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W 2016 r. Politechnika Opolska obchodzi jubileusz
50-lecia istnienia: 30 lat jako Wyższa Szkoła Inżynierska, 

20  lat jako Politechnika Opolska.

Studentki Politechnik Opolskiej przed budynkiem uczelni



– Cie ka wi mnie ist nie nie na
uczel ni tech nicz nej wy dzia łu
od bie ga ją ce go od pro fi lu – wy -
cho wa nia fi zycz ne go i fi zjo te -
ra pii. 

– Już to pod kre śla łem, że kształ -
ci my w wie lu spe cjal no ściach. Ma -
my też eko no mi stów. Uczy my
w ob sza rze, na któ ry jest za po trze -
bo wa nie. Sport i wy cho wa nie fi -
zycz ne, fi zjo te ra pia, przez la ta PRL
za nie dby wa ne w spo łe czeń stwie,
te raz prze ży wa ją „dru gą mło dość”.
Kie dyś w Pol sce ba se nów by ło jak
na le kar stwo, a na do da tek sta ły
pu ste. Ścież ki ro we ro we w par -
kach i la sach od wie dzał od cza su
do cza su cy kli sta. A te raz trze ba za -
pi sy wać się z wy prze dze niem
na pły wal nię, szu kać do god nych
go dzin, bo wszyst kie to ry są za ję -
te. Na ścież ce ro we ro wej co dzien -
nie no we twa rze, po dob nie na
sta dio nie lek ko atle tycz nym. Spo łe -
czeń stwo lu bi sport ama tor ski. Ale
też trze ba go upra wiać „z gło wą”.
Ktoś mu si nad na mi czu wać. Oso -
bi sty tre ner, ma sa ży sta itd. Zda li -
śmy so bie spra wę z te go 20 lat te -
mu. I to by ła bar dzo dobra de cy zja.
A że w mu rach Po li tech ni ki Opol -
skiej? To tyl ko świad czy o na szej in -
ter dy scy pli nar no ści. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: 

LI DIA JA STRZęb SKA
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Prof. dr hab. inż. Ma rek Tu kien dorf (ur. 9 paź dzier ni ka 1964 r.
w Pol skiej Ce re kwi na Opolsz czyź nie) z wy kształ ce nia jest che mi kiem
spe cja li zu ją cym się w in ży nie rii rol ni czej i in ży nie rii che micz nej. W 1988 r.
ukoń czył stu dia na Wy dzia le Me cha nicz nym Wyż szej Szko ły In ży nier -
skiej w Opo lu, dok to ry zo wał się na Po li tech ni ce Łódz kiej w 1996 r. uzy -
sku jąc ty tuł dok to ra na uk tech nicz nych w za kre sie in ży nie rii che micz -
nej. Ty tuł dok to ra hab. uzy skał na Aka de mii Rol ni czej w Lu bli nie w 2004 r.,
ty tuł prof. zdo był w 2009 r., a prof. zwy czaj ne go w 2011 r. W la -
tach 2005-2012 peł nił funk cję pro rek to ra ds. na uki Po li tech ni ki Opol -
skiej. W 2012 ro ku zo stał wy bra ny na rek to ra PO. W mar cu 2016 r.
prze wa gą po nad 90% gło sów uzy skał man dat na kie ro wa nie uczel nią
przez ko lej ne 4 la ta. W czerw cu 2016 r. zo stał wy bra ny na sta no wi sko
wi ce prze wod ni czą ce go Kon fe ren cji Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech -
nicz nych. Od wrze śnia 2016 r. jest prze wod ni czą cym Ko mi sji do spraw
współ pra cy mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich
Szkół Pol skich. Au tor oko ło 200 pu bli ka cji, eks per tyz i opra co wań.
Od wie lu lat eks pert i do rad ca mar szał ka wo je wódz twa opol skie go
i pre zy den ta Opo la – od po wie dzial ny za pro wa dze nie ne go cja cji z in -
we sto ra mi za gra nicz ny mi na te re nie mia sta i wo je wódz twa. Pa sjo nat
spor tu. 

duk cji i lo gi sty ki, bu dow lań cy i ar -
chi tek ci, wresz cie eko no mi ści
i przy szli na uczy cie le wy cho wa nia
fi zycz ne go i fi zjo te ra peu ci. Każ de -
go ro ku pro wa dzi my roz mo wy
z przed się bior ca mi, ja kich spe cja -
li stów po trze bu ją. Za chę ca my
do wy po sa ża nia nam la bo ra to riów
i to się dzie je. Fir my chcą u nas
kształ cić pod swo je po trze by, 
by in ży nier był od pierw sze go dnia
w pra cy go to wy do jej wy ko ny -
wa nia. 

