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Ożywić wydarzenia sprzed lat 
słowo prof. Jerzego Skubisa, inicjatora powstania WU

Bieżący rok 2021 to rok ważnych jubileuszy naszej Uczelni. Przede wszystkim obchodzimy 55-lecie 
powstania Uczelni i 25. rocznicę przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu w Politechnikę 
Opolską, ale równie miłym powodem do świętowania są też okrągłe urodziny Wiadomości Uczelnianych, 
gazety, która towarzyszy społeczności akademickiej już trzydzieści lat. 

To naturalne, iż te rocznice kierują nasze myśli do 
wspomnień. Fakty, które przywołujemy z pamięci wiążą 
się głównie z ostatnim ćwierćwieczem funkcjonowania 
Politechniki, bo był to czas naszej młodości i najbar-
dziej aktywnej działalności naukowej i organizacyjnej.

Każdy z pracowników Uczelni pamięta go inaczej, jed-
nak wiele ciekawych wydarzeń uległo zatarciu i trudno 
odtworzyć je ze szczegółami. Na szczęście istnieje 
możliwość przywołania ich i przeżycia niemal na nowo. 
Myślę tutaj właśnie o Wiadomościach Uczelnianych. 
Przeglądając dzisiaj kolejne roczniki możemy wrócić do 
wydarzeń sprzed lat. 

Pierwszy numer uczelnianej gazety ukazał się w maju 
1991 roku. Ostatni numer, w formie papierowej – w lipcu 
2013 roku. Łącznie ukazało się 239 numerów Wiado-
mości Uczelnianych Politechniki Opolskiej. Na komplet 
wszystkich egzemplarzy oprawionych rocznikami spo-
glądam w mojej domowej biblioteczce. 

Od pierwszego numeru z Wiadomościami Uczelniany-
mi jest związana Pani mgr Krystyna Duda – redaktor na-
czelna od pierwszego do ostatniego numeru wydanego 
w formie papierowej. Jej i całemu zespołowi redak-
cyjnemu, a także wszystkim pracownikom Działu Wy-

dawnictw, Działu Promocji, Komunikacji i Kultury oraz 
wszystkim współpracownikom gazety na wydziałach, 
wyrażam wdzięczność i uznanie. Dzięki nim, przeglą-
dając kolejne numery Wiadomości Uczelnianych może-
my odbyć swoistą podróż w czasie, prześledzić rozwój 
Uczelni od 1991 roku i na nowo odkryć wiele wydarzeń, 
inicjatyw i ważnych momentów w rozwoju Politechniki, 
które zatarły się w naszej pamięci.

Dla tych koleżanek i kolegów, którzy nie znajdą czasu 
na przewertowanie wszystkich numerów Wiadomości 
Uczelnianych, a pragnęliby zapoznać się z wydarzeniami 
z dawnych lat zostało przygotowane swoiste kompen-
dium oparte o poszczególne numery uczelnianej gaze-
ty. W sposób syntetyczny na 150-ciu stronach przedsta-
wiono najciekawsze wydarzenia opisane w kolejnych 
numerach gazety i zilustrowano je okładkami. 

Wyrażam nadzieję, iż to wydawnictwo przygotowa-
ne z okazji jubileuszu Uczelni znajdzie życzliwy odbiór 
u Czytelników i przypomni ważne chwile związane z ży-
ciem Politechniki Opolskiej w ostatnim 25-leciu.
    
  Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis

Rektor Politechniki Opolskiej w latach 2005–2012
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Jubileuszowy wstępniak (1)

Trzydzieści lat temu, w maju 1991 roku, ukazało się pierwsze wydanie Wiadomości Uczelnianych, 
biuletynu informacyjnego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, potem – Politechniki Opolskiej.  

Dziś tę piękną rocznicę przypomina znaczek Poczty 
Polskiej, który prezentujemy z dumą i satysfakcją. Zna-
czek zaprojektowany został w Dziale Promocji, Komu-
nikacji i Kultury, podobnie jak pozostałe, upamiętnia-
jące inne rocznicowe wydarzenia Uczelni w roku 2021, 
o czym za chwilę.

Inicjatorem powołania do życia uczelnianej gazety 
był prof. Jerzy Skubis, wówczas prorektor ds. nauki. 
Właśnie na początku maja 1991 r. wizytując, w ramach 
tzw. odbiorów prac statutowych nieistniejące od lat 
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, po pro-
stu stwierdził, że chciałby, aby Uczelnia miała swoją 
gazetę i zaproponował mi – wtedy wykładowcy Stu-
dium – realizację pomysłu. Nazajutrz, mieliśmy za sobą 
spotkanie założycielskie redakcji i przydzielone role: 
Andrzej Michniewicz – ówczesny szef uczelnianego wy-
dawnictwa miał odpowiadać za druk gazety, Elżbieta 
Ciechocińska – za szatę graficzną, Małgorzata Kalinow-
ska – za korektę, Maria Zielińska, wtedy kierownik Dzia-
łu Kształcenia – za przygotowanie danych. Piszącej te 
słowa przypadła rola redaktor naczelnej. Zabraliśmy się 
do pracy i pod koniec miesiąca wydany został pierwszy 
numer periodyku pn. Wiadomości Uczelniane w nakła-
dzie 150 egz. Jakże skromny technicznie, lecz z wyraź-
nie określonymi założeniami programowymi. Każde 
wydanie miesięcznika, otwiera Wywiad z ..., potem in-
formacje Z prac Senatu, aktualności Z życia Uczelni oraz 
Studia i studenci. Te działy obecne są przez cały okres 
ukazywania się biuletynu, z czasem dochodzą nowe, 
lecz pierwsze ustalenia realizowane są nieprzerwanie 
od maja 1991 do lipca 2013 roku, przez 239 kolejnych wy-
dań tradycyjnych, czyli w formie papierowej.

Od lipca 2013 WU zasadniczo zmieniły formułę prze-
chodząc w stan wirtualny jak określiła to Lucyna Ster-
niuk-Gronek, która przejęła kierowanie redakcją w roku 

2013 i w końcu 2020 r., w serwisie było już 4 tysiące wpi-
sów. - Powitalny wpis w elektronicznych WU zatytułowa-
liśmy „W nowej odsłonie dla wielu odsłon”, bo odtąd ga-
zetą zaczęły rządzić nowe, sieciowe prawidła. Czytelnicy 
pozostali czytelnikami, to najważniejsze – wspomina - ale 
artykuły stały się „newsami”, przewrócenie kartki zastą-
piła odsłona, a WU ze swojej zwartej formy, która miała 
konkretną objętość, nakład i czas ukazywania się zmie-
niły formułę na otwarty, redagowany na bieżąco serwis, 
który pęczniał z każdą, nową informacją. Niewątpliwymi 
plusami zmiany była dynamika (informacje zmieniały się 
jak w kalejdoskopie), interaktywność (artykuły można 
było wzbogacić odnośnikami do powiązanych infor-
macji, filmami, plikami i dowolną liczbą zdjęć, a potem 
otrzymać informację zwrotną o popularności danego 
wpisu) oraz jednoczesny dostęp do wszystkich archi-
walnych treści. Od wydania papierowego różniła go też 
większa aktualność. Z miesięcznika, WU stały się nawet 
nie dziennikiem, ale wręcz „godzinnikiem”  – tak duże by-
wało tempo umieszczania najświeższych informacji. Aby 
mu sprostać, cały (aż dwuosobowy) zespół musiał dzia-
łać wielozadaniowo. Redaktor zabierał ze sobą aparat, 
a fotograf dyktafon. Wspólnie edytowali też informacje, bo 
portal WU to gazeta, która domagała się nieustannej uwa-
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gi – wciąż trzeba coś było dopisywać, wymieniać zdjęcia, 
albo ogłaszać niecierpiące zwłoki apele.

Przez te trzydzieści lat Wiadomości Uczelniane towa-
rzyszą życiu środowiska akademickiego dbając o  rze-
telny i ciekawy przekaz dla każdego członka uczelnianej 
społeczności.

Za każdym dziełem stoją ludzie, a przez trzydzieści 
lat z gazetą współpracowało kilkadziesiąt osób – „ko-
respondentów wydziałowych”, pracowników odpowie-
dzialnych za skład, projekt graficzny, dystrybucję... Nie 
sposób nie wspomnieć jeszcze jednej osoby, która „ser-
ce związała z gazetą”, czyli Sławoja Dubiela. Któż nie wi-
dział w akcji fotografa obecnego na niemal wszystkich 
uczelnianych wydarzeniach? Co oczywiste, większość 
materiału fotograficznego w WU jest jego autorstwa.

Zatem pomysł prof. Jerzego Skubisa okazał się 
twórczy i dalekosiężny. A z okazji jubileuszu przygoto-
waliśmy wyjątkową publikację, która pozwoli poznać 
uczelnianą gazetę z różnych perspektyw i – przy odro-
binie wyobraźni - usłyszeć wręcz szelest wertowanych 
stron, ale pomyśleliśmy też o nowoczesnej „krzemowej” 

wersji. Po prostu elitarny rarytas dla koneserów historii.  
Warto przy tym pamiętać, że rocznica gazety bynaj-

mniej  nie jest jedyną okazją do świętowania w tym roku. 
Dla Uczelni jest to jubileusz 55-lecia, która od 25 lat cie-
szy się statusem politechniki. Ponadto swoje 15-lecie 
obchodzi Orkiestra Politechniki Opolskiej działająca 
pod batutą Przemysława Ślusarczyka, a w grudniu przy-
pada 10-lecie Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp 
Rentgenowskich.

Kawał historii ... zapisany nie gdzie indziej, jak na ła-
mach Wiadomości Uczelnianych.

Krystyna Duda, 
Lucyna Sterniuk-Gronek

maj 2021
-------------------------------------------------------------------
1 Wstępniak – choć brzmi mało elegancko to jedna z najważniej-

szych części każdej gazety. Głos zabiera w nim redaktor naczel-
ny, lub jego zastępca, kreśląc najważniejsze założenia numeru, 
choć historia zna przykłady ogłaszania w tym „okienku” całych 
manifestów, jak literackie credo Młodej Polski, które w krakow-
skim „Życiu” przedstawił Stanisław Przybyszewski.

Od lewej: Lucyna Sterniuk-Gronek i Krystyna Duda
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Wiadomości Uczelniane 
w faktach i liczbach

Wiadomości Uczelniane wydawane były w wersji papierowej ponad 20 lat. Pracę w gazecie 
wyznaczał nie tylko zakres obowiązków, ale także pasja ludzi zaangażowanych w ich przygotowanie. 
WU zmieniały szatę graficzną, nakład, sposób edycji, zawsze jednak służyły promocji Uczelni, warto 
zatem przedstawić  najważniejsze fakty i liczby.   

Pierwszą redakcję tworzył zespół w składzie: Krysty-
na Duda – redaktor naczelna, Andrzej Michniewicz – ów-
czesny szef uczelnianego wydawnictwa odpowiedzialny 
za druk gazety, Elżbieta Ciechocińska – grafik i Małgo-
rzata Kalinowska zajmująca się korektą. Ściśle z gazetą 
współpracowała Maria Zielińska, wtedy kierownik Działu 
Kształcenia dysponująca odpowiednimi danymi. Nr 1 wy-
szedł w nakładzie 150 egz. drugi numer 200 egz., trzeci 
450, potem 600 i 850. Materiały do WU w formie maszy-
nopisu składano u redaktor naczelnej, która po opraco-
waniu redakcyjnym przekazywała je do wydawnictwa. 
Tam przepisywane były na składopisach (przez nieoce-
nioną panią Wiesię Lewek) i tak powstawały tzw. format-
ki, naświetlane następnie na kserografie KS 2. Kolejnym 
etapem było wykonanie matryc z folii aluminiowej, które 
po wytrawieniu zakładane były na maszynę offsetową 
Romayor 313, po czym następował druk. Zadrukowane 
arkusze  szły do introligatorni, gdzie należało je zebrać, 
zszyć i przyciąć. Potem poprzez Biuro Rektora, wydziały 
oraz akademiki trafiały do Czytelników.

LUDZIE
REDAKTORZY NACZELNI
Od maja 1991 (nr 1) do lipca 2013 (nr 239) z niewielką 

przerwą redaktorem naczelnym była Krystyna Duda. 
W okresie pomiędzy lutym (nr 5/76) a wrześniem (1/80) 
1999 gazetą kierowała Marianna Drzyzga. Od wrze-
śnia 2013 gazeta zmieniła się zasadniczo przechodząc 
w  stan wirtualny, a redaktor naczelną została Lucyna 
Sterniuk-Gronek związana z gazetą od marca 2007 r. 
(nr 9/158).

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD
Od października 1993 r. (nr 24) WU wkroczyły w etap 

składu komputerowego czym zajmował się  Marcin Ka-
miński, najpierw programem Ami Pro 3.0, potem Ven-
tura Publisher 4.11. W wydaniu 29. z marca 1994 roku  
komunikat odredakcyjny obwieścił, że …czasy maszyny 
do pisania odchodzą w mrok historii. Podobnie sam wy-
druk komputerowy nie rozwiązuje problemu (…). Format 
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dostarczanych dokumentów proszę uzgadniać z Redak-
cją. Prosimy wszakże o unikanie edytorów typu TAG czy 
Chi-Writer. (…) Zalecamy edytory pracujące w środowi-
sku Windows.

Tekst z dyskietek poddany składowi komputerowemu 
wystarczyło przerzucić na maszynę cyfrową, co znacz-
nie skróciło czas przygotowania do druku.

Od numeru 6 (69) luty – kwiecień 1998 r. przez kilka 
kolejnych lat za skład komputerowy odpowiedzialny 
był Waldemar Szweda, potem Tomasz Sołtyński i Łu-
kasz Michniewicz. Od czerwca 2009 r. (nr 9/186) skład 
i projektowanie graficzne wzięła w swoje ręce Lucyna 
Sterniuk-Gronek.

„KORESPONDENCI”
Nie sposób nie wspomnieć o osobach współpracu-

jących na przestrzeni lat z gazetą, a odpowiedzialnych 
za przekazywanie informacji z jednostek, nazywanych 
może trochę żartobliwie korespondentami wydziało-

wymi. Przez lata zebrał się spory zespół. Tworzyli go:  
Jadwiga Krych, Jolanta Ukarma, Izabela Carewicz, 
(WEiA),  Andrzej Słodziński, Józefa Czabak, Leszek Pie-
trzak (WB), Maria Mazur, Jolanta Dembicka , Anna Ste-
fanowska-Strzodka WM), Maria Trebel, Tomasz Bohdan, 
Dariusz Nawarecki (WWFiF), Mirosława Szewczyk, Ra-
fał Matwiejczuk (WZiIP), Hanna Kośmider-Matwiejczuk 
(SJO), Beata Kopka (BGł) Wojciech Brzeszczak, Ewa 
Przystajko, Marianna Drzyzga, Elżbieta Czaja, Halina 
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Czajkowska, Daria Gregorowicz, Przemysław Burtny, 
Urszula Mazur, Anna Drążek, Janusz Fijak, Krzysztof 
Sławiński, Joanna Boguniewicz,  Magdalena Tokarska, 
Przemysław Krawiec, Tomasz Ciecierski, Małgorzata 
Baldysz (administracja centralna).

DRUK
Przez kilka pierwszych lat gazeta była czarno-biała, 

choć wkrótce pojawiły się nieśmiałe próby z kolorem. W 
roku 1996 w kilku wydaniach wprowadzony został drugi 
kolor, tzn. cześć materiału drukowana była np. na zielo-
no, niebiesko, czy jak nr 53 z 1996 r. cały w kolorze sepii.

Od wydania (5/58) ze stycznia 1997 r. WU miały już ko-
lorową okładkę, a wydania specjalne, których w historii 
naliczyć można 51, drukowane były w pełnym kolorze (za 
wyjątkiem wspomnianego 53. nru). Warto podkreślić, 
że druk niemal w 100 proc. odbywał się w uczelnianej 
Oficynie Wydawniczej, co okazało się zarazem swo-
istym wyzwaniem dla rodzimej poligrafii, która musiała 
się zmodernizować, aby sprostać nowym potrzebom. 
W sumie okazało się, że był to proces korzystny dla ca-
łej działalności wydawniczej Uczelni.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Wertując strony Wiadomości Uczelnianych łatwo 

zauważyć ich rozwój. Każde wydanie gazety – z zało-
żenia miesięcznika, otwiera Wywiad z ..., potem infor-
macje Z prac Senatu, aktualności Z życia Uczelni oraz 
Studia i studenci. Te działy obecne są przez cały okres 
ukazywania się biuletynu. Do działów ustalonych na 
początku, dochodzą wciąż nowe, jak Wieści z wydzia-
łów, Sprawy nauki, Rozważania, Nowości wydawnicze 

– W Bibliotece Głównej, W Oficynie Wydawniczej, Twórcy 
opolskiej uczelni technicznej czy Informator kulturalny. 
Wieloaspektowy rozwój gazety bezpośrednio wynikał 
ze spektakularnego rozwoju samej Uczelni, która  z nie-
wielkiej szkoły wyższej skutecznie aspirowała do miana 
uczelni na dobrym krajowym poziomie. Politechnika 
zdobywała kolejne akademickie uprawnienia, powsta-
wały nowe atrakcyjne kierunki studiów, rosła liczba 
studentów oraz jednostek podstawowych, powstawały  
też nowe - jak Instytut Konfucjusza, który dorównywał 
poziomem podobnym jednostkom na świecie. Wizja 
wyartykułowana przez rektora J. Skubisa, który miał 
ambicje stworzenia najlepszego IK na świecie, była 
w zasięgu ręki. Wszystkie te procesy znalazły odzwier-
ciedlenie na łamach Wiadomości Uczelnianych. Gazeta 
zamieszczała wartościowe artykuły z obszaru filozofii, 
prawa, socjologii, kultury fizycznej, itp. Cykliczne ar-
tykuły pisali do uczelnianej gazety uznani specjaliści, 
np. nieżyjący już prof. Marian Ciepaj, prawnik, politolog 
z Katedry Prawa i Zarządzania Regionalnego Wydziału 
Zarządzania  i Inżynierii Produkcji. Dość wymienić ta-
kie tytuły jak Wokół idei państwa prawa (1/72) i (2/73) 
z 1998 r., Drugi jeździec Apokalipsy (4/100) 2001, czy Mito-
logia wolności (6/93) 2001 oraz wiele innych. WU relacjo-
nowały liczne konferencje naukowe z różnych dziedzin 
wiedzy, jak spotkania naukowe poświęcone własności 
intelektualnej organizowane na Politechnice Opolskiej. 
Zamieszczane tu były artykuły z obszaru nauk technicz-
nych, a  konkretnie dyscyplin naukowych uprawianych 
przez własną kadrę naukową, ilustrujące zarówno osią-
gnięcia poszczególnych pracowników i studentów, jak 
i sukcesy zespołowe.

USYTUOWANIE STRUKTURALNE
Pierwsze numery Wiadomości Uczelnianych były nie 

tylko skromne pod względem technicznym, ale też ich 
przygotowanie bardziej opierało się na pasji kilku osób 
niż sformalizowanej redakcji, osadzonej w strukturze 
organizacyjnej Uczelni. Od 1 października 1992 r. redak-
tor naczelna została pracownikiem Biura Rektora, by 
z początkiem roku akademickiego 1994/1995 przejść na 
nowo utworzone samodzielne stanowisko ds. informa-
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cji i promocji. Tu dobrym wzorem była Gazeta Uniwer-
sytecka z Gdańska, gdzie komórka zajmująca się wyda-
waniem periodyku wzięła również na siebie kontakty 
z mediami oraz promocję Uczelni.

Od 1998 redakcja WU przeszła do Działu Wydawnictw, 
potem Działu Wydawnictw i Promocji, a od roku 2006 
do  Działu Promocji i Kultury. To strukturalne usytu-
owanie okazało się najtrwalsze i najefektywniejsze. 
Od 2013 r., po oddelegowaniu redaktor naczelnej do in-
nych zadań, Wiadomości Uczelniane przygotowywał ten 
sam zespół pracowników, pomimo zasadniczej zmiany 
jaką było przejście do sieci.

KULTURA
Godne miejsce na stronach WU zajmowała zawsze 

kultura, integralny składnik akademickiego życia. Już 
w pierwszym wydaniu gazety znalazła się lakoniczna 
wzmianka o wystawie sztuki komputerowej prezento-
wanej w obiekcie szkoły! Trudno wymienić wszystkie  
wydarzenia kulturalne dziejące się na terenie Uczelni, 
w mieście i w środowisku akademickim, o których infor-
mowała gazeta. Wkrótce WU same zaczęły pełnić rolę 
kulturotwórczą i tu warto zwrócić uwagę na kilka  istot-
nych elementów. W Wiadomościach Uczelnianych przez 
wiele lat obecne były grafiki nieocenionej Elżbiety Cie-
chocińskiej z uczelnianej Oficyny Wydawniczej. Żadne 
słowne pochwały i tak nie oddadzą jej twórczego wkła-
du w poziom gazety, nie wspominając o tym, co swoją 
obecnością i stylem bycia wniosła w charakter współ-
pracy zespołu redakcyjnego. Wystarczy przekartkować  
dowolny rocznik, szczególnie te z pierwszej dekady, 
by w każdym numerze znaleźć charakterystyczne i za-
gadkowe często rysunki. Od marca 1997 r. (7/60) druga 
strona gazety przeznaczona została na cykl pt. Zakątki 
Opola, które wypełniały rysunki arch. Moniki Ewy Adam-Od lewej: Krzysztof Sławiński, Urszula Huncza, Alfred Plotnik, Elżbieta 

Ciechocińska, Andrzej Michniewicz, Sławoj Dubiel, Małgorzata Kalinow-
ska, Waldemar Szweda, Krystyna Duda, Krzysztof Gajda 

Z prawej: Grzegorz Pasek, Tomasz Ciecierski
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skiej, obecnie profesor na Wydziale Budownictwa i Ar-
chitektury. W kolejnych latach zastąpiła ją koleżanka z 
wydziału, arch. Bożena Banek, a cykl poszerzony został 
o Zakątki Opolszczyzny. W międzyczasie krótko współ-
pracował z Wiadomościami Piotr Opałka, który „opro-
wadzał” Czytelników po Nysie, nie tylko rysując obiekty 
architektoniczne warte obejrzenia, lecz także opatrując 
je ciekawą charakterystyką.  

Od czerwca 2003 na drugiej stronie w tym samym 
cyklu pojawiły się także fotografie Sławoja Dubiela. 
Od października 2007 roku (nr 3/166) uruchomiona zo-
stała w tym miejscu Galeria 2 strona, którą otwarła 
grafika Elżbiety Ciechocińskiej. Galeria stała się propo-
zycją dla wszystkich pracowników i studentów, którzy 
chętnie korzystali z możliwości zaprezentowania swojej 
twórczości. Galeria 2 strona funkcjonowała w gazecie 
do  końca wydań papierowych, tj. do 2013 r., a później 
żyła w jej wersji internetowej. 

Nie trzeba chyba dodawać, że łamy WU zawsze chęt-
nie informowały o aktywności uczelnianej orkiestry, 
która pod batutą Przemysława Ślusarczyka z powodze-
niem działa już 15 lat, czy Akademickiego Chóru Poli-
techniki Opolskiej prowadzonego przez powszechnie 
lubianą i cenioną Ludmiłę Wocial-Zawadzką. Na  Poli-
technice koncertowali także filharmonicy opolscy, grał 
znany jazzman Krzysztof Puma Piasecki i Katarzyna 
Piasecka oraz wielu innych wspaniałych artystów. Trud-
no nie wspomnieć o cieszących się zasłużoną sławą 
Balach Politechniki Opolskiej organizowanych przez 
kilka lat z rzędu w niezwykłych scenografiach (zasługa 
Jolanty Hęciak-Morzyk, uczelnianej plastyczki) w prze-
strzeni ciekawego architektonicznie Łącznika.
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Wiadomości Uczelniane przez lata dbały o dobre rela-
cje z instytucjami kultury, co znalazło wyraz w obszer-
nym informatorze kulturalnym zamieszczanym w  ga-
zecie, uwzględniającym także działalność opolskich 
duszpasterstw akademickich. Nie tylko informacja cze-
kała na studentów na łamach gazety, z powodzeniem 

przez pewien czas realizowana była akcja 1000 bile-
tów na kulturę. 

Na zakończenie tej części warto przypomnieć wyda-
rzenie, o którym dziś mało kto wie. W 2010 r. kiedy miej-
ski amfiteatr poddany został kompletnej modernizacji  
i los opolskiego festiwalu piosenki wisiał na włosku,  
wyobraźnia i rozmach w działaniu ówczesnego rekto-
ra  prof. J. Skubisa sprawiły, że 47. KFPP w Opolu odbył 
się w II kampusie przy ul. Prószkowskiej. Rzecz pozor-
nie niemożliwa, a jednak! Zresztą odsyłamy do wydania 
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specjalnego WU (nr 2/206), gdzie to niezwykłe wydarze-
nie kulturalne zostało udokumentowane krok po kroku.     

Wiadomości Uczelniane bardzo szybko wyszły poza 
rolę informacyjną stając się także dokumentalistą  buj-
nie rozwijającego się akademickiego życia. Kto dziś 
pamięta, że na Politechnice Opolskiej miały miejsce  
międzynarodowe wystawy filatelistyczne czy stanowi-
ska  pocztowe z okolicznościowymi stemplami i kartka-
mi pocztowymi (zasługa Andrzeja Słodzińskiego). Łza 
się oku kręci, gdy czytamy, że dla uczestników VI etapu 
wyścigu kolarskiego 53 edycji Tour de Pologne, który 
kończył się przed „Lipskiem” (13 września 1996 r.) zain-
stalowano na kilka dni w holu budynku głównego przy 
ul. Mikołajczyka 5 międzynarodowe aparaty telefonicz-
ne. Kolarze oraz towarzyszące im ekipy mogły skorzy-
stać z zaplecza socjalnego i akademików, czym zajęli 
się dyrektor administracyjny Wiesław Henzler oraz kie-
rownicy działów - Zdzisław Kmieć i Feliks Wanat.

Kto wie, co oznaczało zaproszenie na Cyklady i gdzie 
na terenie Uczelni znajdują się dzieła z marmuru car-
raryjskiego czy sławniowickiego? Przykłady można  
mnożyć. Warto podkreślić, że WU zachowywały od za-
pomnienia duże i mniejsze wydarzenia, nie stroniąc od  
sukcesów sportowych studentów i pracowników.

WYDANIA SPECJALNE
Jak wspomnieliśmy, podczas trzydziestu lat „życia” 

uczelnianej gazety do rąk Czytelników trafiło 239 wydań 
papierowych, które ustawione na półce zajmują sporo 

miejsca. Na te 239 numerów 51 to wydania specjalne. 
Warto omówić kilka z nich. Pierwsze wydanie spe-
cjalne (nr 53 z września 1996 r.) związane było z prze-
kształceniem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu 
w Politechnikę Opolską, co nastąpiło 1 września 1996 r. 
Prezentowane (…) materiały w sposób lakoniczny infor-
mują o następujących po sobie etapach, których uko-
ronowaniem była zmiana statusu Uczelni - czytamy we 
wstępie. Piękne graficznie wydanie (znów ręka E. Cie-
chocińskiej) wydrukowane w kolorze sepii zamieściło  
wywiady opatrzone wiele mówiącymi tytułami.  Rektor, 
prof. Piotr Wach stwierdził – Osiągnęliśmy więcej niż 
się spodziewałem, prorektor ds. nauki, prof. Jerzy Sku-
bis deklarował: Odchodzę w poczuciu spełnienia, a jak 
zwykle skromny i pragmatyczny dr Zygmunt Kasperski, 
prorektor ds. studenckich zauważył, że Okoliczności 
w jakich przyszło nam działać sprzyjały nam. Nic dodać 
nic ująć. Na ostatniej stronie widniał stylizowany herb 
Opola, w otoku napis: POLYTECHNICA OPOLIEN-
SIS, a  pod spodem: DATUM OPOLIAE DIE I MENSIS 
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SEPTEMBRIS A.D. MCMXCVI. W rozpoczynającej się 
kadencji 1996-1999 ster rządów w Politechnice objęli, 
prof.  Józef. S.  Suchy, prof. Wojciech Skowroński oraz 
prof. Bolesław Dobrowolski.

Inne wydania specjalne – to wrześniowe Vademeca 
studenta Politechniki Opolskiej adresowane do młodzie-
ży rozpoczynającej studia (np. nr 2/190 na rok akademicki 
2009/2010), czy wydania dokumentujące Opolskie Festi-
wale Nauki. Przez kilka  kolejnych lat (od 2006 r.) przygo-
towywane były wystawy promujące  ważne wydarzenia z 
życia Uczelni i wydziałów, osiągnięcia naukowe i sporto-
we oraz kolejne jubileusze. Wystawy eksponowane były 
w uczelnianych budynkach, w  gmachach użyteczności 
publicznej czy w przestrzeni miejskiej. Specjalne wyda-
nia WU nie unikały spraw o zasięgu ogólnopolskim, cze-
go dowodem ten poświęcony prezydentowi RP (nr 9/197 
kwiecień 2010), który zginął w katastrofie smoleńskiej, 
a kilka lat wcześniej został kawalerem Medalu Politechni-
ki Opolskiej i odwiedził Uczelnię z okazji jej 40-lecia. Spo-
rym zainteresowaniem cieszyło się wydanie specjalne 
prezentujące niezwykłą wystawę obecną w przestrzeni 
miejskiej pt. Vivat Academia, vivant professores! (2/219 
z października 2011) przygotowaną na 45-lecie uczelni. 
Równie spektakularnym wydarzeniem okazało się od-
słonięcie w II kampusie pomnika św. Jana Kantego (au-
tor Ryszard Gluza, profesor z wrocławskiej ASP), patrona 
45-lecia Uczelni i towarzyszącej temu sesji naukowej, 

co wiernie zrelacjonowały WU (nr 3/220 listopad 2011). 
Najwięcej wydań WU, bo aż 16 ukazało się w jubileuszo-
wym roku akademickim 2011/2012, z tego 9 miało status 
wydania specjalnego. Rok akademicki rozpoczęło Va-
demecum studenta Politechniki Opolskiej, kolejne to Vi-
vat Academia, vivant professores!, w listopadzie: Święty 
jest wśród nas. Odsłonięcie pomnika patrona jubileuszu 
Uczelni, w grudniu wydanie poświęcone zostało Muzeum 
Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich, w  maju 
– tradycyjnie: święto Politechniki Opolskiej, w  tym sa-
mym miesiącu ukazało się wydanie będące prezenta-
cją II kampusu Politechniki Opolskiej. Ponadto redakcja 
przygotowała podsumowanie dwóch kadencji prof. Je-
rzego Skubisa za sterami władzy, organizowany po raz 
10. Opolski Festiwal Nauki oraz podsumowanie lat współ-
pracy redakcji gazet akademickich z okazji 20. spotka-
nia. O tym nieco szerzej w kolejnym podrozdziale.

Nie sposób opisać zawartości wszystkich wydań spe-
cjalnych Wiadomości Uczelnianych. Po prostu trzeba je  
przeczytać, a przynajmniej przejrzeć polecane numery.

KONFERENCJE REDAKTORÓW 
GAZET AKADEMICKICH
Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej po-

wstały na fali korzystnych przemian w szkolnictwie 
wyższym jakie zainicjowała nowa ustawa o szkolnictwie 
wyższym. Początek lat dziewięćdziesiątych to również 
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żywiołowy rozwój prasy akademickiej. W niektórych 
ośrodkach odradzały się dawne tytuły, w innych po-
wstały nowe. Nasze Wiadomości Uczelniane znalazły 
się w czołówce zaliczając się do grupy najstarszych, tzn. 
powstałych na początku lat 90. Chciałam podkreślić, że 
gazety akademickie nie były czasopismami naukowy-
mi lecz biuletynami informacyjnymi, które w założeniu 
miały właśnie informować środowisko, integrować, 
a także popularyzować naukę i promować macierzystą 
uczelnię – było, nie było - wydawcę. Przed nowo powo-
łanymi redakcjami stanęło wiele problemów wymaga-
jących jednolitych rozwiązań. Toteż wkrótce zrodziła 
się idea zorganizowania ogólnopolskiej konferencji  
służącej wymianie doświadczeń i wypracowaniu syste-
mowych rozwiązań. Inicjatorem pierwszego spotkania 
był dr Tadeusz Zaleski z Uniwer-
sytetu Gdańskiego, redaktor na-
czelny wspomnianej wcześniej 
Gazety Uniwersyteckiej (pierwszy 
numer ukazał się także w maju 
1991), który swoją cenną inicja-
tywą zaskarbił sobie przydomek 
„ojca założyciela”. We wrześniu 
1993 zorganizował pierwszą 
konferencję, a z zaproszenia do 
Gdańska skorzystało wtedy 13 re-
dakcji. Redaktorzy gazet akade-
mickich, poza udziałem w owoc-
nych obradami,  mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowej 
uroczystości - oto prezydenci - Republiki Federalnej 
Niemiec Richard von Weizsäcker oraz Republiki Fran-
cuskiej François Mitterrand - odebrali godność dokto-
ratów honorowych Uniwersytetu Gdańskiego. Niestety, 
w tym spotkaniu gazeta z opolskiej Uczelni technicznej 
jeszcze nie była reprezentowana, lecz od kolejnej kon-
ferencji zorganizowanej za rok w Toruniu, WU uczestni-
czą we wszystkich. Spotkania redaktorów okazały się 
„strzałem w dziesiątkę”, każdy chciał dowiedzieć się 
jak inne redakcje przygotowują numer, jak pozyskują 
teksty, szczególnie te od studentów, czy płacą hono-
raria, jak rozwiązują problem dystrybucji, czy gazeta 
„się sprzedaje” itp. Wkrótce redakcje zaczęły zabie-
gać o możliwość zorganizowania kolejnego spotkania, 

doceniając opiniotwórczą rolę periodyków i potencjał 
promocyjny spotkań. Po Gdańsku i Toruniu redaktorzy 
spotykali się we Wrocławiu, potem w Lublinie (gdzie 
obecna była także przedstawicielka Eko-Radka, gaze-
ty studenckiej  z naszej Uczelni). W 1997 roku redakcje 
z całego kraju zjechały na kilkudniową konferencję do 
Opola, której jedynym gospodarzem były Wiadomości 
Uczelniane Politechniki Opolskiej. Po raz drugi Wia-
domości gościły  redakcje w roku 2011, kiedy periodyk 
obchodził swoje dwudziestolecie, a Politechnika Opol-
ska świętowała 45  lat działalności. Warto podkreślić, 
że tylko kilku ośrodkom akademickim (Gdańsk, Poznań, 
Kraków, Lublin) udało się zostać dwa razy gospodarzem 
konferencji. I tym razem z obowiązków gospodarza WU 
wywiązały się samodzielnie i dobrze. Z kolei na dwu-

dziestolecie spotkań redakcyj-
nych wydany został specjalny 
numer przygotowany przez dwie 
redakcje: Wiadomości Uczelnia-
ne Politechniki Opolskiej oraz Ga-
zetę Uniwersytecką Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Teksty 
do niego napisali redaktorzy „by-
walcy” i tak powstał swoisty prze-
gląd wydarzeń w  dwudziestole-
ciu spotkań, a zarazem summa  
refleksji o roli prasy akademickiej 
w środowisku, w tym jakże waż-

nym okresie. (Tak na marginesie – mało które gremium 
akademickie ma swój utwór, w 1999 r. powstała Pieśń 
redaktorów, do której słowa napisała Anna Pietrzyk 
z  Politechniki Częstochowskiej, a muzykę Maciej Ru-
dlicki z WSP w Częstochowie).

Warto wspomnieć, że po kilku latach nieformalnym  
liderem wśród redakcji stało się Forum Akademickie 
z  Lublina, gazeta niezwiązana z żadną uczelnią, dofi-
nansowywana częściowo - choć z różnym powodze-
niem - ze środków ministerialnych. Taka rola wynikała  
po części z niezależności gazety, a także z osobowości  
redaktora naczelnego, nieżyjącego już Andrzeja Świcia.

Do roku 2013 redaktor naczelna WU uczestniczy-
ła we wszystkich konferencjach gazet akademickich. 
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W kolejnych latach, gdy gazeta przeniosła się do sieci, 
kontakty z redakcjami nabrały  z oczywistych powodów  
charakteru relacji osobistych.

W 2017 r. Forum Akademickie, główny organizator  
XXV Konferencji Czasopism Akademickich odbywa-
jącej się w Lublinie pod znamiennym tytułem Między 
drukiem a siecią zaprosiło na obrady wszystkich byłych 
redaktorów naczelnych. Udział w spotkaniu z perspek-
tywy osoby niezwiązanej już formalnie ani z gazetą, ani 
z Uczelnią był dla mnie ciekawym doświadczeniem. 
Radość budzi fakt, że gazety wciąż działają i są w śro-
dowisku ważne, bo mają swoją rolę do odegrania, nie-
zależnie od  tego w jakiej postaci docierają do Czytel-
ników. A problemy? Wciąż są wyzwaniem dla kolejnych 
redaktorów. Zacytuję tu słowa red. Piotra Kieracińskie-
go z FA wypowiedziane przed laty: (…) W naszym środo-
wisku –  czasopism akademickich – niskobudżetowych, 
o małym zatrudnieniu – na razie kończymy na publikacji 
gazety w internecie w formie zwykłego PDF-a. Sporo za-
tem pracy – i, mam nadzieję, możliwości – przed nami. 
(WU nr 16/233 z 2012 r.)

Na marginesie należy wspomnieć, że od 2004 roku 
redaktorzy spotykają się raz w roku na tzw. zjazdach 
nieformalnych (pierwszy miał miejsce w Kazimierzu 
nad Wisłą). U źródeł pomysłu legły przyjacielskie więzi 

łączące redaktorską brać. Udział w nich w żaden spo-
sób nie wynika z obowiązków zawodowych, a koszty 
i  czas ponoszą uczestnicy, choć sprawy akademickie 
zajmują wciąż sporo miejsca w toczonych dyskusjach 
(a może w sercach?). W roku 2020 redaktorzy spotkali 
się w Gnieźnie, a miejsce (i temat – a jakże!) tegoroczne-
go wypadu jest uzgadniane – może znów Podlasie, albo 
morze? Ale to już całkiem inna historia.

JUBILEUSZE Wiadomości Uczelnianych
Po raz pierwszy redakcja WU obchodziła jubileusz 

informując, że oto trafia do Czytelników 50. wydanie 
gazety (nr 50, kwiecień 1996). Okładkę zdobił kolaż wi-
niet, a wewnątrz numeru zamiast wywiadu przeczytać 
można było artykuł redaktor naczelnej pt. Jak to się za-
częło…. . Setne wydanie periodyku (nr 4/100, grudzień 
2001) wyróżniała i otwierała biało-złota okładka, a za-
mykało  zdjęcie byłych i aktualnych współpracowników 
Wiadomości Uczelnianych. Wewnątrz numeru w arty-
kule pt. Wiadomości Uczelniane po raz setny o gazecie 
pisali  prof. Jerzy Skubis oraz redaktor naczelna.  

W maju 2006 r. (nr 11/147) Wiadomości świętowały 
15  lat. Z tej okazji nie zabrakło oczywiście okoliczno-
ściowego tekstu oraz zdjęcia zespołu redakcyjnego.  
Dwudziestolecie Wiadomości Uczelnianych przypadło 
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w  roku akademickim 2010/2011. W maju 2011 r. z dru-
karni wyszedł numer specjalny dedykowany dwóm 
okazjom, corocznemu świętu Uczelni i wszystkim 
związanym z tym dniem obchodom oraz rocznicy WU. 
Znakiem graficznym dwudziestolecia Wiadomości sta-
ła  się muszka z gazety (pomysł i wykonanie p. Lucyny 
Sterniuk-Gronek) zamieszczana przy winietach kolej-
nych wydań, aż do sierpnia 2012 r., kiedy to zakończyły 
się oficjalne obchody jubileuszu 45-lecia Uczelni.  

Wracając do wątku jubileuszowego, wydanie 16 (233)  
z 2012 r. Wiadomości Uczelnianych przygotowane zosta-
ło we współpracy z Gazetą Uniwersytecką, pismem Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach z podwójnej okazji 
– Dwudziestu lat Wiadomości Uczelnianych Politechniki 
Opolskiej, ale przede wszystkim z powodu dwudzieste-
go spotkania redakcji gazet akademickich działających 
w polskich uczelniach.

Niniejsza publikacja wpisuje się także w program 
obchodów 55-lecia Politechniki Opolskiej. Jej niezwy-
czajny charakter tworzy fakt, że ukazuje się jak dawniej, 
w wersji papierowej lecz integralnym składnikiem ga-
zety jest zdigitalizowany zbiór wszystkich wydań, jakie 
ukazały się od maja 1991 roku. Teksty, które znalazły się 

w niniejszym wydaniu mają przypomnieć wiele faktów 
związanych z życiem i rozwojem opolskiej uczelni tech-
nicznej. Mają także zainteresować Czytelnika, zwłasz-
cza młodego, który nie zdobyłby się zapewne na werto-
wanie w bibliotece opasłych nieraz roczników.

Przygotowaliśmy dla Czytelników przegląd najważ-
niejszych wydarzeń z poszczególnych lat, który  dostęp-
ny jest na stronie Politechniki Opolskiej:

www.wu.po.opole.pl/archiwum-wu
Liczymy na to, że przedstawienie roli WU w zapropo-

nowanych aspektach przyczyni się do wyrobienia sobie 
zdania o całości. Zarówno rozwoju Uczelni przez te lata 
jak i wyzwań, którym usiłowała sprostać gazeta. Liczy-
my, że bilans okaże się  dodatni.

