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Vademecum studenta
Politechniki Opolskiej

na studiach poczuj się jak 
ryba w wodzie



Galeria 2 strona

Na 2 stronie Wiadomości Uczelnianych i w witrynie www.galeria2strona.po.opole.pl, mieści się „Galeria 2 strona”, której 
ideą jest prezentacja twórczości pracowników i studentów naszej uczelni, czyli „drugiej strony” ich codziennej działalności. 
Fotografie, rysunki, grafiki itp. „galerników”, obok codziennych odwiedzin na stronie doczekały się także wielu wystaw 
(m.in. podczas Opolskich Festiwali Nauki, czy - trzykrotnie - w centrum miasta) i wydawnictw (m.in. kalendarz 2010), ich 
stała ekspozycja w Łączniku towarzyszy też wszystkim wydarzeniom akademickim  i cieszy oko przy okazji codziennych 
zajęć. Być może nie myśleliście nigdy o zaprezentowaniu swojej twórczości szerszemu gronu.
…ale z drugiej strony – czemu nie?
Czekamy na Wasze prace pod adresem: galeria2strona@po.opole.pl W konkursie na najciekawszą okładkę zorganizowanym 

przez Redakcję z okazji wydania 200 numeru Wiadomości 
Uczelnianych, ta ze studentami zdeklasowała 199 pozostałych.  

Studenci
 mają u nas 
dobrą prasę

Drodzy Pierwszacy! 
Wstępując w stan żakowski dołączacie do 

grona czytelników Wiadomości Uczelnianych - 
bezpłatnego pisma informacyjnego Politechni-
ki Opolskiej, które - traktując o wszystkich waż-
nych sprawach środowiska akademickiego, jest 
adresowane także do jego najmilszej części: Was, 
studentów. Wiadomości ukazują się co kwartał, 
znajdziecie je w akademikach, COS-ie, na por-
tierniach obiektów uczelni oraz w bibliotece. Z 
wersją elektroniczną możecie się zapoznać na 
stronie www.wu.po.opole.pl.

Kilka razy w roku przygotowujemy także 
numery specjalne, z pewnością sami się prze-
konacie ile ważnych wydarzeń akademickich 
potrzebuje oddzielnej, medialnej oprawy. 
Jednym z nich jest Wasze pojawienie się na 
politechnice, dlatego właśnie trzymacie w rę-
kach jeden z takich numerów, w całości po-
święcony wyzwaniom pierwszego roku. 

Wśród stałych rubryk, obok Wywiadu z... 
Wieści z wydziałów i wspominanej już Ga-
lerii 2 strona - ważne miejsce zajmują Spra-
wy studenckie, gdzie przeczytacie o wszyst-
kim, co dotyczy Waszego toku studiów, za-
interesowań i życia. Zachęcamy do lektury, 
nie tylko poniższego wyboru najważniej-
szych informacji o studiowaniu, ale wszyst-
kich Wiadomości.

A może chcielibyście stać się ich boha-
terami?

Redakcja
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BEZ KOLEJEK I STRESU
Centrum Obsługi Studenta utworzone z po-

czątkiem roku akademickiego 2009/2010, ma 
za sobą cztery lata wytężonej i efektywnej pracy. 
Jednostka zajmuje się pełną obsługą dokumen-
tacji studenckiej podczas trwania studiów, przy-
znawaniem pomocy materialnej oraz miejsc w 
domach studenta dla rozpoczynających studia 
w Politechnice Opolskiej. Zakres działania Cen-
trum nie kończy się jedynie na wyznaczonych 
zadaniach. Pracownicy chętnie służą pomocą 
w rozwiązywaniu wielu studenckich proble-
mów. Pomoc taka jest najbardziej potrzebna 
kandydatom na studia pragnącym rozpocząć 
edukację na naszej uczelni, a także studentom 
pierwszego roku. Pracownicy dostępni są dla 
studentów od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 10 do 14, a także we wszystkie soboty 
zjazdowe od 9 do 14.

Dzięki ujednoliceniu i uproszczeniu proce-
dur oraz przyjęciu zasady „wszyscy obsługują 
wszystkich” udało się przyspieszyć i uspraw-
nić obsługę studentów, co pozwoliło na po-
zbycie się długich kolejek - bolączkę tradycyj-
nych dziekanatów. Od roku akademickiego 
2012/2013 w pomieszczeniach wydziałowych, 
funkcjonują Biura Centrum  Obsługi Studen-
ta na Wydziałach. Do pracowników tych biur 
studenci mogą się zgłaszać o wszelką pomoc, 
w celu otrzymania zaświadczenia, przedłuże-
nia legitymacji studenckiej itp.   

