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Święto
w trzech
odsłonach
Przygotowywane po raz kolejny Święto Politechniki Opolskiej
z każdym rokiem wzbogacone zostaje o nowe elementy, choć od
początku najważniejszą jego częścią były uroczyste promocje doktorskie i doktorów habilitowanych. Tym razem po raz pierwszy w
historii uczelni wręczony został dyplom potwierdzający nadanie
statusu honorowego profesora Politechniki Opolskiej. Ten zaszczyt
przypadł w udziale prof. Martinowi Stohrerowi z Hochschule für
Technik Stuttgart.
Akademicki ceremoniał przebiega według tradycyjnego scenariusza, w godzinach przedpołudniowych do auli niebieskiej w
Łączniku gdzie oczekują już doktorzy habilitowani, doktorzy z
promotorami, współpracownicy i najbliżsi sztandar uczelni oraz
orszak senatorów przy dźwiękach fanfar wiodą halabardnicy.
Uroczystość poza wspomnianymi promocjami doktorskimi i
wreczeniem honorowej profesury zawiera także przemówienie
rektora, a całości towarzyszy wciąż nowa oprawa artystyczna.
Gośćmi akademickiej uroczystości byli także przedstawiciele
partnerskiej uczelni ze Stuttgartu towarzyszący prof. Stohrerowi
z rektorem Reinerem Franke na czele oraz wicekonsul Wolfgang
Neudorfer wraz z asystentem Leonardem Malcharczykiem.
Po zakończeniu pierwszej części obchodów następuje coś dla
wszystkich, czyli wielki piknik rodzinny, który gromadzi licznie
pracowników z rodzinami. Miejscem pikniku jest teren II kampusu
przy ul. Prószkowskiej, gdzie na uczestników czeka smaczny poczęstunek, zawody sportowe o puchar JM Rektora i po raz pierwszy
przygotowana z rozmachem POtańcówka. W programie nie
zabrakło oczywiście atrakcji dla najmłodszych.
Dobrą tradycją akademicką stało się poprzedzające świąteczny
program obchodów uroczyste pożegnanie pracowników kończących pracę zawodową. Rektor podejmuje gości obiadem, wręcza
pamiątkowe upominki — szwajcarskie zegarki firmy Tissot i okolicznościowe listy. Tym razem odbyło się ono już 22 kwietnia, a wraz
z rektorem z pracownikami spotkali się Anna Boczar, kierownik
Działu Kadr i prorektor ds. studenckich Jerzy Jantos. Kameralny
charakter i dobra atmosfera tak najlepiej określić można charakter
dorocznego spotkania, które weszło już na trwale do kalendarza
imprez Politechniki Opolskiej. �KD
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Honorowy Profesor
Zapoczątkowana w 1991 roku współpraca pomiędzy Politechniką Opolską
a Hochschule fur Technik Stuttgart przez
lata rozwijała się wręcz modelowo owocując licznymi inicjatywami w obszarach
nauki i dydaktyki znaczona wspólnie prowadzonymi badaniami, organizowanymi
konferencjami naukowymi, wydanymi
publikacjami, wymianą pracowników
i studentów czy tak spektakularną imprezą sportową jak rajd rowerowy na
trasie Opole–Stuttgart przygotowany
z okazji jubileuszu HfTS. Pionierskie
doświadczenia z początku lat dziewięćdziesiątych płynące z wzajemnych kontaktów łączących polską
r
i
niemiecką uczelnię przerodziły się
in Stohre
Prof. Mart
w trwałe i dobre partnerstwo. Za większością
tych przedsięwzięć stała inicjatywa wieloletniego rektora niemieckiej
uczelni, cenionego naukowca, świetnego organizatora i człowieka
wielkiego formatu, którego życzliwość i aktywność przyczyniła się do
nawiązania wielopłaszczynowych więzów pomiędzy uczelniami i miastami. Postawa i dokonania profesora już wcześniej zostały docenione
nie tylko na uczelni, ale i w regionie. W 2004 roku Prof. Dr. M. Stohrer
zostaje Honorowym Obywatelem Miasta Opola oraz otrzymuje medal „Za
Zasługi dla Województwa Opolskiego“. Dwa lata wcześniej ówczesnym
rektor politechniki prof. Piotr Wach otrzymuje tytuł Honorowego Senatora
HfTS, a w 2006 roku M. Stohrer jako gość jubileuszu 40-lecia Politechniki
Opolskiej wręcza prywatny dar — kwotę 2000 euro z przeznaczeniem
na wzbogacenie zasobów uczelnianej biblioteki.
Na posiedzeniu Senatu PO w listopadzie 2007 pod obrady senatu
wniesiony zostaje wniosek złożony przez Radę Wydziału Mechanicznego o nadanie prof. Stohrerowi statusu honorowego profesora
Politechniki Opolskiej i zyskuje on aprobatę, w ślad za tym senatorowie
przyjmują stosowną uchwałę. Wówczas też zapada decyzja o wręczeniu
dyplomu podczas najbliższego uczelnianego święta.
Na uroczystości święta Politechniki Opolskiej sylwetkę i zasługi
prof. Martina Stohera przedstawił prof. Marek Tukiendorf, prorektor
ds. nauki, zaś rektor wręczył dyplom przygotowany w dwóch wersjach
językowych, polskiej i niemieckiej oraz akademicki biret (w kolorze
czarnym z czerwonym otokiem). Prof. Stohrer przyjmując honory
nie krył wzruszenia i w wystąpieniu, które wygłosił w swoim ojczystym języku podkreślił jak wielką wagę przywiązuje do otrzymanego
wyróżnienia. Profesorowi towarzyszyła małżonka, pani Ilse, a odbiór
tytułu przez profesora Stohrera stał się dobrą okazją do odwiedzin
politechniki także przez inne osoby ze środowiska, jak obecny rektor
HfT prof. Reiner Franke oraz senator Urlich Scholtz — prezydent
fundacji Knodler-Decker. Warto dodać, że prof. Martin Stohrer od
najbliższego roku akademickiego rozpocznie pracę na Politechnice
Opolskiej prowadząc wykłady w języku angielskim. �KD
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Wręczenie dyplomu

