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Doc. dr inż. Stanisław Ochoński
Stanisław Ochoński urodził
się 8 maja 1932 roku w Zabawie
k/Wieliczki jako syn Ludwika i
Anny z Chudobów. Od chwili
urodzenia, aż do października
1951 roku przebywał razem z
rodzicami
w
rodzinnej
miejscowości.
W czerwcu 1945 roku otrzymał
świadectwo ukończenia szóstej klasy w Publicznej
Szkole Powszechnej stopnia trzeciego Nr 1 im. Św.
Jana Kantego w Wieliczce i na mocy obowiązującej
wówczas ustawy został przyjęty do Gimnazjum
Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce. Po
ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej stopnia
licealnego zdał egzamin dojrzałości przed Państwową
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezydium
WRN w Krakowie pismem z dnia 9 maja 1951 roku
z wynikiem bardzo dobrym. Za dobre wyniki w nauce, tudzież za pracę społeczną realizowaną w okresie od 1945-1951 otrzymał dyplom przodownika nauki i pracy społecznej, który w tym czasie był biletem
wstępu na wyższą uczelnię.
W roku akademickim 1951/52 rozpoczął studia na
Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Śląskiej.
Jako student drugiego roku podjął w 1953 roku
pracę w Katedrze Geometrii Wykreślnej u prof. Stanisława Szerszenia na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego w charakterze zastępcy asystenta.
W1956 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera konstrukcji budowlanych ze specjalnością konstrukcji
stalowych.
W 1955 roku został asystentem w Katedrze
Geometrii Wykreślnej Politechniki Śląskiej.
W roku 1960 i 1961 pracował na pół etatu w
Gliwickim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w
charakterze starszego inżyniera ds. dokumentacji
technicznej.
Na początku roku akademickiego 1962/63 podjął temat pracy doktorskiej, której promotorem był
prof. dr hab. E. Otto.

Po publicznej obronie pracy doktorskiej pt.
„Krzywa przestrzenna rzędu czwartego rodzaju
pierwszego", która odbyła się w dniu 8 grudnia 1964
roku, Rada Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego nadała mu stopień doktora nauk
technicznych.
1 marca 1965 roku otrzymał nominację na stanowisko adiunkta w Katedrze Geometrii Wykreślnej Politechniki Śląskiej.
W 1966 roku pracował na drugim etacie w Kielecko - Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej.
Pracę w Politechnice Częstochowskiej na stanowisku docenta rozpoczął w 1972 roku.
W latach 1975-1979 doc. dr inż. Stanisław Ochoński był zastępcą, a w okresie 1979-1982 dyrektorem Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Częstochowskiej, pełniącym obowiązki dziekana.
Począwszy od 1984 przez sześć lat był prodziekanem ds. nauczania Wydziału Budownictwa.
Docent Stanisław Ochoński opublikował 32 artykuły i referaty na konferencje międzynarodowe oraz
17 na konferencje krajowe, 4 skrypty oraz 30 opracowań dokumentacyjnych. Ma na swoim koncie również 2 patenty.
Był aktywnym organizatorem konferencji
naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także konferencji dydaktycznych, przyczyniając się do podwyższenia poziomu programów kształcenia na kierunkach budowlanych uczelni
technicznych.
Od 1953 roku prowadził ćwiczenia i wykłady z
geometrii wykreślnej dla studentów zarówno w Częstochowie, Gliwicach jak również ośrodków stacjonarnych Politechniki Śląskiej w Katowicach, Kędzierzynie i Rybniku.
Za swoją pracę organizacyjną i naukową był 27krotnie nagradzany, otrzymał również 14 odznaczeń
i medali.
W roku 1997 doc. dr inż. Stanisław Ochoński
przeszedł na emeryturę.