Zatrudnienie w Centrum informatyków 
przyspieszyło komunikację ze studentami za 
pomocą strony internetowej, z której studenci 
mają możliwość zapoznania się z bieżącymi in-
formacjami przekazywanymi przez prowadzą-
cych zajęcia dydaktyczne, pracowników Cen-
trum Obsługi Studenta lub pobrania druków i 

wzorów podań. Kontakt ze studentami utrzy-
mywany również jest poprzez starostów grup, 
z którymi pracownicy Centrum odbywają re-
gularne spotkania. W trakcie takich spotkań 
następuje przekazanie informacji studentom 
na temat podejmowanych przez Centrum Ob-
sługi Studenta przedsięwzięć odnoszących się 
bezpośrednio do studentów. Poprzez starostów 
są zbierane uwagi płynące od studentów, doty-
czące spraw związanych z przebiegiem studiów. 
Wszystkie sugestie są wnikliwie analizowane w 
celu doskonalenia funkcjonowania Centrum. 
Z pracownikami Centrum Obsługi Studenta 
można się kontaktować również telefonicznie 
dzwoniąc na numer +48 77 449 85 00 lub ma-
ilowo poprzez adres 

 ■  dr inż. Marek Węgrzyn
     Dyrektor Centrum Obsługi Studenta 
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DZIAŁ KSZTAŁCENIA
Dział Kształcenia mieści się przy ul. Miko-

łajczyka 5 w Opolu, pok. 203E, 204E, 207E (II 
piętro); tel. 400 61 32, 400 63 41. Kierownikiem 
działu jest mgr Elżbieta Harazińska.

Tok studiów normuje regulamin, który 
przedstawiamy na s. 14. Jego tekst jest również 
dostępny w Centrum Obsługi Studenta oraz 
na stronie internetowej

 www.po.opole.pl /zakładka: Student /

STYPENDIA
Wszelkich wyjaśnień dotyczących po-
mocy materialnej udzielają pracowni-
cy CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA 
(w skrócie COS) mieszczącego się przy 
ul. Mikołajczyka 16 (budynek Łącznik) 
w pok. 104 i tam należy składać wnioski 
o pomoc socjalną.

Studenci mogą ubiegać się o pomoc ma-
terialną w formie:

▶ stypendium socjalnego,
▶ stypendium specjalnego dla osób nie-

pełnosprawnych 
▶ stypendium rektora dla najlepszych stu-

dentów (lub dokotorantów) 
▶ zapomogi losowej

Wymienione powyżej świadczenia będzie 
można otrzymać wyłącznie na jednym kierun-
ku studiów i na jednej uczelni. 

Wszystkie informacje dotyczące zasad przy-
znawania pomocy materialnej oraz druki nie-
zbędne do złożenia wniosku znajdziecie w za-
kładce Ubezpieczenia, stypendia i pomoc na 
stronie www.cos.po.opole.pl

Z pracownikami zajmującymi się obsługą 
stypendialną można się kontaktować telefo-
nicznie dzwoniąc na numery: 

+48 77 449 85 03 ÷ 5 lub mailowo poprzez 
adres stypendia@po.opole.pl.

DOMY STUDENTA
Sprawy dotyczące zamieszkania w domach 

studenta Politechniki Opolskiej podlegają kie-
rownikowi Osiedla Akademickiego. Aktual-
nie w czterech domach studenckich Politech-
niki Opolskiej znajduje zakwaterowanie oko-
ło 1200 studentów. Akademiki: Pryzma, Zyg-
zak, Zaścianek znajdują się na terenie główne-
go kampusu przy ul. Mikołajczyka. Studenci 
mieszkają także w akademiku poza osiedlem, 
w Sokratesie przy ul. Małopolskiej 22 .

Adresy, telefony i nazwiska kierowników po-
szczególnych akademików:

Dom Studenta ZAŚCIANEK – ul. Mikołaj-
czyka 6, tel.  77 449 8537,

kierownik DS mgr Barbara Walkowiak
p. 23, tel.  77 449 8533

Dom Studenta ZYGZAK – ul. Mikołajczy-
ka 10, tel.  77 449 8536,

kierownik DS mgr Aleksandra Pustuła–
-Obłoza p. 4, tel.  77 449 8535 
Dom Studenta PRYZMA – ul. Mikołajczy-

ka 14, tel.  77 449 8531, 
kierownik DS. mgr Danuta Gryf 
p. 32, tel.  77 449 8532

Dom Studenta SOKRATES – ul. Małopol-
ska 22, tel.  77 449 8886, 

kierownik DS. mgr Barbara Klonowska 
p. 10, tel. 457 65 40
UWAGA
Studenci mieszkający w akademikach po-

winni pa miętać, że jest to również ich miejsce 
pracy i odpoczyn ku, wobec czego należy sto-
sować się do przepisów po rządkowych, z któ-
rymi można się zapoznać na tablicy ogłoszeń 
w każdym Domu Studenta. W każdym DS dzia-
ła Rada Mieszkańców. Wybory do niej odbędą 
się najprawdo podobniej w listopadzie (dokład-
ny termin zostanie po dany do ogólnej wiado-
mości). Podajemy zasady wybo ru Rady Miesz-
kańców oraz jej kompetencje:

Radę mieszkańców wybiera się w ogólnych 
wy borach.

Z kandydowania do rady wyłączeni są stu-
denci I i V roku studiów.

Czynne prawo wyborcze ma każdy student, 
miesz kający w DS.