Tym sposobem powstał swoisty kalejdoskop uzu-
pełniony, a właściwie poszerzony o zdigitalizowane  
wszystkie wydania gazety.   

Autorzy „kalejdoskopu” podpowiadają o czym warto 
przeczytać i gdzie to odnaleźć  wśród kilkuset wydań.

Krystyna Duda
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Papier kontra krzem
Mogły współistnieć i się uzupełniać, jednak w minionej dekadzie, drukowane gazety gremialnie 

przeniosły się do sieci, gdzie zastąpiły serwisy informacyjne. Ten los nie ominął i Wiadomości 
Uczelnianych, które w 2013 roku zmieniły nie tylko nośnik.  

Powitalny wpis w elektronicznych WU zatytułowali-
śmy W nowej odsłonie dla wielu odsłon, bo odtąd gazetą 
zaczęły rządzić nowe, wirtualne prawidła. Czytelnicy 
pozostali Czytelnikami – to najważniejsze, ale artykuły 
stały się „newsami”, przewrócenie kartki zastąpiła od-
słona, a WU ze swojej zwartej formy, która miała konkret-
ną objętość, konkretny nakład i konkretny czas ukazy-
wania się – zmieniły formułę na otwarty, redagowany na 
bieżąco serwis, który pęczniał z każdą, nową informacją.

Portal został zbudowany na podobieństwo wydania 
papierowego – zachował podstawowe działy funkcjo-
nujące teraz jako zakładki: Nauka, Studenci, Wywiad 
itp., ale też nowość: Ważne, co pozwoliło wyróżnić i za-
trzymać na dłużej niektóre treści. Największą różnicą, 
jaka przyszła wraz z nową formułą WU stała się bowiem 
dynamika. Kolejne informacje szybko zastępowały te 
wcześniejsze, a zdjęcia z ostatnich wydarzeń zmieniały 
się jak w kalejdoskopie.

Choć zabrakło czynnika, od którego wzięła nazwę 
-  do internetu przeprowadziła się też m.in. galeria 
Na  marginesie, prezentująca mniej oczywiste zdjęcia 
z życia uczelni. Tyle podobieństw.

Jeśli zaś chodzi o różnice, zacznijmy od plusów. Nie-
wątpliwą przewagą portalu nad papierowym czasopi-
smem stała się jego interaktywność: artykuły można 
było wzbogacić odnośnikami do powiązanych informa-
cji, od których dzielił nas tylko jeden klik (dotąd trzeba 
było poszukać odniesień w innych numerach gazety, 
czy w cytowanych książkach). Można je było uzupełnić 
filmem, okrasić dowolną liczbą zdjęć, dołączyć w pli-
kach dodatkowe materiały.

Kolejnym atutem portalu jest jego aktualność. Z mie-
sięcznika, WU stały się nawet nie dziennikiem, ale wręcz 
„godzinnikiem” (... ale, broń Boże, nie gadzinówką!) - tak 
duże bywało tempo umieszczania najświeższych infor-
macji. Aby mu sprostać, cały (aż dwuosobowy) zespół 
musiał działać wielozadaniowo. Redaktor zabierał ze 
sobą aparat, a fotograf dyktafon. Wspólnie edytowali 
też informacje, bo portal WU to gazeta, która domaga-
ła się nieustannej uwagi – wciąż trzeba coś było dopi-
sywać, wymieniać zdjęcia, albo ogłaszać niecierpiące 
zwłoki apele.

Studenci

Łukasz Dymek
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Rzecz jasna w sukurs szli im liczni współpracownicy 
ze wszystkich jednostek uczelni, którzy przysyłali swoje 
artykuły.

Trzecią kwestią jest natychmia-
stowa informacja zwrotna o po-
pularności danych „newsów”. Re-
dagując wersję papierową można 
było jedynie przypuszczać, co 
spodoba się Czytelnikom, a pew-
ność uzyskiwało się przy ewen-
tualnym odebraniu miłego (lub 
nie) telefonu. Elektronicznym WU 
towarzyszy licznik odsłon danego 
artykułu i wiemy od razu, co zain-
teresowało odbiorców, a do czego nawet nie zajrzeli… 
Wiedza ta nie zawsze pokrywa się z wyobrażeniami au-
torów, ale – wiele artykułów, choć początkowo pomi-
niętych, przez lata zyskuje sporą popularność, okazując 
się treściami ponadczasowymi (jak artykuł o Wilhelmie 
Rentgenie, do którego regularnie sięgają zainteresowa-
ni, choć w dniu publikacji „zaliczył klapę”).

I tu dochodzimy do kolejnego aspektu: ciągłego do-
stępu do wszystkich treści naraz. Wielu z nas (a przy-
najmniej ci, którzy czytują jeszcze gazety) dobrze zna 
uczucie frustracji, gdy bezowocnie kartkuje się wszyst-
kie egzemplarze czasopism w poszukiwaniu artykułu, 
który chcieliśmy sobie przypomnieć (na końcu okazuje 

się zazwyczaj, że gazeta trafiła już 
do kosza, albo że artykuł leżał na sa-
mym wierzchu). W e-wydaniu z ła-
twością dotrzemy do interesujących 
nas treści, dzięki narzędziom wy-
szukiwania. Przejrzymy też wszyst-
kie galerie zdjęć –  dzięki opisom 
i datom mamy szansę dotrzeć do 
każdej informacji i każdego obrazka.

Artykuł z serwisu elektronicznego 
łatwiej też wypromować. Można za-
chęcić do jego czytania przez media 
społecznościowe, umieścić dodat-
kowy baner, podesłać komuś link. 
Zasięg portalu jest praktycznie nie-

ograniczony, a statystyki mówią o Czytelnikach z drugiej 
półkuli i o milionach odsłon. Oczywiście część z nich to 

zapewne robota sieciowych robo-
tów, ale z drugiej strony, co i rusz 
donosimy o jakimś łaziku, albo 
superkomputerze, więc może za-
glądały tam z ciekawości?

Zwolennicy internetowych wy-
dań na pewno dopisaliby tu jeszcze 
długą listę plusów  (jak choćby moż-
liwość powiększenia czcionki, gdy 
zapomniało się okularów, a  dłu-
gość ręki okazuje się już za krótka 
przy oddalaniu od oczu gazety).  

Trzeba jednak oddać sprawiedliwość papierowi. Nie 
tylko z sentymentu, ale i z powodu jego realnych przewag.

Więc oto: czasopismo jest elegantsze, można je 
wręczyć jako upominek, czytać niezależnie od dostę-
pu do internetu czy zasilania. Można wyciąć zeń ważny 
artykuł czy zdjęcie i zatrzymać jako pamiątkę. Owszem 
– można też wydrukować stronę z portalu, ale to prze-
cież nie to samo. Jako miesięcznik WU mogły skupić 
się na najważniejszych wydarzeniach, nie rozdrabniały 
się na ogłoszenia o godzinach rektorskich.  

Czasopismo papierowe wybiera się, podobnie jak 
książkę, aby je poczytać. Dłuższe formy są tam więc 
naturalne. Do sieci sięgamy natomiast raczej po kon-
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kret. Felieton w refleksyjnym tonie okazuje się więc mało 
„internetowy”, a szkoda. Artykuły w druku są też na ogół 
bardziej „dopieszczone”. Nie ciąży nad nimi tak duża pre-
sja czasu jak w sieci, gdy o wydarzeniu wypada donieść 
niemal „na żywo”, a deadline wypada trzy razy dziennie.

Znaczenie traci także szata graficzna. To, co różni-
ło między sobą gazety – w portalach upodobniło je do 
siebie. Większość internetowych publikatorów korzy-
sta z gotowych mechanizmów umieszczania informa-
cji – przez to portale wyglądają tak samo. Finezyjne, 
ręcznie sporządzane rysunki, które – jako komentarz, 
lub dopełnienie szpalty - zdobiły, to tu, to tam, wydania 
WU drukiem – w internecie nie mają racji bytu. Twórcy 
programów do publikacji nie przewidzieli dla nich kodu.

Wydanie papierowe miało też charakter zgrabnego 
podsumowania miesięcznej pracy całej uczelni. Naj-
ważniejsze wydarzenie podkreślone było zdjęciem na 
okładce. To, co najbarwniejsze – otrzymywało miejsce 
na kolorowej wkładce. Trzymając w ręku egzemplarz 
WU można było poczuć satysfakcję z tego, co działo 
się w ostatnich tygodniach, uzyskać o nich pewne wy-
obrażenie. W portalu natomiast zawsze widzimy tylko 
mały, najnowszy wycinek akademickiej rzeczywisto-
ści. Możemy przeszukiwać portal pod dowolnym ką-
tem (wyświetlając również wszystkie artykuły z danego 
miesiąca) ale nie zorientujemy się, co było „okładko-
wym tematem”. Wszystkie informacje są równorzędne, 
a często te mniej istotne (jak wspominane już godziny 
rektorskie) osiągają rekordy wyświetleń, sugerując, 
że to news miesiąca…

Jak wskazaliśmy na początku - WU podzielone są 
na  tematyczne zakładki. Z doświadczenia wiemy jed-
nak, że przeładowani informacjami Czytelnicy, rzadko 
penetrują zakamarki portalu, korzystając raczej wy-
łącznie z aktualności wyświetlanych na stronie głównej. 
To  łatwiejsze, niż samodzielne surfowanie po e-WU. 
Niemniej ci, którzy się na to decydują, zawsze są mile 
zaskoczeni bogactwem treści i mediów. Jeśli piszą  
pracę licencjacką o kołach naukowych, robią sprawoz-
danie z działalności wydziału, albo śledzą losy jakiegoś 
projektu – mogą być pewni, że znajdą potrzebny mate-
riał w jednym z czterech tysięcy „newsów”.

Obie formy Wiadomości Uczelnianych można jeszcze 
długo porównywać, jednak lepiej przyjąć, że ich plusy 
i minusy to kwestia perspektywy. Tytułowy versus to 
zresztą tak z przymrużeniem oka, Wiadomości wcale 
ze sobą nie konkurują i byłoby idealnie, gdyby uzupeł-
niały się, jak wiele istniejących tytułów. Ambitna wersja 
papierowa i pojemniejszy oraz żywszy portal.

Niżej podpisana miała wielką przyjemność współ-
tworzyć tę pierwszą (od 2007 r.) i (do 2021 r.) kierować 
redakcją tego drugiego. Stąd wie najlepiej, że Wiado-
mości Uczelniane to po prostu wspaniałe i pożyteczne 
medium, niezależnie od wszystkiego.

Choć niewątpliwie świat będzie się coraz głębiej 
przenosił do przestrzeni wirtualnej, prasa papierowa 
nigdy nie straci swoich zwolenników. A w liczbie tej - już 
na pewno nie chochlika drukarskiego! Każdy błąd, który 
wywołuje on w tradycyjnym czasopiśmie - pozostaje na 
papierze na zawsze, a gdy nasmaruje coś w sieci – zaraz 
go poprawiają!

  Lucyna Sterniuk-Gronek

Wielu z nas dobrze zna 
uczucie flustracji, gdy bezowocnie

kartkuje się wszystkie egzemplarze 
czasopism w poszukiwaniu artykułu, 
który chcieliśmy sobie przypomnieć 

(na końcu okazuje się zazwyczaj, 
że gazeta trafiła już do kosza, 

albo że artykuł leżał 
na samym wierzchu). 

W e-wydaniu z łatwością dotrzemy 
do interesujących nas treści, 

dzięki narzędziom wyszukiwania.
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Kalejdoskop Wiadomości
- przewodnik po rocznikach czasopisma od 1991 do 2013 roku

dów – o czym możemy przeczytać w WU - prezentowa-
no wystawę pt. Sztuka komputerowa, której autorem był 
prof. Wolfgang Bäumer z partnerskiej Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt.

Nr 2 czerwiec 1991
W numerze drugim polecamy uwadze Czytelników 

dane przygotowane przez Dział Nauki ilustrujące po-
dział środków finansowych Uczelni przeznaczonych na 
działalność statutową i badania własne. Trwały obcho-
dy jubileuszowe Uczelni. Studenci bawili się na impre-
zach w ramach Wiosny Kulturalnej Piastonalia 91 przy-
gotowanej przez samorządy studenckie obu opolskich  
uczelni - WSI oraz WSP.

1991/1992
Nr 1 maj 1991
W maju 1991 r. wyszedł pierwszy numer Wiadomo-

ści Uczelnianych, biuletynu informacyjnego mającego 
ambicje bycia „rzetelną wykładnią istotnych dla środo-
wiska zmian” o czym informuje tekst od redakcji. Rek-
torem był wówczas prof. Piotr Wach, prorektorem ds. 
nauki prof. Jerzy Skubis, będący jednocześnie  inicja-
torem powołania gazety. Prorektorem ds. studenckich 
był dr Zygmunt Kasperski. Redaktor naczelną WU zo-
stała Krystyna Duda, a gazeta drukowana była w uczel-
nianym wydawnictwie, gdzie usytuowana była też re-
dakcja. Uczelnia, wówczas Wyższa Szkoła Inżynierska 
w Opolu, świętowała swoje 25-lecie i w ramach obcho-
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Nr 3 wrzesień  1991
We wrześniowym wydaniu gazety odsyłamy do wy-

wiadu z dr Zygmuntem Kasperskim, prorektorem ds. 
studenckich, w którym ocenił on rekrutację na studia. 
Właśnie skończyły się egzaminy wstępne (sic!) i  ogó-
łem pierwszy rok nauki rozpocznie w październiku 526 
osób na studiach dziennych oraz 56 na zaocznych. Dla 
studentów przygotowano mały informator. I ciekawost-
ka - budynek Zapole (przy ul. Oleskiej) został udostęp-
niony na działalność Liceum Społecznego, które miało  
korzystać z uczelnianego zaplecza laboratoryjnego. 
Dyrektor administracyjny Bogdan Buziński podsumo-
wał dla gazety działalność Towarzystwa Przyjaciół WSI 
w Opolu.  

Nr 4 październik 1991
Numer otwarł wywiad z prof. Antonim Plamitzerem, 

pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego, absol-
wentem Politechniki Lwowskiej i współtwórcą opol-
skiej uczelni technicznej. W świecie naukowym profe-

sor znany był przede wszystkim jako autor wyjątkowego 
podręcznika z zakresu maszyn elektrycznych. Uczel-
nia oraz opolskie środowisko akademickie pożegnało 
doc.  dra Rościsława Oniszczyka, pierwszego rektora 
WSI w Opolu, a wcześniej, od 1959 r. - Punktu Konsulta-
cyjnego Politechniki Śląskiej.

Nr 5 listopad 1991
Uwagę Czytelników winna zwrócić informacja o  wi-

zycie na Uczelni wiceministra Edukacji Narodowej 
prof.  Romana Dudy oraz dyrektora departamentu 

Dowiadujemy się, 
że koszt rozmów telefonicznych 

w Uczelni i akademikach wyniósł 
w poprzednim roku 

ponad pół miliarda zł, 
dlatego władze planują 

blokadę połączeń z miastem (!).
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dra  Józefa Lepiecha. To spektakularne wydarzenie, 
w którym uczestniczyli rektorzy, dziekani i przedstawi-
ciele studentów związane było z przekształceniami, ja-
kich doświadczało szkolnictwo wyższe w kraju. Dla WSI 
w Opolu oznaczało to zmiany: Instytut Inżynierii Lądo-
wej przekształcił się w Wydział Budownictwa, Instytut 
Elektrotechniki w Wydział Elektrotechniki i Automaty-
ki, a Instytut Budowy Maszyn - w Wydział Mechaniczny. 
Minister zapowiedział także przedstawienie kryteriów, 
które Uczelnia musiałaby spełnić, aby uzyskać status 
politechniki. Numer zamykają Notatki Przewodniczące-
go Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Andrzeja 
Białasa.

Nr 6 grudzień 1991
Zbliżały się Święta  Bożego Narodzenia i z tej okazji  

na adres Rektora nadeszły liczne życzenia wymienione 
w WU. Poza tym znajdziemy tu inne ważne dokumenty, 
m.in. uchwałę Rady Głównej określającej warunki pro-
wadzenia kierunków studiów. W tym wydaniu gazety 

można też znaleźć informację o Zarządzeniu Rektora 
umożliwiającym świadczenie usług reprograficznych 
na uczelnianych urządzeniach i określającym  stawki 
za poszczególne usługi. Studenci mierzyli się w mistrzo-
stwach w koszykówce, piłce nożnej oraz piłce siatkowej. 
Zespół męski AZS występował w II lidze. Natomiast Aka-
demicki Klub Narciarski zapraszał na wypady na narty.

Nr 7 styczeń 1992
W styczniowym numerze WU polecamy informację 

o  pracach Senatu, gdzie m.in. przedstawiony został 
stan kadrowy pracowników naukowych WSI w Opolu. 
Na pierwszym etacie w drodze mianowania zatrudnio-
nych było 28 profesorów i doktorów habilitowanych.

Opolskie środowisko akademickie zgromadziło się na 
spotkaniu opłatkowym w Filii KUL w Opolu. Rozpoczął 
je prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu i były 
rektor WSI, doc. dr inż. Antoni Guzik, a licznie zgroma-
dzonym życzenia noworoczne złożył ks. bp. prof. Alfons 
Nossol.
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Dowiadujemy się też, że koszt rozmów telefonicz-
nych w Uczelni i akademikach wyniósł w ostatnim roku 
ponad pół miliarda zł, dlatego władze planowały ogra-
niczenie aktywności telefonicznej pracowników m.in. 
poprzez blokadę wyjść na miasto (!).

Nr 8 luty 1992
Na posiedzeniu Senatu Uczelni rektor, prof. Piotr 

Wach zrelacjonował tematykę obrad Konferencji Rek-
torów Uczelni Technicznych, która odbyła się w stycz-
niu w Warszawie.

Dr inż. Adam Micker, z Towarzystwa Przyjaciół WSI 
przedstawił sprawozdanie, z którego dowiedzieliśmy 
się, że Towarzystwo m.in. było fundatorem stypen-
dium im. Oswalda Matei dla najlepszego studenta oraz 
trzech stypendiów dla studentów przygotowujących 
się do… Zresztą - odsyłamy do numeru, który kończą 
Notatki Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnic-
twa Wyższego.
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Nr 9 marzec 1992
Numer otwiera wywiad z prof. Tadeuszem Chmie-

lewskim, dziekanem Wydziału Budownictwa. Warto 
pamiętać, że ta jednostka cieszyła się uprawnieniami 
do doktoryzowania, a profesor mówił o planach dalsze-
go rozwoju.

Mogliśmy dowiedzieć się też o zakończonej kontroli 
NIK. Prorektor ds. nauki prof. Jerzy Skubis podzielił się 
informacjami o roboczej wizycie w ministerstwie, a Wy-
dział Elektrotechniki i Automatyki zorganizował otwar-
te drzwi dla maturzystów z Technikum Elektrycznego 
Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.

W dziale Studia i Studenci mogliśmy zapoznać się 
z przebiegiem sesji egzaminacyjnej w semestrze zimo-
wym roku akademickim 1991/1992

Nr 10 kwiecień 1992
Na kwietniowym posiedzeniu Senatu, Rektor przed-

stawił w punktach program rozwoju Uczelni w perspek-
tywie 2–3 lat. Ostatni, czwarty punkt programu zakładał 

przygotowanie wniosku o przekształcenie WSI w Opolu 
w politechnikę.

Samorząd Studencki z powodzeniem zabiegał o wyż-
sze stypendia, pomimo niższej  dotacji finansowej przy-
znanej Uczelni.

Dużo działo się w akademickim sporcie, trwały 
XVI Akademickie Mistrzostwa Polski, z których męska 
drużyna siatkarzy trenowana przez Pawła Czerepoka 
wróciła ze złotym medalem. Nieźle radziły sobie także 
nasze siatkarki zdobywając awans do II ligi. Szczegóły 
w numerze.

Nr 11 maj 1992
Do Opola z cyklem wykładów przyjechał ekspert Bri-

tish Executive Service Overseas, Adam Vincent, Polak 
mieszkający w Wielkiej Brytanii. Wizyta przedstawiciela 
BESO – o czym dowiadujemy się z wywiadu - była wy-
nikiem aktywności profesorów Jerzego Hickiewicza 
i  Piotra Wacha. Wykładom, doradztwu i ekspertyzom 
przygotowywanym dla polskich przedsiębiorstw, szkół  
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i uczelni przyświecała idea „Polska nauczyła mnie czy-
tać i pisać, chcę się Polsce odwdzięczyć”. Tematyka wy-
kładów wygłoszonych na opolskiej uczelni technicznej 
przez inż. A. Vincenta dotyczyła marketingu przemy-
słowego oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w wa-
runkach gospodarki rynkowej.

W tym wydaniu przedstawiony został algorytm po-
działu budżetu na działalność podstawową szkół wyż-
szych zatwierdzony przez Radę Główną Szkolnictwa 
Wyższego i wynikające stąd skutki finansowe dla naszej 
Uczelni - opracowane przejrzyście przez prorektora 
Zygmunta Kasperskiego.

Dowiedzieliśmy się także o rozstrzygnięciu konkursu 
na dwa ważne stanowiska – dyrektora administracyj-
nego oraz kierownika Działu Kadr i Spraw Socjalnych, 
do którego zgłosiło się 9 kandydatów. Na dyrektora wy-
brano prawnika, mgra Wiesława Henzlera, a na szefową 
kadr - mgr Annę Boczar.

Nr 12 czerwiec 1992
Rozpoczęła się rekrutacja na studia, o wynikach jej 

czerwcowej części  poinformował Senat prorektor Zyg-
munt Kasperski. Otóż wpłynęły 203 podania, dlatego 
we wrześniu przeprowadzona miała zostać rekrutacja  
dodatkowa. W dziale Studia i Studenci poznaliśmy opi-
nie i sugestie studentów I roku. Wcale nie są to laurki, 
młodzi ludzie wystawiają ostre oceny i zdecydowanie 
artykułują swoje oczekiwania wobec wykładowców 
i warunków socjalnych. Po szczegóły odsyłamy do wy-
dania gazety. Tam również pomieszczona została cie-
kawa wzmianka o działającej od roku sieci EARN - mię-
dzynarodowej poczty elektronicznej, dostępnej dla 
polskich użytkowników poprzez główny węzeł krajowy 
PLEARN zlokalizowany na Uniwersytecie Warszawskim 
i pracujący w trybie ciągłym.

1992/1993
Nr 13, wrzesień 1992
Czytając o pracach Senatu dowiedzieliśmy się, że 

uczelniany Senat obradował także w lipcu, aby przeana-
lizować tryb i zasady wprowadzenia podwyżek płac dla 
pracowników, która miała obowiązywać od 1 czerwca 
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1992 r. Średni procent podwyżki miał być taki sam dla 
nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników 
i wynieść 53% dotychczasowego wynagrodzenia brut-
to. Senat uchwalił ponadto prowadzenie kierunku stu-
diów zarządzanie na poziomie inżynierskim, począwszy 
od  roku akademickiego 1992/1993.

Warto odnotować, że laureatką stypendium 
im. prof. Oswalda Matei fundowanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół WSI w Opolu została pani Jadwiga Świrska, 
studentka V roku Wydziału Budownictwa. Jak widać - 
wybór okazał się trafny. Laureatka jest obecnie profeso-
rem na naszej uczelni. Zaś stypendium Ministra Edukacji 
Narodowej otrzymał pan Andrzej Dudek, student IV roku 
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. W tym wydaniu 
gazety znajdziemy relację z rejsu na s/y Zawisza Czarny, 
w który wyruszył dr inż. Feliks Szczot, pracownik nauko-
wy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki i jachtowy ka-
pitan żeglugi wielkiej łączący pasję naukowca i żeglarza. 
Wyruszył w Grande Regata Colombo 92, a po szczegóły 
egzotycznej wyprawy odsyłamy do WU.

Nr 14, październik 1992
Październik to początek roku akademickiego, to-

też nie dziwi relacja z uroczystości inauguracyjnej na 
pierwszej stronie oraz wywiad z rektorem, prof. Piotrem 
Wachem, w którym jasno precyzuje plany uczelni, czy-
li przekształcenie w politechnikę. Dla nowo przyjętych 
studentów i nie tylko, AZS przedstawił obszerny har-
monogram zajęć sekcji sportowych odbywających się 
w obiektach Uczelni.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki w sposób ory-
ginalny i wart naśladowania zakończył oficjalnie rok ob-
chodów XX-lecia Uczelni. Otóż przed „Lipskiem”, który 
był wtedy siedzibą wydziału, posadzone zostały ozdob-
ne krzewy: Lonicera caprifolium, Lonicera tatarica, 
Wisteria sinensis, Wisteria floribunda czyli wiciokrze-
wy i glicynie. Tej zaszczytnej czynności dokonali m.in. 
prof.  Antoni Plamitzer, pierwszy dziekan, pani Danuta 
Paciej, pierwsza szefowa dziekanatu,  aktualnie urzędu-
jący dziekan prof. Zdzisław Kabza i inni zacni pracowni-
cy. Może warto sprawdzić, jak krzewy rosną dziś?
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Nr 15, listopad 1992
Prorektor ds. nauki, prof. Jerzy Skubis na posie-

dzeniu Senatu przedstawił informację o nadejściu 
z  Komitetu Badań Naukowych drugiej transzy dotacji 
w  wys. 510  mln przeznaczonej na badania statutowe, 
a prorektor ds. studenckich omówił przebieg sesji eg-
zaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 
1991/1992. W dziale Z życia Uczelni czytamy, że Ośrodek 
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej zyskał nowego 
kierownika w osobie inż. Leszka Pawelca oraz o zebra-
niu założycielskim Forum Asystentów i Adiunktów zor-

ganizowanym w Warszawie. Nasze środowisko repre-
zentowała dr inż. Jadwiga Krych.

Znajdziemy także ogłoszenie o zamiarze zakupu 
przez Uczelnię oprogramowania pracującego w sieci 
Net Ware 3.11. Oferty składać można było w ETO przy 
ul. Mikołajczyka 5.

Nr 16, grudzień 1992
Informacją z pierwszej strony był komunikat o wspól-

nym posiedzeniu senatów opolskich uczelni - Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej oraz Wyższej Szkoły Inżynier-
skiej. Głównym celem posiedzenia było zapoznanie 
uczestników z działaniami zmierzającymi do utwo-
rzenia Uniwersytetu Opolskiego. Społeczny Komitet 
ds. utworzenia Uniwersytetu Opolskiego przedstawił 
wniosek skierowany do Ministerstwa oraz pozytyw-
ne opinie w tej sprawie Uniwersytetów Wrocławskie-
go, Jagiellońskiego i Warszawskiego. Senat opolskiej 
uczelni technicznej poparł te starania, zarazem jasno 
podkreślając własne dążenia do przekształcenia  się 
w Politechnikę Opolską.

Dowiedzieliśmy się, że w roku akademickim 1992/93 
liczba studentów studiów dziennych wzrosła do 
1600 osób. Z zakwaterowania w domach studenta ko-
rzystało 936 osób, a w związku z rosnącym „głodem” 
miejsc zapadła decyzja o kwaterowaniu w pokojach 
dwuosobowych po trzech studentów, na tzw. miej-
sce materacowe. Nie było chętnych na zamieszka-
nie w hotelu robotniczym przy ul. Małopolskiej (który 
po remoncie stał się „Sokratesem”) ani w bursie przy 
ul. Torowej. Wydanie gazety zawierało także przegląd 
informacji sportowych, a   zamknęła je informacja 
„z  ostatniej chwili” o zatwierdzeniu przez minister-
stwo dwóch kierunków studiów zawodowych: infor-
matyki oraz inżynierii środowiska.

Z dumą podaliśmy informację 
o przyjęciu Uczelni 

do Federacji Narodowych 
Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI 

(a z przyjemnością – o uruchomieniu 
w DS Pryzma czynnej do północy 

kawiarenki BUT)

Krzewy przed „Lipskiem” 
osobiście sadził prof. Antoni Plamitzer. 

Może warto sprawdzić, 
jak radzą sobie dziś?
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Nr 17, styczeń 1993
W styczniowym wydaniu WU opublikowana została 

w pełnym brzmieniu Karta oceny nauczyciela akademic-
kiego za okres od roku 1989 do roku 1992 - jak możemy 
przeczytać - wymóg konieczny przy każdym awansie.

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem świątecznie spo-
tkali się emeryci i renciści. Zaproszenia rozesłano do  
144 osób, przybyło 80. Z funduszu socjalnego przygoto-
wano dla każdego kwotę 400 000 zł.  

Krajowa „Solidarność” przygotowała kolejne stano-
wisko, w którym protestowała przeciwko drastycznym 
ograniczeniom środków na naukę i badania naukowe 
i wynikającym stąd kryzysie ogarniającym ten ważny 
obszar. Związek przygotował własne postulaty mające 
uzdrowić sytuację.

Nr 18, luty 1993
Wydanie rozpoczyna wywiad z prof. Dmitrijem Niko-

łajewiczem Sobolem, cenionym naukowcem moskiew-
skich instytutów, który rozpoczął pracę na Wydziale 
Budownictwa. Senat, w tajnym głosowaniu wybrał 

doc. Antoniego Guzika na przewodniczącego uczelnianej 
komisji wyborczej. Podjął także uchwałę o przedłużeniu 
zatrudnienia na stanowisku adiunktów na kolejne 6 lat dla 
grupy pracowników, którym kończył się okres zatrudnie-
nia. Urzędujący rektor, prof. Piotr Wach wraz z prorekto-
rami Jerzym Skubisem i Zygmuntem Kasperskim przed-
stawili Senatowi roczne sprawozdanie z działalności WSI 
w Opolu, które zostało przyjęte i zatwierdzone.

Studenci zakończyli zimową sesję egzaminacyjną 
(łącznie z egzaminami komisyjnymi), a od 17 lutego – za-
częły się zajęcia semestru letniego.

W lutym wypłacono „trzynastki”, a imienne listy pra-
cowników wraz z procentową wysokością  świadczenia 
wywieszono w gablotach obok rektoratu.

Środowisko akademickie z dumą podało wiadomość 
o przyjęciu w charakterze pełnoprawnego członka 
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
– FSNT NTO do Federacji Narodowych Stowarzyszeń 
Inżynierskich FEANI. Ówczesnym  prezesem Federacji 
był prof. Jan Lech Lewandowski z AGH.
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Nr 19, marzec 1993
W wywiadzie doc. Antoni Guzik jako przewodniczący 

UKW omówił wynikające ze statutu uczelni procedury 
wyborcze, mające wyłonić nowe władze Uczelni na ka-
dencję 1993-1996. Pani kwestor, Teresa Burtny przed-
stawiła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-fi-
nansowego za rok 1992. Ponadto dowiadujemy się, że 
projekt badawczy prof. Włodzimierza Kotowskiego 
uzyskał dofinansowanie z Komitetu Badań Naukowych, 
a na Wydziale Budownictwa zorganizowano cykl wykła-
dów otwartych poświęconych ochronie środowiska.

Nr 20, kwiecień 1993
Kwietniowe wydanie opisywało wybory władz uczel-

ni dokonane przez ustępujący Senat. Na funkcję rek-
tora WSI w Opolu wybrany został prof. Piotr Wach, 
(kontrkandydatem był prof. Stefan Pokrzywnicki), zaś 
prorektorami - ds. nauki oraz ds. studenckich zostali 
prof. Jerzy Skubis i dr Zygmunt Kasperski. W maju od-
były się wybory dziekanów. 

Na zebraniu sprawozdawczych spotkali się członko-
wie Towarzystwa Przyjaciół WSI w Opolu, którego pre-
zesem był wtedy mgr inż. Józef Pękala. Numer zamknął 
serwis sportowy.

Nr 21, maj 1993
Minister Edukacji Narodowej przesłał gratulacje nowo 

wybranym władzom uczelni – ta informacja otwiera wy-
danie. O uczelnianym wydawnictwie, jego problemach i 
planach przeczytać można w wywiadzie z inż. Andrze-
jem Michniewiczem, kierownikiem jednostki. Uczelnia 
nabyła obiekt przy ul. Waryńskiego, w którym – po re-
moncie - ma być akademik. Zresztą remonty prowadzo-
ne były także w innych obiektach uczelnianych. 

Pracownicy mogli spędzić urlop nad morzem w uczel-
nianym ośrodku w Strzeżewku. Pomimo stosunkowo 
wysokiej odpłatności – 250 tys. zł za dobę, chętnych nie 
brakowało.
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Nr 22, czerwiec 1993
16 czerwca Senat obradował jeszcze w starym skła-

dzie. W Uczelni zakończyły się wybory władz różnych 
szczebli na kolejną trzyletnią kadencję. Wybory żartem 
– w formie rebusa przedstawił prof. Gabriel Filipczak 
z WM. Trwała natomiast akcja rekrutacyjna na studia, 
kandydaci mogli składać podania w Dziale Kształcenia  
jeszcze do 23 czerwca do godz. 20.00. Po tym termi-
nie można już było tylko ubiegać się o status studenta 
studiów zaocznych. Akademiki Klub Żeglarski czekał 
na chętnych. W DS Pryzma uruchomiona została ka-
wiarenka BUT, która zapraszała codziennie w godz. od 
19.00 do 24.00.

1993/1994
Wydarzenia roku akademickiego 1993/1994 przedsta-

wiają Wiadomości Uczelniane w numerach od 23 do 32. 
W październikowym wydaniu (nr 24/1993) uwagę zwraca 
informacja o powołaniu nowej jednostki - Instytutu Za-
rządzania. O planach i problemach do pokonania mówią 
w wywiadzie jej dyrektor, prof. Rudolf Kośmider oraz 
zastępca, dr Agata Zagórowska. Jednostka powstała 
na bazie Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych 
i prowadzi cieszący się dużym zainteresowaniem mło-
dzieży kierunek studiów - zarządzanie i marketing.

W kolejnym miesiącu Czytelnik wprowadzony został 
w problematykę FEANI (Federation Europeenne, d’  As-
sociations Nationales d’Ingeneurs), do którego WSI 
z  powodzeniem aspirowała. Czytamy też o wizycie na 
Uczelni delegacji ekspertów, a problematykę omówił 
prof. Jakub Siemek (AGH w Krakowie), przewodniczący 
Polskiego Komitetu Narodowego ds. Rejestru. Ponad-
to w tym numerze znalazła się pierwsza część infor-
macji o rodzajach i wysokości przyznawanych studen-
tom świadczeń materialnych. Na pomoc liczyć mogli 
także studenci pozostający w związkach małżeńskich, 
a szczegóły opisano w kolejnym numerze WU.

Grudniowy numer WU m.in. omówił  spotkanie zorga-
nizowane dla emerytów i rencistów, na które wysłano 
150 zaproszeń.

W grudniu środowisko pożegnało o. Józefa Czaplaka, 
jezuitę, charyzmatycznego duszpasterza akademic-
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Podczas obrad zorganizowanej 
przez nas Konferencji 

Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
poparto inicjatywę czterech 

szkół wyższych, które zapragnęły 
zdobyć status politechniki.

O planach nowej jednostki: 
Instytutu Zarządzania 

mówią w wywiadzie jej dyrektor, 
prof. Rudolf Kośmider 

oraz zastępca, dr Agata Zagórowska.

kiego. Z inicjatywy absolwentów ówczesnego ośrodka, 
w  Opolu znajduje się ulica Jego imienia. WU przypo-
mniały biografię kapłana.

W numerze 28. (luty 1994) prorektor ds. studenckich dr 
Zygmunt Kasperski omówił wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród studentów pierwszego roku 
studiów dziennych. W ankiecie studenci odpowiadali 
m.in. na pytania dotyczące głównych powodów wyboru 
studiów na WSI w Opolu, źródeł informacji o Uczelni czy 
oceny systemu rekrutacji.

Marcowy numer (29/1994) przedstawił bogaty pro-
gram Piastonaliów. Wczytując się w przygotowane 
propozycje nie sposób nie podziwiać inwencji organi-
zatorów oraz liczby instytucji wspierających coroczne 
studenckie święto.

Wertując strony dowiadujemy się  o pracach komisji 
kwalifikacyjnej, której celem było wyłonienie na Ukra-
inie grupy młodzieży pochodzenia polskiego do sty-
pendiów polskiego rządu co pozwalało na rozpoczęcie  
edukacji w Polsce. W pracach komisji uczestniczyła 
pani kierownik Studium Języka Polskiego dla Cudzo-
ziemców, Marianna Drzyzga. Komisja, złożona m.in. 
z przedstawicieli MEN pracowała w skupiskach Polonii 
we Lwowie, Kijowie i Żytomierzu. Podobna akcja prze-
prowadzona została na terenie Słowacji, Czech i  Wę-
gier, także z udziałem naszego przedstawiciela (dr Piotr 
Steckiewicz) nie przyniosła jednak spodziewanego 
efektu z powodu braku zainteresowania.
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Nr 32 z czerwca 1994 w większości poświęcony został 
relacji z obrad Konferencji Rektorów Uczelni Technicz-
nych, której WSI w Opolu była gospodarzem. To ważne 
wydarzenie, dodajmy – po raz pierwszy odbywające się 
na opolskiej uczelni technicznej – pozwoliło na przegląd 
problemów, z którymi borykały się polskie uczelnie, 
a sprawy niedostatecznych nakładów na naukę zosta-
ły jasno wyartykułowane. Konferencja wydała także 
zdecydowane stanowisko popierające inicjatywę Wyż-
szych Szkół Inżynierskich w Opolu, w Zielonej Górze, 
w Koszalinie i w Radomiu zmierzających do zmiany na-
zwy i zdobycia statusu  politechnik.

W czerwcu ukazało się jeszcze jedno wydanie po-
święcone bieżącym sprawom Uczelni. Tu warto zwró-
cić uwagę na informację o powstającym lobby ekolo-
gicznym. Naszymi ludźmi w tej wpływowej grupie byli  
głównie studenci z koła naukowego Klub Ekoinżyniera, 
z Wydziału Mechanicznego.

1994/1995
WU (nr 34/1994) – poza organizacją roku akademic-

kiego w numerze znalazło się podsumowanie pracy 
Działu Pomocy Naukowo-Dydaktycznych przygotowa-
ne przez kierownika jednostki, Wojciecha Brzeszczaka. 
Dowiedzieliśmy się także, o ścisłej formalnej współpra-
cy pomiędzy Politechniką Warszawską a opolską uczel-
nią techniczną w zakresie kształcenia ustawicznego. 
Pełnomocnikiem rektora WSI ds. UTKU (Uczelnie Tech-
niczne – Kształcenie Ustawiczne) została dr  inż.  Jo-
lanta Dąbrowska z WEiA. Jej odpowiednikiem w PW był 
prof. Roman Nagórski.

W tym wydaniu zamieszczono także informację sta-
tystyczną o rekrutacji na studia przygotowaną na pod-
stawie materiałów opracowanych przez Mariusza Golę.

Październikowe WU (35/1994) obok relacji z uroczy-
stej inauguracji roku akademickiego przedstawiły bo-
gaty serwis o osiągnięciach naukowych pracowników 
oraz studentów. Na przykład referat Anny Makles, stu-
dentki inżynierii środowiska otwarł autorce drogę do  
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uczestnictwa w Forum Młodych, które towarzyszyło  
16. Kongresowi Światowej Rady Energetycznej w Tokio 
w 1995 r., gdzie wzięła udział  jako jedna z trzech repre-
zentantów Polski.   

Czytamy jeszcze, że niektóre uczelniane jednostki 
otrzymały nowe numery telefonów.

Informacją z pierwszej strony listopadowego numeru 
WU (36/1994) jest komunikat o złożeniu przez rektora, 
prof. Piotra Wacha u ministra edukacji narodowej for-
malnego wniosku o zmianę nazwy Uczelni na Politech-
nika Opolska. Wraz z prof. Wachem podobne wnioski 
złożyli  rektorzy pozostałych trzech wyższych szkół in-
żynierskich, w Koszalinie, Radomiu i Zielonej Górze.

I jeszcze o telefonach – w ratuszu odbyła się uroczy-
stość zakończenia II etapu telefonizacji Opola, w  któ-
rej wziął udział przedstawiciel władz Uczelni. W  tym 
samym miesiącu utworzone zostało samodzielne 
stanowisko ds. informacji i promocji, które poza przy-
gotowaniem i kolportażem Wiadomości Uczelnianych 
odpowiadało za kontakty z mediami, ze szkołami 

średnimi Opolszczyzny w zakresie rekrutacji na studia 
oraz  za przygotowanie materiałów informacyjnych i 
reklamowych o Uczelni. Dyrektor BG, Irena Bryll przy-
gotowała dla Czytelników najważniejsze informacje 
dotyczące zbiorów, wypożyczeń oraz problemów loka-
lowych biblioteki.

Grudniowy numer WU (37/1994) otwarła informacja 
o możliwości założenia własnych skrzynek poczty elek-
tronicznej i stosownym szkoleniu oferowanym przez 
pracowników uczelnianego ośrodka ETO. Ta możliwość 
jest wynikiem uruchomienia sieci INTERNET.

Równie ciekawa jest informacja o spotkaniu dla najlep-
szych absolwentów WSI w Opolu, którego gospodarzem 
byli wojewoda opolski oraz przewodniczący Opolskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. Jan Kubik. W gronie 

Na spotkaniu wojewody 
z najlepszymi absolwentami WSI 
z roczników 93 i 94 znalazło się 
wielu dzisiejszych profesorów.
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prymusów z roku 1992/93 znaleźli się: Grzegorz Lipowski, 
Jacek Lisowski, Jadwiga Świrska z WB, Tomasz Boczar, 
Mirosław Chwastyk, Mariusz Sobol z WEiA, Przemysław 
Bednarski, Ireneusz Hetmańczyk, Mateusz Krużel, An-
drzej Serotiuk, Roland Pawliczek z WM.