Profesor z małżonką Ilse w towarzystwie rektora J. Skubisa
i prof. Reinera Franke

go
Start rajdu kolarskie

Opole–Stuttgart

Promocje doktorów

Krzysica
Padberg, Katarzyna
Monika Chuda, Artur

Wydziały cieszące się posiadaniem uprawnień do nadawania
stopni i tytułów naukowych korzystają w pełni z przysługujących praw
prowadząc procedury uwieńczone uzyskaniem przez kolejne osoby
stopni naukowych doktorów i doktorów habilitowanych.
Pierwsza część obchodów święta Politechniki Opolskiej jest dobrą
okazją do tego aby formalnościom nadać odpowiednią ceremonialną
oprawę, czyli przeprowadzić promocje doktorskie.
W tym roku trzech pracowników naukowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki podczas święta odebrało dyplomy doktora habilitowanego, wśród nich warto zwrócić uwagę na
nazwisko Mariusza Jagieły, który uzyskał habilitację w wieku 32 lat,
a trzy wydziały, budownictwa, elektrotechniki oraz mechaniczny
wypromowały łącznie w ciągu roku 18 doktorów nauk technicznych.
Zgodnie z przyjętym scenariuszem uroczystości sylwetki i dokonania
naukowe nowo promowanych przedstawiali dziekani, a po złożeniu
uroczystego ślubowania, rektor stwierdził, że : nic nie stoi obecnie na
przeszkodzie, aby stwierdzić, że wraz z nadanym zaszczytnym stopniem
naukowym doktora przyjmujecie Państwo dodatkowe obowiązki, ale
także wszelkie prawa i przywileje związane z tą godnością.
Na dowód nadania Wam stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz doktora otrzymacie Państwo dyplomy doktorów habilitowanych
oraz dyplomy doktorów Politechniki Opolskiej
i wręczył każdemu stosowny dyplom. Główni bohaterowie uroczystości w dostojnych togach z powagą odbierali tuby, a rumieńców
poważnej imprezie dodawały przyjmowane z życzliwą wyrozumiałością spontaniczne reakcje najmłodszych uczestników ceremonii,
jeszcze nieświadomych dokonań swoich rodziców.
Cały przebieg uroczystości został udokumentowany przez uczelnianego fotografa, a zakończyła ją „sesja fotograficzna” w różnych
konfiguracjach osobowych. �KD

Dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO

Dr hab. inż. Sławomi
r Szymaniec, prof. PO

Dr hab. inż. Wiesław

z żoną i córką
Tarczyński, prof. PO
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Doktorzy habilitowani

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:
dr hab. inż. Mariusz Jagieła
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec
dr hab. inż. Wiesław Tarczyński

Dr inż. G
.