Komisja Wyborcza powoły-
wana jest przez organ uchwa-
łodawczy Samorządu Stu-
denckiego.

W skład komisji wyborczej 
nie mogą wchodzić kandyda-
ci do wybieranej Rady Miesz-
kańców.

Tryb i termin wyborów 
ustala Komisja Wyborcza nie 
póź niej niż do 15 listopada.

W wyborach musi wziąć 
udział ponad połowa miesz-
kańców DS-u, aby wynik 
wyborów można uznać za 
prawomocny.

Skrócenie kadencji w Radzie Mieszkańców 
następuje w przypadku:

 - skreślenia z listy studentów
- zawieszenia w prawach studenta
- zrzeczenia się mandatu
- utraty miejsca w Domu Studenta
- naruszenie regulaminu mieszkańca Domu 

Studenta
Wszelkie decyzje Rady Mieszkańców 

muszą być zatwierdzone ponad połową 
głosów członków rady.

Powoływanie nowego członka rady na-
stępuje w podobny sposób jak wybór ca-
łej rady.

Decyzję Rady Mieszkańców — jeżeli 
jest niezgodna z prawem — może uchy-
lić rektor.

ORGANIZACJE 
STUDENCKIE

Samorząd studencki
D.S. ZYGZAK ul. S. Mikołajczyka 10/1

tel.  77 449 8538,
 www.samorzad.po.opole.pl

Samorząd Studencki Politechniki
Opolskiej jest oficjalnym ciałem reprezentu-

jącym wszystkich studentów.
Głównym organem wykonawczym samo-

rządu jest zarząd pod kierownictwem Domi-
niki Świerczyńskiej (WEAiI).

Organem uchwałodawczym samorządu jest 
Parlament Studentów Politechniki Opolskiej, w 
którego skład wchodzą po 3 osoby z poszcze-
gólnych wydziałów wybrane przez Rady Stu-
dentów Wydziału, delegaci do Senatu  poli-
techniki, Przewodniczący Wydziałowych Rad 
Studentów, oraz przewodnicząca i jej dwóch 
zastępców Tomasz Stach (WEAiI) i Tomasz 
Bytomski (WEAiI).
Wszystkich studentów chcących uzyskać bliższe 
informacje na temat działalności samorządu lub 
chętnych do współpracy zapraszamy do biura 
w godzinach dyżurów dostępnych na stronie 

        www.samorzad.po.opole.pl
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akademiki przy ul. Mikolajczyka



Samorząd Studencki w zakresie swoich 
uprawnień i obowiązków współuczestniczy 
w przyznawaniu stypendiów socjalnych, za-
pomóg losowych oraz miejsc w domach stu-
denta. Zajmuje się opiniowaniem regulami-
nów oraz siatek zajęć. Podczas licznych konfe-
rencji przedstawiciele samorządu reprezentują 
studentów  politechniki  w kraju m.in. podczas 
zjazdów Forum Uczelni Technicznych. Zajmu-
je się także organizacją wszelkich imprez kultu-
ralnych, warsztatów oraz akcji charytatywnych, 
odbywających się w czasie roku akademickie-
go. Imprezą, która odbędzie się w najbliższym 
czasie, są planowane na koniec października 
Otrzęsiny, czyli chrzest studentów pierwszego 
roku, w grudniu zgodnie z tradycją odbędzie 
się wieczór kabaretowy „ZLEWY“. 

Bezapelacyjnie, największą z imprez jakich 
organizacji podejmuje się samorząd, jest Stu-
dencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia” — ty-
dzień, na który czekają studenci wszystkich 
opolskich uczelni. W czasie Piastonaliów od-
bywa się szereg konkurencji i rywalizacji spor-
towych, żakinada, seanse kinowe, piknik moto-
ryzacyjny, codzienne dyskoteki do białego rana 
oraz liczne koncerty największych gwiazd pol-
skiej piosenki.

Oprócz tych najważ-
niejszych przedsięwzięć, 
samorząd ma w zamyśle 
organizacje mniejszych 
imprez okolicznościo-
wych, takich jak kon-
certy, dyskoteki, spo-
tkania dyskusyjne, se-
anse filmowe oraz wie-
le innych.

Zarząd Samorządu:
Przewodnicząca:
Dominika Świerczyń-

ska (WEAiI),
tel. 605 955 103

zastępca przewodniczącej:
Tomasz Stach (WEAiI)
drugi zastępca przewodniczącego
Tomasz Bytomski (WEAiI)
członkowie zarządu:
Kamila Gumieniak (WM)
Arkadiusz Gużda (WM)

NZS - Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Politechniki Opolskiej

NZS PO tworzą studenci Politechniki Opol-
skiej, chcący rozwijać swoje umiejętności i zdo-
bywać cenne doświadczenie. Stowarzyszenie 
   działa na rzecz studentów organizując 
m.in. liczne szkolenia jak również szereg 
wydarzeń o charakterze społecznym i kul-
turalnym. Głównymi projektami NZSu są:  
Drogowskazy Kariery, Ogólnopolski Konkurs 
Fotografii Studenckiej Pstrykaliada, Wampiria-
da, Studencki Nobel.