A z roku akademickiego 1993/94: Anna Rawska z WB, 
Andrzej Dudek, Robert Hajdasz z WEiA, Robert Gonce-
rzewicz, Grzegorz Klasen, Piotr Piaseczny z WM.

Czy niektóre nazwiska nie brzmią znajomo? W  uro-
czystości nie zabrakło obecności prorektora, dra Z. Ka-
sperskiego.

Rok 1995 był dla Uczelni czasem jubileuszu, o czym 
informuje m.in. logo „XXX LAT WSI” umieszczone na wi-
niecie periodyku.

W środowisku studenckim z powodzeniem działały 
koła naukowe - jednym z nich był ARAFIN z Instytutu 
Zarządzania, co ilustruje notatka o jego działalności. 
Obszerne serwisy o konferencjach naukowych, w któ-
rych uczestniczyli pracownicy naukowi przygotowują 
do WU korespondenci wydziałowi. Tym razem uczynimy 

wyjątek i wspomnimy egzotyczną podróż naukową 
do Chin prof. Piotra Obracaja, który przekazał nam do 
gazety ciekawe zdjęcia oraz rysunki, które zdobią ten 
i najbliższe wydania (prof. Obracaj jest także scenogra-
fem). W  lutowym numerze gazety (39/1995) polecamy  
wywiad z przewodniczącą Samorządu Studenckiego, 
Alicją Minkowską.

Wiadomości donosiły ponadto o wernisażu wystawy 
pt. Spotkania, prezentującej fotografie Sławoja Dubie-
la, którą obejrzeć można było w Galerii Aneks przy GSW 
w Opolu.  

Przeczytać mogliśmy też o zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym uczelnianej „Solidarności”. Na prze-

Grudniowy numer WU otwarła informacja 
o możliwości założenia własnych 

skrzynek poczty elektronicznej 
i stosownym szkoleniu. 

To wynik uruchomienia sieci INTERNET.
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wodniczącego KZ NSZZ „S” na trzyletnią kadencję 
wybrano ponownie dr. inż. Jana Centkowskiego, a do 
komisji zakładowej wybrano: dra Ryszarda Kowalczyka, 
dr. inż. Jana Żmudę, mgr Krystynę Dudę, inż. Jerzego 
Zająca oraz Danutę Szuster.

Od 1 marca w budynku głównym przy ul. Mikołajczyka 
5 miał zaczął obowiązywać zakaz palenia.

W następnym miesiącu mogliśmy przeczytać o kry-
teriach ustalonych przez Radę Główną Szkolnictwa 
Wyższego dla uczelni ubiegających się o zmianę sta-
tusu na politechniki Są to: m.in. zatrudnienie w drodze 
mianowania przynajmniej 40 nauczycieli akademickich 
ze stopniem doktora habilitowanego,…. - zresztą  odsy-
łamy do wydania gazety (40/1995). Polecamy obszerne 
serwisy z wydziałów.

Poza tym czytamy, że uczelnia nabyła nowy samo-
chód osobowy marki Renault Laguna 18.

Numer 41 otwiera grafika pierwszej siedziby Uczel-
ni przy ul. Ozimskiej 75. Ponadto mogliśmy przeczytać 
o wejściu w życie nowego regulaminu funduszu socjal-
nego, co poprzedziły wielomiesięczne, trudne uzgod-
nienia. Od września, w wolno stojącym budynku przy 
ul. Mikołajczyka, miała ruszyć stołówka na 120 miejsc 
z możliwością wydawania 500 obiadów dziennie.

Uczelnia nabyła i rozpoczęła remont budynku przy 
ul.  Działkowej z przeznaczeniem dla Studium Wycho-

wania Fizycznego i Sportu, za to sprzedała domki wy-
poczynkowe nad morzem, w Strzeżewku.

Majowe wydanie gazety otwarła informacja o wnio-
sku złożonym w MEN dotyczącym uruchomienia nowe-
go kierunku studiów - wychowania fizycznego.

Na kolejnych stronach przedstawiony został sposób 
obliczania wskaźników dotacji dydaktycznej dla po-
szczególnych jednostek oraz ankieta oceny nauczyciela 
akademickiego. Nie brakowało też obszernych ser-
wisów wydziałowych i comiesięcznych Notatek Prze-
wodniczącego Rady Głównej przygotowywanych przez 
prof. Jerzego Osiowskiego.

W czerwcowym wydaniu (WU 43/1995) czytamy 
o  kolejnych, pozytywnie zaopiniowanych wnioskach 
o mianowanie na stanowiska profesora nadzwyczajne-
go w WSI w Opolu kilkunastu naukowców, co dobitnie 
świadczyło o rozwoju własnej kadry naukowej. Infor-
macje z wydziałów akcentowały udział pracowników 
w krajowych i międzynarodowych konferencjach i sym-
pozjach naukowych. Ciekawie przedstawiał się serwis 
dotyczący sportu akademickiego.

Poza tym WU donosiły o kolejnym posiedzeniu Grupy 
Założycielskiej miejskiej sieci komputerowej, w której 
nie zabrakło przedstawiciela naszej Uczelni.

Przewodniczący uczelnianej „Solidarności” przygo-
tował pakiet spraw związkowych, akcentując sprawy 
socjalne. Warto też pochylić się nad zwięzłą notatką 
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o przebiegu rekrutacji, w której czytamy, że Uczelnia 
przygotowała w nadchodzącym roku akademickim 
1 000 miejsc na studiach dziennych oraz 680 na zaocz-
nych. Na studia dzienne  zgłosiło się 1 014 osób, na za-
oczne jeszcze trwała do września. A że wakacje tuż, tuż, 
duszpasterstwo akademickie Xaverianum przedstawi-
ło studentom swoją propozycję na spędzenie lata.  

Należy jeszcze dodać, że przeglądając ten rocznik WU 
Czytelnik znajdzie ogłoszenia o naborze na studia pody-
plomowe (dla absolwentów szkół wyższych) prowadzo-
ne przez poszczególne wydziały.

1995/1996
Trzydziesta rocznica powołania WSI w Opolu upa-

miętniona została m.in. wydawnictwami filatelistycz-
nymi: była koperta z nadrukiem i okolicznościowy 
kasownik oraz kartka pocztowa. Autorką projektu gra-
ficznego była Elżbieta Ciechocińska, a 2 października 
1995 r. w budynku przy ul. Mikołajczyka 5 uruchomione 
zostało specjalne stoisko pocztowe. Czemu miało słu-

żyć? – odsyłamy do nr 44 z października 1995 r. W tym 
samym wydaniu czytamy, że Komitet Badań Nauko-
wych przyznał Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki 
kategorię naukową B. A także o tym, że redakcja Forum 
Akademickiego uruchomiła „w sieci Internet” listę dys-
kusyjną dla redakcji czasopism akademickich. Miało to 
umożliwić szybką wymianę informacji na tematy ważne 
dla środowiska akademickiego. Serwisy wydziałowe do-
nosiły o kolejnych sukcesach naukowych pracowników 
oraz o uczestnictwie w prestiżowych konferencjach.

Grudniowo-styczniowe wydanie WU (47/1996) zawie-
rało obszerny serwis sportowy, z którym korespondo-
wał wywiad z dr. Józefem Wojnarem, wtedy dyrektorem 
Instytutu Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji. 

Czytamy, że powstała już uczelniana strona WWW. 
Dostęp do niej był możliwy poprzez adres internetowy: 
http://bet.wsi.opole.pl:1200 przy pomocy programu 
do przeglądania stron (np. Nestcape, Mosaic, Lynx).

Wydział Elektrotechniki i Automatyki obchodził  swo-
je trzydziestolecie, a stosowna uroczystość była okazją 
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do uhonorowania pamiątkowym dyplomem Dziekana 
Założyciela, prof. Antoniego Plamitzera. Uwagę zwraca 
również artykuł dr. Wacława Hepnera z Wydziału Me-
chanicznego pod intrygującym tytułem: Zużycie paliwa 
przez samochód – czy tylko zagadnienie techniczne?

Wertując numer 48 (luty 1996) przeczytać mogliśmy 
o  spotkaniu rektorów polskich uczelni wyższych z Oj-
cem Świętym, Janem Pawłem II w Watykanie, dokąd 
udali się z pielgrzymką.

Dowiadujemy się także, że inż. Piotr Malorny był 
pierwszym absolwentem Uczelni, który uzyskał tytuł 
inżyniera europejskiego (EUR ING), zaś samorząd stu-
dencki zaplanował uruchomienie klubu w wolnych po-
mieszczeniach uczelnianej stołówki.

W marcowym numerze WU (49/1996), przewodniczą-
cy Uczelnianej Komisji Wyborczej przedstawił kalen-
darz wyborczy w związku z dobiegającą końca kadencją 
władz Uczelni.

Wiosna to również czas targów edukacyjnych stano-
wiących okazję do zaprezentowania oferty kształcenia. 
WSI w Opolu oczywiście uczestniczyła w tej popularnej 
formie zachęcania młodzieży do podjęcia studiów.  

Dlaczego relacja z konferencji w Nancy, w której 
udział wzięła mgr inż. Iwona Kłosok-Bazan (aktualnie 
profesor) z Katedry Urządzeń dla Przemysłu Spożyw-
czego i  Ochrony Środowiska WM nosi tytuł W hołdzie 
polskiemu królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu? War-
to uważnie przeczytać artykuł, by znaleźć odpowiedź.

W pięćdziesiątym numerze WU (50/1996) poznaliśmy  
kandydatów na rektora na kadencję 1996-1999. O tę 
funkcję ubiegali się profesorowie Tadeusz Chmielew-
ski oraz Józef Szczepan Suchy. Polecamy lekturę ich 
biogramów. Jubileuszowe wydanie gazety podkreślała 
okładka oraz felieton redaktor naczelnej – Zamiast wy-
wiadu… czyli jak to się zaczęło. Warto wspomnieć o wi-
zycie na Uczelni ówczesnego ministra edukacji narodo-
wej, prof. Jerzego Wiatra. Wpisywała się ona w liczne 
zabiegi i przedsięwzięcia, które – poza rozwojem poten-
cjału Uczelni – miały na celu przekształcenie wyższej 
szkoły inżynierskiej w politechnikę.
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Maj to czas wyborów rektora – tę funkcję objął 
prof.  Józef S. Suchy, prorektorem ds. nauki został 
prof.  Wojciech Skowroński, prorektorem ds. dydak-
tyki – prof. Bolesław Dobrowolski. Poza informacjami 
wyborczymi, w numerze 51/1996, na Czytelnika czekał 
bogaty serwis wydziałowy. Polecamy też ciekawostki 
matematyczne – Co się dzieje w matematyce? Popatrz-
my na Euklidesa pióra dr Ewy Graczyńskiej z  Zakładu 
Matematyki. Numer zamyka część pierwsza Sprawoz-
dania z działalności WSI w Opolu za rok 1995 opracowana 
przez Urszulę Mazur, sekretarza rektora (druga część 
w czerwcowym numerze).

Po raz pierwszy w historii WU
ukazało się wydanie specjalne 

(nr 53/1996) w całości 
poświęcone wydarzeniu, którego wagę 

trudno przecenić – zmianie 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu 

w Politechnikę Opolską. 
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Oddając się lekturze kolejnego wydania (WU 52/1996) 
ma się nieodparte przekonanie, że właśnie zapadają 
decyzje, co do przyszłości wniosku wyższych uczelni 
aspirujących do zmiany statusu na politechniki. W tej 
sprawie m.in. debatowały komisje sejmowe: Ustawo-
dawcza oraz Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, 
zgodnie popierając poselski projekt ustawy.

Tymczasem wybrani zostali dziekani. Czytamy o kolej-
nych awansach naukowych kadry i współpracy z zagra-
nicą, comiesięczne informacje przekazuje też dyrektor 
administracyjny. Ponadto zbliża się czas letniej kanikuły.

Po raz pierwszy w historii WU ukazało się wydanie 
specjalne (nr 53/1996) w całości poświęcone wydarze-

Uwagę zwraca artykuł 
dr. Wacława Hepnera 

z Wydziału Mechanicznego 
pod intrygującym tytułem: 

Zużycie paliwa przez samochód 
– czy tylko zagadnienie techniczne?

niu, którego wagę trudno przecenić – zmianie Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Opolu w Politechnikę Opolską. 
Trudno oprzeć się pokusie powtórzenia słów rektora 
Uniwersytetu Opolskiego, prof. Stanisława S. Niciei, 
który sukces opolskiej uczelni technicznej skomen-
tował w lokalnej prasie słowami – Wiwat politechnika 
w Opolu!

1996/1997
Kolejny rok akademicki w Politechnice Opolskiej opi-

sują Wiadomości Uczelniane w 10 wydaniach (od 1/54 
1996 do 10/63 1997). Wrześniowe - wyróżnia wymow-
ny rysunek na okładce – zmiana szyldu - a wewnątrz 
numeru przeczytać możemy m.in. o 80. urodzinach 
prof. A. Plamitzera, wywiad z nowo wybranym prorekto-
rem odpowiedzialnym za dydaktykę, krótki „niezbędnik” 
dla studentów pierwszych lat oraz informacje o wyjaz-
dach naukowych pracowników.

Październikowa gazeta (2/55 1996) pomieściła relację 
z inauguracji – wyjątkowej, bo pierwszy raz środowisko 
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przeżywało to wydarzenie jako politechnika. Gość inau-
guracji ks. arcybiskup prof. Alfons Nossol zwracając się 
do obecnych podkreślił „twórczy i błogosławiony upór” 
senatu WSI, upór, który wydał dobre owoce. Warto 
także przeczytać wywiad z rektorem, prof. J. Suchym. 
Wertując strony rocznika gazety odnosi się wraże-
nie, że zmiana statusu Uczelni okazała się swoistym 
wiatrem w żagle jeśli chodzi o rozwój naukowy kadry, 
współpracę z przemysłem, inicjatywy studenckie oraz 
aktywność akademickiej wspólnoty. Politechnika naby-
ła prawa wieczystego użytkowania zespołu dworsko-
-pałacowego w Karczowie, który miał stać się centrum 
konferencyjnym, a może i siedzibą parku technologicz-
nego. Niestety, jak pokazała przyszłość, nie udało się 
spełnić ambitnych planów związanych z urokliwym, 
choć zaniedbanym obiektem.

W grudniowym wydaniu WU (4/57 1996) polecamy 
tekst autorstwa prof. Piotra Wacha pt. Między praw-
dą nauki a prawdą wiary, wygłoszony przez autora na 

X Beskidzkim Seminarium Elektryków oraz podczas Ty-
godnia Kultury Chrześcijańskiej w Opolu. Nie powinien 
ujść naszej uwadze list od Czytelnika, który skarży się, 
że upłynęło już 6 miesięcy od informacji zamieszczonej 
w gazecie o słupkach, które miały stanąć przed akade-
mikami uniemożliwiającymi parkowanie samochodów 
niemal przed drzwiami Pryzmy, a nadal ich brak!

W styczniu (nr 5/58 1997)  Wiadomości zaczęły ukazy-
wać się w kolorowej okładce, a było to możliwe dzięki 
darczyńcom Uczelni (np. Pekao S.A.). Informują o tym 
zamieszczane w gazecie teksty sponsorowane. Wcze-
śniej dotacje dla gazety pochodziły jedynie od Towa-
rzystwa Przyjaciół WSI w Opolu/Politechniki Opolskiej. 
Chcieliśmy skierować też uwagę Czytelników na piękne, 
refleksyjne teksty zamieszczane na 3. stronie w cyklu 
Felieton osobny (podpisane MADA) i opatrzone wymow-
nymi miniaturami (E. Ciechocińska).

W następnym wydaniu (6/59 1997) przeczytać mogli-
śmy o działaniach mających za cel uruchomienie wraz 
z Politechniką Częstochowską środowiskowych studiów 
doktoranckich w dyscyplinach mechanika, oraz budowa 
i eksploatacja maszyn. Plany wspólnego promowania 
opolskiej nauki przedstawił w wywiadzie prof. Stanisław 
S. Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Może warto 
i dziś przypomnieć uwagi prof. Janusza Bossa na temat 
poprawności językowej artykułów naukowych i wygła-

Marcowe wydanie mieści rozmowę  
z prof. Leonem Troniewskim 

pod znamiennym tytułem Uczony powinien 
być wzorem dla studentów i kolegów, 
a majowe – felieton prof. Tadeusza 

Chmielewskiego pt. Opolanin w Japonii. 
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szanych referatów – wskazówki wciąż aktualne. Poleca-
my też artykuł o tym jak radzą sobie absolwenci studiów 
na rynku pracy, tym bardziej, że na ten temat wypowie-
dział się cieszący się opinią  eksperta, prof. Robert Rau-
ziński z Instytutu Zarządzania.

Numer 7/60 z marca 1997 mieści rozmowę z prof. Le-
onem Troniewskim pod znamiennym tytułem Uczony 
powinien być wzorem dla studentów i kolegów, ale też 
informację o realizowanym na Wydziale Mechanicz-
nym programie TEMPUS. Sporo miejsca poświęcono 
sportowi akademickiemu oraz prezentacji studenckich 
kół naukowych. Nie zabrakło także felietonu na „go-
rący” wtedy temat jakim było klonowanie, autorstwa 
dr. inż. Igora Zubrzyckiego z WWFiR, który badania pro-
wadził m.in. na uczelni w Kapsztadzie (RPA). W ramach 
cyklu Prezentacje poznać mogliśmy Instytut Zarządza-
nia, a o wysiłkach jednostki „aby zaistnieć na mapie na-
ukowej kraju” mówił jej dyrektor, prof. Rudolf Kośmider. 
Z obszaru sztuki polecamy lapidarną notkę o kolejnych 
wystawach fotografii Sławoja Dubiela, uczelnianego 
fotografa, którego najnowsze prace prezentowane były 
m.in. w Nowym Jorku w Skulski Gallery.

Kwietniowe wydanie (8/61 1997) zajęło się m.in. te-
matem kształcenia dwujęzycznego. Problemy jakie 
niosła realizacja tego przedsięwzięcia realizowanego 
na kierunku informatyka, omawiali prodziekan ds. stu-

denckich WEiA dr inż. Karol Grandek, fizyk i germanista  
dr Franciszek Gajda, pełnomocnik rektora ds. kształce-
nia dwujęzycznego oraz student z tej grupy - Zygmunt 
Praszmo. WU informują też o tradycyjnym spotkaniu 
rektora ze studentami osiągającymi najlepsze wyni-
ki w nauce i prezentują ich sylwetki. Dyrektor IWWiR 
dr  Józef Wojnar jasno sprecyzował plany dotyczące  
rozwoju jednostki, w tym plany uruchomienia studiów 
na kierunku wychowanie fizyczne na poziomie magi-
sterskim. Podziwiać można było także najnowsze na-
bytki Laboratorium Podstaw Robotyki czyli roboty firmy 
Eshed Robotec. Samorządy studenckie obu opolskich 
uczelni zapraszały tymczasem żaków na pięciodnio-
wą Studencką Wiosnę Kulturalną, czyli Piastonalia 97. 
W Bibliotece Głównej zmiany - po przejściu na zasłużo-
ną emeryturę dr Ireny Bryll stanowisko dyrektora objęła 
dr inż. Elżbieta Czerwińska.

Jak bawili się tej wiosny żacy ilustrują barwne zdjęcia 
w majowym wydaniu (WU 9/62 1997). Warto na chwilę 
zatrzymać się na informacji o Science Citation Index. 
Cytowania publikacji pracowników opolskiej uczelni 
technicznej zbierane są od 1977 r. i udostępniane zain-
teresowanym w Oddziale Informacji Naukowej Biblio-
teki Głównej. O tym, jak ważna jest znajomość języków 
obcych, przekonywał mgr Bogdan Tkaczecki, kierownik 
Studium Języków Obcych w ramach prezentacji jed-
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nostek. Warto jeszcze wspomnieć felieton pt. Opolanin 
w Japonii autorstwa prof. Tadeusza Chmielewskiego, 
który swoje doświadczenia związane z podróżami na-
ukowymi ubrał w interesującą formę.

Czerwcowe wydanie WU (10/63 1997) przyniosło wiele 
ciekawych informacji z wydziałów, w tym ta o nabyciu 
nowego budynku dla Instytutu Zarządzania (przy ul. Wa-
ryńskiego 4) oraz prezentację Biblioteki Głównej. Czy-
tamy, że wielomiesięczne zabiegi zwieńczone zostały 
sukcesem i IWFiR uzyskał uprawnienia do prowadze-
nia studiów magisterskich na kierunku wychowanie 
fizyczne. WU piszą też o pielgrzymce apostolskiej Jana 
Pawła II do Polski i cytują przemówienie Ojca Świętego 
wygłoszone na spotkaniu z okazji 600-lecia Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad-
to polecamy obszerny serwis sportowy oraz poważne 
opracowania na temat strategii rozwoju Śląska Opol-
skiego. W tematykę nadchodzących wakacji wpro-
wadza urokliwa akwarela Pani Jolanty Hęcik-Morzyk 
– uczelnianej plastyk.

1997/1998
Rok akademicki 1997/1998 zdominowało kilka wy-

darzeń, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ośmiu 
wydaniach Wiadomościach Uczelnianych (64-71). Wyda-
rzeniem „z pierwszej strony” była zorganizowana na Po-
litechnice przez naszą redakcję i jej współpracowników 
Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich. Rola 
gospodarza spotkania tak opiniotwórczego gremium 
była nie lada wyzwaniem, ale okazało się ono sukcesem 
naszego środowiska.  

Gwoli kronikarskiej rzetelności należy dodać, że 
w  lipcu roku 1997 miała miejsce powódź - „raz na 
500 lat”, jak zwykło się ją określać. Uczelnia oczywiście 
nie pozostała obojętna wobec tego dramatycznego wy-
darzenia udostępniając powodzianom choćby wolne w 
miesiącach letnich akademiki. Dokumentują te wyda-
rzenia zdjęcia na okładce.

W październiku 1997 ówczesny prezydent RP desy-
gnował na premiera nowego rządu prof. Jerzego Buzka, 
który od wielu lat był pracownikiem naukowym naszej 
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Uczelni zatrudnionym na drugim etacie na Wydziale Me-
chanicznym (WU 2/65).

W tym roczniku gazety rozpoczął się cykl pt. Twórcy 
opolskiej uczelni technicznej, do którego biogramy opra-
cowywał prof. Antoni Guzik, sam również zaliczający się 
do grona twórców. Cykl otwiera sylwetka dra Rościsła-
wa Oniszczyka, organizatora Punktu Konsultacyjnego 
i pierwszego rektora WSI w Opolu. W kolejnych wyda-
niach Czytelnicy mogli jeszcze poznać sylwetki  dra. 
Zbigniewa Vogla, pierwszego prorektora oraz prof. Je-
remiasza Mołodeckiego, pierwszego dziekana Wydzia-
łu Mechanicznego.

Grudniowe wydanie WU (4/67) informowało o awan-
sach naukowych pracowników Uczelni, np. tytuł na-

ukowy profesora nauk technicznych uzyskał prof. Jerzy 
Skubis. Wśród osób uhonorowanych jako zasłużeni dla 
miasta i regionu nie zabrakło pracowników Uczelni, 
w Święto Niepodległości, 11 listopada, w ratuszu wyróż-
nienia odebrali m.in. prof. Piotr Wach, prof. Józef Su-
chy, prof. Jerzy Skubis oraz dr Zygmunt Kasperski.

Na Uczelni realizowany był program TEMPUS II, a jego 
założenia tłumaczył na łamach WU kierownik Działu 
Nauki, inż. Józef Waluś.

Decyzją Senatu w Uczelni od 1 stycznia 1998 r. zaczął 
obowiązywać nowy system ekonomiczno-finansowy 
zakładający decentralizację budżetu, którego projekt 
opracował dr Zygmunt Kasperski, pełnomocnik rekto-
ra. ds. finansowych.

Czytając nr 6/69 WU (obejmujący wyjątkowo miesią-
ce od lutego do kwietnia 1998) można się było dowie-

Uczelnia nie pozostała obojętna 
wobec dramatu powodzian, 

udostępniając im wolne 
w miesiącach letnich akademiki.

Nowy nabytek dydaktyczny 
Wydziału Mechanicznego 
- małolitrażowy Beskid, 

choć nie wszedł do produkcji seryjnej, 
mógł uchodzić za protoplastę 

wielu europejskich marek. 
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dzieć, jakim oprogramowaniem dysponował Uczelniany 
Ośrodek Informatyczny, a były to m.in. MSC/NASTRAN, 
MSC/PATRAN, MSC/ARIES, czy FLUET, POLYFLOW 
i MATLAB.

W Wieściach z wydziałów prezentowany był samo-
chód małolitrażowy Beskid, który nie wszedł do pro-
dukcji seryjnej, choć jak zapewniają autorzy artykułu 
– Adam Żelawski i Wacław Hepner z Zakładu Samocho-
dów Wydziału Mechanicznego,  polski samochód mógł-
by uchodzić za protoplastę wielu znanych europejskich 
marek. Należy dodać, że na Beskidzie mieli okazję  
uczyć się nasi studenci. Ciekawe czy mały Beskid nadal 
stanowi pomoc naukową w katedrze?

Wciąż na łamach WU obecne były notatki przewod-
niczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (wów-
czas tę funkcję pełnił prof. Andrzej Białas) wzbogacone 
o notatkę rzecznika prasowego Komitetu Badań Na-
ukowych, dra Tadeusza Zaleskiego (skądinąd ojca-za-
łożyciela konferencji redaktorów).

W 70. wydaniu WU (7/70 maj 1998), siedem lat po uka-
zaniu się pierwszego numeru (o czym wspomina krótki 
tekst od redakcji i okładka) intryguje wywiad z dr. Ta-
deuszem Zaleskim, pod znamiennym tytułem: Wśród 
dwunastu zadań, które wyznaczył sobie Komitet, dwa 
dotyczą informacji i promocji. Czytamy także o odby-
wających się po raz piąty Dniach Kariery’ 98, które mia-
ły miejsce na Politechnice, a zorganizowanych przez  
Komitet Lokalny AIESEC. Numer zamykają informacje 
o nowościach wydawniczych oraz nowych nabytkach 
Biblioteki Głównej.

Czerwcowe wydanie zawiera – podobnie jak w po-
przednich miesiącach - kalendarz rektora. Dowiaduje-
my się o obradach na Politechnice Komitetu Metalurgii 
PAN. Z wydarzeń mniejszej wagi – od strony ulic Ole-
ska/Mikołajczyka otwarty został uczelniany parking na 
150 miejsc, który miał zaspokoić potrzeby pracowników 
i studentów.

Tymczasem studenci przez tydzień bawili się na co-
rocznych Piastonaliach. W informacjach od dyrektora 
administracyjnego czytamy m.in. o postępach prac 
adaptacyjnych we dworku w Karczowie.
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1998/1999
Rok akademicki 1998/1999 opisują Wiadomości 

Uczelniane w ośmiu wydaniach (od 72 do 79). Wrześnio-
we (1/72) informują m.in. o zakończonym wyścigu po 
indeks; studia w Politechnice Opolskiej chciało wte-
dy podjąć ponad 4 000 osób, przyjęto 1 628 na studia 
dzienne oraz 1 145 na zaoczne. Ponadto czytamy o uru-
chomieniu w Kluczborku kolejnego – po Kędzierzynie-

-Koźlu i Nysie - Punktu Dydaktycznego Politechniki 
Opolskiej, gdzie ponad 60 osób studiowało informatykę 
systemem zaocznym. W Kluczborku 80 osobom umoż-
liwiono studia na kierunkach zarządzanie i marketing 
oraz informatyka.

W najlepsze trwały przygotowania do zjazdu absol-
wentów zaplanowanego na 25 czerwca 1999 r.

W kolejnym wydaniu WU (2/73 październik) czytamy 
o wyborze rektora, prof. J. Suchego na prezydenta mię-
dzynarodowego stowarzyszenia odlewników CIATF. Po-
lecamy artykuł prof. Andrzeja K. Wróblewskiego, wice-
przewodniczącego KBN, w którym pisał on m.in. Po raz 
pierwszy w Polsce ujawniamy dane dotyczące publikacji i 
cytowań, które obalają niektóre stereotypowe wyobra-
żenia o rankingu naszych uczelni. Zaś dyrektor Biblio-
teki Głównej, dr Elżbieta Czerwińska przygotowała 
informację o wskaźnikach oceny dorobku naukowego 
pracowników.

Studia w Politechnice Opolskiej 
chciało podjąć ponad 4 000 osób, 

przyjęto niecałe 3 000. Część z nich 
studiowała w Punktach Dydaktycznych 

w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu 
i Nysie. Tymczasem – najpopularniejszy 

wśród kandydatów wydział 
– Wydział Wychowania Fizycznego 

i Fizjoterapii – został dopiero powołany. 
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W strukturze Uczelni zmiany: w miejsce instytutu 
powstał nowy wydział – Wydział Wychowania Fizyczne-
go i Fizjoterapii, a na studentów wszystkich kierunków 
czekała bogata oferta wyjazdów i stypendiów zagra-
nicznych.

Obejmujące listopad i grudzień wydanie gazety (3/74)  
informowało o 5. Dniach Xaverianum przygotowanych 
przez cieszący się uznaniem studentów i pracowników 
opolskich uczelni Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury, 
a  o relację dla gazety zadbała Karolina Srokosz, stu-
dentka III roku filologii angielskiej. WU opublikowały 
kryteria wypłat stypendiów za wyniki w nauce oraz bo-
gate serwisy z aktywności studenckich kół naukowych 
i sprawozdania dokumentujące udział pracowników 
w konferencjach i sympozjach. Warto zwrócić uwagę na 
bogatą ofertę zajęć sekcji sportowych (tenis stołowy, 
aikido, aerobic, siatkówka, koszykówka) adresowaną 
również do pracowników uczelni i jej absolwentów.

W styczniu (WU 4/75) przeczytać mogliśmy o przy-
gotowania do targów pt. Innowacyjność i transfer tech-
nologii, których gospodarzem była Politechnika jak 
również Current contents z dziedziny elektrotechniki 
opracowane przez Bibliotekę Główną. Polecamy uwa-
dze podsumowanie współpracy z zagranicą za rok 1998 
oraz najważniejsze informacje o unijnym V  Programie 
Ramowym, pióra Janusza Fijaka.

O tym, czym zajmowało się niezależne Zrzeszenie 
Studentów napisał Dariusz Madera, student V roku 
Wydziału Mechanicznego i zarazem przewodniczący 
uczelnianego NZS. I jeszcze coś ze studenckiej działki 
– w klubie Hydrant odbył się III Przegląd Kabaretów Zle-
wy ’98. Kto dziś wie, gdzie mieścił się Hydrant?

W kolejnym wydaniu gazety (5/76 luty - marzec) 
przeczytać mogliśmy o wyróżnieniu dla Politechniki 
Opolskiej zdobytym na V Dolnośląskich Prezentacjach 
Edukacyjnych za m.in. ciekawą prezentację oferty 
edukacyjnej. Jak widać troska o pozyskanie chętnych 
do studiowania na politechnice była już wtedy waż-
nym obszarem. Poza tym - informacja dość istotna dla 
uczelnianej gazety - na stanowisku redaktora naczelne-
go WU nastąpiła zmiana, ster redakcji objęła Marianna 
Drzyzga, a dotychczasowa naczelna pozostała współ-
pracownikiem gazety.

Biblioteka Główna zakupiła licencję na sieciowe udo-
stępnianie w roku 1999 bazy INSPEC oferując ponadto 
pomoc w obsłudze programu.

W następnym wydaniu (6/77 kwiecień) odsyłamy do 
bogatego serwisu z prac Senatu, w tym komunikat nr 1 
o powołaniu Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz liczbie 
mandatów w Senacie dla poszczególnych jednostek, 
co dobitnie świadczyło o dobiegającej końca kaden-
cji aktualnych władz Uczelni i czekających środowisko 
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wyborach. Znajdziemy też informację o kolejnych tytu-
łach profesorskich (prof. Wit Grzesik) oraz felieton ów-
czesnego ministra edukacji narodowej, prof. Mirosława 
Handkego pod znamiennym tytułem Kryzys etosu uczo-
nego? Polecamy lekturę sprawozdania z działalności 
wydawniczej, a szczególnie wyliczenie kosztów wyda-
nia książki w uczelnianej oficynie.

Sporo uwagi poświęcono w tym numerze warunkom 
ogólnej umowy finansowej w ramach programu SO-
CRATES/ERASMUS.

Majowy numer WU (7/78 1999) relacjonował wybory 
na stanowisko rektora Politechniki Opolskiej. Spośród 
trzech kandydatów w głosowaniu tajnym Senat w II tu-
rze wybrał na rektora Politechniki Opolskiej prof. Pio-
tra Wacha. O najwyższe stanowisko ubiegali się także 
profesorowie - Tadeusz Chmielewski oraz Jan Kubik.   
Nowo wybrany rektor – pierwszy pośród równych, jak 
podkreślił – za priorytetowe działania uznał rozwój 
współpracy międzynarodowej oraz promocję Politech-
niki i profesorów. Warto również zwrócić uwagę na bo-
gatą ofertę dydaktyczną Uczelni, poza dziewięcioma 
kierunkami studiów dziennych oraz zaocznych, można 
było kontynuować kształcenie na studiach doktoranc-
kich. Dla absolwentów przygotowano także możliwość 
uzupełnienia wykształcenia na ciekawych studiach po-

dyplomowych (warto pamiętać, że w 1991 r. WSI prowa-
dziła trzy kierunki studiów).

Czerwcowe wydanie gazety (8/79) informowało o wy-
borach na stanowiska prorektorów; prorektorem ds. 
nauki został prof. Jerzy Skubis (jedyny kandydat na to 
stanowisko). Na prorektora ds. dydaktycznych i  stu-
denckich kandydowali prof. Grzegorz Gasiak i prof. Ro-
man Ulbrich - Senat wybrał prof. G. Gasiaka. Jedynym 
kandydatem na stanowisko prorektora ds. organiza-
cyjnych był dr Zygmunt Kasperski. Poza sprawami 
wyborczymi gazeta informowała o obecności naszych 
pracowników w ogólnopolskich obchodach 90-lecia 
Akademickiego Związku Sportowego odbywających 
się w Warszawie z udziałem prezydenta RP, Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Numer zamyka comiesięczna oferta 
Oficyny Wydawniczej oraz prezentacja nowych nabyt-
ków Biblioteki Głównej.

1999/2000
Rok akademicki 1999/2000 otworzył nową kadencję 

władz rektorskich na lata 1999-2002, ale wrześniowe 
wydanie WU (1/80 1999) opisywało jeszcze wydarzenia 
z czerwca, a mianowicie wielki zjazd absolwentów opol-
skiej uczelni technicznej. Wrażenia ze spotkania pod 
znamiennym tytułem Przeżyjmy to jeszcze raz... opisała 
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dr inż. Jadwiga Krych podkreślając, że było i oficjalnie, 
i uroczyście, a przyjaciele spotkali się w laboratoriach, 
na koncercie w filharmonii i na wykwintnym bankiecie. 
Słowem – warto było ponieść trud organizacji spotka-
nia po latach.

Wracając do spraw poważnych, WU przedstawiły  
nowo wybrane władze dziekańskie i administracyjne, a 
także nowy skład Senatu Politechniki Opolskiej, który 
liczył wtedy 42 osoby. W tym wydaniu ustępujący rek-
tor prof. J. Suchy w wywiadzie podsumował lata kiero-
wania Uczelnią, a dla studentów pierwszych lat – jak co 
roku - przygotowano Vademecum.

Kolejne wydanie WU (2/81 październik) otwarła rela-
cja z inauguracji roku akademickiego, która jak zwykle 
miała bardzo uroczysty przebieg. Nowo wybrany rektor, 
prof. Piotr Wach w swoim exposé przedstawił plany 
strategiczne i zdania stojące przed nowym zespołem 
kierownictwa Uczelni. W wywiadzie rektor podkreślił, 
że przede wszystkim zależy mu na jakości oferowanego 
kształcenia. W październiku nastąpiło też przekształ-
cenie Instytutu Zarządzania w Wydział Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji, co było efektem wytężonej pracy 
zespołu oraz intensywnego rozwoju jednostki.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki był gospoda-
rzem i organizatorem wydarzenia naukowego o ogólno-
krajowym zasięgu jakim była XIII Krajowa Konferencja 
Automatyki ‘99.  

Ponadto na I rok studiów wszystkich typów (dzienne, 
zaoczne, uzupełniające magisterskie) w Politechnice 
Opolskiej zarekrutowało się ponad 4 000 osób. Niemal 
w każdym wydaniu WU znaleźć można było też informa-
cję o realizowanych w Uczelni projektach europejskich. 
Październik to zwyczajowo czas przyznawania pracow-

Przeżyjmy to jeszcze raz...
czyli wielki zjazd absolwentów 
opolskiej uczelni technicznej 

i przeżyjmy to po raz pierwszy 
– czyli historyczna obrona doktorska 

na Wydziale Elektrotechniki 
i Automatyki i Informatyki. 
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nikom naukowym i niedydaktycznym nagród rektora, 
co regulował systematycznie aktualizowany regulamin. 
W  gazecie znalazły się listy z nazwiskami nagrodzo-
nych. Politechnika podjęła także temat własności in-
telektualnej organizując po raz kolejny konferencję na-
ukową, której efektem była m.in. publikacja artykułów 
w Zeszytach Naukowych (seria własność intelektualna).

Obrazy pani Jolanty Hęciak-Morzyk, uczelnianej pla-
styk obejrzeć można było w Galerii przy MCK ZWM. Eks-
pozycja cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Z cyklu Twórcy opolskiej uczelni technicznej zapre-
zentowano biogram prof. Antoniego M. Plamitzera, 
a prof. Antoni Guzik został laureatem nagrody Żar serca 
przyznawanej przez Xaverianum.

W kolejnym numerze gazety (WU 5/84 luty - marzec 
2000) mogliśmy przeczytać o planach pozyskania przez  
Uczelnię części obiektów w kompleksie Zakładów Apa-
ratury Chemicznej Metalchem SA. Mówi o tym w wywia-
dzie pt. Mariaż Metalchemu z uczelnią techniczną dać 
może dobre owoce prezes zarządu, dr inż. Aleksander  
Udrycki. Na Wydziale Budownictwa wmurowany został 
kamień węgielny pod budowę hali laboratoryjnej, a środ-
ki na budowę miały pochodzić z dotacji KBN. W tym wy-
daniu czytaliśmy też o studentach III roku wychowania 
fizycznego, którzy pod okiem instruktorów doskonalili 
swoje umiejętności narciarskie w Zieleńcu, zaś opolski 
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AZS przygotowywał się do obchodów XXX-lecia. Pozna-
liśmy kolejną postać z grona twórców uczelni – Panią 
Dziekan Marię Wandę Jastrzębską.

W kwietniowym wydaniu (6/85 2000) prorektor ds. 
nauki, prof. Jerzy Skubis sformułował główne cele sto-
jące przed Uczelnią, z których najważniejsze to sześcio-
wydziałowa struktura oraz uzyskanie autonomiczności.   

Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej po raz 
pierwszy wystawiła swoje stoisko na Targach Książki 
Naukowej we Wrocławiu. Studenci opolskich uczelni 
- jak co roku - przygotowywali się do Piastonaliów.

Majowy numer WU (7/86 2000) donosił o kilku waż-
nych wydarzeniach; na Wydziale Elektrotechniki i Au-
tomatyki odbyła się pierwsza obrona doktorska, tym 
samym jednostka skonsumowała uzyskane w grudniu 
1999 uprawnienia akademickie. Uczelnia  nabyła nowy 
obiekt dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjo-
terapii, a konkretnie dla kierunku fizjoterapia. Mowa 
o kompleksie budynków przy ul. Małopolskiej 22, gdzie 
uruchomiony miał zostać akademik Sokrates oraz sala 
gimnastyczna.

Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu obchodziło 
swoje 50-lecie, z tej okazji odbyła się konsekracja kościo-
ła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Z ciekawostek przytaczamy konkurs na nazwę jesz-
cze jednego obiektu pozyskanego przez Uczelnię 
z  przeznaczeniem na dom studenta. Był to budynek 
dawnej bursy przy ul. Struga. Zdradzamy, że wygrał po-
mysł Archimedes. Niestety, przejęcie obiektu okazało 
się na tyle skomplikowane, że zrezygnowano z niego 
i niedoszły akademik wrócił do miasta.  

W czerwcu polecamy uwadze Czytelników informacje 
o sukcesach studentów sportowców, którzy z ich powo-
du zostali zaproszeni na spotkanie z Rektorem. Autorzy 
artykułów naukowych zapewne z uwagą przeczytali 
o wskaźniku Impact Factor jako o jednym z kryteriów 
oceny czasopism.

Warto pochylić się z uwagą nad felietonem Piasto-
naliowe obrachunki mówiącym o spotkaniu, do którego  
doszło z inicjatywy władz Politechniki, a poświęconym 
dopiero co zakończonym Piastonaliom. Do rozmowy 
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o  problemie przyczynił się list autorstwa ks. Wojcie-
cha Ziółka, duszpasterza akademickiego z Jezuickiego 
Ośrodka Formacji i Kultury Xaverianum zatytułowany 
Piastonalia, czyli niekulturalna wiosna studencka opubli-
kowany w opolskiej gazecie regionalnej. Prorektor ds. 
studenckich, prof. G. Gasiak zaprosił do dyskusji o tym, 
jak bawią się studenci przedstawicieli samorządów stu-
denckich opolskich uczelni i autora listu. Zapraszamy 
do lektury – (nr 8/87 czerwiec 2000) s. 20, 22.