Korbaś i
prof. K. M
acek-Kam
ińska

Ilse Stohrer, dr inż. I.

Pyka i prof. M. Tukie
ndorf

inż. K. Starzyk
Prof. S. Grzeszczyk idr
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Doktorzy

Wydział Budownictwa:
dr inż. Barbara Kaleta
– promotor dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, prof. PO
dr inż. Seweryn Kokot
– promotor dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, prof. PO
dr inż. Krzysztof Starzyk
– promotor prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:
dr inż. Józef Biela
– promotor dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO
dr inż. Grzegorz Korbaś
– promotor dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO
dr inż. Marcin Kowol
– promotor prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
dr inż. Adrian Młot
– promotor prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
dr inż. Józef Moch –
– promotor dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. PO
dr inż. Waldemar Pokuta
– promotor dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO
dr inż. Jarosław Zygarlicki
– promotor prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka
Wydział Mechaniczny:
dr inż. Sebastian Baran
– promotr prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak
dr inż. Leszek Kasprzyczak
– promotor prof. dr hab. inż. Ewald Macha
dr inż. Jolanta Królczyk
– promotor dr hab. inż. Marek Tukiendorf, prof. PO
dr inż. Dominika Matuszek
– promotor dr hab. inż. Marek Tukiendorf, prof. PO
dr inż. Małgorzata Nowak
– dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO.
dr inż. Izabela Pyka
– promotr prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich
dr inż. Jacek Słowik
– promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
dr inż. Marcin Sojka
– promotor prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak

w I rzędzie: J. Jantos, R. Rojek, R. Jankowiak, G. Gasiak, M Nowak, I. Pyka, M. Stohrer, D. Matuszek, J. Zygarlicki, M. Kowol, B. Kaleta, J. Królczyk, J. Skubis, A. Żurawska

Prof. J. Sadecki i dr inż
.

W. Pokuta

. S.
inż. B. Kaleta, dr inż
Prof. M. Zembaty, dr

Dr inż. D. Matuszek

Kokot

z rodzicami

Rektor i dr inż. J. Mo
ch z

żoną Zofią
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Artystyczną oprawę uroczystych promocji stanowił występ Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej.
Oficjalnie zadebiutowali koncertem kolęd w grudniu ubiegłego
roku podczas świątecznego spotkania pracowników, choć wcześniej
mieli już okazję zaprezentować swoje umiejętności na kilku akademickich imprezach.
Zespół tworzą studenci i pracownicy naszej uczelni, a ćwiczą
razem od marca 2007 r. pod dyrekcją pani chórmistrz Ludmiły
Wocial-Zawadzkiej. Plany – jak zapewnia pani chórmistrz - mają
bardzo ambitne i nie zamierzają ograniczyć się tylko do koncertów we
własnym środowisku, wszak Opole to dobre miejsce na zdobywanie
laurów w piosence – czego im serdecznie życzymy.
Na program podniosłego ceremoniału promocyjnego złożyły się
dwie zwrotki radosnego Gaudeamus, którego wykonanie doskonale
wkomponowało się w koloryt wydarzenia oraz trzy pieśni, pierwsza
to Non nobis Domine Wiliama Byrda, angielskiego kompozytora
okresu renesansu, kolejna to Mamona Grzegorza Ciechowskiego w
aranżacji na chór Radosława Wociala, a na zakończenie coś z muzyki
Gospel czyli rytmiczna Sioy hamba.
Pierwsza z trzech pieśni zaprezentowanych po przemówieniu
rektora Jerzego Skubisa potwierdziła dobry warsztat zespołu a przez
swą dostojność uspokoiła uwagę słuchaczy na chwilę utwierdzając w
przekonaniu, że chór to przede wszystkim oferta muzyki poważnej i
stonowanej, by za chwilę je rozwiać żywiołowym wykonaniem łatwo
wpadającej w ucho lekkiej piosenki Obywatela GC i przypieczętować
równie uroczą Sioy hambą , która niektórzy z publiczności pamiętają
zapewne w wykonaniu zespołu z Akademii Morskiej w Gdyni.
Koncert chóru był po prostu dobry a zespół na dodatek ładny.
Chapeau bas pani chórmistrz!
Dodać jeszcze wypada, że orszak senatorów dostojnymi fanfarami prowadzili Roman Knopp, Krystian Hennek i Mariusz Kala
trębacze Orkiestry Politechniki Opolskiej, która swój koncert dała
podczas pikniku w II kampusie. �KD

