również samochody w całości?

Udało mi się zgromadzić całkiem pokaźną kolekcję - zresztą 
dość dla mnie kłopotliwą. Jestem obecnie w posiadaniu sied-
miu jeżdżących samochodów, z których każdy przedstawia 
się niezwykle ciekawie pod względem technicznym, a mnie 
fascynują w samochodach nie marki czy kolory, lecz  rozwią-
zania techniczne. Mam m.in. Forda Fiestę – wóz z pozoru 
trywialny, ale mój egzemplarz jest wyposażony w automa-
tyczną przekładnię bezstopniową i nie muszę dodawać, jak 
trudno było o znalezienie takiego unikatu  Dobrze jeździ 
się nim zwłaszcza po mieście i mam o czym rozmawiać ze 
studentami, a to co właśnie  omówimy na zajęciach -  przy 
użyciu tego auta możemy zaraz sprawdzić na drodze.  W mo-
jej kolekcji najbardziej wyszukany jest Citroen CX – pojazd 
wyposażony w centralną instalację wysokiego ciśnienia, które 
steruje wszystkim: zawieszeniem, układem kierowniczym 
i hamulcami. To samochód „do sportów ekstremalnych”, 
każdy wyjazd daje niezwykłe  emocje  i niepewność czy się 
wróci. Wyposażona w setki rurek instalacja łatwo ulega 
uszkodzeniu i  samochód  właściwie nie nadaje się chwilowo  
do użytku. Pojazd został zaprojektowany 40 lat temu i spo-
tkałem opinię, że był to najbardziej futurystyczny samochód 
w dziejach motoryzacji.  Mam 
też egzemplarz Volvo z przednim 
napędem  o tyle oryginalny,  że 
będący wynikiem kooperacji 4 
koncernów motoryzacyjnych. 
Volvo opracowało nadwozie i 
układ nośny, Renault dostarczy-
ło silnik, Porsche skojarzyło go z 
turbosprężarką, a Lotus dostroił 
zawieszenie. Taki globalny samo-
chód - niezwykle unikalny.

Takie hobby zapewne jest kosz-
towne?

W zasadzie nie, bo gdyby zsumować wartość moich 
samochodów, łącznie z dwoma jaguarami, to stanowi 
ona połowę ceny przeciętnego samochodu z bieżącej 
produkcji. Natomiast technika w nich zawarta jest 
kwintesencją tego wszystkiego co przez te 125 lat w 
motoryzacji najciekawszego  wymyślono. 

A co Pana zdaniem miało przełomowe znaczenie 
dla rozwoju motoryzacji?

Kluczowe okazało się  wprowadzenie elektroniki. 
Z chwilą jej zastosowania samochód przestał być me-
chanizmem, a zaczął być komputerem na kółkach i 
mnie jako mechanika interesuje już mniej,  natomiast 
rozumiem, że tym bardziej zaczyna interesować elek-
troników. Należałoby więc chyba w dzisiejszych czasach  
samochód  zdefiniować na nowo.

Czy Polacy darzą miłością zabytki techniki?

Statystyka mówi, że otaczamy się zabytkami techniki. 
Robię takie rozpoznanie wśród studentów pierwszego 
roku – dostarczają mi karty dokumentacji zabytków, 
czyli obiektów do których mają dostęp. I okazuje się, że 
niemal wszyscy, czyli 300 młodych ludzi ma możliwość 
sporządzenia takiej karty. Dostaję opisy aparatów fotogra-
ficznych, sprzętów gospodarstwa domowego, pojazdów, 
maszyn rolniczych, jeden  prezentował stary amerykański 
rewolwer Colt. To tylko przykład tego co znajduje się w 
rękach prywatnych. W Polsce mamy wyjątkowo duży 
potencjał muzealny, z którego nierzadko nie zdajemy sobie 
sprawy. Widzę więc szansę na   muzealnictwo społeczne, 
doraźnie zwoływane na potrzeby chwili. Taka impreza 
może nosić nazwę  np. festiwalu techniki;  wystarczy, że 
powołamy jury, wyznaczymy nagrody, dyplomy i certyfi-
katy, a ludzie chętnie przyniosą eksponaty. Z taką  praktyką 
mamy do czynienia w Anglii. Tam zwyczajnym rytuałem 
jest chwalenie się  jakimś zabytkiem techniki przechowy-
wanym w domu. U nas także możemy zacząć animować 
takie atrakcje zwołując  kilka razy w roku  kolekcjonerów 
różnych zbiorów. Wystarczy pomysł i trochę zaangażowania 
organizacyjnego.  

Liczę na rozwój turystyki przemysłowej, a Politechnika 
Opolska  może być wspaniałym miejscem dla jej  rozwoju 
i promocji poprzez eksponowanie obiektów technicznych.

�Rozmawiał T. Ciecierski

Wywiad z...
Samochód 
jest kwintesencją 

rozwoju ludzkości
Liczę na rozwój turystyki przemysłowej,  

a Politechnika Opolska  może być wspania-
łym miejscem dla jej rozwoju i promocji po-
przez eksponowanie obiektów technicznych.

Dr inż. Wacław Hepner, 
pasjonat motoryzacji,  

adiunkt w  Katedrze Pojaz-
dów Drogowych i Rolniczych 

Wydziału Mechanicznego, 
twórca wystawy "Zrozumieć 

motoryzację", niedawno 
ukończył studia podyplomo-

we Archeologia Przemysłowa.