– W czym tkwi spe cy fi ka PO?
– Chy ba wła śnie w tym, że po -

tra fi my bar dzo szyb ko od po wia dać
na po trze by oto cze nia. I je ste śmy
otwar ci na wszel kie roz mo wy.
Oczy wi ście pro ce du je my w gra ni -
cach obo wią zu ją ce go pra wa. Ale
w śro do wi sku opol skim je ste śmy
in sty tu cją, któ ra jest – nie chcę być
nie skrom ny – zna czą cą. Je ste śmy
za pra sza ni na roz mo wy biz ne so we
z po ten cjal ny mi in we sto ra mi
w Opo lu. Fir my, któ re chcą wy bu -
do wać w Opo lu fa bry kę, ocze ku ją
od mia sta do brej współ pra cy
z uczel nią i pew ne go ro dza ju gwa -
ran cji kształ ce nia od po wied nich
kadr. 

– Od ilu lat spraw dza się wa -
sza za sa da „Zło te go Trój ką ta”
i ja kie są te naj bar dziej sa tys -
fak cjo nu ją ce re zul ta ty?

– Sa mo rząd -Na uka -Biz nes to
trój kąt, o któ rym bę dę przy po -
mniał do znu dze nia. Ży je my
w sym bio zie. By re gion, a tak że
kraj się roz wi ja ły, współ pra ca ta
mu si być ści sła. Ża den z tych ob -
sza rów nie mo że eg zy sto wać
w sa mot no ści, bez po zo sta łych
– to nie ma ra cji by tu. One mu szą
się uzu peł niać. Naj bar dziej spek ta -
ku lar nym re zul ta tem jest otwar te
nie daw no cen trum ba daw czo -roz -
wo jo we fir my ifm eco link. De cy zję
o tym, by po wsta ło ono w Opo lu
za rząd nie miec kie go kon cer nu
pod jął po tym, jak zo ba czył, jak
pol ski za kład współ pra cu je z Po li -
tech ni ką Opol ską. 

– Po li tech ni ka koń czy w tym
ro ku część wiel kich in we sty cji
i już ma w pla nach ko lej ne. 
Ja kie?

– Nie chciał bym mó wić wy łącz -
nie o tym ro ku, a ra czej o mi nio -
nej ka den cji. To dla Rek to ra waż -
ne, bo mo że on pod su mo wać
swo je dzia ła nie z per spek ty wy
czte rech lat. Na mo der ni za cję
obiek tów, wy po sa że nie la bo ra to -
riów, ba da nia uda ło nam się po zy -
skać i wy dać – co nie za wsze mo -
że być ta kie oczy wi ste  – po nad
120 mi lio nów zło tych. Ko rzy sta ją
na tym wszy scy: stu den ci, ka dra,
ale też miesz kań cy, bo na sze
kam pu sy sta ją się dla nich bar dziej
przy ja zne. W tym ro ku mo der ni -
zu je my bu dy nek Wy dzia łu Me -
cha nicz ne go, chce my zmie nić 
ob li cze dru gie go kam pu su
przy ul. Prósz kow skiej. W miej -
sce wy as fal to wa ne go par kin gu
(prze su wa jąc go w in ne miej sce)
na si ar chi tek ci za pro po nu ją za go -
spo da ro wa nie kil ku set me tro we -
go ob sza ru. Szko ła na dal bę dzie
się zmie niać, tak że pod ta kim ką -
tem. 

– Przed la ty był pan ini cja to -
rem po wo ła nia na PO In sty tu -
tu Kon fu cju sza. Skąd w ogó le
wziął się ta ki po mysł na dłu go
przed mo dą na Chi ny?

– Bo trze ba być otwar tym na
nie zna ne. Być mo że Ame ry ka
do dzi siaj nie by ła by od kry ta, gdy -
by nie Krzysz tof Ko lumb i mu po -
dob ni. Na uko wiec po szu ku je. Sta -
wia przed so bą pro blem i al bo uda
mu się udo wod nić te zę, al bo ją
oba li. Ale ba da zja wi sko. Je śli sły -
sze li by śmy wciąż o Chi nach, że to
kraj bez wol no ści, bez praw itd.,
to był by to prze kaz nie peł ny i być
mo że znie kształ co ny. Nie wda ję
się w po li ty kę, ale oprócz te go jest
jesz cze go spo dar ka, kul tu ra, na -
uka, sport. Mo ją ideą by ło i jest
przy bli że nie Po la kom pań stwa,
któ re ma swo ją kul tu rę się ga ją cą
ty się cy lat przed na mi, pań stwa
ogrom ne go po ten cja łu go spo dar -
cze go, po nad mi liar da lu dzi, 
któ rzy za chwi lę też bę dą kon tak -
to wać się ze świa tem. Po zna nie
Chin to dla każ de go z nas wiel ka
szan sa. 