Przewodniczącym NZS PO jest Dawid 
Skupiński. Kontakt: Biuro NZS - akade-
mik Zygzak, pokój 4, ul. Mikołajczyka 10,  
45-271 Opole, e-mail: nzs@po.opole.pl

Strona internetowa: www.nzs.po.opole.pl
Kontakt do przewodni-

czącego:
Dawid Skupiński, 
skupinski.d@gmail.com, 

tel. 667 720 847

Mentor of Opole
to organizacja związa-

na z Działem Współpracy 
Międzynarodowej. 

kontakt: dr inż. Korne-
lia Polek-Duraj

 k.polek@po.opole.pl

KOŁA NAUKOWE
Na Wydziale Budownictwa:
• Circulus, Dewiator, Dewiator, Eko-Ma-

t-Bud, Konstruktor, Roads &Bridges.

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania: 
• Akademickie Laboratorium Badan Euro-

pejskich, Arafin (Analiza-Rachunkowość-Fi-
nanse), Ius Publicum, Młodych Europejczy-
ków, Pracownia Badań nad Kulturą

Na Wydziale Elektrotechniki, Automaty-
ki i Informatyki:

•Eledyn, Studenckie Studio Radiowe Emiter, 
którego ramówka zachęca takimi audycjami 
jak Terapia trabantem, czy Elektroliza. Radio 
tworzą studenci politechniki i uniwersytetu.

Grupa. Net PO, InFormat, Infovolt, Mikro-
procek, Nano, Omnikron, Pixel, Spectrum, 
Team Beat

Na Wydziale Inżynierii Produkcji 
i Logistyki:
• Expert, LogPoint, Żubr

Na Wydziale Mechanicznym:
• Enerdżajzer, Grupa Innowacyjnego Wspar-

cia Przedsiębiorstw, Klakson, Kontener,  Kocio-
łek, ProCAEnt, Skruber, Technolog

Na Wydziale Wychowania Fizycznego  
i Fizjoterapii

• Akton, Bio-Top, Globtroter, Pedeutes, Via-
tor, Szekla

Ponadto na uczelni działają:
• Orkiestra Politechniki Opolskiej – dyry-

gent Przemysław Ślusarczyk
• Chór Akademicki Politechniki Opolskiej
– dyrygent Ludmiła Wocial-Zawadzka
•Dyskusyjny Klub Filmowy „Kontrast”, zrze-

szający miłośników sztuki filmowej.

Dominika Świerczyńska
Załoga Radia Emiter 6

„Studiuj, by grać z pasją - otwarty na-
bór do Orkiestry Politechniki Opolskiej 
na sezon 2013/2014  (nie tylko dla stu-
dentów Politechniki Opolskiej !)

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich 
chętnych do Orkiestry Politechniki Opolskiej 
(OPO)! Jeśli chcesz grać i rozwijać swoją pa-

sję to ta propozycja jest DLA 
CIEBIE ! 

Zapraszamy studentów z 
uczelni i spoza Politechni-
ki Opolskiej, uczniów  szkół 
średnich... 

Poszukujemy muzyków 
grających na wszystkich in-
strumentach dętych, gitarzy-
stów, perkusistów. Grasz na 
innym instrumencie napisz 
również !

Zapewniamy atrakcyjny 
materiał nutowy. Ale to nie 
wszystko - orkiestra posia-
da własną, nowoczesną salę 
prób. Dyrygentem jest Prze-
mysław Ślusarczyk - osoba z wieloletnim do-

świadczeniem dyrygenckim, kom-
pozytorskim i managerskim.

Orkiestra występowała m.in. w 
Gdyni, Krakowie, i Gliwicach, kon-
certuje także w ramach dużych pro-
jektów, takich jak: „Kolej na orkie-
strę czyli opolski ekspres dęty”, „Z 
orkiestrą po Odrze”, „Z orkiestrą po 
zamkach i pałacach” oraz „Muzycz-
ne Impresje”.  Muzycy uczestniczą 
w cyklicznych edycjach Warsztatów 
Muzycznych.

Masz pytania - zadzwoń:
tel. 887 725 725

lub 889 594 594

napisz do nas i zobacz:
www.opo.art.pl

Załoga Radia Emiter
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Z orkiestrą po Odrze

Opolski Ekspres Dęty na stacji w Bukowie
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Z orkiestrą po zamkach i pałacach

Chór Akademicki Politechniki Opolskiej m. in. efektownie „obśpiewu-je” kolejne odsłony w Opolskiej Alei Gwiazd.



ZDROWIE
Opieka realizowana na rzecz studentów w ra-

mach umów w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna — informacja przygotowana przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia

Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru leka-
rza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej spośród tych, którzy mają podpisa-
ny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Wystarczy tylko wypełnić deklarację, która 
jest dostępna u świadczeniodawców. Lekarza, 
pielęgniarkę i położną można zmienić 2 razy 
w roku bezpłatnie. Wybrany lekarz, pielęgniar-
ka i położna podstawowej opieki zdrowotnej 
zapewniają opiekę medyczną w przychodni, 
gabinecie, szkole oraz domu podopiecznego. 