Finisz pracy zawodowej
Tworzyli historię, dorobek i pozycję Politechniki Opolskiej. W
długoletnią pracę na rzecz uczelni włożyli nie tylko trud i zaangażowanie, ale też serce. Teraz zrealizują wreszcie to, na co zawsze
brakowało im czasu.
Tego właśnie życzył pracownikom kończącym w tym roku aktywność zawodową - bo o nich mowa - rektor Jerzy Skubis, podczas
uroczystego obiadu, 22 kwietnia w sali senatu. Ale nie tylko. Życzył
im również, aby utrzymywali kontakt z uczelnią. A cóż może lepiej
świadczyć o docenieniu wkładu, jaki piętnastu tegorocznych emerytów wniosło w życie politechniki, jak nie zaproszenie ich do dalszej
współpracy! �LS-G

Anna Boczar, Mirosława Chmielnicka-Szymczak, Krystyna Romańska, Maria Romańska, Jerzy Jantos, Jerzy Skubis, Małgorzata Kaliciak, Józef Wojnar, Ryszard Rojek,
Henryk Achtelik, Krzysztof Koziełł-Poklewski, Czesław Pazoła
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4 doktorów oraz ponad 200 magistrów inżynierów. Jest
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Piknik
Rozgrywki sportowe sześciu drużyn w piłce siatkowej, zawody siłowe w przeciąganiu liny, czyli strong man na wesoło,
konkurs motoryzacyjny przygotowany przez studentów z koła
naukowego Klakson to tylko niektóre z atrakcji jakie czekały
na uczestników pikniku rodzinnego w II kampusie przy ul.
Prószkowskiej. Do tego obfita oferta gastronomiczna (która
niestety nie uwzględniła gustów wegetarian) i mnóstwo
złocistego trunku, a wszystko to przy słonecznej pogodzie,
już gwarantowały dobrą zabawę. Podczas tegorocznego
pikniku na boisku stanął wielki namiot ze sceną, na której
wystąpiła z godzinnym koncertem Orkiestra Politechniki
Opolskiej, a także – a może przede wszystkim - można
było potańczyć.
Plan zorganizowania POtańcówki skłonił organizatorów do przygotowania odpowiedniego miejsca,
zadbano także o muzykę. W roli prowadzącego zabawę
świetnie sprawdził się znany większości uczestników
pikniku z prowadzenia poprzednich świątecznych imprez sportowych - Bartek Piekarski, student Wydziału
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Bartek znany
jest nie tylko na swojej uczelni, cieszy się sławą (zasłużoną) świetnego didżeja. Bartkowi w prowadzeniu
zabawy towarzyszył Grzegorz Pasek z Emitera,
który wraz z innymi emiterowcami odpowiedzialny
był za sprzęt i nagłośnienie na imprezie.
Najlepsi w siatkówce okazali się zawodnicy
z Wydziału Budownictwa (na zdjęciu w szarych
koszulkach), przed Wydziałem Mechanicznym
Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (pomarańczowe koszulki). Drużyna złożona z przedstawicieli przebywających na uczelni
studentów i pracowników z uczelni partnerskich
wprawdzie nie zajęła medalowego miejsca, lecz
jak komentują organizatorzy - Dorota Borzucka i Zbigniew Rektor - dodała kolorytu całej
imprezie.
W rozgrywkach siłowych, czyli w przeciąganiu liny najlepszy okazał się Wydział
Mechaniczny (na zdjęciu) przed międzynarodowowym teamem naszych gości z
zagranicy.�KD
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Orkiestra
Orkiestra Politechniki Opolskiej dała koncert na początku trwania
świątecznej majówki.
Muzycy, którzy po raz pierwszy wystąpili jako uczelniany zespół
na święcie w maju 2006 r. przez te dwa lata działalności wiernie towarzyszą akademickim uroczystościom. Dzięki niestrudzonym zabiegom
dyrygenta Przemysława Ślusarczyka orkiestra daje się poznać także
poza środowiskiem uczelni koncertując w miastach Opolszczyzny a
nawet dalej, jak np. niedawny występ na AGH w Krakowie.
Tym razem na piknikowym koncercie nie zabrakło muzyki
tanecznej i opracowań popularnych tematów muzyki filmowej, z
improwizacyjnymi popisami Damiana Kurka i Romana Knoppa,
a na koniec brawurowo wykonany został popularny Jożin z bażin
Ivana Mladka.
Zasłużone brawa dla dyrygenta i muzyków z orkiestry, która już
szykuje się do kolejnych występów! �KD
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Najmłodsi
Szczególnie dużo uwagi poświęca się na piknikowej zabawie
najmłodszym, dla których specjalny program przygotowały dwie
jednostki: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii organizując liczne stanowiska do gier sprawnościowych oraz Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości, tym razem przygotowując akademię
najmłodszych studentów. Z myślą o dzieciach na piknikową zabawę
ponownie zaproszeni zostali aktorzy Opolskiego Teatru Lalki i
Aktora przebrani w zjawiskowe barwne postacie, szkoda tylko,
że były one takie same jak przed rokiem i przed
dwoma laty. Aktorzy dla najmłodszych widzów dali także przedstawienie o
Piernikarzu. �KD
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Kadra w kadrach