2000/2001
Wydarzenia roku akademickiego 2000/2001 jak 

zwykle znajdują swoje odzwierciedlenie w Wiadomo-
ściach Uczelnianych. Wrześniowe wydanie (1/88 2000) 
informuje o wynikach rekrutacji – warto podkreślić, 
że na 12 kierunków studiów wszystkich typów przyjęto 
na pierwszy rok 4541 osób, a był to stan sprzed posie-
dzenia Komisji Odwoławczej więc i liczba nowo przy-
jętych mogła być wyższa. Ofertę stypendialną dla pra-
cowników naukowych oraz studentów opracował Dział 
Nauki i Współpracy z Zagranicą. W gazecie pomiesz-
czono obszerny dodatek pt. ERASMUS 2000–2006. 
Program, w którym uczestniczymy, przygotowany przez 
Janusza Fijaka, uczelnianego koordynatora ds. progra-
mów unijnych.

Okładkę październikowego numeru (2/89 2000) zdo-
biło zdjęcie Grzegorza Kleszcza, naszego studenta 
i sportowca, który na igrzyskach olimpijskich w Sydney 
zajął VIII miejsce w podnoszeniu ciężarów. Olimpijczyk 
był wtedy studentem II roku wychowania fizycznego. 
Z sukcesu naszego studenta dumna była nie tylko Po-
litechnika Opolska, ale całe środowisko akademickie.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że akademik  Archime-
des, bo taką nosił nazwę (dawna bursa przy ul. Struga) 
miał ok. 300 miejsc. Pokoje były obszerne choć wy-

Okładkę październikowego numeru 
(2/89 2000) zdobiło zdjęcie Grzegorza 

Kleszcza, naszego studenta i sportowca, 
który na igrzyskach olimpijskich w Sydney 
zajął VIII miejsce w podnoszeniu ciężarów.
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posażone raczej skromnie, ale i cena dość niewygóro-
wana, bo 130 zł za miejsce. Kapitalny remont obiektu 
(jak wiemy nie doszedł do skutku) zaplanowany został 
na następny rok.

Po raz kolejny w cyklu Rozważania, prof. Marian Cie-
paj z WZiIP przygotował dla WU ciekawy artykuł, tym 
razem autor pisał o przyszłości społeczeństwa oby-
watelskiego.

Numer 3/90 listopad-grudzień 2000 donosił między 
innymi o uroczystości wręczenia dyplomów ukończe-
nia studiów, jaką po raz pierwszy zorganizował WWFiF.  
Młoda jednostka żegnała 88 absolwentów kierunku wy-
chowanie fizyczne.

W specjalnym komunikacie prorektor ds. organiza-
cyjnych, dr Zygmunt Kasperski zachęcał studentów 
pobierających stypendia pieniężne do zakładania oso-
bistych kont bankowych. Miało to wyeliminować kolejki 
do kasy Uczelni i umożliwić szybszy dostęp do własnych 
środków pieniężnych.

Czytamy także o wizycie na Wydziale Mechanicznym 
delegacji I Korpusu Europejskiego NATO. Celem wizy-
ty było omówienie ewentualnej współpracy z Uczelnią 
w ramach realizowanych projektów unijnych.

W XXI wiek Wiadomości Uczelniane wkroczyły wyda-
niem specjalnym pod wiele mówiącym tytułem Misja 
Politechniki Opolskiej i jej miejsce w regionie i w kraju 
(5/92 2001). Numer był swoistym zapisem otwartego 
posiedzenia Senatu. Wstępem do dyskusji stały się  
zamówione przez rektora, prof. Piotra Wacha wystąpie-
nia. Zatem, prof. Jerzy Skubis mówił o strategii planów 
rozwojowych Uczelni, prognozy demograficzne omówił 
prof. Robert Rauziński. Mgr Janusz Fijak przedstawił 
zagadnienia związane z uczestnictwem Politechniki 
Opolskiej w programach europejskich, problematykę 
kształcenia dwujęzycznego przedstawił dr. inż. Karol 

W XXI wiek Wiadomości Uczelniane 
wkroczyły wydaniem specjalnym 

pod wiele mówiącym tytułem 
Misja Politechniki Opolskiej i jej miejsce 

w regionie i w kraju (5/92 2001).
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Grandek, prodziekan WEAil, zaś prof. Adam Roznoch 
omówił współpracę z Uniwersytetem Paris 13 Saint 
Denis w zakresie uzyskiwania podwójnych dyplomów. 
W otwartym posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej 
wzięło udział 68 osób.

Natomiast w „rejsowym”, styczniowym wydaniu WU  
(4/91 2001) rektor, prof. Piotr Wach poinformował w wy-
wiadzie, że Politechnika Opolska będzie gospodarzem 
najbliższej, zaplanowanej na luty Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych.

W numerze znalazła się też informacja o szczegółach 
realizacji planu wydawniczego w roku 2000 oraz fotore-
portaż z otrzęsin i maratonu kabaretowego Zlewy - cy-
klicznych imprez studenckich.

Jezuickie Duszpasterstwo Formacji i Kultury Xave-
rianum przyznało swoje doroczne nagrody – Żar serca. 
Laureatem nagrody za rok 2000 został prof. Jerzy Sku-
bis - za ogromną życzliwość w relacjach ze studentami 
oraz prawość w życiu zawodowym i osobistym. Nagro-
da została wręczona podczas 7 Dni Xaverianum.

Kolejny, 6. numer WU (luty - marzec) szczegółowo 
omówił obrady KRPUT, w których poza przedstawi-
cielami uczelni technicznych udział wzięli ówczesny 
minister edukacji narodowej prof. Edmund Wittbrodt, 
wiceprzewodniczący KBN, prof. Krzysztof Kurzydłow-
ski, przewodniczący RGSzW, prof. Andrzej Pelczar oraz 

Jerzy Woźnicki, przewodniczący Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. W posiedzeniu uczestni-
czył także Andrzej Świć, redaktor naczelny Forum Aka-
demickiego. Polecamy uwadze felieton zatytułowany 
Okiem pań – rektorom towarzyszyły bowiem małżon-
ki, dla których gospodarze zwyczajowo przygotowali  
osobny program będący jednocześnie doskonałym na-
rzędziem promocji uczelni i regionu.

W wywiadzie z kolejnego wydania (nr 7/94 kwiecień 
2001) warte polecenia są rozliczenia merytoryczne 
i finansowe prowadzonych na uczelni badań nauko-
wych finansowanych z budżetu, omówione przez 
inż. Józefa Walusia, kierownika Działu Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą.

Zakłady APC – Metalchem S.A. zaproponowały Po-
litechnice nieodpłatne przekazanie księgozbioru  
technicznego (pamiętamy o zabiegach dotyczących 
przejęcia obiektu Metalchemu). Z propozycji biblioteka 
uczelniana oczywiście skorzystała.

Kibicom sportowym polecamy relację z XX Zimowej 
Uniwersjady Zakopane 2001 i jeszcze jeden zimowy 
temat, czyli Bal sportowca, tym razem zorganizowany 
w klubie Za sceną. Gala - poza zabawą – była okazją do 
uhonorowania najlepszych studentów-sportowców.

Również w tym wydaniu, studentka czwartego roku 
budownictwa podzieliła się swoimi wrażeniami z poby-



60

tu na Uniwersytecie Roma Tre w Rzymie, gdzie studio-
wała architekturę. Wyjazd na studia do Rzymu był moż-
liwy dzięki programowi SOCRATES/ERASMUS.

Tematy w majowym numerze WU (8/95 2001) to suk-
ces akademików, czyli wejście do I ligi zespołu siat-
kówki męskiej. Na stronie 10. przedstawieni zostali  za-
wodnicy I ligowego zespołu siatkarzy. I nie są to jedyne 
sukcesy sportowe naszych studentów.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki był gospoda-
rzem XI Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów 
Elektrycznych, Wydziałów Elektroniki i Wydziałów In-
formatyki. Dziekan, prof. Ryszard Rojek nie krył satys-
fakcji z powodu wyboru naszej Uczelni na miejsce ob-
rad, kwitując je stwierdzeniem: uczestnicy zadowoleni 
– gospodarze usatysfakcjonowani.

W ramach programu SOCRATES/ERASMUS pracow-
nik naukowy opolskiej uczelni technicznej dr Andrzej 
Przytulski przebywał z wykładami na politechnice 
w Koblencji.

W czerwcu (9/96 2001) Wiadomości Uczelniane „mają 
już 10 lat”, co odnotowała okolicznościowa notatka. 
Poza tym warto zwrócić uwagę na aktywność naukową 
i organizacyjną pracowników i studentów Wydziału Bu-
downictwa. Składały się na nią kolejne konferencje, wy-
jazdy studyjne i liczne  publikacje. Dotyczyło to także kół 
naukowych działających na wydziale, które przygotowa-
ły do gazety obszerne serwisy. Odnosiło się to również 
do  pozostałych wydziałów. Na przykład studenci z koła 
naukowego Technolog z Wydziału Mechanicznego do-
tarli aż do Sewastopola, aby wziąć udział w konferencji 
naukowej, podczas której referowali tematykę swoich 
prac dyplomowych, a studenci z KN Akton z WWFiF 
przygotowali w Turawie festyn z okazji Dnia Dziecka.

Prof. Jerzy Skubis wygłosił referat okolicznościowy 
podczas obchodów XX-lecia Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Opolu. Podczas tej samej jubileuszowej sesji 
wystąpienia mieli m.in. charyzmatyczny dominikanin, 
o. Jan Góra OP oraz znany reżyser i publicysta Krzysztof 
Zanussi.

Warto zwrócić uwagę na emocjonalny tekst Do ab-
solwenta pióra byłego już wtedy studenta, Jarosława 
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Pilarskiego, który z dyplomem w kieszeni znalazł sa-
tysfakcjonującą pracę i postanowił podzielić się swoim 
doświadczeniem z młodszymi kolegami i koleżankami.

2001/2002
Wrześniowe wydanie WU (1/97 2001) ma na okładce  

zdjęcie gotowej do użytku hali laboratoryjnej Wydziału 
Budownictwa, a tak niedawno przypominaliśmy o wmu-
rowaniu kamienia węgielnego  (marzec 1999) pod jej bu-
dowę. Hala została oficjalnie otwarta w październiku, po 
uroczystości inauguracji roku akademickiego. Wydział 
miał jeszcze jeden ważny powód do satysfakcji, był  nim 
nowy kierunek studiów architektura i urbanistyka, który 
wzbogacił wydziałową ofertę edukacyjną.

W wywiadzie prof. Maksymilian Gajek przekonywał 
młodzież do studiowania kierunku wychowanie tech-
niczne, znajdujące się w ofercie studiów na Wydziale 
Elektrotechniki i Automatyki, obok czterech innych 
kierunków studiów dziennych, zaocznych, uzupełniają-
cych oraz studiów podyplomowych.

Oprócz hali laboratoryjnej 
Wydział Budownictwa miał jeszcze 

jeden powód do satysfakcji: 
był nim nowy kierunek studiów 

architektura i urbanistyka.

Redaktorzy gazet akademickich obradowali w Krako-
wie na dorocznej konferencji przygotowanej przez re-
dakcje - Naszej Politechniki z Politechniki Krakowskiej 
oraz Biuletynu Informacyjnego Pracowników AGH.

W październikowych Wiadomościach (2/98 2001) odsy-
łamy do relacji z inauguracji roku akademickiego. War-
to nie przeoczyć artykułu prorektora ds. studenckich, 
prof. Grzegorza Gasiaka, który pisał o powołaniu Komisji 
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz procedurze 
akredytacyjnej dla poszczególnych kierunków studiów. 
Za tymi działaniami stała troska o jakość kształcenia. 
Warto zauważyć, że do grupy ekspertów oceniających 
poszczególne kierunki studiów prowadzonych w uczel-
niach technicznych w kraju wybrano prof. Ryszarda Roj-
ka dla kierunku informatyka oraz prof. Wita Grzesika dla 
kierunku mechanika i budowa maszyn.

Zaś Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej za-
chęcał do aktywności na rzecz własnego środowiska.   

Systematyczny i wszechstronny rozwój uczelni wy-
znaczało wiele istotnych wskaźników, w tym oferta 
kształcenia. Na przykład WWFiF uruchomił trzeci 
kierunek studiów – turystykę i rekreację. Natomiast 
Wydział Mechaniczny, a konkretnie Katedra Mechaniki 
i  Podstaw Konstrukcji Maszyn nawiązała współpracę 
z Japan Society for the Program of Science. Na semina-
rium przygotowanym przez polską jednostkę wystąpił 
Dr Eng. Takamoto Itoh z uniwersytetu w Fukui w Japo-

Prof. Piotr Wach został 
honorowym senatorem partnerskiej 

Fachhochschule Stuttgart – Hochschule 
für Technik. Niezwykle podniosła 

uroczystość zorganizowana na jego 
cześć odbyła się z udziałem władz landu 
Badenii- Wirtenbergii i nowego senatora.
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nii. Natomiast studenci z KN Klakson pod opieką me-
rytoryczną  naukowców z Katedry Samochodów - Wa-
cława Hepnera i Ireneusza Hetmańczyka przygotowali 
i uczestniczyli w VII Opolskiej Jeździe Ekologicznej. Im-
preza po raz kolejny pokazała jak wiele zależy od umie-
jętności technicznych i taktycznych kierującego.

Natomiast Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
„wzbogacił się” o wydziałową bibliotekę.

Zwracający uwagę złoty kolor na okładce grudniowe-
go wydania (WU 4/100) nie był  przypadkowy – Wiado-
mości Uczelniane ukazały się po raz setny – natomiast 
zdjęcie na czwartej stronie okładki przedstawiało 
współpracowników gazety. Poza tym złoty kolor dobrze 
komponował się z nadchodzącymi świętami. Wracając 
jednak do prozy życia – w numerze dyrektor administra-
cyjny Leon Prucnal przedstawił szczegółowy wykaz 
robót remontowych i budowlanych przeprowadzonych 
w roku 2001  z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.  

Tym razem laureatem nagrody Żar serca został 
prof. Robert Rauziński za „ogromną życzliwość okazy-
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waną studentom oraz ujmującą skromność i szlachet-
ność w życiu codziennym”.

W styczniowym wydaniu WU (5/101 2002) polecamy 
interesujący wywiad z prof. Jerzym Wróblewskim, który 
podpisał umowę licencyjną na sprzedaż oprogramowa-
nia służącego do lokalizacji zwarć w liniach wysokiego 
napięcia. Było to nowatorskie przedsięwzięcie w histo-
rii Uczelni - oprogramowanie zostało sprzedane, za-
zwyczaj uczelnia kupowała oprogramowania.   

W dorocznym plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej 
czytelnicy wybrali najpopularniejszych sportowców 
i trenerów, wśród laureatów nie zabrakło naszych pra-
cowników i studentów. W tym gronie znalazł się Paweł 
Czerepok, trener zespołu siatkarzy AZS i prodziekan 
ds. organizacyjnych WWiF, a wśród sportowców dobre 
miejsca zajęli Jolana Wojnarowicz (dżudo), Grzegorz 
Kleszcz (podnoszenie ciężarów), siatkarz Zbigniew Rek-
tor oraz Karol Bobowicz (shor-track).

W wydaniu przygotowano również opolski informator 
kulturalny.

Obejmujące miesiące luty i marzec wydanie WU 
(6/102 2002) informowało o wyborach na Uczelni. Na 
stanowisko rektora Politechniki Opolskiej zgłosił się je-
den kandydat: urzędujący rektor – prof. Piotr Wach. Nad 
całością procedur wyborczych czuwała Uczelniana 
Komisja Wyborcza pracująca pod kierunkiem prof. Ta-

deusza Góreckiego. Na stanowisko rektora  wybrano 
prof. Piotra Wacha.

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej przygoto-
wał ciekawą propozycję  dla studentów w postaci let-
nich kursów w University of California. Młodzież i pra-
cownicy naukowi mogli również skorzystać z bogatej 
oferty stypendialnej i studiów zagranicznych w ramach 
programu Erasmus oraz 6. Programu Ramowego.

22 studentów Politechniki Opolskiej odebrało dyplo-
my DUT – le diplôme Universitaire de Technologie uzy-
skane na Saint Denis University Paris 13, czyli podwójne 
dyplomy – temat ten był omawiany na otwartym posie-
dzeniu Senatu Uczelni w styczniu 2001 r.

W tym wydaniu polecamy jeszcze w cyklu Rozważa-
nia artykuł Bogusława Kubiaka, anglisty i germanisty 
ze Studium Języków Obcych pt. O językach świata.

Kwietniowe wydanie WU informowało o wyborze 
prorektorów – prorektorem ds. nauki został prof. Jerzy 
Skubis, prorektorem ds. organizacyjnych - dr Zygmunt 
Kasperski, a prorektorem ds. studenckich prof.  Sta-
nisław Witczak. Wybrano także dziekanów i  kierow-
ników jednostek. Ponadto prof. Piotr Wach został ho-
norowym senatorem partnerskiej niemieckiej uczelni 
w – Fachhochschule Stuttgart – Hochschule für Tech-
nik. Z uczelnią stuttgarcką łączyła  nas wieloletnia 
owocna współpraca. Niezwykle podniosła uroczystość 
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zorganizowana na cześć nowego senatora honorowego 
odbyła się z udziałem władz landu Badenii - Wirtenber-
gii, ale przede wszystkim szeroko reprezentowane było 
środowisko naukowe. Licznie przybyli też Polacy za-
mieszkali w Niemczech, nieraz z odległych landów, aby 
być świadkiem sukcesu rodaka. W tym gronie nie  za-
brakło dyplomantów prof. Wacha.  

Dla studentów w Opolu otworzył podwoje klub Graffiti 
– w starym miejscu, ale w nowym wystroju - jak czyta-
my. Samorząd wiązał z tym przedsięwzięciem bardzo 
ambitne plany.

W maju (WU 8/104) nadal trwały procedury wybor-
cze - poznaliśmy nowych prodziekanów i zastępców 
dyrektorów.

W numerze Czytelnik napotkał bogaty serwis spor-
towy, obecne były również informacje o realizacji pro-
gramów unijnych – Socrates, Leonardo da Vinci praz 
Programów Ramowych.

W ramach cyklu Twórcy opolskiej uczelni technicznej 
poznaliśmy postać doc. dra inż. Mieczysława Tokar-
skiego, biogram opracowali prof. Antoni Guzik oraz 
prof.  Stanisław Król.

Czerwcowe wydanie gazety informowało o zakoń-
czeniu procedur wyborczych w Politechnice Opolskiej 
na kadencję 2002–2005. Poznaliśmy obsadę wszyst-
kich obieralnych stanowisk, łącznie ze składem Senatu 
liczącego 45 osób.

Prof. Wojciech Siłka z Wydziału Mechanicznego ob-
chodził 70-lecie urodzin, z tej okazji władze wydziału 
i współpracownicy przygotowali uroczyste seminarium 
prezentujące dorobek Jubilata.

Dział Nauki opracował informację o stypendiach 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a Dział Kształcenia - 
kompendium wiedzy o – sic! - kształceniu na odległość. 
Warsztaty pod tytułem Uniwersytet wirtualny: model, 
narzędzia i praktyka odbyły się na Politechnice War-
szawskiej i nie zabrakło w nich naszego przedstawicie-
la. Wszystko co istotne przekazała Czytelnikom uczest-
niczka, Diana Bańska z Działu Kształcenia. Ile z tego 
znalazłoby zastosowanie dziś, w czasach pandemii?

Na zakończenie fotoreportaż na okładce z ostatniej 
piastonaliowej zabawy.
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2002/2003
Wrześniowy numer WU (1/106 2002) rozpoczynający 

kolejny rok akademicki 2002/2003 zawierał „niezbęd-
nik” o studiach i Uczelni adresowany do studentów 
pierwszego roku. Również wywiadu udzielił prorek-
tor ds. studenckich, prof. Stanisław Witczak. Ponadto 
-  bogaty przegląd wiadomości wydziałowych, wśród 
których warto wrócić uwagę na informację o przygo-
towanym po raz ósmy Forum Energetyków GRE 2002, 
którego inicjatorem był prof. Zdzisław Kabza. Energe-
tycy  tradycyjnie na miejsce obrad wybrali centrum kon-
gresowe w Szczyrku. Trudno wskazać wydanie gazety, 
w którym nie byłoby obszernych informacji związanych 
z udziałem Politechniki w programach unijnych. Pole-
camy też ciekawy artykuł z cyklu Rozważania autorstwa 
dra Ryszarda Kowalczyka z Zakładu Fizyki  pod intrygu-
jącym tytułem Czy mogą istnieć światy o odwróconym 
czasie? W cyklu Twórcy opolskiej uczelni technicznej 
przedstawiona została sylwetka doc. Romana Klusa, 
dziekana Wydziału Ogólnotechnicznego.

Podczas dorocznej uroczystości inauguracji roku 
akademickiego wystąpił z przemówieniem prof. dr Mar-
tin Stohrer rektor Hochschule für Technik w Stuttgarcie 
- pamiętamy o wyróżnieniu naszego rektora, prof. Pio-
tra Wacha tytułem honorowego senatora HfT.

Czytając wywiad z Andrzejem Rybarczykiem, koor-
dynatorem Opolskiego Konsorcjum Wdrażania Nowo-
czesnych Technologii łatwo wywnioskować, jak bardzo 
zależało ówczesnym władzom samorządowym oraz 
władzom Politechniki na ścisłych i twórczych relacjach 
nauki z biznesem. W centrum uwagi władz  była  także 
procedura akredytacyjna  uczelni technicznych, o czym 
przeczytać mogliśmy w kolejnych artykułach. Boga-
to przedstawiała  się oferta stypendialna DAAD na rok 
2003/2004.

I ciekawostka, po raz pierwszy Polska i Opole stały 
się miejscem Europejskiego Spotkania Młodych Fila-
telistów. Współorganizatorem imprezy byli członkowie 
Koła PZF nr 77 działającego przy Politechnice Opolskiej. 
Z tej okazji wydane zostały kartki beznominałowe o te-
matyce uczelnianej (zapewne wybór Opola na miejsce 
spotkania był zasługą zapalonych filatelistów, których 
łatwo wskazać w gronie pracowników Uczelni). Nato-

Polecamy ciekawy artykuł 
z cyklu Rozważania 

autorstwa dra Ryszarda Kowalczyka 
z Zakładu Fizyki pod intrygującym tytułem 

Czy mogą istnieć światy 
o odwróconym czasie?
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miast Wydział Budownictwa był organizatorem Konfe-
rencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 2002. Konferencja 
o długoletniej tradycji cieszyła się zasłużoną sławą, 
dość powiedzieć, że była to już XLVIII edycja spotkania 
naukowców z tej dyscypliny.

Kolejne zwycięstwa były udziałem siatkarzy AZS-u 
oraz przedstawicieli innych dyscyplin sportowych.

Listopadowe wydanie WU (3/108 20020) otwiera wy-
wiad z prof. Ewaldem Machą z Wydziału Mechaniczne-
go, koordynatorem projektu pn. Centrum Doskonałości.

Jesień 2002 roku to w kraju czas wyborów samorzą-
dowych. W szranki wyborcze stanęli również pracow-
nicy Uczelni – do Sejmiku Województwa Opolskiego 
startował z powodzeniem prof. Piotr Wach, do Rady 
Miasta Opola wybrani zostali dr inż. Ryszard Ciecier-
ski i  mgr  inż. Przemysław Gudaniec, a radnym z gmi-
ny Krapkowice, potem starostą krapkowickim został 
mgr inż. Albert Macha.

Ponadto czytamy, że Politechnika Opolska podpi-
sała umowę o współpracy z Politechniką Lwowską, 
a prof. Tadeusz Chmielewski zaproszony został jako vi-
siting professor do Tokijskiego Instytutu Politechnicz-
nego. Na WEiA powstała Super Pracownia w ramach 
Programu Internet w Szkołach – Projekt Prezydenta RP.

Kolejne wydanie WU informowało o Złotych oraz 
Srebrnych Laurach Umiejętności i Kompetencji przy-
znanych Politechnice Opolskiej przez Opolską Izbę Go-
spodarczą w kategorii instytucji i organizacji wspiera-
jących rozwój gospodarki rynkowej lub edukujących na 
potrzeby firm.

W numerze przeczytać mogliśmy także o inauguracji 
6. Programu Ramowego oraz o tym, co warto wiedzieć 
o zamówieniach publicznych.

Tematem majowego numeru było 
Święto Politechniki Opolskiej, 

obchodzone po raz pierwszy w blisko 
czterdziestoletniej historii Uczelni. 



67www.wu.po.opole.pl/archiwum-wu

Dział Kształcenia kontynuował informowanie zainte-
resowanych koncepcją kształcenia na odległość po ko-
lejnej konferencji zorganizowanej przez WSB w Pozna-
niu. Na zainteresowanych czekały materiały na temat 
e-learningu.  

Na okładce styczniowego numeru WU (5/110 2003) zna-
lazło się historyczne zdjęcie opuszczonych przez wojsko 
koszar przy ul. Prószkowskiej, a z wywiadu z dyrektorem 
administracyjnym, Leonem Prucnalem mogliśmy dowie-
dzieć się, że tylko krok dzielił Politechnikę Opolską od 
nieodpłatnego przejęcia od gminy Opole kompleksu ko-
szarowego składającego się z kilkudziesięciu budynków 
i budowli położonych na terenie o pow. 9 ha z przezna-
czeniem ich na II kampus. Tym krokiem było uzyskanie 
zgody Rady Miasta Opola wyrażonej w formie uchwały. 
Jak przedstawiały się plany co do zagospodarowania 
koszar, odsyłamy do numeru. Uważny Czytelnik zapewne 
pamięta starania władz o pozyskanie przestrzeni życio-
wej na rozwój Uczelni, np. poprzez pozyskanie wieżowca 
Metalchemu. Wewnątrz numeru znalazły się zdjęcia ilu-
strujące stan powojskowego kompleksu.

W cyklu Rozważania wart uwagi jest artykuł dra. 
Stanisława Szczepańskiego z WWFiF O potrzebie au-
toewaluacji.  

Lutowe wydanie WU (6/111 2003) otwiera wywiad 
z prof. Ryszardem Knosalą, kierownikiem Katedry In-
żynierii Produkcji i prezesem Polskiego Towarzystwa 
Zarządzania Produkcją, w którym omówił ważną kon-
ferencję poświęconą wspomnianym zagadnieniom. 
Czytając dalej mogliśmy się dowiedzieć, że w stycz-
niu Senat Politechniki Opolskiej obradował w jednym 
z budynków na terenie dawnych koszar (w tzw. tram-
waju, gdzie aktualnie mieści się  wydział WFiF). Obra-
dy Senatu zakończyła konferencja prasowa, podczas 
której rektor prof.  Piotr Wach i prezydent Opola Ry-
szard Zembaczyński odpowiadali na pytania dzienni-
karzy na temat planów co do przyszłości obiektu przy 
ul. Prószkowskiej.

W serwisie z wydziałów czytamy o czasopismach 
elektronicznych w Bibliotece Głównej, sukcesach 
studentów-sportowców, zaś dr Zbigniew Borysiuk 
z WWFiF (obecnie profesor i były dziekan) przedstawił 
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Czytelnikom wnioski z prowadzonych badań w artykule 
pt. W poszukiwaniu istoty (genu) talentu sportowego.

W marcowym numerze WU z niewesołą diagnozą po-
dzielił się z Czytelnikami prorektor ds. organizacyjnych, 
dr Zygmunt Kasperski pisząc: Wysokość tegorocznej 
dotacji budżetowej oznacza tylko jedno – należy ograni-
czyć wydatki. Polecamy!  

Z inicjatywy władz jednostki, Wydział Mechaniczny 
poddał się akredytacji, o jej przebiegu, wynikach i in-
nych związanych z procedurą wydarzeniach dowiemy 
się czytając WU.

Natomiast dr inż. Mariusz Jagieła z WEiA został sty-
pendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a o tym jak 
doszło do tego sukcesu przeczytać mogliśmy w arty-
kule pt. Uczeń…. i mistrz (mistrzem w tym duecie był 
prof. Marian Łukaniszyn). Gwoli ścisłości należy dodać, 
że stypendystami FNP byli w tamtym okresie także Ta-
deusz Łagoda z Wydziału Mechanicznego oraz Krzysz-
tof Malik z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji.  
Poza tym polecamy aktualności z działalności kół na-
ukowych oraz serwis sportowy. Numer zamknął pro-
gram XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka 
Polska 2003.

Kolejne wydanie WU (kwiecień 2003 (8/113) przynio-
sło ciekawe wieści z wydziałów, których pracownicy 
i  studenci odwiedzili zagraniczne ośrodki naukowe 
przyczyniając się do rozwoju własnego, co znajduje 
wyraz m.in. w uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych, 
liczbie artykułów oraz atrakcyjnych stypendiach. Wyda-
ny po raz czwarty Raport z badań naukowych… . (mówi 
o tym w wywiadzie prorektor ds. nauki, prof. Jerzy Sku-
bis) obrazował ten proces.

Ponadto mogliśmy przeczytać o nowych zasadach 
sporządzania przypisów bibliograficznych (uchwałą 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11.07.2002) 
oraz o zmianach w dotychczasowym systemie prze-
szkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół 
wyższych, który obowiązywać miał od 1 stycznia 2004 r. 
Informacja ważna była dla studentów i studentek, któ-
rzy wyrazili chęć odbycia przeszkolenia wojskowego 
według nowych zasad, tzn. w trakcie studiów. Poleca-
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my uwadze Czytelników jeszcze dwie informacje, jedna 
to konkurs ogłoszony przez organizatorów I Opolskiego 
Festiwalu Nauki na plakat promujący tę nową w opol-
skim środowisku imprezę. I OFN zaplanowany został 
na 20 i 21 września 2003 r., a druga to Targi Pracy, nad 
którymi patronat roztoczył uczelniany NZS.   

Majowe wydanie gazety wiele uwagi poświęciło za-
planowanemu na wrzesień pierwszemu Opolskiemu 
Festiwalowi Nauki, a pełnomocnicy uczelni – prof. Kazi-
mierz Szczygielski i prof. Wiesław Drobek (WZiIP) festi-
wal przedstawili jako imprezę ważną nie  tylko dla opol-
skich uczelni, lecz i dla miasta oraz regionu opolskiego.

Drugim ważnym tematem numeru było Święto Poli-
techniki Opolskiej, obchodzone po raz pierwszy w bli-
sko czterdziestoletniej historii. Ustanowiony uchwałą 
Senatu dzień 4 maja upamiętnił pierwszą obronę pra-
cy doktorskiej, jaka przed laty odbyła się na uczelni, 
na Wydziale Budownictwa. Zachęcamy do relacji i zdjęć 
mówiących o tym jak obchodzony był świąteczny dzień.

Czytając numer dowiedzieliśmy się o obecności rek-
tora Piotra Wacha na jubileuszu HfT Stuttgart. Poleca-
my również fotoreportaż z tradycyjnych Piastonaliów 
oraz artykuł dr Anny Kuczuk z RZ ZNP na temat Mobingu 
w miejscu pracy.

W czerwcowym wydaniu Wiadomości (10/115 2003) 
nadal obecna była tematyka festiwalu nauki, do którego 
przygotowania szły pełną parą. Pełnomocnikiem Uni-
wersytetu Opolskiego ds. OFN był prof. Piotr Wieczo-
rek, który udzielił wywiadu WU, przedstawiając misję 
imprezy. W tym wydaniu polecamy krótkie podsumo-
wanie Konferencji Rzeczników Prasowych i Kierowni-
ków Działów Promocji Uczelni Polskich jaka odbyła się 
po raz kolejny na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto 
mogliśmy  przeczytać o trwającej rekrutacji - na  stu-
diach dziennych przygotowano 2 370 miejsc, na za-
ocznych – 1 240 oraz 1 020 na studiach magisterskich 
uzupełniających. Kandydaci mogli składać dokumenty 
odpowiednio - do 1 lipca oraz do 29 sierpnia.

Kończąc czerwcowe posiedzenie Senatu, Rektor 
przekazał zebranym informację o podjęciu przez Radę 
Miasta Opole uchwały przekazującej Politechnice Opol-
skiej teren przy ul. Prószkowskiej pod przyszły kampus 
uczelni.

Wydanie zamknęła fotorelacja z pożegnania absol-
wentów sportowców.

2003/2004
Rocznik Wiadomości Uczelnianych 2003/2004 obej-

muje dziesięć wydań gazety, w tym jeden numer spe-
cjalny. We wrześniu – pomimo tego, że  okładka  nawią-
zywała do tematyki wakacyjnej (fotka ze studenckiego  
obozu żeglarskiego) – na uczelni  miały miejsce ważne 
wydarzenia. Otwierając gazetę mogliśmy dowiedzieć 
się o nominacjach profesorskich dla wychowanków 
opolskiej uczelni technicznej. Profesorowie Marian Łu-
kaniszyn oraz Roman Ulbrich kolejne szczeble nauko-
wej kariery przeszli na macierzystej uczelni. Stanowi 
to żywy dowód jej intensywnego rozwoju, wszak w 1980 
tylko Wydział Budownictwa posiadał uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie 
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budownictwo. Od kilku lat Politechnika Opolska cieszy-
ła się pełnią akademickich uprawnień, a kariery tych 
wyrazistych postaci są tego najlepszym przykładem.   
Z uznaniem przeczytać można  było o aktywności kół 
naukowych, np. Klub Ekoinżyniera, który wraz ze swoją 
opiekunką, dr Krystyną Słodczyk odwiedzał kolejne za-
kątki kraju analizując jak wygląda ochrona środowiska 
w praktyce. Natomiast  KN Enerdżajzer wybrało odległe 
miejsca, choć cel przyświecał im podobny.

Przygotowywany z rozmachem I OFN okazał się wiel-
kim sukcesem, a jego program był tak bogaty i ciekawy, 
że poświęcono mu wydanie specjalne WU (2/117 paź-
dziernik 2003). Zamieszczone w nim wspaniałe zdjęcia 
zostały opatrzone krótkim komentarzem, za to dosko-
nale oddającym prawdziwe święto nauki w Opolu. Pole-
camy, bo warto!

Październik to czas tradycyjnej uroczystości inau-
guracyjnej, relację z tego wydarzenia znajdzie Czytel-
nik w  kolejnym wydaniu (WU 3/118 październik 2003). 
Ciekawe wystąpienie miał prof. Jerzy Buzek, który 
po zakończeniu misji na stanowisku premiera RP ob-
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jął stanowisko profesora na naszej uczelni. Natomiast 
przewodniczący Samorządu Studenckiego Przemysław 
Skórski w wywiadzie dla WU nakreślił najbliższe plany, 
wśród których ożywienie kultury studenckiej stanowiło 
cel główny.

W tym wydaniu gazety zamieszczono podsumowanie 
pt. I OFN w liczbach.  

W wieściach z wydziałów warto przypomnieć budu-
jący przykład sukcesu. Dotyczy on Piotra Holika – wtedy 
studenta IV roku elektrotechniki, laureata stypendium  
im. prof. Oswalda Matei fundowanego przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej za wyniki w nauce 
i aktywność naukową. Pan Holik (mieszkaniec podopol-
skiego Biadacza) nie osiadł na laurach po uzyskaniu 
prestiżowego stypendium, lecz zgłosił się do programu 
Socrates/Erasmus i został zakwalifikowany na jeden 
semestr do Invernes College, a potem kontynuował  
studia  na University of the Highlands and Islands, gdzie 
uzyskał tytuł Bachelor of Science. Pobyt w Szkocji 
uznał za bardzo wartościowy i ciekawy, a po powrocie 
planował kontynuować studia na politechnice indywi-
dualnym tokiem. Ciekawe jak przedstawiają się obecnie 
losy zawodowe zdolnego studenta?

Politechnika Opolska podpisała umowę o współpracy 
z Wojewódzkim Centrum Medycznym, choć praktycznie 
trwała ona już od kilku lat. Sformalizowanie kontaktów 
otwarło przed uczelnią i szpitalem nowe możliwości.

Na drugiej stronie okładki w listopadowym wyda-
niu (4/119 2003) zaprezentowano zdjęcie Złotego Lau-
ru Akademickiego przyznanego podczas obchodów 
święta nauki wrocławskiej przez Kolegium Rektorów 
Uczelni Wrocławia i Opola Ojcu Świętemu Janowi Paw-

Przygotowywany z rozmachem I OFN okazał 
się wielkim sukcesem, a jego program 

był tak bogaty i ciekawy, 
że poświęcono mu wydanie specjalne.

Reaktywowane 
Studenckie Studio Radiowe Emiter 

relacjonowało doroczne Piastonalia, które 
Ledwie się zaczęły, a już się skończyły.
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łowi II,  z okazji 50-lecia habilitacji i 25-lecia pontyfikatu. 
Laur wykonał zespół Katedry Szkła ASP we Wrocławiu 
pod kierunkiem rektora, prof. Zbigniewa Horbowego. 
Elementy ze złota wykonał Ryszard Gluza (dla nas zna-
ny jako twórca pomnika św. Jana z Kęt, który stanął 
w II kampusie w 2011 r.).

Wybitny naukowiec i wspaniały człowiek, prof. Wło-
dzimierz Kotowski obchodził jubileusz 75-lecia urodzin. 
Z tej okazji Wydział Mechaniczny przygotował dla do-
stojnego Jubilata stosowną uroczystość.

Polecamy uwadze czytelników wykład o bioterrory-
zmie inaugurujący I OFN.  Wygłosił go prof. Adam La-
tała,  prorektor ds. organizacji i rozwoju  Uniwersytetu 
Opolskiego, mikrobiolog i biotechnolog.

W grudniowym wydaniu  (WU 5/120 2003) opubliko-
wane zostało podsumowanie pierwszego roku działal-
ności Centrum Trwałości i Niezawodności Materiałów i 
Konstrukcji (CESTI) opracowane przez prof. E. Machę 
oraz mgr inż. Beatę Heimrot. A także sprawozdania 
z konferencji z udziałem kół naukowych: Eledyn z WEiA 
oraz AKTON z WWFiF.

W obszarze kultury warto odnotować wystawę prac 
dwóch pań z Działu Wydawnictw i Promocji - Elżbiety 
Ciechocińskiej, stałej współpracowniczki gazety oraz 
Jolanty Hęciak-Morzyk. Wystawa dostępna była w holu 
budynku głównego – (obecnie Wydział Mechaniczny).

Numer zamknął kolejny wykład pt. Czy transplanta-
cje to współczesny kanibalizm? wygłoszony na otwarcie 
festiwalu nauki przez ks. prof. Piotra Morcińca bioetyka 
i teologa moralisty z Wydziału Teologicznego UO.

Styczniowe Wiadomości otwarła relacja z wizyty rek-
torów u Ojca Świętego, pod znamiennym tytułem: Ojcze 
Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogo-
sławieństwo. Tymi słowami zwrócił się do Jana Pawła II  
prof. Piotr Wach, rektor naszej uczelni. Zainteresowa-
nych zachęcamy do lektury.

W gazecie znalazła  się też wzmianka o spotkaniu 
opłatkowym środowiska akademickiego oraz bogaty 
serwis wydziałowy. Polecamy uwadze projekty II kam-
pusu zamieszczone na IV stronie okładki. Dziś można 
projekt porównać z rzeczywistością.

W kolejnym wydaniu WU obejmującym luty i marzec 
(7/122 2004) polecamy informację o postanowieniu 
utworzenia  w strukturze biblioteki uczelnianej Punktu 
Informacji Normalizacyjnej. Dodajmy, że był to jede-
nasty punkt w kraju. O zadaniach tworzonej jednostki 
mówiła w wywiadzie Anna Marciniak, dyrektor Ośrodka 
Informacji Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego w Warszawie.

Polecamy ciekawą publikację pt.: Bad Ziegenhals 
(Głuchłazy) na tle pobliskich kurortów w XIX w. (…) autor-
stwa Mariusza Migały z WWFiF wydaną przez uczelnia-
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ną Oficynę Wydawniczą. Wydział Budownictwa uroczy-
ście pożegnał kolejnych absolwentów, a WEiA poddał 
akredytacji dwa kierunki studiów – elektrotechnikę oraz 
informatykę.

Wiele miejsca poświęcono w gazecie Studenckiemu 
Studiu Radiowemu Emiter, które obchodziło 35-lecie. 
Reaktywowane przed rokiem studenckie radio miało na 
swoim koncie piękną historię, którą m.in. zilustrować 
miała wystawa dostępna w budynku głównym. Nowa 
redakcja Emitera planowała emisję internetową do cza-
su uzyskania koncesji na emisję z radiowego nadajnika 
naziemnego.  

W kwietniowym wydaniu WU (8/123 2004) warto 
podkreślić kilka tematów. Jednym z nich było hono-
rowe obywatelstwo Opola przyznane prof. Martinowi 
Stohrerowi, rektorowi HfT Stuttgart. Kolejnym - obcho-
dy święta Politechniki Opolskiej, na program którego 
złożyły się - poza uroczystymi promocjami doktorskimi 
– finał ligi uczelnianej w piłce siatkowej mężczyzn. Nie 
może ujść uwadze Czytelników artykuł autorstwa Wita 
Anigacza i Wojciecha Anigacza - kierownika Zakładu 
Geotechniki i Geodezji WB pt. Poszukiwanie brachisto-
chrony w narciarstwie zjazdowym. Polecamy.