Z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni 
ustawowo wolnych od pracy pomoc od wy-
branego lekarza, pielęgniarki czy położnej uzy-
skamy od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-18.00. Poza wymienionymi godzinami 
możemy liczyć na pomoc w ramach tzw. noc-
nej i świątecznej opieki medycznej która jest za-
pewniona po godz. 18.00 w dni powszednie, a 
przez całą dobę w soboty, niedzielę, świę-
ta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

Świadczenia z zakresu nocnej i świą-
tecznej opieki medycznej mają charakter 
świadczeń niezbędnie koniecznych, któ-
re ubezpieczony może uzyskać w sytuacji 
nagłego zachorowania. Świadczeniobior-
ca nie jest przypisany do określonego ob-
szaru zabezpieczenia świadczeń nocnej i 
świątecznej opieki medycznej, może ko-
rzystać ze świadczeń, u każdego świad-
czeniodawcy realizującego świadcze-
nia w przedmiotowym zakresie. In-
formacje o tym gdzie można skorzy-
stać z pomocy w ramach nagłego za-
chorowania umieszczone są w każdej 
przychodni POZ. 

Wykaz świadczeniodawców re-
alizujących świadczenia w podsta-
wowej opieki zdrowotnej na terenie 
miasta Opola:

• 116 Szpital Wojskowy SP ZOZ, 
ul. Wróblewskiego 46, 
tel. 452 58 25,  449  61 15,  449 51  29
• SP ZOZ „Centrum”, 
ul. Kościuszki 2,
tel. 402 03 00
• SP ZOZ „Śródmieście”, 
ul. Waryńskiego 30,
tel. 441 20 70 do 71
• SP ZOZ „Zaodrze”, ul. Licealna 18,
tel. 474 30 87, 474 46 92
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w Opolu, 

ul. Krakowska 44,
tel. 401 11 70

• MEDICUS w Opolu, ul. Mickiewicza 1
i Plac Piłsudskiego 5
tel. 442 70 10, 441 32 34
• Przychodnia Rehabilitacyjna Spółki „Od-

nowa” Sp. z o.o., 
ul. Koraszewskiego 8–16,
tel. 453 64 81,
• ZOZ „Zdrowie”, ul. Oświęcimska 121, 
tel. 456 27 17
• NZOZ „Biomed”, ul. Jagiellonów 86,
tel. 454 39 45,
• LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-

wie - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Poradnia Medycyny Rodzinnej, 
ul. Fieldorfa 2,
tel. 455 51 07, 455 56 67, 457 64 45, 457 62 20
• NZOZ „Malinka”, ul. Szarych Szeregów 72,
tel. 455 97 65, 455 97 99
•  N ZOZ „Vita”, Okos, Hordoby - Hordyńska
ul. Bassego 9a, 
tel. 456 37 74
• Grupowa Praktyka Lekarska „Polimed”, 
ul. Armii Krajowej 7, 
tel. 451 20 65

OPTIMA MEDYCYNA SA, 
ul. Dambonia 171
tel 436 86 88

Ponadto świadczenia pielęgniarki i położ-
nej POZ realizują :

• NZOZ Caritas ( świadczenia pielęgniarki  
POZ - środowiskowej)

ul. Szpitalna 5a 
tel. 453 12 41
• NZOZ „Zdrowa Rodzina” s.c. ( świadcze-

nia położnej POZ)
ul. Krapkowicka 10a
tel 455 53 54

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. gen. K. Sosnkowskiego 31 (I piętro) 
45-272 Opole, e-mail: bg@po.opole.pl
    sekretariat  p. 118, tel. 77 449 86 95 
• dyrektor biblioteki – dr inż. Elżbieta Czer-

wińska, p. 119,  tel. 77 449 87 03
• z-ca dyrektora – mgr Anna Jańdziak, p. 117
  tel. 77 449 86 98

Oddział Informacji Naukowej BG  udzie-
la wszelkich porad i informacji bibliotecz-
nych, bibliograficznych i faktograficznych od 
poniedziałku do piątku w godz.: 8.00–14.45, 
tel. 77 449 86 97 

Wypożyczalnia BG czynna: od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.30–17.45, w soboty w 
godz. 8.30–14.30, tel. 77 449 86 92. 

Istnieje możliwość zamawiania książek ze 
strony internetowej biblioteki: www.bg.po.opo-
le.pl  

Czytelnia BG, czynna: od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.30–18.45, w soboty w godz. 
8.30–14.30 ,tel. 77 449 86 91.

Czytelnia Wydziału Mechanicznego
ul. Mikołajczyka 5, p. 112B, tel. 77 449 88 20
czynna: od poniedziałku do piątku  w godz. 

8.30–17.45, w soboty zjazdowe  od 8.30–14.30.

Biblioteka Wydziału Budownictwa 
ul. Katowicka 48, p. 106, tel. 77 449 85 83 
czynna: od poniedziałku do piątku w 

godz. 8.30–17.45, w soboty zjazdowe od 
8.30–14.30.