Dział Promocji
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Klakson
Z ciekawą inicjatywą wystąpili studenci z
działającego na Wydziale Mechanicznym koła
naukowego Klakson Wojciech Kolaczek, Konrad
Niezgoda, Jarosław Laskowski proponując konkurs
motoryzacyjny, nad którym patronat roztoczył prorektor ds. studenckich Jerzy Jantos. Konkurs polegał
na przejechaniu wyznaczonego toru w jak najkrótszym czasie. Tor najeżony 7 pachołkami i 13 wirażami
wyznaczony został na jednym z boisk, a zawodnicy
kręcili slalomy pod okiem pilota, w którą to rolę wcielił
się doktorant Damian Borecki (WM) Oczywiście,
kto zdecydował się na jazdę i chciał zasiąść za kółkiem
musiał powstrzymać się od piwa.
Spośród piętnastu zawodników najlepsze wyniki osiągnęli:
Marcin Sojka, doktorant (WM), który pokonał trasę
w ciągu 49,31 sekundy, nieco gorszy czas osiągnął Tomasz
Miciak – 49,41, trzecie miejsce zajął Krzysztof Ziemba z
czasem 49,50 sekund. �KD
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International
Team

Tjalfe Paulsen

od lewej na pierwszym plan
ie: Antonio Monteiro, Con
stantin
Filote, Bekir Basar Ozer, Joan
na Boguniewicz, Aneta Kur
piela,
John Kiousopoulos od lewej
na drugim planie: Pirjo Sar
amäki,
Ismo Sarajärvi, Erkki Tillikai
nen

John Kiousopoulos, Antonio Monteiro, Joanna Boguniewicz

Obchody święta politechniki zbiegły się w czasie z
przygotowanym przez Dział Współpracy Międzynarodowej
i Programów UE, a odbywającym się w dniach 5 -7 maja
międzynarodowym spotkaniem- International Meeting,
dzięki czemu wśród uczestników majówki znalazła się liczna reprezentacja pracowników z uczelni partnerskich. W
piknikowej zabawie uczestniczyli przedstawiciele uczelni
z Niemiec, Danii, Belgii, Grecji, Włoch, Rumunii, Czech i
Portugalii.
Dobrym obyczajem stało się także zapraszanie na akademickie imprezy studentów przebywających na Politechnice
Opolskiej w ramach Erasmusa, mało tego, w ostatniej chwili
wraz z uczestnikami International Meeting wystawili drużynę
siatkówki, która pod nazwą International Team uczestniczyła w
rozgrywkach o Puchar Rektora. Smak polskiej zabawy poznać
mogli studenci z Portugalii, Turcji, Szwajcarii i Włoch.
I wszystko wskazuje na, że wynieśli z niej jak najlepsze
wrażenia. �KD
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Wydarzenia 2007

Obchody Swieta Politechniki uświetniła wystawa Wydarzenia 2007, którą można oglądać w

Obchody Święta Politechniki Opolskiej uświetniła wystawa Wydarzenia 2007, przygotowywana cyklicznie od kilku lat. a
dokumentująca miniony rok na Uczelni. Opatrzoną komentarzem i bogato ilustrowaną zdjęciami ekspozycję można oglądać
w holu Łącznika. Wystawę przygotował Dział Promocji.