Majowe wydanie WU ilustruje zdjęcie z żakinady na 
okładce, a wewnątrz numeru – Przesłanie środowiska 
naukowego Wrocławia i Opola z okazji przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Ponadto krótkie podsumo-
wanie targów edukacyjnych oraz relacja z mniej for-
malnych obchodów święta politechniki czyli pikniku na 
terenie II kampusu przygotowanego przez pracowników 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Relację 
kończy wniosek, że tę świąteczną część należy zdecy-
dowanie powtórzyć i rozbudować. NZS Politechniki 
Opolskiej  po raz kolejny był organizatorem Wampiria-
dy, czyli akcji honorowego oddawania krwi przez żaków 
– zebrano 24,3 litra. Brawo!

Czerwcowy numer (10/125 2004) informował o przy-
gotowaniach do II OFN, którego program zapowiadał 
się równie imponująco jak przed rokiem, a także o  mi-
strzostwach Uczelni w lekkiej atletyce, co dokumento-
wało  zdjęcie na okładce. Wydział Zarządzania i Inży-
nierii Produkcji miał kolejny powód do dumy – było nim  
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uruchomienie nowego kierunku studiów - europeistyki. 
Natomiast kierunek budownictwo uzyskał akredyta-
cję, co tylko potwierdziło wysoką jakość kształcenia 
oferowaną przez jednostkę. W tym wydaniu można 
było jeszcze przeczytać o problemach współczesne-
go edytorstwa w szkolnictwie wyższym na przykładzie 
konferencji zorganizowanej w Bibliotece Śląskiej w Ka-
towicach, na której nie zabrakło przedstawiciela naszej 
Oficyny Wydawniczej. Pan Waldemar Szweda wygłosił 
referat na temat standaryzacji druku w małej drukarni 
offsetowej. Natomiast na WEiA otwarto laboratorium 
komputerowe, gdzie usytuowany został klaster obli-
czeniowy. Wyposażenie laboratorium było nagrodą za 
zwycięstwo w konkursie Internet w Szkołach – Projekt 
Prezydenta RP. 

Wiadomości Uczelniane miały wtedy trzynaście lat, 
co przypomniał krótki tekst redaktor naczelnej.

Reaktywowane SSR Emiter intensywnie działało re-
lacjonując m.in. doroczne Piastonalia, które „Ledwie 
się zaczęły, a już się skończyły”, co z żalem podkreślił 
przedstawiciel Samorządu Studenckiego. 

W Zamkniętym Ośrodku Egzaminacyjnym do Egza-
minów BEC (Business English Certificates) University 
of Cambridge w Studium Języków Obcych przeprowa-
dzony został po raz pierwszy egzamin BEC Preliminary, 
do którego przystąpiło 13 osób, pracowników i studen-
tów naszej Uczelni. Administratorem Ośrodka była pani 
Grażyna Redlich.

2004/2005
Rok akademicki 2004/2005 dokumentuje 10 wy-

dań Wiadomości Uczelnianych, w tym dwa specjalne. 
We wrześniowym numerze (WU 1/126 2004) wciąż obec-
ny był temat zakończonego właśnie II OFN, a przewod-
niczący komitetu organizacyjnego, prof. Jerzy Skubis 
stwierdził, że OFN wpisał się w kalendarz imprez kul-
turalno-naukowych Opola i Opolszczyzny. W informa-
cji o pracach Senatu zwraca uwagę szczegółowa lista  
przedsięwzięć Politechniki Opolskiej przewidzianych 
do realizacji m.in. ze środków Unii Europejskiej. Kro-
kiem w kierunku realizacji tych ambitnych założeń było 
zawarcie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim 
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Województwa Opolskiego. Warta podkreślenia była tak-
że aktywność naukowa pracowników naukowych, którzy 
byli uczestnikami prestiżowych konferencji i sympozjów.

Studentów zapewne zainteresował regulamin stu-
diów w Politechnice Opolskiej zatwierdzony przez mini-
sterstwo w maju bieżącego roku i opublikowany w nu-
merze. We wrześniu, jak co roku dla nowo przyjętych 
żaków Redakcja przygotowała praktyczne wskazówki 
w formie Vademecum.

Październikowe wydanie WU poza relacją z uroczy-
stości inaugurującej rok akademicki zawierały kilka 
ważnych informacji. Bez wątpienia zaliczało się do nich 
szczegółowe kalendarium wdrażania projektu pt. Budo-
wa drugiego kampusu Politechniki Opolskiej. Jak czyta-
my: ...decyzja ta wieńczy kilkuletnie zabiegi politechniki 
mające na celu zarówno przejęcie terenów po byłej jed-
nostce wojskowej, jak i pozyskanie na ten cel niezbęd-
nych środków. 

Ponadto Centralna Komisja ds. Stopni Naukowych 
i Tytułów przyznała Wydziałowi Elektrotechniki i Auto-
matyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscy-
plinie elektrotechnika. Natomiast dr Zygmunt Kasper-
ski, prorektor ds. organizacyjny Politechniki Opolskiej 
otrzymał nagrodę marszałka Województwa Opolskiego 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechnia-
nia i rozwoju edukacji. Uroczystość wręczenia nagród 
miała miejsce w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego 
podczas obchodów święta edukacji.

Prezentowane w gazecie wyniki rekrutacji pokazu-
ją, że na  pierwszy rok przyjęto - 2 526 osób na studia 
dzienne oraz 1279 na studia zaoczne.

Druga edycja OFN okazała się wielkim wydarzeniem 
dla środowiska akademickiego Opolszczyzny toteż nie 
dziwi, że poświęcone zostało mu pięknie opracowane 
wydanie specjalnie. Polecamy!

Poznajemy szczegółowe kalendarium 
wdrażania projektu pt. Budowa drugiego 

kampusu Politechniki Opolskiej.  



76

Kolejne wydanie WU (4/129 listopad - grudzień 2004) 
jak zwykle towarzyszyło wydarzeniom akademickiej 
społeczności. Do nich zaliczały się wydziałowe uro-
czystości rozdania dyplomów ukończenia studiów. Nie 
tylko nasi studenci wyjeżdżali za granicę w ramach pro-
gramów unijnych. Polska również była często wybie-
rana przez młodzież z innych krajów europejskich jako 
miejsce studiów. Dział Współpracy Międzynarodowej 
i Programów UE przygotował dla WU wypowiedzi stu-
dentów Erasmusa, którzy studiowali na Politechnice. 
Swoimi wrażeniami podzielili się Arttu Kemppainen 
oraz Joni Vänttinenz Seinäjoki Polytechnic  z Finlandii, 
a także Fanny Kozanecki, studentka  HfT  w Lipsku. Cała 
trójka studiowała zarządzanie i marketing na Wydziale 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

W listopadzie, jak co roku, odbył się przegląd kabare-
tów Zlewy 2004. Poza tym polecamy artykuł o wodzie, 
która jest najlepszym lekiem na wiele dolegliwości, czyli 
o znaczeniu metody Sebastiana Kneippa we współ-
czesnej medycynie, autorstwa dra Mariusza Migały. 
W gmachu Wydziału Budownictwa dostępna była wy-
stawa pokonkursowa pt. Zabytki drewnianej architek-
tury wiejskiej Opolszczyzny 2004. Numer zamknął infor-
mator kulturalny.

Wydanie styczniowe (5/130 2005) opublikowało 
siedmioczęściową kartę okresowej oceny nauczycie-

li akademickich, której podlegali wszyscy pracownicy 
naukowi. Dowiadujemy się także o podpisaniu umowy 
na realizację pierwszego etapu inwestycji na terenie 
II kampusu przy ul. Prószkowskiej. W cyklu rozważania  
pomieszczono ciekawy artykuł prof. Kazimierza Szczy-
gielskiego pt. Etniczny kontekst zarządzania regionem 
opolskim.

W kolejnym miesiącu (6/131 luty 2005) uchwałą Se-
natu zatwierdzono skład uczelnianej Komisji Wybor-
czej na kadencję 2005–2008, która miała działać pod  
przewodnictwem prof. Krystiana Heffnera, a także 
regulamin wyborczy. Znak, że wybory nowych władz 
Politechniki tuż, tuż. Polecamy przejrzeć bogatą ofertę  
dla nauki w roku 2005, na którą składały się stypendia, 
nagrody, warsztaty i programy wydawnicze. Na uczelni 
rozpoczęły się także coroczne seminaria wydziałowe, 
o czym informował szczegółowy terminarz. Wydział 
Mechaniczny świętował 50-lecie pracy naukowej i dy-
daktycznej prof. Wojciech Siłki. Dział Współpracy Mię-
dzynarodowej przedstawił kolejnych studentów, którzy 
wybrali Politechnikę Opolską na studia w ramach Era-
smusa, tym razem są to dwie panie z Hiszpanii.

Ruszyły przygotowania do III OFN, powołano biuro fe-
stiwalowe oraz zdecydowano, że barwny piknik nauko-
wy tym razem zlokalizowany zostanie na placu Koperni-
ka przed gmachem głównym Uniwersytetu Opolskiego.
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Jeszcze jedna ważna informacja - ruszyła budowa 
hali sportowej w II kapusie Uczelni, co dokumentowa-
ły zdjęcia.

16 marca senatorzy wybrali nowego rektora. O to sta-
nowisko ubiegało się dwóch kandydatów – prof. Tade-
usz Chmielewski oraz prof. Jerzy Skubis. Zdecydowaną 
większością głosów wybrany został na rektora Poli-
techniki Opolskiej prof. Jerzy Skubis, który odbierając 
gratulacje stwierdził profetycznie: chwila chwały jest 
krótka, zaraz potem przychodzi ciężka praca (…). W nu-
merze znalazł się też program wyborczy zaprezentowa-
ny przez nowo wybranego rektora.

Centrum Doskonałości CESTI na Wydziale Mecha-
nicznym podsumowało dla gazety drugi rok działalno-
ści, zaś najlepsi studenci sportowcy odebrali  wyróżnie-
nia na corocznym balu sportowca. Poza tym czytamy, 
że Uczelnia nabyła nowy samochód do dyspozycji dy-
rektora administracyjnego i administracji Uczelni. Vol-
swagen Passat zastąpił wysłużoną Lagunę, która prze-
kazana została do Katedry Pojazdów Samochodowych 
i Rolniczych, gdzie służyć miała dydaktyce.

W kwietniu środowisko akademickie oraz WU poże-
gnało Ojca Świętego. Przed rokiem, w styczniu podczas 
pielgrzymki rektorów do Watykanu, rektor, prof. Piotr 
Wach zwrócił się do Papieża słowami: Ojcze Święty, Po-
litechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo, 
a teraz tytuł artykułu brzmiał: Ojcze Święty, Politechnika 
Opolska Cię żegna. WU przypomniały wystąpienia Ojca 
Świętego wygłoszone na audiencjach w Watykanie 
4 stycznia 1996 r. oraz 8 stycznia 2004 r. Do Stolicy Apo-
stolskiej wysłany został z Opola list kondolencyjny, a do 
księgi wdzięczności wpisał się rektor elekt, prof. Jerzy 
Skubis.

Podczas kwietniowego posiedzenia senatu wybrano 
prorektorów – dr Aleksandra Żurawska została wybrana 
na stanowisko prorektora ds. organizacyjnych, prof. Ma-
rek Tukiendorf – na stanowisko prorektora ds. nauki, 
a prof. Jerzy Jantos - na prorektora ds. studenckich.

Wydział Mechaniczny uczcił 80-lecie urodzin doc. An-
toniego Guzika przygotowując z tej okazji uroczystą se-
sję poświęconą Jubilatowi.
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Niezmordowany Emiter informował systematycznie 
o swojej aktywności przybierającej różne formy, warto 
się dziś pochylić nad tymi informacjami.

Majowe wydanie WU poruszało kilka ważkich tema-
tów: środowisko musiało zmierzyć się z nową ustawą 
o  szkolnictwie wyższym – mówi o tym w wywiadzie 
nowo wybrana Pani prorektor. Ponadto Wydział Mecha-
niczny uzyskał uprawnienia do habilitowania. Prof. Je-
rzy Hickiewicz obchodził 50-lecie pracy zawodowej.

Opolscy żacy jak co roku bawili się podczas Piastona-
liów, a pracownicy Politechniki przeżywali uczelniane 
święto. Udokumentował  to fotoreportaż przygotowany 
w formie kolorowej wkładki. W akademickim sporcie 
pojawiła się nowa impreza: I Akademickie Mistrzo-
stwach Opola w pływaniu o puchar Rektora Politechniki 
Opolskiej. 

Czerwcowe wydanie WU (11/136 2005) otwarła in-
formacja o obchodach 10-lecia Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii (w 2020 jednostka świętowa-
ła 25-lecie!), które z przytupem odbyły się w ośrodku 
„Skowronek” w Głuchołazach. Poza tym dowiadujemy 
się, że wokół budynku głównego (obecnie WM) i wzdłuż 
ul. Sosnkowskiego posadzono 100 dębów, które miały 
upamiętnić rocznicę urodzin Jana Pawła II. W akcji sa-
dzenia nie zabrakło oczywiście władz politechniki.

Przy Politechnice Opolskiej powołano Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości. Aby poznać cele i misję 
jednostki – odsyłamy do lektury gazety.

W trosce o komfort kandydatów na studia w Poli-
technice Opolskiej, w połowie czerwca w holu budyn-
ku głównego (ul. Mikołajczyka 5) uruchomiono punkt 
informacyjny obsługiwany przez pracowników Działu 
Kształcenia. Punkt miał działać do 15 lipca.

Rocznik zamknęło wydanie specjalne (WU 10/135 czer-
wiec 2005) zawierające podsumowanie wyborów na 
wszystkie obieralne stanowiska w Politechnice Opolskiej 
na kadencję 2005-2008. Warto przejrzeć ten numer.  

Wydział Wychowania Fizycznego 
i Fizjoterapii z przytupem uczcił 

swoje dziesięciolecie.
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2005/2006
W roku akademickim 2005/2006  WU miały 13 wydań, 

w tym 4 specjalne. Wrześniowy numer (1/137) otwarła  
informacja o przekazaniu insygniów władzy rektorskiej. 
Prof. Wach stwierdził: wiem, że władzę i jej atrybuty 
z pełnym zaufaniem oddaję w dobre ręce (…) warto przy 
tym pamiętać, że wspomniane atrybuty (berło, pierścień 
i łańcuch zostały wykonane i ofiarowane uczelni przez 
opolskich rzemieślników). Następcy, prof. Jerzemu Sku-
bisowi życzył powodzenia w realizacji planów, a współ-
pracownikom złożył serdeczne podziękowania. Niech 
Was Bóg błogosławi – zakończył.

W wywiadzie prof. Marian A. Partyka z Katedry Me-
chaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Me-
chanicznym  stwierdził, że w  swoich badaniach opiera 
się na Traktacie o dobrej robocie Tadeusza Kotarbiń-
skiego – polecamy!

We wrześniu Wydział Wychowania Fizycznego i Fi-
zjoterapii zmienił siedzibę instalując się jako pierwszy 
w II  kampusie przy ul. Prószkowskiej. Dotychczasowa 
siedziba przy ul. Działkowej została wystawiona na 
sprzedaż.

Jeszcze w sierpniu w Opolu i na Politechnice Opol-
skiej przebywali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej 
Komisji Europejskiej, aby przyjrzeć się instytucjom 
wdrażającym fundusze strukturalne.

Z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność” prof. Jan Kubik 
z Wydziału Budownictwa oraz dr inż. Ryszard Ciecierski 
z Wydziału Mechanicznego przygotowali do WU artyku-
ły przypominające czas ogólnopolskiego zrywu.

3. OFN przedstawiony został w wydaniu specjalnym, 
stanowiącym piękną ilustracje bogactwa programu 
i form święta nauki. Warto przynajmniej przekartkować!

W październikowym wydaniu WU prof. Jerzy Woź-
nicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich i przewodni-
czący zespołu Prezydenta RP ds. ustawy o szkolnictwie 
wyższym omówił dobre strony Prawa o szkolnictwie 
wyższym, które właśnie weszło w życie. Tytuł wywiadu 
To jest naprawdę dobra ustawa mówi za siebie.
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Począwszy od wrześniowego wydania, przez kolejne 
numery WU zamieszczają  zdjęcia dokumentujące dwie 
sztandarowe inwestycje Uczelni – II kampus przy ul. Pró-
szkowskiej oraz budowę Łącznika przy ul. Mikołajczyka.

W listopadzie czytaliśmy, że rektor, prof. Jerzy Sku-
bis zaprosił na spotkanie profesorów z zagranicznych 
uczelni zatrudnionych w Politechnice Opolskiej, aby 
m.in. w ten sposób wyrazić uznanie dla ich wkładu 
w  umacnianie współpracy międzynarodowej i rozwój 
Uczelni. Ponadto polecamy bogaty serwis wiadomości 
z wydziałów oraz aktywności studenckiej.

W grudniu WU donosiły o czwartych uprawnie-
niach doktorskich przyznanych Politechnice Opolskiej, 
co w myśl prawa czynią ją uczelnią w pełni autonomicz-
ną. W szczegóły prawne tego faktu wprowadziła czytel-
ników pani Agnieszka Robak, specjalista ds. organiza-
cyjno-prawnych.

Troska władz o rozwój współpracy międzynarodo-
wej przyniosła kolejne efekty, a jednym z nich były Dni 
Nauki Polskiej zorganizowane w Nadrenii-Palatynacie 
w Niemczech.

Wyspecjalizowany zespół pracowników uczestniczył 
w kolejnych edycjach targów edukacyjnych, podczas 
których młodzież z liceów i techników mogła poznać 
ofertę studiów Politechniki Opolskiej.  

Sesja Rady Miasta Opola odbyła się tym razem poza 
ratuszem, a miejscem obrad był II kampus politechniki. 
Pozwoliło to radnym przekonać się osobiście jak prze-
biegają prace w obiekcie pokoszarowym.

W styczniowym wydaniu ówczesny kurator oświa-
ty w  Opolu Aleksander Iszczuk w wywiadzie udzielo-
nym Wiadomościom przekonywał, że warto studiować 
w Opolu. Polecamy lekturę.  

Po raz kolejny pracownik opolskiej uczelni technicz-
nej został laureatem Lauru Umiejętności i Kompetencji. 
Tym razem Laurem Złotym uhonorowano prof. Włodzi-

W grudniu WU donosiły o czwartych 
uprawnieniach doktorskich przyznanych 

Politechnice Opolskiej, co czyniło ją 
uczelnią w pełni autonomiczną.
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mierza Kotowskiego z Wydziału Mechanicznego w ka-
tegorii wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii 
za dokonania w badaniach procesów ciśnieniowych 
hydrorafinacji (…). Uroczystość wręczenia laurów miała 
miejsce tradycyjnie w opolskiej filharmonii.    

I jeszcze krótka wzmianka, szczególnie miła dla pra-
cowników niebędących nauczycielami akademickimi. 
Ze względu na dobry wynik finansowy Uczelni ta grupa 
otrzymała przed świętami podwojone premie. Nato-
miast całe środowisko akademickie Opola spotkało 
się na corocznym opłatku, którego gospodarzem był 
ks. abp. prof. Alfons Nossol, a miejscem spotkania Mu-
zeum Diecezjalne w Opolu.

W lutym ukazało się wydanie specjalne Wiadomości 
Uczelnianych (7/143 2006) poświęcone uczestnictwu 
Politechniki Opolskiej w programach UE. Tytuł wydania – 
6  lat Programów Europejskich ilustruje tematykę numeru.

Kolejny numer WU (8/144 2006) był również wyda-
niem specjalnym, a jego przygotowanie wpisywało się 
w program obchodów 40-lecia Uczelni. Bezpośrednim 
powodem edycji była wystawa eksponowana na Uczelni  
pt. 2005 Ludzie Wydarzenia Inwestycje – 40 lat Politech-
niki Opolskiej. Tytuł mówił sam za siebie, zresztą – cóż 
tu zachwalać, kiedy można przeczytać.

Kolejne „rejsowe” wydanie gazety obejmujące ramy 
czasowe  dwóch miesięcy (luty i marzec) informowało 
o rozpoczęciu prac nad nowym statutem Politechniki 
Opolskiej, co wynikało z litery nowej ustawy. Poza tym 
gazeta informowała o uroczystym spotkaniu, na które 
rektor, prof. Jerzy Skubis zaprosił profesorów - ab-
solwentów opolskiej uczelni technicznej. W tej grupie 
znaleźli się: Roman Ulbrich, Marian Łukaniszyn, Grze-
gorz Gasiak i Jerzy Wyrwał (już uzyskali tytuł naukowy 
profesora nauk technicznych) pozostali posiadali sto-
pień naukowy doktora habilitowanego i zajmowali sta-
nowiska profesorskie: Bronisław Tomczuk, Zbigniew 
Zembaty, Stanisław Witczak, Tadeusz Łagoda, Jerzy 
Jantos, Marek Tukiendorf, Tomasz Boczar, Jan Sadec-
ki oraz zmarły w 2002 roku Jerzy Wróblewski. Podczas 
spotkania rektor podkreślił znaczenie ich dokonań dla 
uczelni i środowiska naukowego.
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Pani Małgorzata Wróblewska powołana przez rektora 
z dniem 1 grudnia 2005 r. do pełnienia funkcji pełno-
mocnika ds. osób niepełnosprawnych, przedstawiła 
plan działania na lata 2005–2008, który dostępny był na 
łamach WU.

Poza tym rektor wyraził zgodę na gromadzenie pa-
miątek, przedmiotów i dokumentów dotyczących 
Uczelni na przestrzeni lat 1959 do 2000, które miały się 
przyczynić do powstania muzeum Politechniki Opol-
skiej. Z apelem w tej sprawie do środowiska zwrócił się 
– za zgodą rektora - dr Aleksander Smółka.

Kwietniowy numer WU informował o powstaniu na 
Uczelni szóstej jednostki – Wydziału Edukacji Technicz-
nej i Informatycznej, a pełnomocnikiem rektora ds. jej 
utworzenia został prof. Tadeusz Łagoda z Wydziału Me-
chanicznego. Poza tym trwały przygotowania do czwar-
tej edycji święta Politechniki Opolskiej.  

Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej wystawiła 
swoje stoisko na Wrocławskich Targach Książki Nauko-
wej. Zaś koncern EnergiaPro został oficjalnym parte-
rem politechniki.

W uczelnianej Solidarności zmiany – skończyła się 
kadencja dotychczasowych władz Komisji Zakładowej 
i Krystynę Dudę, która pełniła tę funkcję od 2001 r. za-
stąpił dr inż. Grzegorz Nowosielski. Naturalnie, wybory 
dotyczyły także pozostałych członków KZ.

Pracownicy – filateliści (A. Słodziński i D. Fabianow-
ski) przygotowali krótki artykuł pt. Politechnika Opolska 
w dokumentacji pocztowej. Polecamy też uwadze Czy-
telników opracowanie ilustrujące cytowania pracowni-
ków Politechniki w roku 2005. W gazecie uważny Czy-
telnik znaleźć mógł dane o licznym udziale naukowców 
z opolskiej uczelni technicznej w prestiżowych konfe-
rencjach naukowych organizowanych nieraz w odle-
głych zakątkach globu.

W maju 2006 r. Wiadomości Uczelniane obchodziły 
swoje 15-lecie, co udokumentowała pamiątkowa foto-
grafia zespołu redakcyjnego oraz krótka notka.

Na WWFiF od października miało rozpocząć się 
kształcenie fizjoterapeutów na poziomie magister-
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skim. O tym sukcesie mówił w wywiadzie prof. Jan 
Szczegielniak.

Natomiast prof. Ewald Macha i dr inż. Roland Pawli-
czek podsumowali trzy lata działalności Centrum Trwa-
łości i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji - CESTI 
przy Politechnice Opolskiej.

Warto jeszcze chwilę zatrzymać się przy informacji 
o  wystawie fotograficznej pt. Kambodża dziś, ludzie 
i kultura, autorstwa  Wojciecha Radziewicza, doktoran-
ta na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informaty-
ki. Poza pracą naukową i fotografią autora pochłaniało 
karate – był członkiem kadry narodowej w tej dyscypli-
nie i złotym medalistą Polski. Lista sukcesów karateki 
jest imponująca.

Uczelniane ZNP wybrało władze na nową kadencję, 
prezesem ponownie został dr Aleksander Smółka.

W maju ukazało się jeszcze wydanie specjalne w ca-
łości poświęcone obchodom święta Politechniki Opol-
skiej, na które złożyły się takie wydarzenia jak promo-

cje doktorskie, piknik rodzinny, pożegnanie emerytów,  
sportowe zmagania pracowników czy konkurs fotogra-
ficzny. Wspaniałe  zdjęcia doskonale ilustrują świątecz-
ne emocje środowiska, w którym doskonale odnaleźli 
się „duzi” (pracownicy) i „mali” (dzieci).

Czerwcowe wydanie Wiadomości Uczelnianych 
(13/149 2006) informowało o udziale w obradach Senatu  
wicemarszałka województwa opolskiego Józefa Koty-
sia, który zaprezentował strategię rozwoju wojewódz-
twa i plany samorządu w zakresie finansowania infra-
struktury Uczelni. Ponadto Senat uchwalił nowy statut 
Politechniki Opolskiej.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia – na 15 kierun-
kach studiów prowadzonych na sześciu wydziałach 
przewidziano 4770 miejsc. Po raz pierwszy uruchomio-
na została rejestracja internetowa.

Doktoranci wybrali swój samorząd, co odbyło się 
zgodnie z nowo uchwalonym Regulaminem Samorządu 
Doktorantów Politechniki Opolskiej.

Kolejny młody naukowiec – tym razem był to 
dr inż. Damian Bęben z Wydziału Budownictwa - został 
laureatem konkursu na stypendium krajowe zorganizo-
wanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Na zaproszenie dyrektora Centralnego Muzeum Jeń-
ców Wojennych w Opolu-Lambinowicach grupa 35 stu-
dentów z WEAiI udała się do Łambinowic aby pod okiem 
pracowników poznać specyfikę muzeum i przemyśleć 
sposób wykorzystania technik informatycznych dla po-
trzeb tak specyficznej jednostki kultury. Po powrocie 
z Łambinowic wielu z nich wykazało zainteresowanie 
współpracą i chęć realizacji prac dyplomowych pod ką-
tem ich przydatności w CMJW.

Poza tym przeczytać mogliśmy o kolejnych sukce-
sach Politechniki w pozyskiwaniu grantów z UE, a także 
dowiedzieliśmy się o zorganizowanych po raz pierwszy 
na Uczelni Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka.

Czerwcowe wydanie zamknęły wieści z Klubu Ekoin-
żyniera (koło naukowe na Wydziale Mechanicznym) oraz 
obszerny serwis wydarzeń sportowych, z których nasi 
studenci sportowcy wrócili z medalami, pucharami i dy-
plomami. Aż miło czytać.



85www.wu.po.opole.pl/archiwum-wu

2006/2007
W roku akademickim 2006/2007 ukazało się 14 wy-

dań Wiadomości Uczelnianych, w tym kilka specjalnych. 
Warto wspomnieć, że rok 2006 był czasem obchodów 
40-lecia opolskiej uczelni technicznej, których kul-
minacja przypadła na jesień. Zatem we wrześniowym  
wydaniu WU (1/150 2006) już od pierwszych stron wieje 
optymizmem. Oto z wywiadu z Tadeuszem Dulbą, pre-
zesem Budostalu 2 – wykonawcy inwestycji dowiadu-
jemy się, że dobiegła finału budowa hali sportowej w II 
kampusie, a wkrótce miała zostać oddana  do użytku 
część dydaktyczna  Łącznika przy ul. Mikołajczyka.

Politechnika Opolska podpisała ramową umowę 
o współpracy z firmą Siemens, w myśl której powsta-
wać miały m.in. wspólne projekty innowacyjne, prakty-
ki studenckie oraz stanowiska pracy dla absolwentów. 
To tylko niektóre z obszarów, które obejmowała zawar-
ta umowa.

Politechnika złożyła do Urzędu Miasta Opola wnio-
sek o uwzględnienie w budżecie miasta budowy krytej 
pływalni na terenie II kampusu. Efekt przedsięwzięcia 
sprzed lat dobrze służy dziś mieszkańcom Opola.  

W październiku wydane zostały dwa numery – spe-
cjalny (2/151 2006), poświęcony czwartej edycji Opol-
skiego Festiwalu Nauki, którego współorganizatorem 
były wszystkie uczelnie opolskie. Piknik naukowy zlo-
kalizowany został tym razem na błoniach Politechniki 
przy ul. Mikołajczyka, a jeśli do tej informacji dodamy 
przebogatą ofertę programową oraz świetną pogodę, 
wynik może być tylko jeden: kolejny sukces imprezy 
promującej naukę! Dodajmy, że wykład inaugurujący 
OFN pt. Polska pieśń o ziemi, domu i mowie… Z dziejów 
walki o tożsamość narodową Polaków w epoce narodo-
wej niewoli wygłosił prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ 
oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkół Polskich.

Kolejna ważna data w życiu kulturalnym 
Uczelni - oto ogłoszony został nabór do 

Orkiestry Politechniki Opolskiej.
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Kolejne wydanie WU (3/152 październik 2006) za-
wierało relację z uroczystości inauguracji roku akade-
mickiego, która tym razem miała miejsce w dopiero 
co oddanej do użytku hali sportowej w II kampusie. Wy-
jątkowość tej uroczystości podkreślał fakt, że stanowi-
ła ona pierwszy akcent z bogatego programu obchodów 
40-lecia Uczelni. Warto przy okazji wspomnieć o wyjąt-
kowej oprawie uroczystości, a także o tym, że uczestni-
czyło w niej ok. 1 000 gości.

Dalej czytamy, że w I kampusie Uczelni pomiędzy aka-
demikami stanęły dwie betonowe ławeczki z dostępem 
do bezprzewodowego internetu. Ławeczki podarowane 
zostały Uczelni przez Górażdże Cement SA z okazji jej 
40-lecia. Moment uruchomienia „internetowych ławe-
czek” zyskał oczywiście odpowiednią oprawę, a w gaze-
cie ukazał się artykuł pt. Zasiądź i połącz się z siecią na 
wolnym powietrzu.

Natomiast w nowo oddanym Łączniku miał miejsce 
wernisaż wystawy pt. Opolska droga do niepodległo-
ści przygotowanej z okazji dwóch wydarzeń – rocznicy 
wysadzenia auli ówczesnej WSP w Opolu jako wyraz 
niezgody na bezkarność osób odpowiedzialnych za roz-
lew krwi na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. oraz 25 lat od 
ogłoszenia w Polsce stanu wojennego. Wystawa, której 
współorganizatorami byli członkowie uczelnianej Soli-
darności dostępna była do 13 grudnia – rocznicy ogło-
szenia w Polsce stanu wojennego.

Kolejna ważna data w życiu kulturalnym Uczelni - oto 
za zgodą władz Uczelni ogłoszony został nabór do Or-
kiestry Politechniki Opolskiej (poprzednia inicjatywa 
w tym obszarze okazała się nietrwała). Odpowiedzial-
nym za to zadanie został Przemysław Ślusarczyk pro-
wadzący z powodzeniem zespół muzyków do dziś, kiedy 
– jak wiemy – OPO obchodzi swoje 15-lecie.

Następny numer Wiadomości – wydanie specjal-
ne – miało charakter wyjątkowy. Podsumowano w nim  
bowiem obchody jubileuszu 40-lecia Politechniki Opol-
skiej. Dość powiedzieć, że numer otwiera zdjęcie z wi-
zyty prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, który 
odwiedził Uczelnię z okazji jej jubileuszu i odebrał me-
dal Politechniki Opolskiej z numerem 1. Ten szczególny 
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numer periodyku prezentował  wszystkie inicjatywy ju-
bileuszowe, wśród których warto zwrócić uwagę na te 
najważniejsze. Oto Politechnika Opolska po raz pierwszy 
w swej historii przyznała doktorat honorowy, a otrzymał 
go prof. Jerzy Buzek. Clou obchodów, czyli gala 40-le-
cia odbyła się w Filharmonii Opolskiej. Upamiętniają 
te wydarzenia dokumentacja fotograficzna, filmowa 
oraz tradycyjna kronika. Gwoli ścisłości należy wymie-
nić jeszcze jeden jubileuszowy akord. Rada Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki korzystając 
z uprawnień akademickich wystąpiła z wnioskiem o na-
danie tytułu profesora dr. hab. inż. Ryszardowi Rojko-
wi, a także przeprowadziła kolokwium habilitacyjne 
dr.  inż.  Dariusza Zmarzłego. Trwające 5 godzin kolo-
kwium przebiegło pomyślnie, zatem D. Zmarzły został 
doktorem habilitowanym w wieku 30 lat i przez jakiś 
czas cieszył się tym sukcesem jako najmłodszy w kraju. 
Szczegóły wydarzeń zostały przedstawione w WU.

Wydanie 5/154 listopad - grudzień 2006 WU opisywa-
ło codzienne życie akademickie Uczelni, czytamy o no-
wych perspektywach współpracy międzynarodowej, 
inauguracji 7 Programu Ramowego. Sporo miejsca za-
jął  sport akademicki. Uważny Czytelnik mógł zapoznać 
się z oceną działalności Biblioteki Głównej wyrażoną 
w ankiecie. Miłośników filatelistyki zapewne zaciekawił  
artykuł o ostemplowaniach przesyłkach z terenów re-
jencji opolskiej z czasów pruskich.

Styczniowe WU (7/156 2007) opisywało  ważne konfe-
rencje odbywające się na Uczelni, np. międzynarodową 

Trwające 5 godzin kolokwium 
przebiegło pomyślnie, 

zatem Dariusz Zmarzły został doktorem 
habilitowanym w wieku 30 lat 

i przez jakiś czas cieszył się tym sukcesem 
jako najmłodszy w kraju.

40-lecie Uczelni – wizyta Prezydenta RP 
i pierwszy doktorat honoris causa.

Po raz pierwszy przygotowana została 
wielka kampania reklamowa pod hasłem 

Nadchodzi czas inżynierów.
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konferencję Movement and Health zorganizowaną na 
WWFiF, której inicjatorem był prof. Zbigniew Borysiuk.

Najlepsi studenci sportowcy spotkali się na dorocz-
nej gali sportu akademickiego.

Natomiast prof. Tadeusz Kaczorek wygłosił dla pra-
cowników i studentów wykład pt. Kształcenie wybitnie 
zdolnych w Polsce i na świecie.

W lutym 2007 ukazało się wydanie specjalne WU pt. 
Politechnika Opolska wydarzenia 2006 będące swoistym 
zapisem wystawy pod tym samym tytułem prezento-
wanej w obiektach Uczelni, a także w gmachu Opolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejne wydanie WU 9/158 marzec 2007 przedsta-
wiało najważniejsze wydarzenia akademickiego życia. 
Wydziały żegnały swoich absolwentów, Uczelnia na-
wiązała współpracę z Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Opolu, a oferta kształcenia Politechniki prezen-
towana była na targach edukacyjnych odbywających 
się niemal w każdym akademickim mieście. Na  uczelni 
przygotowano Dzień Ucznia.  

Rektor, prof. Jerzy Skubis zaprosił na spotkanie 
profesorów cudzoziemców, co stanowiło kontynuację 
ubiegłorocznej idei. Wertując strony mogliśmy po-
znać  zestawienia złożonych wniosków o finansowanie 
projektów, a także nowy regulamin świadczeń socjal-
nych. Czytamy o noworocznym spotkaniu TPETiS oraz 

o udziale Wydziału Mechanicznego w programie CITY-
NET. Zaś prof. Robert Rauziński z Wydziału Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji powołany został do Rządowej Rady 
Ludności. Aktywnie działały Koła Naukowe na wszyst-
kich wydziałach.

Kwietniowe wydanie WU (10/159 2007) otwarła  infor-
macja o uzyskaniu przez uczelniane Studium Języków 
Obcych certyfikatu British Council. Uwagę zwraca in-
formacja o powstaniu Chóru Politechniki Opolskiej pod 
dyrekcją Ludmiły Zawadzkiej. Chór, podobnie jak po-
wstała  kilka miesięcy wcześniej orkiestra, z powodze-
niem działa do dziś .

W opublikowanym dodatku do „Rzeczpospolitej” 
Ranking Szkół Wyższych 2007 opracowanym wspólnie 
z Perspektywami, wśród 89 uczelni akademickich Poli-
technika Opolska znalazła się na 56 miejscu. Oznacza 
to skok o 5 miejsc w stosunku do roku 2006.

11/160 numer WU to wydanie specjalne poświęcone 
obchodom Święta Politechniki Opolskiej – zachęcamy 
do lektury.

Kolejne wydanie specjalne WU (12/161 czerwiec 2007) 
dokumentowało  Konferencję Rektorów Polskich Uczel-
ni Technicznych, której gospodarzem była Politechnika 
Opolska. Zainteresowanych szczegółami merytoryczny-
mi i organizacyjnymi konferencji, którą Uczelnia zorgani-
zowała po raz drugi, odsyłamy do numeru. Warto.
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2007/2008
Rok akademicki 2007/2008 opisany został w 14 wy-

daniach Wiadomości Uczelnianych, w tym kilku wyda-
niach specjalnych.

Wrześniowe WU (1/164 2007) otwiera krótkie Wade-
mekum studenta politechniki, potem bieżące sprawy 
z prac senatu oraz życia Uczelni. Szeroko opisane zo-
stały sprawy nauki, w tym zestawienie wniosków o fi-
nansowanie projektów badawczych, które wpłynęły na 
34. konkurs MNiSW. Poza tym czytamy, że na Uczelni 
spotkali się absolwenci Wydziału Elektrycznego ów-
czesnej WSI.

Redakcja WU oficjalnie uruchomiła Galerię 2 stro-
na zapraszając do współpracy Czytelników. Z dniem 
1 września powołane zostało stanowisko rzecznika pra-
sowego Politechniki Opolskiej. Tej roli podjęła się pani 
Teresa Zielińska, znana dziennikarka Radia Opole.

Następne wydanie specjalne WU (2/165 2007) udoku-
mentowało 5 Opolski Festiwal Nauki.

Następne wydanie WU (13/162 maj - czerwiec 2007) 
było zapisem bieżących problemów akademickiej spo-
łeczności. Uwadze Czytelników polecam dwa tematy – 
opublikowane zostało kalendarium wyborcze organów 
kolegialnych i jednoosobowych w Politechnice Opolskiej 
w roku 2008. To jako żywo znaczyło, że wybory władz już 
na horyzoncie. Natomiast w sprawach studenckich za-
uważyć można intensyfikację działań mających na celu 
pozyskanie jak największej liczby studentów. Prężnie 
rozwijała się promocja Politechniki. Na przykład po raz 
pierwszy przygotowana została wielka kampania rekla-
mowa pod hasłem Nadchodzi czas inżynierów, a do se-
sji plakatowej wykonanej przez rodzimy dział promocji 
zaproszeni zostali studenci i uczniowie opolskich szkół.  

Rok akademicki zamyka jeszcze jedno wydanie spe-
cjalne (14/163 lipiec 2007) poświęcone problematyce 
niepełnosprawności pt. Uczelnia przyjazna niepełno-
sprawnym studentom. Materiały do wydania przygoto-
wała pełnomocnik rektora ds. osób niepełnospraw-
nych, dr Małgorzata Wróblewska.
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Wydanie WU (3/166 październik 2007) informowało  
o kolejnych uprawnieniach akademickich dla Uczelni. 
Tym razem prawo habilitowania uzyskał Wydział Bu-
downictwa, a mówi o tym z dumą w wywiadzie dziekan, 
prof. Roman Jankowiak. To nie koniec sukcesów, pre-
stiżowy tytuł Professor Opoliensis otrzymał prof. Broni-
sław Tomczuk z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki 
i Informatyki.

Dobrze rozwijała się idea powołania Regionalnego 
Centrum Badawczo-Rozwojowego Opolszczyzny za-
inicjowana przed rokiem przez rektora, prof. Jerzego  
Skubisa.  

Październik, to czas uroczystości inauguracyjnych, 
tym razem akademia przygotowana została w nowej  
hali sportowej przy ul. Małopolskiej. Tzw. „Małopolska” 
czyli akademik Sokrates i właśnie hala sportowa to ko-
lejna z wielu inwestycji realizowanych przez Politech-
nikę. W przemówieniu inauguracyjnym rektor skwi-

tował to wiele mówiącym zdaniem: wieloletnia praca 
organiczna nad rozwojem Politechniki Opolskiej przynosi 
efekty. Warto jeszcze wymienić obszerny informator o 
wydarzeniach kulturalnych Opola oraz programy dusz-
pasterstw akademickich. Natomiast Orkiestra Poli-
techniki Opolskiej wystąpiła z gościnnym koncertem 
w Gdyni wpisującym się w program obchodów VII Dni 
Papieskich w Gdyni.

Listopadowo-grudniowy numer WU (4/167 2007) 
informował o unikatowej metodzie produkcji ekolo-
gicznego, przyjaznego dla środowiska rozpuszczalnika 
do farb, którą opracował dr inż. Wilhelm Tic z Wydziału 
Mechanicznego. Natomiast opracowania studentów 
i pracowników z wydziałów EAiI oraz Mechanicznego  
zdobyły medalowe miejsca na światowej wystawie Eu-
reka odbywającej się w ramach Expo 2007 w Brukseli.

W ramach cyklu Impresje muzyczne z koncertem 
wystąpili popularni muzycy: Krzysztof „Puma” Piasecki 
oraz Katarzyna „Puma” Piasecka.  