– A ko lej ny, ja kim jest utwo -
rze nie Cen trum Współ pra cy

Pol ska -In die In sty tut Jo gi
i Ajur we dy na uczel ni tech nicz -
nej? 

– Z In dia mi jest po dob nie. 
Do te go do cho dzi wiel ka gru pa
mło dych lu dzi, któ rzy mo gą wy -
je chać w świat stu dio wać. Oni
póź niej chcą wra cać do swo je go
kra ju i go bu do wać. Ale trze ba ich
wy kształ cić. Za czy na my od kul tu -
ry, a to prze ło ży na ko lej ne 
ob sza ry. 

– Czy udział PO w no wym Je -
dwab nym Szla ku już się kon -
kre ty zu je?

– Oka zu je się, że kie dy za czy na -
li śmy o tym mó wić kil ka lat te mu,
trak to wa no to nie wszę dzie na po -
wa ża nie. Bo czym że mo że być no -
wy je dwab ny szlak? A te raz? Co -
raz wię cej spo tkań, co raz wię cej
kon fe ren cji. Na ukow cy z Chin
szu ka ją part ne rów po stro nie eu -
ro pej skiej, by móc roz po cząć
przy go to wy wa nie pro jek tów, któ -
re sfi nan su je chiń ski rząd. Wie le
pra cy trze ba wy ko nać jesz cze
przed po ło że niem pierw szych to -
rów. I spo ro wo dy upły nie w rze -
kach od Azji po Eu ro pę, nim
pierw szy po ciąg z to wa rem przy -
je dzie z Pe ki nu do Pol ski. A my to
za czę li śmy, wła śnie dzię ki te mu,
że kil ka lat te mu po wo ła łem In sty -
tut Kon fu cju sza przy Po li tech ni ce
Opol skiej. 
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Rozmowa z prof. dr hab.

Markiem Tukiendorfem,

rektorem Politechniki

Opolskiej

– Utar ło się, że pol skie uczel -
nie w ha śle ob cho dów swo jej
rocz ni cy za wie ra ją ja kiś prze -
kaz. Ha sło PO brzmi: pół wie -

ku, peł ny suk ces. Jak ten suk ces
de fi niu je Pan i spo łecz ność
aka de mic ka po li tech ni ki?

– Że by od po wie dzieć na to py -
ta nie, trze ba cof nąć się w cza sie.
Otóż 50 lat te mu ów cze śni pro fe -
so ro wie, któ rzy two rzy li punkt
kon sul ta cyj ny Po li tech ni ki Ślą skiej
w Opo lu, uzna li, że mia stu na le ży
się uczel nia wyż sza kształ cą ca in -
ży nie rów. Prze ko ny wa li, że dla
two rzą cej się prze my sło wej in fra -
struk tu ry po woj nie, po trzeb ni są
do brze wy kształ ce ni lu dzie.
Szcze gól nie in ży nie ro wie. Nie bez
pro ble mów, ale ich de ter mi na cja
zo sta ła na gro dzo na. Wyż sza Szko -
ła In ży nier ska od po cząt ku kształ -
to wa ła swo je ob li cze w Opo lu
i na Opolsz czyź nie. Sta wa ła się in -
sty tu cją re gio nal ną. Roz wi ja ły się
po szcze gól ne kie run ki, po wsta wa -
ły no we wy dzia ły. Za wsze w od -
po wie dzi na za po trze bo wa nie
prze my słu. I po dob nie my ro bi my
te raz, otwie ra jąc siód my Wy dział
w Kę dzie rzy nie-Koź lu. Po li tech ni -
ka Opol ska jest in te gral ną czę ścią
re gio nu – i to jest ten suk ces.

– Ja kie jest dziś miej sce PO,
a wła ści wie ja ką po zy cję 
wy pra co wa ła so bie uczel nia
przez pół wie ku w wa run kach
kon ku ren cji mię dzy naj bliż szy -
mi sil ny mi uczel nia mi tech nicz -
ny mi w Ka to wi cach i we Wro -
cła wiu? 

– Z jed nej stro ny moż na po my -
śleć, że sko ro ma się tak zna mie -
ni tych są sia dów to po mię dzy ni mi
żad na szko ła nie ma ra cji by tu. Ale
sil ny ry wal bar dziej mo bi li zu je.
I te 50 lat to po ka za ło. Wy kształ -
ci li śmy po nad 45 ty się cy osób.
Każ de go ro ku koń czy u nas stu dia
oko ło dwóch ty się cy stu den tów.
To bar dzo po trzeb ni na ryn ku pra -
cy in for ma ty cy, me cha ni cy, ener -
ge ty cy, spe cja li ści in ży nie rii pro -