Biblioteka Wydziału Wychowania Fi-
zycznego i Fizjoterapii 
ul. Prószkowska 76, budynek 9a - hala spor-

towa, p. 02, tel. 77 449 83 14, 77 449 83 15
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 

8.30–17.45, w soboty zjazdowe od 8.30–14.30.

Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania 

ul. Luboszycka 7, p. 204 - 206, tel.77 449 87 55 
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 

8.30–17.45, w soboty zjazdowe od 8.30–14.30.

Biblioteka udostępnia swoim użytkowni-
kom komputerowe stanowiska multimedial-
ne we wszystkich czytelniach.

Dysponuje również stanowiskami dla osób 
z dysfunkcją wzroku.

Szczegółowe informacje o bibliotece i jej 
agendach zamieszczone są na stronie inter-
netowej

http://www.bg.po.opole.pl
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O STUDIOWANIU 
ZA GRANICĄ 

I WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ

EDUKACYJNE PROGRAMY EUROPEJSKIE. 
Ciekawych świata czeka na Politechnice 

Opolskiej ciekawe wyzwanie — wyjazd na stu-
dia  na okres jednego lub dwóch semestrów 
do jednej z ponad 140 zagranicznych uczel-
ni partnerskich naszej Uczelni, w ramach pro-
gramu Erasmus „Uczenie się przez całe ży-
cie” 2007–2013. Nowa edycja programu „Era-
smus+”, rozpoczyna się w 2014 roku i trwać bę-

dzie nieprzerwanie do 2020. Nowy program po-
łączy wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, obej-
mujące UE i państwa trzecie. Patron progra-
mu — renesansowy filozof  i  pedagog Erazm 
z Rotterdamu propagował serdeczność i wy-
zbycie się surowości w kształceniu młodych lu-
dzi. Idea przyjaznej edukacji znajduje więc w 
programie doskonałe odzwierciedlenie – „era-
zmusi” mają szansę na poznanie kultury krajów 
europejskich oraz skorzystanie z bogatej oferty 
dydaktycznej i kulturalnej. Czas pobytu za gra-
nicą wliczany jest w okres studiów. Uczestnicy 
programu Erasmus nie tracą statusu studenta 
na uczelni macierzystej i tym samym zacho-
wują  prawa do pobierania do stypendium so-
cjalnego, stypendium naukowego czy kredytu 
studenckiego. Student programu Erasmus nie 
wnosi opłat za studia w uczelni zagranicznej, a 
uzyskane stypendium Erasmusa, pozwala na 
pokrycie dodatkowych kosztów związanych z 
pobytem za granicą. Wyjazd realizowany jest 
z zastosowaniem systemu akumulacji i trans-
feru punktów kredytowych ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System), do 
którego dostosowane są programy studiów na 
wszystkich kierunkach Politechniki Opolskiej. 

Studenci Politechniki mają możliwość 
uczestnictwa  w międzynarodowych Pro-
gramach Intensywnych (Intensive Program-

mes) tj. krótkich kursach dydaktycznych re-
alizowanych we współpracy z europejski-
mi uczelniami partnerskimi Politechniki. 
Uczestnictwo w kursach jest okazją do nie-
standardowego poszerzenia wiedzy tema-
tycznej w międzynarodowym środowisku. 
W roku akademickim 2013/14, jako konty-
nuacja projektu z roku 2012/2013, Katedra 
Architektury Wydziału Budownictwa bę-
dzie realizować projekt ‘HERCULES - Let`s 
Exchange HERitage of our CULture – Dra-
wing as Communication Tool of Students of 
Architecture/Engineers from European Uni-
versities’. 

PRAKTYKI I STAŻE. 
Po przyjeździe z zagranicy jest czas by 

długo i barwnie opowiadać o potworze z 
jeziora Loch Ness, pradawnym języku Cel-
tów czy wycieczce do destylarni whisky. 
Przyszłego pracodawcę najbardziej zain-
teresuje jednak zdobyte doświadczenie za-
wodowe. Politechnika Opolska umożliwia 
dostęp do europejskich i światowych pro-
gramów stypendialnych. W ramach progra-
mu Erasmus studenci Politechniki Opol-
skiej mają  możliwość odbycia praktyki 
w przedsiębiorstwie lub instytucji zagra-
nicznej, które  współpracują z naszą Uczel-
nią. Praktykanci także otrzymują grant na 

pokrycie części kosztów związanych z poby-
tem za granicą. 

PROGRAM MENTOR. 
Na Politechnice Opolskiej rocznie 

kształci się prawie 200 studentów z zagra-
nicy. Studenci naszej uczelni mają możli-
wość uczestniczenia w programie MEN-
TOR, którego celem jest pomoc studen-
tom studiującym na Politechnice w ra-
mach programu Erasmus oraz integracja 
międzynarodowego środowiska studenc-
kiego. Program jest doskonałą okazją do 
zawarcia światowych przyjaźni, podszko-
lenia znajomości języków obcych, popra-
wy umiejętności organizacyjnych i przede 
wszystkim wspaniałej zabawy. 