W kolejnym wydaniu WU (5/168 styczeń/luty 2008) 
polecamy uwadze Czytelników wywiad z prof. Janu-
szem Iskrą, naukowcem, sportowcem i trenerem lekko-
atletyki, szczególnie biegów przez płotki. O pomysłach 
na popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży mówi 
w rozmowie zatytułowanej Jeszcze nie raz zaskoczę!

Listopadowo - grudniowy numer WU 
(4/167 2007) informował o unikatowej 

metodzie produkcji ekologicznego, 
przyjaznego dla środowiska 

rozpuszczalnika do farb, którą opracował 
dr inż. Wilhelm Tic 

z Wydziału Mechanicznego.



92



93www.wu.po.opole.pl/archiwum-wu

W numerze opisane są kolejne kroki władz uczelni 
zmierzające do utworzenia na Politechnice Opolskiej 
Instytutu Konfucjusza. Poznaliśmy też kolejnych ludzi 
sukcesu Politechniki, a laureatem nagrody Żar serca 
został Paweł Czerepok, dydaktyk, sportowiec i tre-
ner piłki siatkowej za „niezłomną pasję i determinację 
w krzewieniu kultury fizycznej wśród studentów (…)”.

Marcowy numer WU (7/170) przede wszystkim przed-
stawił wynik wyborów na stanowisko rektora Politech-
niki Opolskiej. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 
12 marca odbyły się wybory, zgłosił się tylko jeden kan-
dydat – urzędujący rektor, który w głosowaniu otrzymał 
58 głosów za, 27 przeciw i 5 wstrzymujących się. Z takim 
wynikiem prof. Jerzy Skubis wybrany został na nową, 
czteroletnią kadencję (2008-2012). Ponadto w wydaniu 
Czytelnik znajdzie interesujący wywiad z prof. Witem 
Grzesikiem, kierownikiem Katedry Technologii Maszyn 
i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym 
i uznanym autorytetem w dyscyplinie budowa i eksplo-
atacja maszyn. Natomiast Senat uczelniany pozytywnie 
zaopiniował dr inż. Marię Kanię na stanowisko dyrek-
tora Instytutu Konfucjusza. W komitetach naukowych 
Polskiej Akademii Nauk nie zabrakło profesorów z na-
szej Uczelni, po szczegóły odsyłamy do numeru.

Kolejne wydanie WU (8/171) w całości poświęcone 
zostało problematyce Wydziału Wychowania Fizyczne-
go i  Fizjoterapii, sportowi akademickiemu i obiektom 
sportowym.

Kwietniowy numer (9/172 2008) jest także wydaniem 
specjalnym przedstawiającym kolejną wystawę pt.: Po-
litechnika Opolska Wydarzenia 2007

W kwietniu ukazał się jeszcze jeden numer – 10/173 
2008, a w nim godne polecenia są wywiad z prof. Tade-
uszem Kaczorkiem pt. Talent to bogactwo narodowe. 

Uwadze Czytelników polecamy wywiad 
z prof. Januszem Iskrą, naukowcem, 

sportowcem i trenerem lekkoatletyki. 
O pomysłach na popularyzację sportu 

wśród dzieci i młodzieży mówi w rozmowie 
zatytułowanej Jeszcze nie raz zaskoczę!
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W kwietniu poznaliśmy także prorektorów na nową ka-
dencję w osobach profesorów – Jerzego Jantosa, Anny 
Król, Marka Tukiendorfa oraz dr Aleksandry Żurawskiej.  
W kolejnej odsłonie wyborczego kwietnia wyłonieni zo-
stali dziekani wydziałów. 

Ciekawie prezentował się program dnia otwartego 
Tylko dla dziewczyn promujący studia techniczne wśród 
płci pięknej „z lokami pod kaskiem”. Z rozmachem reali-
zowane były prace  przy tworzeniu Instytutu Konfucju-
sza, m.in. przygotowana została przez Dział Promocji 
oryginalna wystawa, której treść skwitować można 
okrągłym stwierdzeniem – Pekin, idzie nowe.

W rocznicę śmierci i w ramach cyklu twórcy opolskiej 
uczelni technicznej przypomniana została sylwetka  
prof. Oswalda Matei.

Następne Wiadomości Uczelniane (11/174) ukazały się 
jako wydanie specjalne, a tematem numeru były obcho-
dy Święta Politechniki Opolskiej.

W wydaniu majowo-czerwcowym (12/175) warto na 
chwilę skupić uwagę na ciekawych materiałach pro-
mocyjnych przygotowanych - od A do Z przez uczel-
niany Dział Promocji. Nowe hasło to Czas inżynierów, 
a „twarzami” kampanii promocyjnej zostali studenci 
Politechniki Opolskiej. Wybrana w castingu szóstka  
prezentowana była na plakacie ogólnym i na plakatach 
wydziałowych. Mało tego, na kilku budynkach uczelnia-
nych umieszczone zostały duże bilboardy promocyjne 
z wizerunkami naszych żaków, a hasło – czas inżynierów 
– długo jeszcze nie straciło swej aktualności.

Kolejny numer (13/176) był wydaniem specjalnym i za-
wierał relację oraz dane z zakończonych właśnie wybo-
rów władz Uczelni na kadencję 2008-2012.

Rok akademicki zamknęło jeszcze jedno wydanie 
specjalne (14/177 lipiec 2008) obrazujące 6. Opolski Fe-
stiwal Nauki przygotowany tym razem w czerwcu. Jest 
co podziwiać i czytać. Zachęcamy do lektury.

2008/2009
Rok akademicki 2008/2009 znalazł swoje udoku-

mentowanie w 11 wydaniach Wiadomości Uczelnianych 
– w tym kilku edycji specjalnych. W październikowym 
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Jeszcze nie wybrzmiał Gaudeamus, 
a tu „studia” rozpoczęli najmłodsi żacy 

w ramach I edycji 
Dziecięcej Politechniki Opolskiej.

numerze WU (1/178 2008) mogliśmy przeczytać o przy-
gotowaniach do otwarcia Instytutu Konfucjusza, a tak-
że o podsumowaniach i planach w zakresie udziału 
Uczelni w funduszach europejskich. Senatorowie spo-
tkali się na ostatnim w kadencji posiedzeniu, co udoku-
mentowano na pamiątkowej fotografii. Ciekawą formę 
graficzną miało tym razem  corocznie przygotowywane 
wademekum studenta. Mogliśmy też przeczytać budu-
jącą informację o podwyżkach wynagrodzeń dla pra-
cowników politechniki, a także o przystąpieniu Uczel-
ni do projektu systemowego MNiSW pt. Zamawianie 
kształcenia na kierunkach technicznych matematycz-
nych i przyrodniczych – pilotaż.

W numerze opisano kilka spektakularnych sukce-
sów pracowników naukowych – zachęcamy do lektury. 
Nie zabrakło także relacji z ciekawych wyjazdów nauko-
wych pracowników oraz informatora kulturalnego.

Kolejny numer (2/179 listopad - grudzień 2008) przed-
stawiał istotne wydarzenia. Do nich należała uroczy-
stość inaugurująca rok akademicki zorganizowana 
w  dopiero co oddanym do użytku Łączniku. Przygo-
towanie odpowiedniej aranżacji w przestrzeni tyleż 
oryginalnego co trudnego do zagospodarowania holu, 
okazało się nie lada wyzwaniem. „Równolegle” zaplano-
wane zostało otwarcie Instytutu Konfucjusza z udzia-
łem m.in. ambasadora ChRL Suna Rongmina. Inaugu-
rację wyróżniała staranna oprawa (oprawę artystyczną 
zapewniły uczelniane zespoły - chór i orkiestra), oraz  
liczba i ranga gości  krajowych i zagranicznych. Warto 
na przykład przypomnieć, że Prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej reprezentował ówczesny minister w Kance-
larii, obecnie prezydent RP - dr Andrzej Duda.

Jeszcze nie wybrzmiał Gaudeamus, a tu „studia” roz-
poczęli najmłodsi żacy w ramach Dziecięcej Politechni-
ki Opolskiej.

Przed dniem Wszystkich Świętych na opolskich ne-
kropoliach, na grobach zmarłych pracowników Uczelni  
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pojawiły się wiązanki kwiatów, a 23 listopada w kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu odprawiona zo-
stała msza św. w intencji wszystkich zmarłych pracow-
ników opolskiej uczelni technicznej.

Następne wydanie WU (3/180) 2009 w całości prezen-
towało nowo otwarte Centrum Współpracy Polska-Chi-
ny Instytut Konfucjusza. Trudno opisywać jego bogatą 
zawartość merytoryczną i graficzną, po prostu należy 
przeczytać wywiad z panią dyrektor prof. Marleną Ka-
nią, a najlepiej cały numer.

Wydanie 4/181 dokumentowało aktualności akade-
mickiego życia, wśród których warto odnotować po-
czątek przygotowań do jubileuszu 45-lecia Uczelni, czyli 
powołanie specjalnego komitetu ds. obchodów. 

Kwietniowe wydanie gazety (WU 5/182 2009) rela-
cjonowało przebieg uroczystości wręczenia doktoratu 
honorowego prof. Tadeuszowi Kaczorkowi, wybitnemu  
uczonemu i przyjacielowi politechniki. Aż trudno obo-
jętnie wertować strony pięknego wydania.

W szóstym (6/183 2009) numerze gazety przeczy-
tać można było m.in. o uzyskaniu drugich uprawnień 
habilitacyjnych dla WEAiI oraz o otwarciu na Wydziale 
Budownictwa „laboratorium jakiego nie było”. Warto 
wspomnieć o wspaniałym balu Politechniki Opolskiej 
zorganizowanym w Łączniku, a także o II edycji ogólno-
polskiej kampanii informacyjnej Dziewczyny na politech-
niki!. A propos kampanii, w numerze uwagę zwracają 
zdjęcia pięknych studentek, których wizerunki trafiły 
na materiały promocyjne Uczelni ponownie w całości 
przygotowane w Dziale Promocji i Kultury.

Maj (WU 7/184 2009) przyniósł tradycyjnie wieści z pia-
stonaliowych igrów – Opole wzięte (przez studentów) wie-
ścił tytuł na okładce. Ponadto zakończył się pierwszy 
rok Dziecięcej Politechniki Opolskiej, dla której wykłady 
prowadzili znani i cenieni naukowcy. Najmłodsi studenci 
otrzymali dyplomy i okolicznościowe pamiątki.

I jeszcze warto przypomnieć, że piękna hala sportowa 
w II kampusie stała się miejscem Indywidualnych i Dru-
żynowych Mistrzostw Polski w szermierce. Wśród gości 
nie zabrakło medalistów olimpijskich i mistrzów w tej 
pięknej dyscyplinie sportu. Polecamy felieton.
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Kolejna edycja gazety (WU 8/185 2009) była wyda-
niem specjalnym poświęconym wystawie pt. Politechni-
ka Opolska Wydarzenia 2008, która prezentowana była 
w przestrzeni miejskiej, a konkretnie na opolskim rynku.

Następny numer był także wydaniem specjalnym 
prezentującym bogaty program święta Politechniki 
Opolskiej.

W czerwcu ukazały się dwa wydania gazety (WU 
10/187), jedno poświęcone bieżącym sprawom akade-
mickiego życia, wśród których warto zwrócić uwagę na 
dwa dokumenty przyjęte przez Senat – Misję Politech-
niki Opolskiej oraz Strategię Rozwoju Politechniki Opol-
skiej. WU piszą też o obradach Konwentu Politechniki 
Opolskiej.

Podczas odsłon na opolskim deptaku kolejnych 
gwiazd polskiej piosenki oprawę artystyczną zapewnił 
Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod kierunkiem 
Ludmiły Wocial-Zawadzkiej. Czytając gazetę natrafiamy 
na zaproszenie na Cyklady 2009 czyli piknik rowerowy 
opolskich uczelni. Cyklady zaplanowano na wrzesień.
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Rok akademicki zamknęło wydanie specjalne WU 
(11/188) dokumentujące 7. Opolski Festiwal Nauki. Za-
chęcamy do lektury.

2009/2010
Rok akademicki 2009/2010 ogłoszony został Ro-

kiem Studenta i Jakości Kształcenia na Politechnice 
Opolskiej, nic więc dziwnego, że zamieszczane w WU 
od lat vademecum dla „pierwszaków” przybiera formę 
oddzielnego numeru (nr 2). Studenci mogą korzystać 
z niego, jak z informatora, tył okładki (a więc kalendarz 
z datami sesji) wieszają na szafce w akademiku, a śro-
dek ... wyrywają i noszą ze sobą po mieście, wydruko-
wano tam bowiem mapkę z obiektami uczelni, ale też 
teatrami, przychodniami zdrowia i barami mlecznymi.   

Rok akademicki otwiera tymczasem numer 1, rów-
nież w dużej mierze poświęcony sprawom studenckim. 
W galerii 2 strona prezentuje się student fotograf (i do 
tego barman) Marcin Gajda, prof. Piotr Obracaj opowiada 
o nowo otwartym kierunku – architekturze, która koro-
nuje ofertę dydaktyczną uczelni, a na kolorowej wkładce 
możemy podziwiać reportaż ze studenckiego obozu let-
niego w Turawie, a także Międzynarodowego Balkan Folk 
Fest w Bułgarii, gdzie tryumfy święcił nasz chór.

Ponadto dowiadujemy się o prestiżowej nagrodzie  
im. Mieczysława Pożaryskiego, którą za cykl artykułów 
poświęconych wpływowi pola elektromagnetycznego 
na ludzkie ciało otrzymał dr inż. Andrzej Przytulski z WE-
AiI oraz o I edycji „Cyklad”, czyli Pikniku Rowerowego 
Opolskich Uczelni. Kolarze z politechniki, uniwersytetu 
i „Jańskiego” wyruszyli w drogę 19 września, pokonując 
20-kilometrową trasę w stronę turawskiej Rybaczówki, 
gdzie czekała na nich moc atrakcji i grillowane kiełba-
ski. Stuosobowemu rajdowi zorganizowanemu przez 
Mirka Gucwę z Uczelnianego Ośrodka Informatycznego 
przewodzili rektorzy integrujących się  uczelni – profe-
sorowie Krystyna Czaja i Jerzy Skubis.

Sprawy studentów mocno wybrzmiewają także w ko-
lejnych numerach. W wydaniu październikowym (nr 3) 
omawiana jest idea nowo otwartego Centrum Obsługi 
Studenta, czyli centralnego dziekanatu będącego no-
wością w skali kraju. COS urządzono w Łączniku, gdzie 
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z powodzeniem działa do dziś. Również studentom wie-
le uwagi poświęcił w swoim (opublikowanym na łamach 
WU) przemówieniu inauguracyjnym rektor J. Skubis.  
Dowiadujemy się też o kolejnej edycji akcji 1 000 biletów 
na kulturę.

Jesienią ma miejsce wyjątkowa uroczystość. Leonia-
da, czyli benefis prof. Leona Troniewskiego z Wydziału 
Mechanicznego, który świętuje 35 lat pracy na uczelni. 
Wśród gości wydarzenia znalazł się przyjaciel jubilata 
prof. Jerzy Buzek, wówczas przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego.

Z kolei grudzień 2009 to jubileusz 10-lecia Wydziału 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji, któremu poświęco-
no wydanie specjalne (nr 4) pełne zdjęć, wspomnień 
i faktów.

Wśród wydań znajdziemy także biuletyn sumujący wy-
korzystanie funduszy unijnych na Politechnice Opolskiej. 
Po 5 latach od akcesji Polski do UE mogliśmy się pochwa-
lić sporymi sukcesami w aplikowaniu o dofinansowanie 
(sięgające wówczas nawet 100%)! Unijne środki wsparły 
zarówno remont II kampusu i budowę skrzydła dydak-
tycznego dla Wydziału Budownictwa jak i uruchomienie 
nowych kierunków studiów, stypendia dla doktorantów, 
a nawet międzynarodowy piknik z okazji święta uczelni. 
Ciekawy przewodnik po blisko 40, różnorodnych projek-
tach (nr 5) ukazał się na koniec roku.

Rok kalendarzowy wieńczy wydanie, które otwie-
ra wywiad ze świeżo utytułowanym prof. Zbigniewem 
Zembatym z Wydziału Budownictwa oraz informacje 
o habilitacjach kolejnych opolskich naukowców ze 
wszystkich wydziałów.

Jesienią ma miejsce wyjątkowa 
uroczystość. Leoniada, czyli benefis 

prof. Leona Troniewskiego z Wydziału 
Mechanicznego, który świętuje 35 lat pracy 
na uczelni. Wśród gości wydarzenia znalazł 

się przyjaciel jubilata prof. Jerzy Buzek, 
wówczas przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego.
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Rusza nowa jednostka: Centrum Pomocy Psycho-
logicznej, skierowana do wszystkich studentów i pra-
cowników uczelni. Podsumowuje się Konferencję Pols-
ko–Chińsko–Niemiecką The Prospects of Scientific and 
Economic collaboration. European union and China in 
XXI century, która odbyła się 14 października 2009 r., 
polsko-czeską konferencję „budowlańców” w  Kamie-
niu Śląskim oraz wydarzenie kulturalne, jakiego dawno 
w Opolu nie było: wystawę Armii Terakotowej w Muzeum 
Śląska Opolskiego, która miała miejsce dzięki działają-
cemu przy politechnice Instytutowi Konfucjusza.

Od nowego roku uczelnia przygotowuje się już do ju-
bileuszu 45 lat, wybierając w styczniu patrona obcho-
dów: św. Jana z Kęt, który „pokonał” w plebiscycie m.in.  
Thodora Kałużę i Oswalda Mateję. W ważnych sprawach 
politechnikę odwiedzają ważni goście: przewodniczą-
cy Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. Tade-
usz Kaczorek (nasz doktor honoris causa) spotyka się 
z aspirującymi naukowcami, a autor Strategii rozwoju 
szkolnictwa wyższego 2010-2020 prof. Jerzy Woźnicki 
przedstawia projekt zmian czekających całe środowi-
sko akademickie.

Na wydziałach odbywają się uroczystości rozdania 
dyplomów, trwają wykłady otwarte dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, a sportowcy bawią się na do-
rocznym balu.

Karnawał trwa: na zaproszenie IK do opolskiej filhar-
monii przyjeżdża z Pekinu zespół taneczny, który za-
chwyca publiczność. Na deskach najelegantszej sceny 
w regionie prezentuje się też politechniczna orkiestra, 
która swój koncert wydaje później na płycie. Najwięk-
szym wydarzeniem staje się jednak II Bal Politechniki 
Opolskiej, na którym – w scenerii udekorowanego pięk-
nie Łącznika - bawi się 120 osób.

Politechnika jest także gospodarzem obrad Konfe-
rencji Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstocho-
wy i Zielonej Góry. Tymczasem, bez rozgłosu i barwnych 
galerii w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych trwają 
ważne badania zlecone przez przemysł.

Na początku kwietnia, pozytywne nastroje burzy 
szokująca wiadomość o katastrofie rządowego samo-
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lotu pod Smoleńskiem. Na jego pokładzie podróżowało 
96 osób, które – w imieniu nas wszystkich – miały wziąć 
udział w uroczystościach rocznicowych w lesie katyń-
skim. Wiadomości Uczelniane przygotowują okolicz-
nościowe, żałobne wydanie (nr 9) poświęcone pamięci 
ofiar, zwłaszcza prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskie-
go, który kilka lat wcześniej odebrał Medal Politechniki 
Opolskiej z numerem 1.

Życie trwa jednak dalej. Dwa wydziały uczelni 
zmieniają nazwę i profil, Senat powołuje Wydział 
Zarządzania oraz Wydział Inżynierii Produkcji 
i  Logistyki, a ideę tych zmian wyjaśnia w wywiadzie 
prof. Ryszard Knosala (nr 10). Uczelniana „Solidarność” 
wybiera nowego przewodniczącego na kadencję 2010-
2014 (zostaje nim dr inż. Bolesław Goranczewski), 
politechnikę odwiedza ówczesna minister nauki 
i  szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, a Opolskie 
Dni Elektryki – impreza, której gospodarzem jest 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 
świętują 20 lat.

W numerze można też przeczytać wypowiedzi stu-
dentek i ich wykładowczyń, które zachęcają młodsze 
koleżanki do podjęcia edukacyjnego wyzwania w ramach 
akcji fundacji „Perspektywy” Dziewczyny na Politechniki!

Kadr z tej ostatniej zdobi okładkę numeru 11, w któ-
rym przeczytamy także o dniach IT, zakończeniu stu-
diów podyplomowych z audytu energetycznego (wraz 
z wykładem absolutoryjnym o asertywności audytora) 
i staraniach uczelni o wyrównanie szans studentów 
z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez instalację spe-
cjalnych wind i stypendia). W 2010 roku na politechnice 
uczyły się 104 takie osoby.

Sporo miejsca poświęca się także Wydziałowi Bu-
downictwa – jego historii i stanowi obecnemu - który 
szykuje się do rozbudowy. Wizualizacja skrzydła dy-
daktycznego przedstawiona jest na kolorowej wkładce 
(i nie różni się od efektu końcowego przy ul. Katowic-
kiej). WU informują też o wyjazdach na targi edukacyj-
ne, akcji sadzenia drzew studenckiego koła naukowego 
Żubr i nowej maszynie do cyfrowego druku, zakupionej 
przez Dział Wydawnictw. Ta ostatnia informacja jest dla 
gazety bardzo istotna!
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Dwunasty numer WU to wydanie specjalne, które po-
święcone jest dwóm, miłym majowym okazjom: Świę-
tu Politechniki Opolskiej i dwusetnemu – od początku 
- numerowi gazety. To pierwsze ma swoje stałe, zre-
ferowane tu punkty: pożegnanie z pracownikami koń-
czącymi aktywność zawodową (a więc: Budziki lądują 
w  szufladach), promocje doktorskie i rodzinny piknik 
w II kampusie, a także uroczystą kolację z byłymi rekto-
rami uczelni. To drugie - redakcja świętuje konkursem 
piękności okładek, których zestawienie tworzy swoistą 
historię obrazkową uczelni. Wyniki głosowania czytel-
ników opublikowano w numerze 14.

Historię w obrazkach, tym razem obejmującą rok ka-
lendarzowy 2009 prezentuje z kolei nr 13, gdzie pokaza-
no plansze wystawy fotograficznej z cyklu Wydarzenia, 
która stanęła na ul. Krakowskiej. Na zainspirowanych 
cyjanotypią wydrukach, mieszkańcy Opola (a także 
czytelnicy gazety) mogli zobaczyć zdjęcia z najważniej-
szych konferencji i uroczystości na uczelni.

Okładkę ostatniego „regularnego” wydania (nr 14) 
przed wakacjami zdobi pociąg. Nie jest to pociąg „byle 
jaki”, bo wypełniony muzykami i podróżnymi, którzy za-
inaugurowali akcję Kolej na orkiestrę, czyli opolski eks-
pres dęty - późniejszy przebój regionalnego rynku tury-
stycznego i kulturalnego zainicjowany przez dyrygenta 
Przemysława Ślusarczyka. Pierwsza trasa szynobusu 
(8 maja) wiodła do Namysłowa przez Olesno i Bukowo 
– stację, która, dzięki fantazji i gościnności mieszkań-
ców stała się legendarna. Druga trasa (19 czerwca) 
znalazła swój finał w Nysie. Idea koncertowania na 
dworcach doczekała się wiernych fanów i wielu nagród, 
warto przeczytać o jej barwnych początkach.

Okładkę ostatniego wydania 
przed wakacjami zdobi pociąg. 

Nie jest to pociąg „byle jaki”, 
bo wypełniony muzykami i podróżnymi, 

którzy zainaugurowali akcję „Kolej na 
orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty” - 
późniejszy przebój regionalnego rynku 

turystycznego i kulturalnego.
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Orkiestra gości na łamach czerwcowego WU także 
w relacji z wizyty zarządu uczelni – rektora Skubisa wraz 
z kompletem prorektorów i panią kanclerz - u arcybi-
skupa ks. prof. Alfonsa Nossola w Sebastianeum Sile-
siacum (Kamień Śląski). Całodzienne spotkanie z eme-
rytowanym, lecz wciąż pełnym charyzmy gospodarzem 
poprzedza plenerowy koncert.

Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom związa-
nym z energią – jej odnawialne źródła były tematem 
seminarium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych otrzymał 
prestiżowa Buławę Energetyków podczas międzynaro-
dowej (i szeroko zrelacjonowanej) konferencji GRE 2010, 
a nasz student Radosław Sobczak wywalczył II miejsce 
w ogólnopolskim konkursie Bezpieczeństwo energe-
tyczne i  ekologiczne, współorganizowanym przez Poli-
technikę.

Studenci europeistyki dzielą się wrażeniami ze swo-
jej wycieczki do Drezna, gdzie udali się w poszukiwaniu 
śladów śląskiej kultury. Podobne pobudki towarzyszą 
uczestnikom zorganizowanej po raz pierwszy Nocy Kul-
tury w mieście, w którą włączyła się też Uczelnia, ofe-
rując pokaz filmów (aula w Łączniku okazała się  niezłą 
salą kinową), turniej gier planszowych i nocną kawiarnię 
z chińską herbatą.

W numerze możemy także przeczytać wywiady z Jó-
zefem Wojnarem, Stanisławem Zagórnym i Janem 
Szczegielniakiem - dziekanami Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii, który świętuje swoje 15–lecie. 
Jubileuszowi jednostki z sercem w logo - poświęcony 
zostaje oddzielny numer WU (nomen omen 15), gdzie 
zebrano najważniejsze daty, inwestycje w zaplecze wy-
działu, najbardziej utytułowanych sportowców i kadrę 
dydaktyczną, która za tym wszystkim stoi.

Rok akademicki zamyka wydanie specjalne z okazji 
Opolskiego Festiwalu Nauki. Organizacja 8. edycji przy-
padła Politechnice Opolskiej, więc niedzielny piknik 
naukowy odbył się na błoniach przy Wydziale Mecha-
nicznym. Jego zdjęcie z lotu ptaka (a ściśle z dźwigu) 
w czasach, gdy nie było wszechobecnych dronów, robi-
ło na czytelnikach wielkie wrażenie!



106

2010/2011
Rok akademicki 2010/2011 na łamach Wiadomości 

Uczelnianych otwiera wydanie specjalne 1/205 po-
święcone Instytutowi Konfucjusza. Po dwóch latach 
od utworzenia jednostka dobrze się już w opolskich 
realiach zakorzeniła, jednocześnie wciąż budząc zafa-
scynowanie studentów i mieszkańców regionu i zdoby-
wając I  Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego 
Partnerstwo bez granic. W numerze przeczytamy wy-
wiady z  dyrektorami IK: polskim, prof. Marleną Kanią 
i chińskim, prof. Yuanem Zhong Xianem. Dowiemy się 
też, jak polskich kolegów i koleżanki postrzega lektor-
ka Yang Jun. Jej ciekawe spostrzeżenia (np. niechęć 
młodych ludzi do używania parasoli) sprawiają, że obok 
poznawania kultury Kraju Środka dowiadujemy się tak-
że czegoś o  sobie. Z kolei o swoich doświadczeniach 
z pobytu w Chinach opowiadają stypendyści HANBAN. 
Ilustrowane sprawozdanie z działalności Instytutu uzu-
pełniają dwa, popularyzujące wiedzę teksty: o chiń-
skim biznesie i o chińskich znakach szczęścia, a całość 
wieńczy przepis na tofu po północnochińsku. Nic tak 
nie zbliża ludzi, jak kulinaria!  

Numer 2/206 mógłby z powodzeniem konkurować 
z najpoczytniejszymi kolorowymi magazynami, bo w ca-
łości poświęcony jest Krajowemu Festiwalowi Polskiej 
Piosenki w Opolu. W wyniku remontu opolskiego amfi-
teatru, 47. odsłona najpopularniejszej imprezy muzycz-
nej w Polsce odbyła się na placu w II kampusie! Na jej 
potrzeby wybudowano estradę (Tu na razie jest boisko, 
ale będzie widowisko), a pomieszczenia Działu Promo-
cji i Kultury przekwalifikowano na garderoby artystów. 
Przez kilka wrześniowych dni pracownicy kampusu 
mogli słuchać prób i oglądać przez okno gwiazdy. Jako 
uczelnia nie mogliśmy nie wykorzystać tak interesującej 

Ilustrowane sprawozdanie z działalności 
Instytutu Konfucjusza uzupełniają dwa, 

popularyzujące wiedzę teksty: 
o chińskim biznesie i o chińskich znakach 

szczęścia, a całość wieńczy przepis 
na tofu po północnochińsku. 

Nic tak nie zbliża ludzi, jak kulinaria!  
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sposobności do promocji! W mieście pojawiły się plakaty 
z serii: Piosenka technicznie rzecz biorąc, na których opi-
sywaliśmy zasadę działania m.in. mikrofonu, a za kulisa-
mi umieściliśmy księgę gości, w której wpisali się uczest-
nicy. Choć żaden student, ani wykładowca nie otrzymał 
od organizatora wejściówek, i tak wszyscy wspominają to 
wydarzenie jako „festiwal u nas”. Pomaga w tym nr 2, czyli 
relacja i unikalne zdjęcia z tego niecodziennego przykła-
du współpracy politechniki z miastem.   

Numer 3/207 to tradycyjne już vademecum dla stu-
dentów pierwszego roku, a poczet sztandarowy otwie-
rający nowy rok akademicki uśmiecha się z okładki 
dopiero czwartego numeru. Na dobry początek (i dla 
pobudzenia ducha pozytywnej konkurencji) przedsta-
wia się tam wyniki rankingu nauczycieli akademickich, 
gdzie oceniającymi byli studenci. Na kolorowej wkładce 
prezentujemy plan rozwoju (również materialnego, tj. 
siedziby w II kampusie) Studium Języków Obcych. Stu-
denci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informa-
tyki opisują swoje doświadczenia na forum międzynaro-
dowych konferencji, a studenci architektury – z pleneru 
malarskiego w Cieszynie. Na ostatniej stronie możemy 
podziwiać znaczki pocztowe zaprojektowane z okazji 
jubileuszu 45-lecia uczelni.

W kolejnym numerze 4/208 przedstawiamy „poli-
technicznych wspaniałych”, czyli pracowników wyróż-
nionych  rozmaitymi laurami: nagrodami PAN, medala-
mi KEN i za długoletnią służbę oraz tytułem Professora 
Opoliensis. Relacjonujemy spotkanie z prezesem ce-
mentowni Górażdże Andrzejem Balcerkiem i chwalimy 
się dobrymi wynikami rekrutacji. Przytaczamy również 

Numer 2 mógłby z powodzeniem 
konkurować z najpoczytniejszymi 

kolorowymi magazynami, bo w całości 
poświęcony jest Krajowemu 
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fragment bardzo ciekawego wykładu goszczącego na 
WWFiF dra Casimira Kowalskiego, traumatologa prak-
tykującego w Belgii. Jak zwykle wiele jest również in-
formacji o konferencjach i publikacjach naukowców ze 
wszystkich wydziałów. Koniec roku kalendarzowego to 
także ostatni moment na przedstawienie programu ob-
chodów jubileuszu 45-lecia politechniki.

Z nowym rokiem nowym krokiem i ... nowa szatą gra-
ficzną! Wiadomości Uczelniane nr 6/210 trafiły do Czy-
telników w zmienionej odsłonie wizualnej i dodatkowy-
mi działami: Na dobry początek oraz Nasze Laboratoria, 
gdzie jako pierwsze prezentuje się Laboratorium Pod-
staw Robotyki. Również od tego numeru na marginesie 
gazety gościć będzie galeria ze zdjęciami prezentującymi 
mniej oficjalne życie uczelni, a na okładce (ale tylko przez 
rok) okolicznościowe emblematy: logo 45-lecia uczelni 
i muszka z gazety, WU obchodzą bowiem 20-lecie.

W styczniu czytamy o świąteczno-noworocznych 
spotkaniach akademickich, perspektywach energii od-
nawialnej na Opolszczyźnie i uroczystościach rozdania 
dyplomów absolwentom. Jednego z nich – Piotra Gracę 
- przedstawiamy szerzej, bo jego robot kroczący sze-
ścionożny został nagrodzony pierwszym miejscem na 
ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich. O swoim stażu w parlamen-
cie europejskim opowiada z kolei inny student – Mate-
usz Szczepaniak z europeistyki. Studenci politechniki, 
niezależnie, czy wybierają kierunki inżynierskie, czy hu-
manistyczne, wszędzie odnoszą sukcesy!

Zainteresowani historią techniki mogą też przeczy-
tać tekst pt. Od pióra świetlnego do maszyn sterowanych 
numerycznie oraz wspomnienie o prof. Tadeuszu Zaga-
jewskim, dziekanie Wydziału Elektrycznego Politechni-
ki Śląskiej.

Numer 7/211 otwiera wywiad z prof. Tomaszem Bo-
czarem, który w wieku 42 lat – a więc bardzo wcześnie, 
zwłaszcza jak na nauki techniczne - otrzymał tytuł 
profesora. Temat z okładki to natomiast bal, którym 
uczelnia rozpoczęła świętowanie jubileuszu. Scenerią 
zabawy w stylu wiedeńskim był Łącznik, którego par-
kiet, ostatni tancerze opuszczali grubo po piątej nad ra-
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nem. Rektor prof. Jerzy Skubis osobiście wręczał różę 
każdej pani, a zdjęcia z tej miłej chwili ozdobiły okładki 
50  spersonalizowanych wydań, które stały się dla ich 
bohaterek wyjątkową pamiątką.

W karnawale tradycyjnie balowali również  sportowcy, 
którzy również doczekali się fotorelacji na łamach WU, 
udowadniając, że sport to zdrowie i ... uroda.  

W akademickim świecie rok 2011 to jednak nie tylko ju-
bileusz politechniki z Opola, ale i rok Marii Skłodowskiej-
Curie, który także świętowaliśmy w naszych murach 
organizując uroczystość z wykładem niezastąpionego 
prof. Włodzimierza Kotowskiego. W lutowym numerze 
prezentujemy też nowy hotel w Łączniku i relację z wy-
stępu Narodowej Orkiestry Chińskiego Radia, zespo-
łu, który można posłuchać na nagrodzonej Oscarem 
ścieżce dźwiękowej do filmu Ukryty Tygrys, Przyczajony 
Smok. Sporo miejsca poświęca się też podsumowaniu 
projektów unijnych związanych z wyposażeniem inno-
wacyjnych laboratoriów. Na zakończenie zaś prezentu-
jemy zdjęcia z WU, które wzięły udział w prestiżowym 
World Press Photo.

W numerze 8/212 przeczytamy wywiad z dr. hab. 
inż.  Marcinem Lorencem - naukowcem, który swoją 
rozprawę habilitacyjną poświęcił ogrzewaniu obiek-
tów sakralnych i  biznesmenem, który swoje doświad-
czenie praktyczne przekazuje studentom świeżo 
utworzonego Wydziału Inżynierii Produkcji i Logisty-
ki. W  marcowym wydaniu znajduje się jednak jeszcze 
jeden wywiad, można powiedzieć: specjalny. W kilka 
dni po katastrofie w Fukushimie, gdzie fala tsunami 
zalała elektrownię jądrową, specjalista od sejsmolo-
gii prof. Zbigniew Zembaty zwrócił się do WU z chęcią 
wyjaśnienia społeczności akademickiej, co dokładnie 
zaszło w  Japonii. Dzięki niemu, temat, który nie 
schodził z nagłówków gazet na całym świecie, został 
Czytelnikom rzetelnie przybliżony.

WU informują ponadto o wykładzie dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy Antoniego Dudy, o protestach 
„Solidarności” przeciw nowej ustawie o szkolnictwie 
wyższym oraz o  wizycie opolskich marszałków. Tekst 
pt. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w ...Brukseli opisuje 
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podróż studyjną dziennikarzy polskich gazet akade-
mickich do stolicy Europy, a w dziale Sprawy studenckie 
przeczytamy o budce ze smażonymi skorpionami i no-
worocznych fajerwerkach widzianych z samolotu, które 
zachwyciły kursantów języka chińskiego podczas ich 
stypendium w Kraju Środka.

W nowym cyklu o laboratoriach prezentuje się tym ra-
zem optyczna aparatura pomiarowa w Instytucie Elek-
trowni i Systemów Pomiarowych. Na ostatniej stronie 
widać, jak działa kamera termowizyjna. I aż dreszcz 
przejmuje, gdy pomyśli się, że ten sam sprzęt, 10 lat 
później będzie użyczony opolskim szpitalom do pomia-
ru temperatury pacjentom w dobie koronawirusa…

Numer kwietniowo-majowy (9/213) to urodzinowe 
wydanie Wiadomości Uczelnianych, które redaktor na-
czelna Krystyna Duda nazywa w wywiadzie „spełnionym 
marzeniem”. W rozmowie o początkach i dojrzałości 
gazety bohaterka pierwszy raz występuje „po drugiej 
stronie dyktafonu”. I – a propos - najciekawsze z po-
nad dwustu wywiadów, które przeprowadziła w ciągu 
dwóch dekad zostały wydane w okolicznościowym 
zbiorze dostępnym w naszym archiwum.

Kolejnym powodem do radości jest (zwłaszcza u pro-
gu rekrutacji) 48. miejsce w rankingu „Perspektyw”. Lo-
kata w pierwszej pięćdziesiątce uczelni akademickich 
to awans, który nie zdarzył się politechnice od lat.

W dalszej części WU czytamy o dwóch nadzwy-
czajnych, otwartych posiedzeniach Senatu, podczas 
których dyskutowano nieschodzący z ust środowiska 
akademickiego temat nowej ustawy. Gościem jednego 
z nich był ówczesny minister Witold Jurek.

Czytamy także o nagrodach dla naukowców:  presti-
żowej nagrodzie premiera dla prof. Piotra Niesłone-
go, wyróżnieniu dla młodych badaczy dla doktoranta 
Szczepana Paszkiela i ministerialnych dyplomach dla 
zespołów badawczych z WM i WEAiI.

Prof. Zbigniew Zembaty, tym razem w roli amato-
ra-astronoma, wyjaśnia, co można zobaczyć na wio-
sennym nieboskłonie, a biblioteka przedstawia wyniki 
konkursu rysunkowego. Ujrzymy więc świat oczami 
lunety i dziecka.
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Nieba sięgają też na łamach WU chórzyści, którzy do-
noszą, że na warsztatach w Głuchołazach czuli się jak 
bogowie. Prezentujemy też autobus miejski w barwach 
politechniki, który kursując po całym mieście przypomi-
na mieszkańcom Opola o obchodzonym przez uczelnię 
jubileuszu. Piszemy też o spotkaniu władz Politechniki 
i regionu z ministrem sportu Ryszardem Stachurskim. 
Temat, który poruszono, wydawał się wówczas odległy, 
jak gwiazdozbiory, a jednak! Kryta pływalnia o olimpij-
skich wymiarach powstała w przeciągu dwóch lat.

 Nr 11/215 to numer – katalog wystawy z okazji 45-lecia 
uczelni. Plansze, na których historyczne zdjęcia zesta-
wiono ze współczesnymi, ozdobiły plac Kopernika. I choć 
przez prawie pół wieku zmieniło się prawie wszystko 
– wiele fotografii (nie tylko tych z Piastonaliów) jest bliź-
niaczo podobna! Wyprawa przez symboliczne warstwy 
czasu dostarcza wielu informacji i radości z rozpoznawa-
nia na czarno-białych kadrach ulubionych miejsc i osób, 
jednak intrygująca postać z archiwalnego zdjęcia, które 
zdobi okładkę, do dziś pozostaje anonimowa.

Kolejny numer WU podsumowuje 9. Opolski Festiwal 
Nauki, jak zwykle można więc znaleźć mnóstwo zdjęć 
z pikniku (tym razem jego sceną był plac pod Uniwer-
sytetem Opolskim), relacje z poniedziałkowego dnia 
otwartego a nawet dowcip, poczucie humoru świadczy 
bowiem o inteligencji.

Co ciekawe - numer ten stanie się  „żywym” elementem 
wystawy okładek zorganizowanej w holu Łącznika z oka-
zji zjazdu redaktorów gazet akademickich. Goście z całej 
Polski, którzy na zaproszenie jubilatki WU, będą obrado-
wać we wrześniu w Opolu, sięgną po festiwalowe wyda-
nie do specjalnej kieszonki umieszczonej na planszy.    

W czerwcowym numerze WU 13/216 przeczytamy 
wywiad z prof. Januszem Iskrą, słynącym z niekonwen-
cjonalnego nauczania lekkoatletyki. Z kolei technologie 
smart power grids w polskim systemie elektroenerge-
tycznym przybliża prof. Waldemar Skomudek.

W dalszej części znajduje się relacja z uroczystego 
otwarcia mostu wiszącego w Ozimku, którego reno-
wację przeprowadzili eksperci z Wydziału Budownic-
twa i Architektury, a także podsumowanie trzyletniej 

Współpracy transgranicznej szkół wyższych w zakresie 
ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczo-
nych obiektów przemysłowych, która łączyła Opole i cze-
ską Ostrawę. Na kolorowej wkładce znajdziemy galerie 
z  barwnych, wiosennych wydarzeń: Piastonaliów, Kolei 
na Orkiestrę, odsłon w opolskiej Alei Gwiazd oprawio-
nych tradycyjnie przez uczelniany chór, studenckiej wizy-
ty w Stuttgarcie, finału Dziecięcej Politechniki Opolskiej, 
a wreszcie z Cyklad, czyli akademickiego rajdu rowero-
wego, który tym razem obrał za cel krasiejowski dinopark 
(i tu wyjaśnia się pochodzenie jaszczura z okładki).   

W dziale Nasze Laboratoria prezentujemy Pracow-
nię anihilacji pozytonów (to prawie jak Wielki Zderzacz 
Hadronów!) a w dziale Kultura chwalimy się, że dzieła 
naszego fotografa Sławoja Dubiela wzbogaciły zbiory 
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego 
w Krakowie.

Czytelnicy gazetowego marginesu dowiedzą się zaś, 
co zobaczył jeden z wykładowców, kiedy wszedł do sali, 
aby przeprowadzić kolokwium…

Ten udany i pełen radości z jubileuszu rok akademicki 
zakończyła bardzo smutna wiadomość. 22 lipca 2011 r., 
w wieku zaledwie 54 lat, odszedł prof. Jerzy Jantos, 
prorektor ds. studenckich Politechniki Opolskiej, jeden 
z najbardziej szanowanych ludzi środowiska akademic-
kiego Opolszczyzny, człowiek o wielkim autorytecie 
i kulturze osobistej. Postać wybitnego profesora upa-
miętnia numer specjalny WU (14/217).

2011/2012
Rok akademicki 2011/12, którego pierwszy semestr 

upływał jeszcze pod znakiem jubileuszu, to rok rekor-
dowy pod względem numerów specjalnych: jest ich aż 
10! Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże.  

Jako pierwsze zaproponowaliśmy, jak zwykle, va-
demecum studenta (WU 1/218), gdzie w dziale doty-
czącym atrakcji miasta pojawia się nowy, godny pole-
cenia punkt: pomnik św. Jana z Kęt, który ma zostać 
odsłonięty 20 października.

Kolejny numer (2/219) to folder ulicznej wystawy, któ-
ra została poświęcona pasjom profesorów Politechniki 
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Opolskiej. Jako ludzie o ponadprzeciętnym intelekcie, 
nasi badacze interesują się nie tylko swoimi wąskimi 
dziedzinami, ale też sportem, sztuką czy też kolekcjono-
waniem aniołków. Efekty tego wymagającego projektu 
po dziś dzień służą jako „ulubione zdjęcia naukowców”, 
którymi ilustrujemy informacje o ich dokonaniach. Nu-
mer poświęcony wystawie był nie tylko odzwierciedle-
niem  wielkoformatowych plansz, ale zawierał też krót-
kie opisy każdego portretu. Dzięki nim dowiedzieliśmy 
się, ile zółwi miał prof. Jończy, co robią kartony po ba-
nanach na bieżni wraz z prof. Iskrą, i że na sesję w pra-
cowni stolarsko-zegarmistrzowskiej prof. Gajka córka 
zaleciła mu ubrać „warsztatowa koszulę” w kratkę.

Oddzielny, również związany z jubileuszem numer 
gazety (3/220) prezentuje patrona obchodów św. Jana 
z Kęt, zarówno jego sylwetkę, jak i wyobrażenie w sław-
niowickim marmurze, czyli pomnik, który ozdobił 
II  kampus. Od zwycięskiego zgłoszenia na konkurs, 
w którym wyłoniono patrona, przez pozyskanie mece-
nasów i zaproszenie do współpracy twórców (rzeźbiarzy 
prof. Ryszarda Gluzy i Radosława Kelera z wrocławskiej 
ASP), po posadowienie kilkutonowego monumentu 
i jego uroczyste odsłonięcie połączone z sesją nauko-
wą – wszystko zostało udokumentowane, a wystąpienia 
i wykłady o świętym przytoczone w całości. Ciekawost-
ką jest stalowa tuba, którą umieściliśmy w otworze po-
mnika. Kiedy po stu latach otworzą ją potomni – będą 
mogli poznać okoliczności powstania rzeźby i przeczy-
tać cały rocznik WU zapisany na pendrajwie (miejmy na-
dzieję, że ich komputery obsłużą ów zabytkowy nośnik).

Efekty tego wymagającego projektu 
po dziś dzień służą jako 

„ulubione zdjęcia naukowców”, którymi 
ilustrujemy informacje o ich dokonaniach. 
Numer poświęcony wystawie był nie tylko 

odzwierciedleniem wielkoformatowych 
plansz, ale zawierał też krótkie opisy 

każdego portretu. Dzięki nim dowidzieliśmy 
się, m.in. ile zółwi miał prof. Jończy.
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Nr 4/221 to jeden z najgrubszych numerów w historii 
WU, toteż, z okazji nowego roku, życzymy w nim czy-
telnikom tak grubego portfela, jak on. Na 48 stronach 
informujemy m.in. o wyborze nowego prorektora ds. 
studenckich, którym - w zastępstwie zmarłego w lip-
cu prof. Jerzego Jantosa, został prof. Tomasz Boczar. 
Wiele miejsca poświęcamy także jubileuszowej inau-
guracji roku akademickiego, która zgromadziła pół ty-
siąca osób w przestronnej hali sportowej w II kampusie. 
W  uroczystym przemówieniu inauguracyjnym rektor 
prof. Jerzy Skubis przypomina historię uczelni i przed-
stawia jej ostatnie sukcesy.

W numerze przeczytamy też o dorocznym (już XIX) 
spotkaniu redaktorów gazet akademickich, którego 
organizatorem były Wiadomości Uczelniane. Gościom, 
którzy przyjechali z całej Polski zaprezentowaliśmy na-
szą uczelnię, miasto i zjawiskowy pałac w Mosznej, a na-
stępnie zaprosiliśmy ich na wycieczkę pod hasłem Da-
leki Wschód i bliskie Południe, która łączyła zwiedzanie 
przygranicznych, czeskich Jeseników ze spotkaniem 
z Chińczykami, w tym z warszawskim korespondentem 
chińskiego radia. Warto zaznaczyć, że red. Krystyna 
Duda otrzymała podczas zjazdu symboliczną „nagrodę 
Pulitzera” od uczestników.

W numerze przeczytamy także brawurową relację 
z praktyki studenckiej w kaliskich zakładach lotniczych,  
o historii biblioteki Wydziału Mechanicznego i planach 
budowy „biblioteki nowej generacji”, czyli Centrum Ne-
wton. Najistotniejsza w całym numerze jest jednak re-
lacja z jubileuszowej inauguracji roku akademickiego, 
która – przy mnóstwie punktów w kalendarzu obchodów 
– stanowiła wydarzenie kulminacyjne.

Kolejny numer specjalny (5/222) poświęcony jest 
otwarciu jednej z najciekawszych jednostek na uczelni: 
Muzeum Politechniki Opolskiej z największą na świecie (!) 
kolekcją lamp rentgenowskich przekazaną przez wielkie-
go pasjonata dra inż. Grzegorza Jezierskiego, który do 
dziś jest nieocenionym kustoszem placówki. Stało się 
to dokładnie 110 lat po przyznaniu pierwszego w historii 
„nobla” Wilhelmowi Röntgenowi, czyli 8 listopada 2011  r. 
Uroczystość odbyła się z prawdziwym rozmachem: eks-
pozycja oświetlona została teatralnymi reflektorami, 
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wykład o odkrywcy promieni X wygłosił aktor Andrzej 
Czernik, ściany ozdobiły artystyczne fotografie, a tłum-
nie przybyli goście wzięli udział w happeningu polegają-
cym na prześwietleniach w warunkach zaaranżowanego 
szpitala polowego z czasów I wojny światowej (w takim 
miejscu działała Maria Skłodowska-Curie). Pamiątkowe 
WU nie tylko relacjonują wydarzenie, ale też przybliżają 
historię kolekcji i odkrycia. Znajdziemy tam również arty-
kuł o artystycznej fotografii rentgenowskiej i zachętę do 
przekazywania muzeum obiektów związanych z uczelnią. 
Obok najbardziej spektakularnej części ekspozycji, czyli 
ponad tysiąca lamp i urządzeń techniki rentgenowskiej, 
w nowej placówce znalazło się bowiem miejsce na poka-
zanie dziejów uczelni.

Jeśli zaś mowa o dziejach, to doskonałą okazją do ich 
przypomnienia był jubileusz 45-lecia Politechniki Opol-
skiej, którego podsumowaniem zajęły się WU nr 6/223. 
Wszystkie wydarzenia – od wielkich, jak bal, pomnik 
i  muzeum, przez mniejsze, jak konferencje, publikacje 
i wystawy, po te  (całkiem dosłownie) miniaturowe, jak 
specjalny znaczek pocztowy - zostały zebrane w stycz-
niowym wydaniu gazety, ostatnim, materialnym akcen-
cie jubileuszu.

W kolejnych, również styczniowych WU (7/224) na 
wstępie czytamy wywiad z prorektorem prof. Toma-
szem Boczarem. Dalej przeczytamy artykuł Kopiuj 
- wklej - wstydź się o problemie plagiatu naukowego 
(pokłosie konferencji o nierzetelności) oraz o wysypie 
laurów (dla papieża Benedykta XVI, prof. Skubisa i prof. 
Jończego) i wyróżnień dla pracowników politechniki. 
Relacje z tradycyjnych spotkań opłatkowych sąsiadują 
z zestawieniem 25 unijnych projektów, które uczelnia 
realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Czytamy także o kolejnych rzeźbach na uczelni,  

Wszystkie rocznicowe wydarzenia 
– od wielkich, jak bal, pomnik i muzeum, 

przez mniejsze, jak konferencje, publikacje 
i wystawy, po te (całkiem dosłownie) 

miniaturowe, jak specjalny znaczek 
pocztowy - zostały zebrane 

w styczniowym wydaniu gazety.
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sukcesach młodych programistów (komputerów i ro-
botów) na międzynarodowych zawodach i …rocznicy 
naszego profilu na facebooku!

Numer 8/225 przyciąga uwagę egzotyczną okładką. 
To znak, że Instytut Konfucjusza znów zaprosił do Opo-
la artystów z Chin, aby urozmaicili obchody Chińskiego 
Nowego Roku (tym razem roku Smoka). Pod znakiem 
Chin odbywa się również kolejny bal karnawałowy uczel-
ni. Obrazu naszej udanej współpracy z Krajem Środka 
dopełnia informacja o wyróżnieniu rektora J. Skubisa 
tytułem Honorowego Profesora Politechniki Pekińskiej, 
ale o niej przeczytamy w numerze 9/226.

W lutowych WU chwalimy się uzyskaniem pią-
tych praw doktoryzowania (w dziedzinie mechaniki), 
a w cyklu o kulturze prezentujemy fragmenty wykładu 
prof.  Janusza Kucharskiego wygłoszonego podczas 
sesji naukowej z okazji odsłonięcia pomnika św. Jana 
z Kęt. Wykład dotyczy piękna.

Wydanie z marca (9/226) to numer bardzo poczyt-
ny, bo  skupiony na wynikach wyborów władz uczelni. 
Nowy rektor wybrany na kadencję 2010-2016 spogląda 
z okładki – to prof. Marek Tukiendorf z Wydziału Mecha-
nicznego, któremu pomagać mają: prof. Krystyna Ma-
cek-Kamińska – prorektor ds. dydaktyki, prof. Janusz 
Pospolita – prorektor ds. nauki, prof. Krzysztof Malik 
–  prorektor ds. współpracy i rozwoju. W numerze po-
znamy też podsumowanie działalności Biblioteki Głów-
nej oraz zestawienie cytowań naszych naukowców.

Na kolorowej wkładce, nasz fotograf utrwalił nie 
lada moment: podczas rozdania dyplomów absolwen-
tom WWFiF, jeden student zagrał na dudach, oświad-
czył się i usłyszał „tak!”. W dalszej części wydania 
prezentujemy krótki przewodnik po Laboratorium Ba-
dań Zmęczeniowych w Katedrze Mechaniki i Podstaw 
Konstrukcji Maszyn.

Nasz fotograf utrwalił nie lada moment: 
podczas rozdania dyplomów 

absolwentom WWFiF,
jeden student zagrał na dudach, 
oświadczył się i usłyszał „tak!”.
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W numerze kwietniowym (10/227) przedstawiamy 
sylwetki nowych doktorów habilitowanych oraz dalszy 
ciąg cytowań. Piszemy też o współpracy z przemysłem, 
zarówno tej naukowej – podczas konferencji o stratach 
w systemie energetycznym, jak i całkiem praktycznej, 
a więc o sprzedaży licencji na mieszadło dla nyskiej fir-
my Dagny - pierwszego producenta mlecznych krówek 
na świecie!  

W cyklu Rozważania prezentujemy I część Historii 
oświetlenia elektrycznego pióra dra inż. Andrzeja Przy-
tulskiego (część II w numerze 14/231), a w dziale Promo-
cja relacjonujemy wydarzenie, podczas którego na bło-
niach, obok żółtych mleczy, wysypało żółtymi kaskami, 
a więc Dzień dla dziewcząt na Politechnice Opolskiej 
połączony z tradycyjnym biegiem i warsztatami.

Kolejny numer WU (11/228) to okolicznościowe wy-
danie z okazji majowego Święta Politechniki Opolskiej. 
Z jego stałymi odsłonami: promocjami doktorów i dok-
torów habilitowanych, pożegnaniem pracowników koń-
czących aktywność zawodową i spotkaniem z byłymi 
rektorami, a także tradycyjnym rejsem w ramach Z or-
kiestrą po Odrze.

W miejsce rodzinnego pikniku, organizujący obchody 
Dział Promocji i Kultury tym razem zaproponował zwie-
dzanie intensywnie modernizowanego II kampusu, zna-
nego większości pracowników jedynie od strony boiska, 
na którym dotąd korzystali właśnie z piknikowych atrak-
cji. Spacer po „nowym centrum uczelni” objął 10 przy-
stanków – rozpoczynając się pod pomnikiem św. Jana 
z Kęt, a kończąc wystawą pt. Zrozumieć motoryzację. 
Zwiedzający zobaczyli po drodze m.in. halę sporto-
wą, laboratoria badawcze WEAiI oraz WWFiF, siedzibę 
Studium Języków Obcych i chińską bibliotekę. Mieli też 
okazję zapoznać się z historią kampusu – od  czasów, 
gdy szumiało tam zboże, przez koszary wojskowe po 
stan, który już niczym nie różni się od przedstawionej 
kilka lat wcześniej wizualizacji architektów. W poru-
szaniu się po terenie gościom pomogła mapka. Wraz 
z opisem wszystkich przystanków (oraz rozmową o sa-
mochodach z drem inż. Wacławem Hepnerem) można 
ją znaleźć w kolejnym numerze WU (12/229).
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II kampus pojawia się również w czerwcowym nu-
merze WU – jako jedna z niezliczonych inicjatyw rek-
tora prof. Jerzego Skubisa, którego dwóm kadencjom 
(ale po części i wcześniejszej wieloletniej działalności 
prorektorskiej) poświęcone jest całe wydanie. Prze-
czytamy tu wywiad, w którym ustępujący rektor okres 
sprawowania władzy nazywa wyjątkową przygodą, zo-
baczymy prezentację jego najważniejszych dokonań 
oraz mnóstwo zdjęć. Wydanie podsumowujące pracę 
prof. Skubisa na rzecz uczelni (ale i całego środowiska 
akademickiego i regionu) ma numer 13/230. Po jego 
lekturze nikt nie będzie miał jednak wątpliwości, że to 
„szczęśliwa 13” dla całej politechniki.

W WU nr 14/231 czytamy o projekcie badawczym fi-
nansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, a reali-
zowanym w Katedrze Biochemii i Fizjologii, ostatnich 
w kadencji obradach Senatu i Konwentu Politechniki 
Opolskiej, a także X Jubileuszowych Międzynarodowych 
Warsztatach Studenckich Kół Naukowych i Młodych 
Pracowników Nauki Ruch jako lek. „Sprawy Studenckie” 
zdominowali w tym wydaniu młodzi „mostowcy”, którzy 
brali udział w seminariach, konkursach, wyjazdach na 
budowy a także …spływie kajakowym Małą Panwią pod-
czas którego nie omieszkali przyjrzeć się („od spodu”) 
mijanym mostom. W dziale Podróże przeczytamy o Ma-
łym Paryżu, czyli rumuńskim Bukareszcie.

Na pierwszej i ostatniej stronie okładki uwieczniono 
ważne wydarzenia: otwarcie skrzydła dydaktycznego 
dla Wydziału Budownictwa oraz kibicowanie Polskiej 
reprezentacji na turnieju Euro 2012.

Rekordowy rok pod względem numerów specjalnych, 
zaczyna się nimi i kończy: numer 15/232 podsumowuje 
X Opolski Festiwal Nauki, którego jubileuszowa organi-
zacja przypadła Politechnice Opolskiej (tu znajdziemy 
też komplet festiwalowych plakatów), a numer 16/233. 
upamiętnia inny, wyjątkowy jubileusz: 20 lat Spotkań 
Redaktorów Gazet Akademickich.

Wydanie to powstało we współpracy z zaprzyjaźnioną 
redakcją Gazety Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskie-
go, jednak współtworzą je redaktorzy wszystkich uczel-
nianych periodyków w kraju. Na tę niezwykłą gazetą 
składają się wspomnienia z poszczególnych zjazdów, 
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refleksje i uwagi o roli prasy akademickiej, osobiste 
impresje, anegdoty i zdjęcia, poezja i Pieśń redaktorów. 
Gazeta jest jednym z najciekawszych opracowań w ca-
łej, trzydziestoletniej historii WU.   

2012/2013
Rok akademicki 2012/2013 w WU otwiera vademe-

cum dla „pierwszaków”. Obok standardowych informacji 
o funkcjonowaniu uczelni WU przekonują, że Studenci 
mają u nas dobrą prasę, bo wstąpienie w szeregi żaków 
oznacza też wstąpienie do grona czytelników i współ-
twórców uczelnianego periodyku. Wewnątrz nowość 
– plan II kampusu.

Drugi numer WU (2/235) otwiera rozmowa z przewod-
niczącą samorządu studenckiego Agnieszką Moczko 
o stypendiach – naukowych i socjalnych – które w Opolu 
należą do najwyższych w kraju.

Uczelnia inauguruje rok akademicki, a rektor 
prof. Marek Tukiendorf – swoją kadencję. Podczas uro-
czystości wręczone zostają Medale Politechniki Opol-
skiej, a goście zjeżdżają się ze wszystkich stron świata, 
nie tylko z partnerskich uczelni w sąsiednich Czechach 
i Niemczech, ale też Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Chin.  
Nic więc dziwnego, że tradycyjny wykład inauguracyjny 
(tym razem w wykonaniu prof. Krzysztofa Latawca) wy-
głoszony zostaje po angielsku.  

Tak rozpoczęty rok - nie ma wyjścia - obfituje w sze-
reg międzynarodowych wydarzeń. W WU czytamy, m.in. 
o sympozjum EU-China Academic Cooperation – Dif-
ficulties and Opportunitie w Instytucie Konfucjusza, 
naukowych wyjazdach do Hong Kongu, Algavre i Ostra-
wy oraz studenckim stypendium Vulcanos w Japonii. 
Członkowie koła naukowego Roads and Bridges chwa-
lą się 1 miejscem za referat zdobytym na seminarium 
w Olsztynie, oczywiście międzynarodowym.

Pierwsze urodziny świętuje Muzeum Politechniki Opol-
skiej i Lamp Rentgenowskich. Z tej okazji na najciekaw-
szym poddaszu w mieście (a więc w siedzibie placówki 
w II kampusie) odbywa się Wieczór z Rentgenem, podczas 
którego można zobaczyć zbiory, ale i posłuchać o  nie-
zwykłych zastosowaniach promieni X. Do przybliżenia tej 
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tematyki kustosz muzeum dr Grzegorz Jezierski zapra-
sza Roberta Bachlińskiego z Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji w Warszawie.

WU przedstawiają też wyniki rekrutacji, która wypa-
dła lepiej, niż w poprzednim roku i galerię z organizowa-
nych w Łączniku największych targów edukacyjnych re-
gionu - Salonu Maturzystów – który zapewne miał w tym 
sukcesie swój udział.

W styczniowym numerze WU (nr 4/237) wiele miejsca 
poświęca się awansom naukowym pracowników uczelni, 
z przymrużeniem oka (lecz jednak!) wspominamy o unik-
nięciu końca świata przepowiadanego przez Majów na 
koniec 2012 roku, optymistyczny ton przebija też przez  
słowa wywiadu udzielonego przez rektora Tukiendorfa.

Na łamach WU prezentuje się Laboratorium Bioche-
mii i Genetyki. Na kolorowej wkładce możemy zobaczyć, 
jak badane tam zagadnienia zagościły na Dziecięcej 
Politechnice Opolskiej (w wykładzie dr Edyty Major-
czyk i mgr Iwony Gilowskiej). Galeria z popularnego cy-
klu przedstawia także wykład  o tajemnicach wnętrza 
Ziemi poprowadzony przez dra Józefa Dudę. Uwaga! 
WU zamieściły też przepis na domową izolację DNA!

Swoistym minilaboratorium jest też robot NAO, na 
którym studenci uczą się programowania. Sympatycz-
ny humanoid trafił na uczelnię w ramach projektu Czas 
inżynierów.

W okołonoworocznym numerze nie brakuje też relacji 
z opłatkowych spotkań i dorocznej Gali Sportu Akade-
mickiego. Warto jednak wspomnieć, że medale zdoby-

Pierwsze urodziny świętuje Muzeum 
Politechniki Opolskiej 

i Lamp Rentgenowskich. 
Z tej okazji na najciekawszym poddaszu 
w mieście (a więc w siedzibie placówki 

w II kampusie) odbywa się 
Wieczór z Rentgenem, 

podczas którego można zobaczyć 
zbiory, ale i posłuchać o niezwykłych 

zastosowaniach promieni X.
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wają nie tylko studenci, ale również naukowcy, jak mistrz 
Polski w karate dr inż. Wojciech Radziewicz z WEAiI.

Czytelnicy zapoznają się także z sylwetką przewodni-
czącego samorządu doktorantów – Rafała Gasza i dyry-
genta orkiestry Przemysława Ślusarczyka, który świę-
tuje jubileusz 25-lecia pracy twórczej.  

Na uczelni wprowadzane zostały zmiany struktu-
ralne, powstało Biuro Prasowe i kładzie się nacisk na 
informację w internecie. W tym przejściowym okresie 
kolejny numer WU ukazuje się więc dopiero w czerw-
cu, sumując trzy miesiące wydarzeń i skupiając się, siłą 
rzeczy, wyłącznie na tych najbardziej spektakularnych. 
Piszemy tu o doktoracie honoris causa dla prof. Kazi-
mierza Zakrzewskiego, święcie uczelni i promocjach 
doktorskich, Piastonaliach, Opolskim Festiwalu Na-
uki, akcjach orkiestry i chóru, nowym laboratorium dla 
kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, 
zakończeniu Dziecięcej Politechniki Opolskiej a także 
wszystkich gościach, którzy odwiedzili uczelnię i no-
wych partnerach współpracy. Wywiad i okładka nume-

ru należy do prof. Joachima Foltysa, prezesa Opolskie-
go Parku Naukowo-Technologicznego.  

Rok, tak jak otworzyło, tak też zamyka vademecum 
dla studentów, ostatni już, papierowy numer Wiadomo-
ści Uczelnianych.

Tymczasem ostatnie „regularne” wydanie, które 
też przypominało nieco to specjalne, otwiera „wstęp-
niak”, w którym, trochę już świadomi groźby zamknię-
cia gazety, wskazujemy na jej przewagę względem 
(nie ubranych jeszcze w oddzielny portal) aktualności 
na stronie uczelni.

Przytoczmy je w całości:
Gdyby ktoś chciał zobaczyć, co najważniejszego dzia-

ło się na uczelni w minionych trzech miesiącach mógłby 
oczywiście udać się na stronę internetową politechniki, 
zaparzyć sobie mocną kawę i przejrzeć ok. 2  tysiące 
zdjęć (blisko 100 galerii z wydarzeń średnio po 20 zdjęć 
każda), obejrzeć 40 filmów na naszym kanale you tube 
i przeczytać ok. 200 informacji z działu aktualności. Nie 
sugerujemy wcale, że po takiej dawce faktów (której też 
wcale nie nazywamy szumem informacyjnym) ów ktoś 
mógłby wstać od komputera z przekonaniem, że robot 
do gry w szachy popłynął smoczą łodzią do Brzegu, 
gdzie  podpisał piłkę do siatkówki plażowej używając 
chińskich znaków! Niemniej jednak jakieś ryzyko jest. 
Dlatego polecamy lekturę Wiadomości Uczelnianych, 
gdzie dokonano selekcji i wybrano najważniejsze wy-
darzenia oraz najciekawsze zdjęcia. W oglądzie rzeczy-
wistości nie zawsze bowiem chodzi o aktualność, ale 
o istotność.

Czasy się jednak zmieniają i papierowa gazeta prze-
chodzi do historii. Aktualności Biura Prasowego oka-
zują się tymczasem formułą zbyt skąpą i po półrocznej 
przerwie, Wiadomości Uczelniane znów wracają jako 
podzielony na działy, bogaty portal. Jednakże, choć 
nazwą i strukturą nawiązuje do wieloletniej tradycji WU, 
jest już inny i musi się pogodzić z tym, że owszem: istot-
ność ustępuje w nowym świecie aktualności.   

Krystyna Duda (1991-2009)
Lucyna Sterniuk-Gronek (2009-2013)
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Wydarzenia takie jak zaangażowanie uczelni w mię-
dzynarodowy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, 
powołanie jedynego w kraju Centrum Projektowe-
go Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii 
Lekkich (FPC ALighT), wart 30 milionów zł remont 
siedziby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i In-
formatyki, otwarcie studiów dla młodzieży z Indii, 
czy olimpijskie złoto naszego absolwenta Zbigniewa 
Bródki (by wymienić tylko te najbardziej spektakular-
ne) - znalazły w portalu odpowiednio sporo miejsca.  

Ponieważ jednak jest go tam (miejsca) akurat pod 
dostatkiem – poza kluczowymi informacjami umiesz-
czaliśmy w WU także te mniej dziejowe, ale dające 
wyobrażenie o kolorycie i wielowymiarowości uczelni.   

Wskazanie spośród ponad czterech tysięcy artyku-
łów na te najważniejsze, czy najciekawsze to kwestia 
subiektywna, można natomiast dokładnie określić, 
które z nich były najchętniej czytane.

NAJPOPULARNIEJSZE
Pierwsza setka owego rankingu to przegląd prak-

tycznie wszystkich zakładek portalu, co oznacza, że 
w  każdej uczelnianej dziedzinie – w nauce, kulturze 
czy ... ogłoszeniach o remoncie - zdarza się coś, co 
porywa wyobraźnię Czytelników (żeby nie nazwać 
tego brzydko „hitem internetu”).

Czołówkę zestawienia, jak pewnie czołówki więk-
szości, światowych mediów, zdominowały informacje 
związane z pandemią COVID-19, która rozpoczęła się 
w  marcu 2020 r. (i nie odpuściła do momentu zło-
żenia niniejszej publikacji…). Komunikaty związane 
z kolejnymi obostrzeniami i krokami wprowadzanymi 
na uczelni w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania 

Era e-WU
Rola Wiadomości Uczelnianych, jako kroniki Politechniki Opolskiej nie zmieniła się po przejściu 

w  stan wirtualny. Od 2013 do 2021 roku na elektronicznych łamach również informowaliśmy o naj-
ważniejszych (i tych mniej doniosłych, lecz za to ciekawych) wydarzeniach z życia całej społeczności 
akademickiej, ilustrując je bogato galeriami zdjęć i filmami.   

się koronawirusa były odsłaniane od 14 do 40 tysię-
cy razy. Czytelnicy szukali jednak nie tylko kolejnych 
ogłoszeń o uczelnianym lockdownie, ale też zainte-
resowali się akcją drukowania przyłbic dla opolskich 
szpitali, którą – na politechnicznym sprzęcie – realizo-
wali nasi pracownicy, a także tym, jak poradzili sobie 
pierwsi absolwenci, którzy obronili się online.

Z pewnością nie zaskakuje zainteresowanie, z jakim 
spotkała się informacja o tragicznej śmierci rektora 
prof. Marka Tukiendorfa w lipcu 2019 r.  
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W pierwszej pięćdziesiątce najczęściej czytanych 
wpisów swoje miejsce znalazło także wiele artykułów 
popularyzujących wiedzę: Początki lampy rentgenow-
skiej, Chińska kultura biznesu oraz życiorys Wilhelma 
Rentgena to dowody na to, że WU nie tylko dokumen-
tują życie uczelni, ale też niosą kaganek oświaty (a na 
pewno pomogły niejednemu licealiście w podniesie-
niu oceny na semestr).

Tę ambitną rolę uzupełnia mniej zacna, lecz też po-
trzebna rozrywka. W jej celu Czytelnicy sięgali m.in. po 
relację z Balu Sportowca, z żakinady czy walentynkowe-
go konkursu na najsympatyczniejszą zakochaną parę.  

Dużą popularnością cieszył się także artykuł 
o  historii II  kampusu i o modernizacji akademików 
– a więc tematy bliskie społeczności, która w siedzi-
bach uczelni spędza większą część dnia.

Trzeba także zaznaczyć, że WU w wersji elektronicz-
nej to nie tylko teksty i zdjęcia, ale też filmy. Powiązany 
z portalem kanał You Tube to prawdziwa wideoskarb-
nica. Najpopularniejsze filmy na YT wiążą się i „ciągną 
w górę” artykuły z czołówki popularności: Podciągajcie 
się - wywiad z prof. Janem Miodkiem o wulgaryzmach 
oraz Jeżdżąca praca magisterska - film o pewnym 
sprytnym pojeździe na baterie słoneczne.

Poza wpisami najpopularniejszymi, w portalu znaj-
duje się wiele innych, wartościowych artykułów 
autorstwa profesorów, studentów i przyjaciół poli-
techniki. Wiele „postów” zasługuje na uwagę także 
z innych względów. Podczas, gdy wydania papierowe 
świętowały swoje okrągłe numery, portal WU wyróż-
niał okrągłe wpisy. Dwutysięczny trafił do galerii na 
Marginesie i mówił o  studentach Wydziału Inżynierii 
Systemów Technicznych (WIST), którzy grali w ... wi-
sta w drodze powrotnej z wydziałowej „wigilii”.
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Warto wspomnieć, że publikowaliśmy interesujące 
cykle: Ciekawe dyplomy, Laboratoria badawcze czy 
Podróże z Erasmusem. Zdarzały się także informacje 
interwencyjne - wiele z nich pomogło potrzebującym 
zdobyć wsparcie. Niezależnie, czy chodziło o pomoc 
jednej ze studentek, której spłonęło mieszkanie, czy 
o znalezienie domu dla siedmiu szczeniaków - apele 
związane z akcjami charytatywnymi zawsze spotykały 
się z hojną odpowiedzią.

W ślad za NAJPOPULARNIEJSZYMI w dalszym 
rozdziale przedstawiamy najważniejsze wydarzenia 
i sukcesy, które odnotowała uczelniana społeczność 
obok – niewymienionych w tym zestawieniu - stałych 
punktów w każdorocznym kalendarzu akademickim.

Należy więc pamiętać, że swoje odzwierciedlenie 
w elektronicznych WU z tamtych lat znalazły wszystkie 
uroczyste inauguracje, promocje doktorskie i cykliczne 
konferencje naukowe (w zestawieniu podaliśmy tyl-
ko te, które odbyły się po raz pierwszy), targi edukacji, 
festiwale nauki i fizjoterapii, akcje orkiestry (koncerto-
wanie w pociągach, na wodzie i w zamkach) oraz chó-
ru (oprawa odsłon w Opolskiej Alei Gwiazd), spotkania 
opłatkowe, barwne obchody Chińskiego Nowego Roku, 
kolejne edycje Dziecięcej Politechniki Opolskiej i Aka-
demii Młodych Serc, Piastonalia i bale sportowca.

Ze względu na miejsce – trudno by też było wymienić 
wszystkie pojedyncze sukcesy pracowników i studen-
tów, dlatego wskazujemy tylko te wyjątkowe. Publikacja 
kolejnej książki, członkostwo w sekcji Polskiej Akademii 
Nauk, czy wyróżnienie podczas konferencji traktujemy 
jako zdarzenie powszechne (a przynajmniej takie wra-
żenie daje liczna reprezentacja tych sukcesów w WU).

Nie wymieniamy również pojedynczych awansów 
i odejść naszych pracowników. Nie wspominamy cieka-
wych gości zaproszonych z wykładami, ani licznych, za-
wartych umów, które połączyły nas współpracą z prze-
mysłem, szkołami i uczelniami całego niemal świata.

Gdybyśmy chcieli to wszystko zawrzeć w poniższym 
spisie, Historia w pigułce rozrosłaby się do rozmiarów 
...portalu WU i nikt by jej nie przełknął!

O wszystkim można przeczytać w portalu, obejrzeć 
relację filmową i fotograficzną, najlepiej wpisując 
w wyszukiwarce słowo kluczowe, np. KRPUT, festiwal, 
lub konferencja.

www.wu.po.edu.pl
Lucyna Sterniuk-Gronek
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Newsy 
z przedłużonym terminem ważności

Aby nawiązać do opisu ponad dwustu numerów papierowych – wielowątkowego zestawienia, które samo 
w sobie tworzy historię uczelni w pigułce, przedstawmy listę najważniejszych wydarzeń, które stały się 
jej dalszym ciągiem.

Korzystając jednak z tego, że w jubileuszowej publikacji elektroniczne WU zagościły na papierze, nie spo-
sób powstrzymać się od chęci nadania niektórym e-artykułom owej niepowtarzalnej, eleganckiej formy 
jaką jest tradycyjne czasopismo. Niech zatem zapachną prawdziwą farbą drukarską nagłówki wirtual-
nych tekstów o mniej przełomowych, lecz za to nietuzinkowych wydarzeniach, ludziach i zjawiskach.

N A J W A Ż N I E J S Z E

2013/2014
l Obrady międzynarodowego forum rektorów i umo-

wa o współpracy między Konferencją Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych i jej portugalską od-
powiedniczką CCISP, 15 października 2013 r.

l Remont i przywrócenie blasku zabytkowemu zega-
rowi na budynku Wydziału Budownictwa, 21 listopa-
da 2013 r.

l Wyróżnienie w konkursie Najlepszy Produkt Tury-
styczny Województwa Opolskiego za akcje uczel-
nianej orkiestry – Kolej na orkiestrę czyli Opolski 
Ekspres Dęty, Z  orkiestrą po Odrze, Z orkiestrą po 
zamkach i  pałacach, 8 grudnia 2013

l Prestiżowy certyfikat Polskiego Centrum Akredy-
tacji dla Laboratorium Materiałów Budowlanych, 
20 grudnia 2013

l Złoty medal futsalistek na AMP i złoto na igrzyskach 
w Soczi dla naszego absolwenta Zbigniewa Bródki, 
luty 2014

l Uzyskanie praw doktoryzowania (jako szóstych) 
z inżynierii produkcji, luty 2014

l Nagroda dla fanpaga uczelni na Facebooku w kon-
kursie Genius Universitatis, marzec 2014

l I Konferencja Mózg - Komputer, jedno z pierwszych 
wydarzeń w kraju eksplorujących podobne zagad-
nienia, 18 marca 2014

l Polsko-portugalski szczyt energetyczny, kwie-
cień 2014
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l Wyróżnienie Urzędu Marszałkowskiego na politech-
niki jako najbardziej aktywnej instytucji naukowej 
we współpracy z partnerami zagranicznymi w 2013 
roku, kwiecień 2014

l I Opolski Festiwal Robotów, maj 2014
l Szczypiorniści i siatkarze kończą sezon z tytułami 

mistrzów Polski – czerwiec 2014

l Uruchomienie – jednych z pierwszych w Polsce 
–  studiów podyplomowych z informatyki śledczej 
– czerwiec 2014

l Inauguracja Opolskiego Klastra Medycznego 50+, 
czerwiec 2014

l Inauguracja ogólnopolskiego klastra Wspólnota 
Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji, czerwiec 
2014

l Powstanie Centrum Współpracy Polska - Indie 
Intytut Jogi i Ajurwedy, lipiec 2014  

2014/2015
l Inauguracja Akademii Młodych Serc, październik 2014
l Doktorat honorowy dla prof. Józefa Szali, paździer-

nik 2014
l Certyfikat „uczelnia przyjazna niepełnosprawnym”, 

październik 2014
l Jedyne w kraju badania nad biowęglem (projekt 

Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki)
l Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi za pracę magisterską o miodzie (Alicja Gudzia-
łowska z turystyki i rekreacji), grudzień 2014

l Zacieśnienie współpracy z Polarisem – amerykań-
ską fabryką quadów, która założyła swój oddział 
w Opolu ze względu na bliskość uczelni technicznej, 
styczeń 2015

l Studencki wynalazek, który podbił światowe media 
IT – MouseBox, czyli komputer w myszy, luty 2015
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l Doktorat honoris causa dla prof. Ryszarda Knosali, 
22 kwietnia 2015

l Uruchomienie kursu spadochronowego dla studen-
tów PO, maj 2015

l Pierwsza odsłona gromadzącego prawie tysiąc 
uczestników wydarzenia Politechnika Opolska Oso-
bom z Niepełnosprawnościami, maj 2015

l Politechnika Opolska w pierwszej pięćdziesiątce 
rankingu „Perspektyw”

l Otwarcie supernowoczesnego Laboratorium Ru-
chu na WWFiF, czerwiec 2015

l Podpisanie listu intencyjnego z Chongqing Jia-
otong University w sprawie wspólnych projektów 
w ramach budowy Nowego Jedwabnego Szlaku, 
lipiec 2015

l Rozpoczęcie wspólnego projektu miasta i uczelni 
pn. Klasy patronackie, wrzesień 2015  

2015/2016
l Doktorat honoris causa dla prof. Wiesława Kurdow-

skiego, październik 2015
l Inauguracja Akademii Zdrowia Pracownika, paździer-

nik 2015
l XX-lecie Wydziału Wychowaniu Fizycznego i Fizjote-

rapii, październik 2015
l Otwarcie Centrum Nauka-Biznes (CeNaBiz) w zmo-

dernizowanym budynku przy ul. Waryńskiego, listo-
pad 2015

l Platynowy medal za wynalazek naszego studenta 
(przenośna toaleta z fotowoltaiką) – Tomasza Sacały 
na 9.  Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie 
Wynalazków IWIS 2015, listopad 2015

l Najwyższe w historii - 5. miejsce w Polsce w klasyfi-
kacji medalowej dla naszego AZS, listopad 2015

l Otwarcie po remoncie domu studenckiego „Zygzak”, 
grudzień 2015
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l Otwarcie nowej siedziby Wydziału Elektrotechniki 
Automatyki i Informatyki w II kampusie, zmodernizo-
wanej i wyposażonej za kwotę 30 mln zł, grudzień 2015

l I konferencja Zdrowa Opolszczyzna (Wydział Inżynierii 
Produkcji i Logistyki), grudzień 2015

l Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla rek-
tora prof. Marka Tukiendorfa, styczeń 2016

l Srebrny Dyplom Laureata dla Akademickiego Chóru 
Politechniki Opolskiej na XI Ogólnopolskim Konkursie 
Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, styczeń 2016

l I Międzynarodowa Konferencja One Belt One Road, 
luty 2016,

l I edycja konkursu walentynkowego We dwoje w Poli-
technice Opolskiej, luty 2016

l Wyposażenie jednego z laboratoriów WEAiI w zestaw 
do programowania najszybszych komputerów świa-
ta, marzec 2016

l Wybór rektora prof. Marka Tukienorfa na kolejną 
kadencję – 2016-2020, marzec 2016

l Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej uczelni – mię-
dzywydziałowa inżynieria biomedyczna, marzec 2016

l Otwarcie CHillOut 7 – pokoju studenckiego relaksu na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania, marzec 2016  

l Wybory prorektorów w kadencji 2016–2020 (kwie-
cień 2016)

- prof. Tadeusz Łagoda – prorektor ds. badań i rozwoju

- prof. Marian Łukaniszyn – prorektor ds. nauki

- dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO – pro-
rektor ds. dydaktyki

- prof. Krzysztof Malik – prorektor ds. studenckich i in-
westycji

l Jubileusz 10-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji 
i Logistyki, kwiecień 2016

l II miejsce naszego chóru w XVIII Ogólnopolskim 
Konkursie Chórów o Złotą Strunę, kwiecień 2016

l Pierwsza Polsko-Niemiecka Konferencja Bridge, 
kwiecień 2016

l Student informatyki Adam Jachym zdobywa mistrzo-
stwo Polski w szachach, kwiecień 2016

l Tytuł Zasłużonego dla Miasta Opola dla prof. Marka 
Tukiendorfa, maj 2016

l Awans drużyny siatkarek do I ligi, kwiecień 2016
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l Tytuł honorowego profesora dla Manfreda Wancke, 
maj 2016

l Złoto w AMP dla karateczek z Opola – Natalii Szpon-
der, Weroniki Grejner i  Izabeli Piechoty, maj 2016

l Jubileusz 50-lecia Wydziału Mechanicznego, 
maj 2016

l Student Armin Wróbel laureatem XI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów 
Wyższych Uczelni Technicznych, maj 2016

l Oddanie ronda im. Politechniki Opolskiej, wrze-
sień 2016

2016/2017
l Otwarcie Wydziału Inżynierii Systemów Technicz-

nych w Kędzierzynie-Koźlu, październik 2016

l Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego współ-
pracującej z Politechniką firmy IFM, paździer-
nik 2016

l Jubileusz 50-lecia uczelnianej biblioteki, paździer-
nik 2016

l Gala i bal z okazji 50-lecia Politechniki Opolskiej, 
październik 2016

l Opolskie obrady KRPUT, październik 2016

l Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki i nadanie tytułu honorowego 
profesora prof. Andrzejowi Demence, listopad 2016

l Nagroda HANBAN dla rektora prof. Marka 
Tukiendorfa, grudzień 2016

l Doktorat honoris causa dla prof. Janusza Mroczki, 
styczeń 2017

l Powstanie Polsko-Chińskiego Konsorcjum Akade-
mickiego One Belt One Road, marzec 2017

l Otwarcie galerii „Błędne Koło” na Wydziale Budow-
nictwa i Architektury, kwiecień 2017
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l I edycja Poligeniuszy Wydziału Ekonomii i Zarządza-
nia, czerwiec 2017

l Złoty medal mistrzostw Europy i srebrny mistrzostw 
świata dla kajakarza Piotra Kulety, lipiec i sier-
pień 2017