WSPÓLNE STUDIA MIĘDZYNARODOWE. 
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politech-

niki Opolskiej prowadzi studia magisterskie 
wspólnie z włoską uczelnią Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avo-
gadro”, dzięki czemu studenci na specjal-
ności „Zarządzanie dobrami kulturowymi” 
mają możliwość uczestnictwa w wykładach 
kadry profesorskiej z Włoch, które odbywa-
ją się w Opolu.

W najbliższej przyszłości przygotowywa-
ny jest program wspólnych studiów na Wy-
dziale Wychowania Fizycznego i Fizjotera-
pii prowadzonych przy współpracy z por-
tugalską uczelnią  Instituto Politécnico de 
Bragança. 

Studenci z Portugalii. Dla nich to Opole jest 
egzotycznym miastem!

9Wiadomości Uczelniane

MIĘDZYNARODOWE SZKOŁY LETNIE. 
 Od 2008 Politechnika Opolska współpracu-

je z Illinois State University - najstarszym uni-
wersytetem stanowym w Stanach Zjednoczo-
nych. Efektem współpracy jest m.in. organizo-
wana corocznie Polsko-Amerykańska Szkoła 
Letnia dla studentów kształcących się na kie-
runkach wychowania fizycznego i fizjoterapii. 

WSPÓŁRACA Z PAŃSTWEM ŚRODKA, 
CZYLI OBCOWANIE Z KULTURĄ CHIŃ. 

Opolski Instytut Konfucjusza zajmuje się 
promocją chińskiej kultury i nauczaniem ję-
zyka chińskiego. Studenci Politechniki mogą 
kształcić swoje umiejętności na kursach pro-
wadzonych przez profesjonalnych lektorów 
oraz w trakcie pobytu na stypendium w Chi-
nach. Więcej informacji: Centrum Współpra-
cy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza

ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
II Kampus PO, bud. 5
tel.:77 4000 561
www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl 

Uczestnictwo w programach wymiany 
studenckiej, praktykach i stypendiach zagra-
nicznych, kursach intensywnych czy mię-
dzynarodowych szkołach letnich okazuję się 
często prawdziwą przygodą i niezwykle war-
tościowym doświadczeniem. Studenci po-
twierdzają, że korzystając z szansy wyjaz-
du za granicę i przebywając w międzynaro-
dowym towarzystwie zdobyli cenną wiedzę 
oraz nabrali pewności siebie i odwagi w po-
dejmowaniu kolejnych wyzwań.

Dodatkowe informacje można uzyskać w 
Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Dział Współpracy Międzynarodowej
 ul. Mikołajczyka 5, 45 – 271 Opole 
pok. A-204, A-205 i A-206
 www.dwm.po.opole.pl, www.iro.po.opole.pl 
Kierownik – mgr Piotr Kokorczak 
p.kokorczak@po.opole.pl 
Koordynator Uczelniany Programu Era-

smus – mgr inż. Elżbieta Cieślak e.cieslak@
po.opole.pl 

Specjalista ds. Programu Erasmus – mgr 
Anna Witelus a.witelus@po.opole.pl 

Specjalista   ds. Programu Erasmus - mgr Małgo-
rzata Nowicka-Zając m.nowicka@po.opole.pl 

Specjalista ds. Współpracy ze Wschodem – 
mgr Yana Polska y.polska@po.opole.pl

lip
ie

c



♪
Teatr im. J. Kochanowskiego

Teatr Lalki i Aktora

Teatr Eko Studio

Filharmonia

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Jeńców Wojennych

Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum Wsi Opolskiej

ul. Bassego
ul. Jagiellonów
ul. Oświęcimska 

ul. Grota Roweckiego

ul. Szarych Szeregów

ul. Małopolska

Helios

DA Resurrexit

DA Xaverianum

DA Cegielnia

Obiekty akademickie

1.   Wydział Budownictwa
2.   Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
3.   Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
      Biblioteka Główna
4.   Wydział Mechaniczny
      Dział Kształcenia
      Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE
5.   Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
6.   Wydział Ekonomii i Zarządzania
7.   Budynek dydaktyczny WEAiI i WIPiL
      Instytut Konfucjusza
      Dział Promocji i Kultury
8.   Budynek dydaktyczny WEAiI
      Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
9.   Budynek dydaktyczny WIPiL
10. Budynek dydaktyczny WM Zapole
11. Budynek dydaktyczny WETiI i WZiIP Eden
12. Budynek dydaktyczny WIPiL i WEiZ
13. Budynek dydaktyczny WIPiL
14. Zespół dydaktyczny  Łącznik
       Centrum Obsługi Studenta
15.  Budynek dydaktyczny WB
16.  Hala sportowa
17. Hala sportowa
18.  Domy Studenta
        Zaścianek
        Zygzak 
        Pryzma
19.  Dom Studenta Sokrates
20. Rektorat