2017/2018
l 10-lecie Dziecięcej Politechniki Opolskiej z udzia-

łem popularnego fizyka Tomasza Rożka, listo-
pad 2017

l Otwarcie Pracowni Historycznej Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich przy Politechnice Opolskiej, 
listopad 2017

l Zwycięstwo w konkursie na najbardziej prodokto-
rancką uczelnię w Polsce (PRODOC), listopad 2017

l Inauguracja jubileuszowej edycji DPO z udziałem 
znanego popularyzatora wiedzy dra Tomasza Rożka, 
listopad 2017

l Prof. Tukiendorf honorowym profesorem Politech-
niki Pekińskiej, grudzień 2017

l Magda Warakomska mistrzynią Polski w short 
tracku, styczeń 2018

l Politechniczne futsalistki mistrzyniami Polski 
(w kategorii uczelni technicznych), luty 2018

l Kacper Szczurkowski mistrzem Polski w judo, ma-
rzec 2018

l Powitanie w murach uczelni 25 studentów z Indii, 
marzec 2018

l Jubileusz 50-lecia Wydziału Budownictwa i Archi-
tektury, kwiecień 2018

l Handra Mohan Bhandari honorowym profesorem 
Politechniki Opolskiej, kwiecień 2018

l Karateczki Natalia Szponder, Julia Wocka, Izabela 
Piechota i Natalia Ledwig ze złotem AMP, maj 2018

l Złoto AMP dla futbolistów z politechniki, czerwiec 
2018
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l Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Syste-
mów Logistycznych (we współpracy z firmą LUCA) 
na Politechnice Opolskiej, czerwiec 2018

l Mateusz Borgieł i Mateusz Zuchora mistrzami 
Europy w maratonie kajakowym, czerwiec 2018

l Bartłomiej Stój mistrzem Polski w rzucie dyskiem, 
sierpień 2018

l Paulina Markiewicz ze złotem Akademickich 
Mistrzostw Świata, sierpień 2018

l Otwarcie Centrum Projektowego Fraunhofera dla 
Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC AlighT), 
wrzesień 2018

2018/2019
l Inauguracja kierunku lotnictwo i kosmonautyka, 

październik 2018
l Rozpoczęcie nauki przez 21 studentów z Kazach-

stanu, październik 2018

l Winda w siedzibie WEiZ usuwa ostatnią przeszkodę 
dla niepełnosprawnych w budynkach Politechniki, 
październik 2018

l Renowacja zabytkowej fasady budynku Wydziału 
Budownictwa i Architektury, listopad 2018

l Projekt Wydziału Mechanicznego Regionalną 
Inicjatywą Doskonałości, listopad 2018

l Nagroda MNiSW za wybitne osiągnięcia nauko-
we dla dra inż. Krzysztofa Drożdżola z WBiA, gru-
dzień 2018

l Studenci automatyki i informatyki konstruują 
cyberdłoń, marzec 2019

l Powołanie Rady Uczelni, kwiecień 2019
l Awans koszykarzy do I ligi, maj 2019
l Prof. Eugeniusz Świtoński doktorem honoris causa 

Politechniki Opolskiej, maj 2019
l Tragiczna śmierć i pożegnanie rektora prof. Marka 

Tukiendorfa, lipiec 2019
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l dr Henryk Nowak pełniącym obowiązki rektora, li-
piec 2019

l Klaudia Kardiasz brązową medalistką uniwersjady 
w pchnięciu kulą, lipiec 2019

l Dyskobol Bartłomiej Stój i chodziarz Dawid Tomala 
lekkoatletycznymi mistrzami Polski, sierpień 2019

l Clever Cameleon – łazik marsjański skonstruowany 
przez naszych studentów zajmuje 5 miejsce na 
międzynarodowych zawodach European Rover 
Challenge ERC2019, wrzesień 2019

2019/2020
l dr hab. inż. Marcin Lorenc nowym rektorem Poli-

techniki Opolskiej, wrzesień 2019

l Inauguracja Szkoły Doktorskiej Politechniki Opol-
skiej, październik 2019

l Dr hab. Grzegorz Królczyk z Wydziału Mechanicz-
nego zostaje nagrodzony Honorowym Medalem 

im. Tadeusza Sendzimira za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie innowacji

l Kanadyjkarze Mateusz Borgieł i Mateusz Zuchora 
wicemistrzami świata, październik 2019

l Powołanie nowych prorektorów uczelni:

- prorektor ds. dydaktyki dr Anida Stanik-Besler

- prorektor ds. badań i rozwoju dr hab. Grzegorz Królczyk

- prorektor ds. studenckich i organizacyjnych 
prof. Tomasz Boczar

l Zwycięstwo Akademickiego Chóru Politechniki 
Opolskiej na Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym 
Music Everywhere w Gdańsku, listopad 2019

l 10-lecie Cooking Day – imprezy, podczas której stu-
denci Erasmusa wspólnie gotują i dzielą się przepi-
sami na swoje narodowe potrawy, grudzień 2019

l Zawieszenie zajęć dydaktycznych spowodowane 
zagrożeniem koronawirusem, marzec 2020
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l Politechnika wspiera walkę z Covid-19 przez użyczenie 
kamer termowizyjnych szpitalom, drukowanie przyłbic 
dla personelu medycznego, udział w projekcie 
Folding at home oraz  linię telefoniczną dla seniorów, 
kwiecień 2020

l Reelekcja rektora Marcina Lorenca na kadencję 
2020-2024, kwiecień 2020

l Pierwsze w historii uczelni obrony online (Wy-
dział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki), 
maj 2020

l Pierwszy dyplom magisterski z architektury, maj 2020

l Inauguracja Wykładów Otwartych Politechniki 
Opolskiej, czerwiec 2020

l Pierwsza obrona doktorska online, czerwiec 2020

l Jubileusz 50-lecia Katedry Pojazdów, czerwiec 2020

l Jubileusz 25-lecia Wydziału Wychowania Fizyczne-
go i Fizjoterapii, lipiec 2020

2020/2021
l Naukowcy z politechniki patentują urządzenie do 

maceracji kawy, grudzień 2020

l Zakup jedynego w Polsce systemu kamer 3D 
ARAMIS SRX na potrzeby badawcze WBiA, gru-
dzień 2020

l Pozyskanie 9 mln zł na wyposażenie Centrum 
Projektowego FCP Alight, styczeń 2021

l Student WEAiI opracowuje innowacyjny egzoszkie-
let, luty 2021

l Pozyskanie grantu na jedyne w kraju centrum 
projektowania uniwersalnego, marzec 2021

l prof. Jan Szczegielniak z WWFiF kieruje pierwszym 
w Polsce programem rehabilitacji osób po COVID-19, 
marzec 2021

l Naukowcy z WEAiI opracowują model medyczny, 
który pomógł w usunięciu nowotworu, marzec 2021

l Na WWFiF rusza jedyne w Europie laboratorium 
badania stawu skokowego, kwiecień 2021
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N A J C I E K A W S Z E
K A M E L E O N   N A   C Z T E R E C H   K O Ł A C H
Historia motoryzacji zna już jaguara, tarpana i ro-

somaka, teraz przyszła kolej na kameleona. I tak jak 
jaguar ma szybkość dzikiego kota, tarpan siłę konia, 
a  rosomak  – … świetnie sprawdza się na nocnych 
patrolach – tak i mechaniczny kameleon potrafi się 
zmieniać, jak niezwykły gad, który dał mu nazwę.
https://wu.po.opole.pl/kameleon-na-czterech-kolach/

S T U D I A   D L A   C Y B E R D E T E K T Y W A
W środowisku fachowców studia podyplomo-

we z informatyki śledczej są już legendą, ale zwykły 
zjadacz chleba przed monitorem komputera zapewne 
nie wie, że to Politechnika Opolska uruchomiła je 
jako jedna z pierwszych w kraju. O technicznych, ale 
i filozoficznych wyzwaniach tej fascynującej dziedziny 

(Jeżeli monitor jest włączony, a jego właściciela 
trzymamy już na muszce pod ścianą, to czy wolno nam 
kliknąć w zakładkę FaceBook, którą widać na ekranie? 
Czy będzie to równoznaczne z otwarciem drzwi do 
zamkniętego pokoju, czy raczej z zajrzeniem do pokoju, 
który jest już otwarty?) rozmawiamy z kierownikiem 
studiów drem inż. Michałem Podporą z Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.
https://wu.po.opole.pl/studia-dla-cyberdetektywa/

C I E K A W E   Z N A L E Z I S K A   
P O D C Z A S   R E M O N T U
W miejscu, gdzie nikt się tego nie spodziewał – w ła-

tach dachu i pod fundamentami modernizowanego 
budynku nr 2 przy ul. Prószkowskiej – zachowało się 
wiele interesujących pamiątek po burzliwych dziejach 
II kampusu: od prehistorycznej muszli odbitej w marglu, 
przez przedwojenną, niemiecką gazetę i kufajkę czołgi-
sty Czerwonej Armii, po butelkę peerelowskiej okowity.
https://wu.po.opole.pl/ciekawe-znaleziska-podczas-
remontu/
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L O D Y   D L A   K O S M O N A U T Ó W
Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenow-

skich wzbogaciło się o kolejny, wyjątkowo ciekawy 
eksponat. Jest nim opakowanie po japońskich lodach 
dla kosmonautów. …ale co lody mają wspólnego z ren-
tgenem?
https://wu.po.opole.pl/lody-dla-kosmonautow/

N A J M Ł O D S Z Y   P R O F E S O R    D L A   
N A J M Ł O D S Z Y C H   S T U D E N T Ó W 
Swoim rówieśnikom wyjaśnił, jak działa internet 

i jak pisać gry, imponując wszystkim nie tylko wiedzą, 
ale też świetnym kontaktem z audytorium, które mo-
głoby przelęc niejednego, akademickiego „belfra”.
https://wu.po.opole.pl/najmlodszy-profesor-dla-
najmlodszych-studentow/

F A K T Y   W   A K T A C H
Studiowanie to proces wielowymiarowy i taki też 

jest jego materialny ślad: w domowych archiwach 
zazwyczaj przybiera postać zapakowanych w pudła 
notatek, albumów ze zdjęciami, do których sięga się 
z rozrzewnieniem, oraz - to dotyczy młodszego poko-
lenia - niejednego bloga o studenckim życiu.
https://wu.po.opole.pl/fakty-w-aktach/

W E H I K U Ł   C Z A S U   
I   D O B R E J   Z A B A W Y
Olej wymieniony? Kwiaty odmalowane? Więc, 

można ruszać ku przygodzie, czyli do hiszpańskiego 
Llorete de Mar!
https://wu.po.opole.pl/wehikul-czasu-i-dobrej-zabawy/
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Z   O R K I E S T R Ą   P O   O D R Z E   2 0 1 5
Jak każdy mieszkaniec miasta słynącego z muzyki, 

i  ten Opolanin lubi koncerty, dlatego też zabrał na 
swój pokład orkiestrantów z Politechniki Opolskiej, 
Zespołu Szkół Elektrycznych i el12 Opole Politechnic 
Band i wyruszył w rejs po Odrze, umilając czas setkom 
nadbrzeżnych spacerowiczów.
https://wu.po.opole.pl/z-orkiestra-po-odrze-2015-2/

M E R D A J Ą C A   N I E S P O D Z I A N K A   
N A   O B R O N A C H
Przed wejściem na swój najważniejszy, końcowy eg-

zamin, studenci liczyli na łatwe pytania, szczęście i – po 
cichu na piątkę – tymczasem dostali od władz uczelni… 
Figę. Najlepsze wsparcie, jakiego mogliby sobie życzyć!
https://wu.po.opole.pl/merdajaca-niespodzianka-na-
obronach/

O D   Ś M I E C I O W E J   M O W Y   
D O   Ś M I E C I O W E J   U M O W Y
Choć studenci to elita wśród młodych ludzi – nie ma 

co ukrywać, że w drodze po wyższe wykształcenie, 
językiem zdarza im się sięgać nizin.
https://wu.po.opole.pl/od-smieciowej-mowy-do-
smieciowej-umowy/

Ż Ó Ł T Y   P O N I E D Z I A Ł E K   
I   I N N E   S Y N E S T E Z J E
Jeśli widzisz kolory dźwięków, słyszysz barwy 

i czujesz smak imion, to prawdopodobnie jesteś 
synestetykiem.
https://wu.po.opole.pl/zolty-poniedzialek-i-inne-
synestezje/
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A L I C J A   W   K R A I N I E   C A R ’ Ó W .   
A M E R Y K A Ń S K I C H   M U S C L E   C A R ’ Ó W .
Na parking pod Wydziałem Ekonomii i Zarządzania 

z charakterystycznym warkotem wjeżdża harley. Mo-
tycyklista ściąga kask, z którego wysypuje się burza 
ognistych włosów. To znak, że za chwilę rozpoczynają 
sę zajęcia ze statystyki opisowej, prowadzone przez 
dr hab. Alicję Kolasę-Więcek, prof. PO. Chyba, że naj-
bardziej rockandrollowa profesorka na uczelni akurat 
przyjechała mustangiem.
https://wu.po.opole.pl/alicja-w-krainie-carow-amery-
kanskich-muscle-carow/

1 0 0   K M   W   1 5   G O D Z I N
Relacja z XXII Ogólnopolskiego Ekstremalnego 

Rajdu Pieszego Setka z HAKiem
https://wu.po.opole.pl/100-km-w-15-godzin-sportowy-
-sukces-naszego-webmastera/

O   W Y P A D K A C H   P R Z Y   P R O M O C J I   
U C Z E L N I
Zawsze śmiejemy się, że impreza bez tzw. wpadki to 

impreza nieudana - wspomnienia studenta z pocztu 
sztandarowego
https://wu.po.opole.pl/o-wypadkach-przy-promocji-
uczelni/

R O Z S Z E R Z O N A   N I E - R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć, 
C Z Y L I   N O W Y   „ L E V E L ”   G I E R
W świecie, w którym spotkanie rycerza ze smo-

kiem nie tylko nikogo nie dziwi, ale może wręcz nudzić 
– trudno zawładnąć czyjąś wyobraźnią. Dzięki pomy-
słowi studentów z Politechniki Opolskiej, miłośnicy 
gier planszowych (nie tylko z gatunku fantasy) mają 
jednak szansę na całkiem nowe przeżycia.
https://wu.po.opole.pl/rozszerzona-nie-rzeczywistosc-
-czyli-nowy-level-gier/
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T R Z Y   K O N F E R E N C J E   –   K R Ó T K I E   
F E L I E T O N Y   D O T Y C Z Ą C E   P O K O R Y
Prof. Janusz Iskra ze swadą opowiada o swoich 

naukowych podróżach po świecie.
https://wu.po.opole.pl/trzy-konferencje-krotkie-
felietony-dotyczace-pokory/

W   A K A D E M I K U   Ś W I A T   S T O I   
N A    G Ł O W I E !
Dom Studenta Pryzma – popularny bohater nie-

zliczonych zdjęć ze studenckiego życia, tym razem 
sam wystąpił w roli… aparatu fotograficznego, biorąc 
udział w najnowszym projekcie fundacji 2,8.
https://wu.po.opole.pl/w-akademiku-swiat-stoi-na-
glowie-z-galerii-na-marginesie/

C H C I E Ć ,   T O   M Ó C ,   
C Z Y L I   E R A S M U S O W E   P R Z Y G O D Y
- Od najmłodszych lat wraz z rodzicami jeździliśmy 

po świecie starą „Renówką”, którą niejednokrotnie 
pchaliśmy nawet w austriackich Alpach – wspomina 
studentka Dagmara Przybylska, która dzieli się wra-
żeniami ze swojego wyjazdu do Hiszpanii i Czech.
https://wu.po.opole.pl/chciec-to-moc-czyli-erasmuso-
we-przygody/

K I E D Y   P Y T A J Ą   M N I E : 
P R Z E D M I O T   H U M A N I S T Y C Z N Y ?
… Po co? W jakim celu? Przecież, nie po to wybrałem 

uczelnię techniczną, żeby teraz znów się tym przejmo-
wać. - wykładowca dr inż. Łukasz Dymek dzieli się do-
świadczeniami ze swoich wykładów i pracą zalicze-
niową studenta.
https://wu.po.opole.pl/kiedy-pytaja-mnie-przedmiot-
-humanistyczny/



140

8 0 0   K R A W A T Ó W   
N A   8 0 0 - L E C I E   O P O L A 
Choć podobno klient w krawacie jest mniej awan-

turujący się, wśród  krawaciarzy z Opola doszło do po-
bicia… Rekordu Polski!
https://wu.po.opole.pl/udalo-sie/

P O Z N A J C I E   B A R T K A   
Z   I N F O R M A T Y K I !
Bez wysiłku porusza się wśród skomplikowanych 

zagadnień komputerowych, trochę trudniej jest mu 
się poruszać między budynkami uczelni. Bartosz De-
reń, jeden z najzdolniejszych studentów politechniki 

(wcześniej, m.in. laureat nagrody starosty powiatu 
głubczyckiego za najlepsze wyniki matury) opowiada 
o studiach na wózku i miłości do futbolu.
https://wu.po.opole.pl/poznajcie-bartka-informatyki/

J A K   S E J S M O L O D Z Y   P O M O G L I   
A S T R O N O M O M    Z D O B Y Ć   N O B L A
Przy okazji przyznania nagrody Nobla z fizyki „od-

krywcom” fal grawitacyjnych przypominamy o opol-
skim wątku badań.
https://wu.po.opole.pl/jak-sejsmolodzy-pomogli-
astronomom-na-drodze-w-strone-nobla/
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K O M P U T E R   S T E R O W A N Y   
U Ś M I E C H E M
Siedząc przy komputerze każdemu z nas zdarza się 

śmiać, przewracać oczami a nawet „robić dziubek”. 
Jednak podczas, gdy dla jednych mimika jest tylko 
dodatkową formą ekspresji używaną mimowolnie przy 
okazji klikania myszką i uderzania w klawiaturę, dla in-
nych jest to jedyna możliwość komunikacji ze światem.
h t t p s : / /w u . p o.o p o l e. p l / ko m p u te r- s te rowa ny-
usmiechem/

A M B A S A D O R   K A Z A C H S T A N U   
M I E S Z K A Ł   W   P R Y Ź M I E
Oto jeden z najważniejszych dyplomatów współcze-

snej Euroazji Margułan Baimuchan uczył się języka 
i historii polski, grywał w bilard i… miał nawet „akade-
mikową narzeczoną” na Politechnice Opolskiej, będą-
cej wówczas Wyższą Szkołą Inżynierską!
https://wu.po.opole.pl/ambasador-kazachstanu-miesz-
kal-pryzmie/

Z A K O C H A N I   M A J Ą   M O C !
Finał walentynkowego Konkursu We Dwoje w Poli-

technice Opolskiej
https://wu.po.opole.pl/cwierc-miliona-wyswietlen-za-
kochani-maja-moc/

L E P I E J E   I   O D W Ó D K I
Słuchaczom Akademii Młodych Serc zapropono-

wano wspaniałą zabawę literacką. Po części wykła-
dowej, w której prowadząca mgr Małgorzata Zmarlak 
opowiedziała o ciekawych, krótkich formach wierszy 
m.in.: o lepiejach i odwódkach, seniorzy sami zabrali 
się za pisanie.
https://wu.po.opole.pl/lepieje-i-odwodki/
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F I L C   H A P P Y !
W galerii Na marginesie prezentujemy tym razem 

pewien fantastyczny pomysł z Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania.
https://wu.po.opole.pl/filc-happy/

P O L I T E C H N I K A   W   A L E I   G W I A Z D
Co prawda nagrodzona na tegorocznym festiwalu 

piosenka Varius Manx głosi To nie Ameryka, to nie 
Hollywood, ale nikt nie zaprzeczy, że nasza Opolska 
Aleja Gwiazd jest równie ciekawa, co słynny bulwar 
sławy w fabryce snów!
https://wu.po.opole.pl/politechnika-w-alei-gwiazd/

C H W I L   K I L K A   Z   Ż Y C I A   Ł A Z I K A   
M A R S J A Ń S K I E G O
O Kameleonie, który podbija Czerwoną Planetę 

opowiada opiekun projektu prof. Mirosław Szmajda.
https://wu.po.opole.pl/chwil-kilka-z-zycia-lazika-
marsjanskiego-kameleon/

K U S T O S Z   N A S Z E G O   M U Z E U M   
O D K R Y Ł   R Z A D K O Ś Ć   W   S K A L I   
Ś W I A T A
Sensacyjne odkrycie – tak swoją przygodę w stoli-

cy podsumowuje dr inż. Grzegorz Jezierski, który pod 
koniec listopada udał się do Muzeum Marii Skłodow-
skiej-Curie i przypadkowo rozpoznał tam eksponat, 
z którego wartości nikt nie zdawał sobie sprawy!
https://wu.po.opole.pl/kustosz-naszego-muzeum-
odkryl-rzadkosc-w-skali-swiata/
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„ C I E L S K O ”   I   I N N E   D Z I A Ł A N I A   3 D
Zanim spod projektanckich ołówków zjedzie aero-

dynamiczny następca ferrari, studenci wzornictwa 
przemysłowego na Politechnice Opolskiej uczą się 
podstaw modelowania.
https://wu.po.opole.pl/cielsko-i-inne-dzialania-3d/

P A N D E M I A   –   J A K   P O M A G A   
P O L I T E C H N I K A   O P O L S K A
Kamery termowizyjne w szpitalach, drukowanie 

przyłbic dla personelu medycznego, udział w projek-
cie Folding at home, linia telefoniczna dla seniorów 
i  …propozycje kulturalne. Sumujemy działania, który-
mi uczelnia wspiera walkę z koronawirusem.
https://wu.po.opole.pl/pandemia-jak-pomaga-
politechnika-opolska/

B R A T N I A   D U S Z A   
W   M I E J S C U   P R A C Y
Nasi pupile wreszcie zobaczyli miejsce, w którym 

znikamy co dzień na wiele godzin! Ta rozłąka to waru-
nek ich pełnej miski, żaden z naszych czworonożnych 
gości nie pogryzł więc kabli od komputera, za to wszy-
scy pozowali do wspólnego zdjęcia!
https://wu.po.opole.pl/bratnia-dusza-w-miejscu-pracy/

K O T   D O C E N T
Docent związany jest z uczelnią od kilkunastu miesięcy. 

Specjalizuje się w badaniach terenowych wokół Wydzia-
łu Mechanicznego oraz analizie zawartości miseczek.
https://wu.po.opole.pl/kot-docent/

Lucyna Sterniuk-Gronek
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Przez WU nietypowym szlakiem
Tak, jak wiele jest sposobów na poznanie regionów turystycznych (szlakiem murali po Łodzi, czy 

Belfaście, szlakiem wina po Morawach albo cystersów po Opolszczyźnie), tak też kraina Wiadomości 
Uczelnianych oferuje Czytelnikom wiele ścieżek, którymi mogą się zagłębić w interesujące ich obszary.

Najlepiej robić to na własną rękę, gdyby jednak istniał przewodnik po Wiadomościach Uczelnianych, 
wśród nietypowych miejsc na pewno polecałby:

T E S T
Mało kto wie, że zanim ukazał się pierwszy numer 

WU, na uczelni podjęto próbę wydawania periodyku 
o charakterze ogólnoinformacyjnym (w przeciwień-
stwie do wielu ukazujących się wcześniej i później 
czasopism studenckich, „solidarnościowych” i na-
ukowych). Jest to więc rodzaj „przedmurza” WU. 
W redagowanej na początku 1990 r. gazecie czuje się 
nadzieje i  obawy związane z nadejściem zmian, dys-

kutuje się o połączeniu opolskich uczelni w jeden uni-
wersytet federacyjny i podkreśla się etos pracy. Jest 
miejsce na dowcipny felieton i na ogłoszenie tapicera. 
Ciekawym znakiem czasów jest też podsumowanie 
wydatków funduszu socjalnego, który - obok dopłat 
do wczasów w NRD i „naszym ośrodku w Strzeżewku” 
- miał także w ofercie wypoczynek sobotnio-niedziel-
ny (grzybobranie i wyjazd do Wrocławia na Panoramę 
Racławicką), a  także zaopatrzenie jesienno-zimowe, 
w ramach którego zakupiono 1 013 kg cebuli i 2 010 kg 
jabłek.

H U M O R
WU od początku skrzyły się dowcipem. W nume-

rze  22 (22) z 1993 r. tak poważna sprawa jak wybory 
władz uczelni – opatrzona zostaje żartobliwym rebu-
sem prof.  Gabriela Filipczaka.
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A pełne anegdot wspomnienie Krystyny Dudy 
ze zjazdów redaktorów gazet akademickich 
(WU_16_233_2012) to prawdziwy majstersztyk!

(fragment) 

Po dotarciu do autokaru pod adresem prze-
wodnika zaczęły padać aluzje, że po takiej 
eskapadzie trzeba przede wszystkim zapo-
biec ewentualnemu przeziębieniu więc po-
winien uwzględnić to w dalszych planach. 
Naukowiec chwilę pomyślał po czym rado-
śnie wyjął coś z kieszeni wołając: mam, ru-
tinoskorbin!

Dla tych, którzy czytanie gazet zaczynają od sekcji 
„kawały” WU okaże się całkiem miłą lekturą.

G A L E R I A   „ N A   M A R G I N E S I E ”
Od 2011 roku, a więc w czasach, gdy „mem” nie był 

najpowszechniejszą formą satyry, na margines papie-
rowych wydań zawitały zdjęcia z (często zabawnym) 
komentarzem, które ilustrowały mniej ważne aspek-
ty życia akademickiego, jak bałwan pod Łącznikiem 
albo ostatni studencki wygłup, czyli rzut przez absol-
wenta pewną częścią garderoby, która wcale nie była 
biretem...

Galeria przeniosła się do internetu i funkcjonowała 
tam do końca 2020 r.

A S A N A   D O B R A   N A   D E S Z C Z
O tym, że jogini potrafią wstrzymać akcję ser-
ca, a nawet dotknąć dłonią podłogi na wy-
prostowanych nogach (czyli, jak pamiętamy 
z wf-u „na piątkę”) – słyszał chyba każdy.  
Ale żeby ukryć się we własnych kaloszach?
Nie wiadomo, czy taka figura   sprzyja wy-
ciszeniu, ani też przed jakimi chroni choro-
bami. Z pewnością natomiast chroni przed 
deszczem.

Zdjęcie zrobione podczas Międzynarodowego Dnia Jogi, 
obchodzonego na Politechnice Opolskiej 21 czerwca 2015 r. 

D R U G I E   S T R O N Y
Inny charakter ma  Galeria 2 strona, która prezen-

towała twórczość pracowników i studentów politech-
niki. Dla tej drugiej strony ich codziennej działalności 
udostępniliśmy drugą stronę okładki papierowych 
WU. Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak foto-
grafują profesorowie i studenci, jak malują inżyniero-
wie i jak portretują przyrodę bibliotekarze - zachęca-
my do zajrzenia do galerii od WU_1_164_2007

W Galerii II strona zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt 
dzieł, a prace „galerników” doczekały się kalendarza, 
który ozdobił ściany całej uczelni (i wszystkich za-
przyjaźnionych instytucji) w 2010 roku.

Trzeba jednak zaznaczyć, że druga strona gazety 
ma znacznie dłuższe tradycje w prezentowaniu cieka-
wych prac. Od numeru 7/60 (1997 r.) łamy te udostęp-
niono architektom z Wydziału Budownictwa, którzy 
ozdabiali je rysunkami w cyklach: Zakątki Opola i Za-
kątki Opolszczyzny. Wiele pięknych fotografii umieścił 
tu także Sławoj Dubiel.

Z N A K I   Z M I E N I A J Ą C E G O   S I Ę   Ś W I A T A
Przy okazji dokumentowania wydarzeń akademic-

kich Wiadomości Uczelniane utrwaliły szerszy obraz 
minionych już bezpowrotnie czasów. Ich lektura może 
być więc ciekawa także z tego względu.
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W numerze 48 (48) z 1995 r. czytamy, że z semina-
rium organizowanego przez głównego geodetę kraju 
prof.  Wojciech Anigacz przywiózł dwa arkusze orto-
fotomapy okolic Łodzi, pierwsze wykonane w technice 
kolorowej tego typu mapy w Polsce. Wraz ze zdjęciem 
lotniczym Osaki oraz mapą satelitarną Warszawy, któ-
rą wykonano na podstawie zdjęć z satelity SPOT z od-
ległości około 800 km od Ziemi – arkusze te prezento-
wano  w gablocie na Wydziale Budownictwa. Obrazy, 
które robiły wówczas tak wielkie wrażenie każdy z nas 
ma dziś w telefonie komórkowym. Popularne google 
earth, lub jakikolwiek inny program do nawigacji, po-
krywa już ponad 98% powierzchni Ziemi, a zdjęcia sa-
telitarne dowolnego  miasta możemy obejrzeć w skali, 
która nie śniła się ówczesnym geodetom!

Z kolei w numerze 7 (60) 1997 WU informują o kon-
kursie na stronę internetową dotyczącą Śląska Opol-
skiego  ogłoszonym przez uczelnię i wojewodę. Cel: 
zachęcenie młodzieży do korzystania z internetu!

Rozwinęła się jednak nie tylko technika, ale też ludz-
ka mentalność. Gdy w numerze 1 (54) z 1996 r. czytamy 
relację pracownika naukowego - biotechnologa, który 
badał DNA na Uniwersytecie w Kapsztadzie:  korzy-
stanie z komunikacji miejskiej w RPA raczej nie wcho-
dzi w grę, gdyż „zarezerwowana’’ jest ona dla kolorowej 

większości i biedoty. - uśmiechamy się ...ze  zgrozą. 
Dziś  nikt by tak nie napisał!

...z drugiej strony, z myślą o ówczesnych studentach 
nie trzeba było robić akcji przeciw  wulgaryzmom. 
(https://wu.po.opole.pl/od-smieciowej-mowy-do-
smieciowej-umowy/)

P O D R Ó Ż E
Podróżując po wydaniach WU można także zakoszto-

wać podróży w odległe zakątki świata. Poprowadzą nas 
tam relacje z wyjazdów naszych naukowców, pracowni-
ków i studentów. Jedni dzielą się wrażeniami z Erasmu-
sa, inni z konferencji naukowej, a jeszcze inni z rajdu 
samochodowego Złombol.  
Illinois (https://wu.po.opole.pl/pochlonela-nas-ame-
ryka-relacja-z-pobytu-w-illinois/), Hiszpania (https://
wu.po.opole.pl/chciec-to-moc-czyli-erasmusowe-
-przygody/) czy Szanghaj (nr 3 (166) 2007), widziane 
okiem naszych kolegów i koleżanek z uczelni dadzą nam 
obraz, jakiego nie znajdziemy w żadnym przewodniku.
Całkiem niedaleko znajduje się uwielbiane przez stu-
dentów lotnisko Frankfurt Hahn (nie, nie mówię tu 
o  ogromnym Frankfurt International Airport), gdzie 
bookując bilet lotniczy z małym wyprzedzeniem, lot 
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do Londynu czy Lizbony można zakupić już za 20 euro 
(i to w obie strony). (https://wu.po.opole.pl/erasmu-
s-najlepsza-decyzja-w-moim-zyciu/)

P O P U L A R Y Z A C J A   W I E D Z Y
Do najbardziej wartościowych tekstów publikowa-

nych w papierowej i elektronicznej wersji WU należą 
niewątpliwie artykuły popularnonaukowe pióra na-
szych naukowców, ale też przekłady ciekawych opra-
cowań zagranicznych.

Wiele z nich powstało z potrzeby podzielenia się 
ze społecznością akademicką swoją wiedzą w te-
matach budzących aktualnie wielkie emocje. Tak 
było z prof.  Zbigniewem Zembatym, który w nrze 
WU_8_212_2011 wyjaśnił, co stało się podczas ka-
tastrofy w japońskiej Fukushimie, kiedy to tsunami 
zalało elektrownię jądrową, a prof. Edyta Majorczyk 
wyczerpująco przedstawiła temat koronawirusa na 

początku pandemii w 2020 r. (https://wu.po.opole.
pl/tylko-nieznane-budzi-w-czlowieku-lek-czyli-
garsc-informacji-o-nowym-koronawirusie/)
W wydaniach papierowych należy się rozglądać za cy-
klami Rozważania i Dywagacje. W wersji elektronicz-
nej – sięgnąć do zakładki popularyzacja wiedzy.  

U R O D A   O K Ł A D E K
Co prawda nie należy sądzić książki po okładce, ale 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby popodziwiać okład-
ki papierowych WU. Znajdziemy na nich osoby zna-
ne powszechnie i znane nam prywatnie, historyczne 
chwile i budzące nostalgię plenery, bądź takie obraz-
ki, jak ten z numeru 44/1995, na którym widać kandy-
datów na studia, którzy szukają swoich nazwisk na li-
ście przyjętych na studia (dziś dostaje się praktycznie 
każdy, a ponadto mamy RODO, tych emocji pod  listą 
już nie ma!).
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W 2010 r., z okazji dwusetnego wydania, okładki WU 
stanęły nawet do konkursu piękności. W głosowaniu 
czytelników wygrała wówczas okładka z chińskim 
smokiem ex aequo z przyszłymi inżynierami, ale sta-
ry, sprawdzony przepis na udaną okładkę, czyli „ładna 
buzia” również nie zawiódł. 

Wystawę okładek zorganizowaliśmy też z okazji 
zjazdu redaktorów. Najnowsze wydanie stanowiło 
„żywy element” planszy i można je było wyjąc ze spe-
cjalnego pojemnika. 

„ N A R O D Z I N Y   G W I A Z D Y ”
Wszystkie wielkie przedsięwzięcia i kariery miały 

kiedyś swój początek, a te związane z nasza uczelnią 
– również swoją wzmiankę w WU! Wyszukanie ich i re-
fleksja kto by się spodziewał, jak dalej potoczą się losy! 
może przynieść wiele satysfakcji!

Weźmy Unię Europejską. Od konferencji, z której 
relacja rozpoczyna się słowami: - Nie opowiadaj 
o  szczegółach tej konferencji w szerszym gro-
nie – radzą mi uprzejmie koledzy, z którymi dzielę 
się wrażeniami z Amsterdamu – Twoje opowia-
danie nie będzie zrozumiałe, narazisz się tylko na 
śmieszność, a w polskiej nauce i tak będzie pano-
wał ustrój feudalny - w nr 47 z 1996 r. do czasów, gdy 
nasi naukowcy bynajmniej nie przyglądali się Europie 
z fascynacją i z boku, ale nią współrządzili – jak prof. 
Jerzy Buzek, przewodniczący europarlamentu w  la-
tach 2009–2012) – minęła ledwie  dekada. Finansowe 
korzyści, jakie uczelnia odniosła z przyłączenia do UE  
sumował po kilku latach  m.in. numer specjalny WU 
[5 (193) 2009].

Podobną drogę można prześledzić patrząc, jak zbli-
żaliśmy się do zmiany statusu na Politechnikę Opol-
ską, lub też – jak wychowanie fizyczne, z niewielkiego 
kierunku studiów „przytulonego” do elektryków, prze-
kształciło się w jeden z najprężniejszych wydziałów 
na Uczelni, z własnym zapleczem sportowym i wiel-
kimi osiągnięciami.

Na łamach uczelnianej gazety odnaleźć też moż-
na debiut Orkiestry Politechniki Opolskiej (nr 12 (148) 
2006), promocje doktorskie późniejszych dziekanów 
i rektorów (zawsze w maju), zdjęcia z placów budowy 
Łącznika, WBiA, czy II kampusu…

T A G I
Eksploracja Wiadomości Uczelnianych pod dowol-

nym kątem jest dużo łatwiejsza w ich części elektro-
nicznej. W wyszukiwarce portalu wystarczy wpisać 
dowolne zagadnienie i zaczekać aż wyświetlą się 
wszystkie artykuły na zadany temat. Czytelnik, któ-
rego interesuje wyłącznie fizjoterapia, roboty, albo 
Piastonalia nie będzie musiał brnąć przez tysiące 
newsów (musi jednak uważać, bo np. wraz z robotami 
wyświetli mu się także deklaracja nowo wybranej pani 
prodziekan: Biorę się do roboty!)

Z tego względu znacznie bardziej precyzyjnym na-
rzędziem są tagi – czyli słowa kluczowe przypisane 
przez redakcję.  

Lucyna Sterniuk-Gronek
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Archiwum XXX
Wertowanie stron wszystkich papierowych wydań Wiadomości Uczelnianych to wyzwanie, które jest 

tyleż fascynujące, co …technicznie bardzo trudne. Dla tych, którzy nie są entuzjastami przesiadywania 
w czytelni i przekładania z lewa na prawo ciężkich „cegieł” z rocznikami – przygotowaliśmy elektronicz-
ne archiwum, gdzie wszystkie numery gazety dostępne są w jednym miejscu, a ich waga liczona jest 
w nieuciążliwych megabajtach.

Wszystkie pliki udostępniono w formacie PDF, wyda-
nia podzielone są latami akademickimi, a poruszanie 
się między poszczególnymi egzemplarzami ułatwiają 
miniatury okładek. Załącznikiem do WU jest również 
okolicznościowe wydawnictwo z 2011 roku, w którym 
zebrano najciekawsze wywiady, oraz trzy numery Testu 
– czasopisma, które ukazywało się niedługo przed WU.

Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować 
pracownikom kierowanej przez panią Annę Jańdziak 
Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej, którzy wy-
trwale digitalizowali papierowe egzemplarze!

Poza stroną archiwum i rzecz jasna – uczelnianą 
biblioteką - komplet Wiadomości Uczelnianych znaj-
duje się także w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki 
Cyfrowej (https://www.dbc.wroc.pl/) oraz w biblio-
tekach, które ustawowo gromadzą tzw. egzemplarze 
obowiązkowe wszystkich drukowanych (i opatrzonych 
numerem ISSN) wydawnictw. Są to:
- Biblioteka Narodowa,
- Biblioteka Jagiellońska w Krakowie,
- Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
- Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy,
- Biblioteka Śląska w Katowicach,
- Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
- Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
- Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego,
- Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie,

- Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego,
- Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
- Książnica Podlaska w Białymstoku
- Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 

w Szczecinie.
Egzemplarze WU znajdują się również w prywat-

nych archiwach czytelników (do najwierniejszych 
należy rektor prof. Jerzy Skubis, który dysponuje 
pełnym zbiorem) i twórców, zwłaszcza red. Krystyny 
Dudy, która o swoim zbiorze tak mówiła w wywiadzie 
z numeru 9 (213):

Kiedy sięgam do zszytych w roczniki Wiado-
mości, aby odszukać czy sprawdzić jakieś in-
formacje stwierdzam, że stały się one praw-
dziwą kroniką wydarzeń na uczelni. Wszystkie 
numery przechowuję także w swoim prywat-
nym archiwum, tam też znajdują się pierwsze 
wydania, od czasu do czasu z sentymentem 
oglądane. Kiedyś żartobliwie stwierdziłam, 
że ten mój dorobek, to archiwum zabiorę ze 
sobą „na drugą stronę”. Na to młoda stażyst-
ka zauważyła rezolutnie: „pani Krystyno, wie-
ko się nie domknie”. Półka z rocznikami już 
się ugina pod ciężarem papieru, a nadto „zdo-
bi ją” mnóstwo kolorowych zakładek, to ślad 
zaznaczanych tekstów, czy odnalezionych 
materiałów.
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Gdyby jednak nastąpił jakiś kataklizm, który 
zdmuchnąłby z powierzchni regałów i z dysków 
wszelkie ślady WU – jest jeszcze jedno miejsce, 
gdzie znajduje się kilka egzemplarzy z jubileuszo-
wego roku uczelni (2011). To tytanowa tuba – kapsu-
ła czasu - którą wpuszczono w cokół pomnika św. 
Jana z Kęt w II kampusie. 

Natomiast Czytelników, którzy znajdą w archiwum 
pomyłkę w numeracji, błąd w druku lub inne uchy-
bienie – prosimy o potraktowanie tego, jako dowód 
swojej spostrzegawczości i wyrozumiałość! Jak po-

wiada pani Krystyna Duda – w filatelistyce, egzem-
plarze z  usterką osiągają po latach zawrotne kwoty 
(jak w przypadku słynnej Odwrotki bokserów wydanej 
w Polsce z okazji igrzysk w 1956 r.).

W ten sposób motyw znaczka, który otwo-
rzył naszą publikację we wstępniaku, rów-
nież ją kończy. Mamy nadzieję, że wertując 
jej strony mieliście Państwo tyle wrażeń, co 
z przeglądania najciekawszej kolekcji!

Lucyna Sterniuk-Gronek

Tubę umieszcza Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego płk. Edward Głowacki
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