kino

teatry

filharmonia

muzea

galerie

biblioteki

duszpasterstwa akademickie

ośrodki opieki zdrowotnej dla studentów

kryte pływalnie

lodowisko

bary mleczne

1

13

 3

 4

5

 6

 17

7
 8

 9

 10

 11

 12

 14

 16

 19

 18

♪

ul. Hubala

Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego 

Galeria Autor

Galeria Studzienna
Galeria I PiętroGaleria Młynek

Toropol

Wojewódzka Bibliotka 
im. E. Smołki

Bibliotka     Pedagogiczna

Miejska Bibliotka 
Publiczna

Legenda

WROCŁAW

KĘDZIERZYN - KOŹLEPRUDNIK

POZNAŃ
ŁÓDŹ

Studio

 15

ZOO

2

20

♪
Teatr im. J. Kochanowskiego

Teatr Lalki i Aktora

Teatr Eko Studio

Filharmonia

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Jeńców Wojennych

Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum Wsi Opolskiej

ul. Bassego
ul. Jagiellonów
ul. Oświęcimska 

ul. Grota Roweckiego

ul. Szarych Szeregów

ul. Małopolska

Helios

DA Resurrexit

DA Xaverianum

DA Cegielnia

Obiekty akademickie

1.   Wydział Budownictwa
2.   Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
3.   Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
      Biblioteka Główna
4.   Wydział Mechaniczny
      Dział Kształcenia
      Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE
5.   Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
6.   Wydział Ekonomii i Zarządzania
7.   Budynek dydaktyczny WEAiI i WIPiL
      Instytut Konfucjusza
      Dział Promocji i Kultury
8.   Budynek dydaktyczny WEAiI
      Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
9.   Budynek dydaktyczny WIPiL
10. Budynek dydaktyczny WM Zapole
11. Budynek dydaktyczny WETiI i WZiIP Eden
12. Budynek dydaktyczny WIPiL i WEiZ
13. Budynek dydaktyczny WIPiL
14. Zespół dydaktyczny  Łącznik
       Centrum Obsługi Studenta
15.  Budynek dydaktyczny WB
16.  Hala sportowa
17. Hala sportowa
18.  Domy Studenta
        Zaścianek
        Zygzak 
        Pryzma
19.  Dom Studenta Sokrates
20. Rektorat

kino

teatry

filharmonia

muzea

galerie

biblioteki

duszpasterstwa akademickie

ośrodki opieki zdrowotnej dla studentów

kryte pływalnie

lodowisko

bary mleczne

1

13

 3

 4

5

 6

 17

7
 8

 9

 10

 11

 12

 14

 16

 19

 18

♪

ul. Hubala

Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego 

Galeria Autor

Galeria Studzienna
Galeria I PiętroGaleria Młynek

Toropol

Wojewódzka Bibliotka 
im. E. Smołki

Bibliotka     Pedagogiczna

Miejska Bibliotka 
Publiczna

Legenda

WROCŁAW

KĘDZIERZYN - KOŹLEPRUDNIK

POZNAŃ
ŁÓDŹ

Studio

 15

ZOO

2

20

Meduza

♪
Teatr im. J. Kochanowskiego

Teatr Lalki i Aktora

Teatr Eko Studio

Filharmonia

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Jeńców Wojennych

Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum Wsi Opolskiej

ul. Bassego
ul. Jagiellonów
ul. Oświęcimska 

ul. Grota Roweckiego

ul. Szarych Szeregów

ul. Małopolska

Helios

DA Resurrexit

DA Xaverianum

DA Cegielnia

Obiekty akademickie

1.   Wydział Budownictwa
2.   Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
3.   Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
      Biblioteka Główna
4.   Wydział Mechaniczny
      Dział Kształcenia
      Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE
5.   Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
6.   Wydział Ekonomii i Zarządzania
7.   Budynek dydaktyczny WEAiI i WIPiL
      Instytut Konfucjusza
      Dział Promocji i Kultury
8.   Budynek dydaktyczny WEAiI
      Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
9.   Budynek dydaktyczny WIPiL
10. Budynek dydaktyczny WM Zapole
11. Budynek dydaktyczny WETiI i WZiIP Eden
12. Budynek dydaktyczny WIPiL i WEiZ
13. Budynek dydaktyczny WIPiL
14. Zespół dydaktyczny  Łącznik
       Centrum Obsługi Studenta
15.  Budynek dydaktyczny WB
16.  Hala sportowa
17. Hala sportowa
18.  Domy Studenta
        Zaścianek
        Zygzak 
        Pryzma
19.  Dom Studenta Sokrates
20. Rektorat

kino

teatry

filharmonia

muzea

galerie

biblioteki

duszpasterstwa akademickie

ośrodki opieki zdrowotnej dla studentów

kryte pływalnie

lodowisko

bary mleczne

1

13

 3

 4

5

 6

 17

7
 8

 9

 10

 11

 12

 14

 16

 19

 18

♪

ul. Hubala

Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego 

Galeria Autor

Galeria Studzienna
Galeria I PiętroGaleria Młynek

Toropol

Wojewódzka Bibliotka 
im. E. Smołki

Bibliotka     Pedagogiczna

Miejska Bibliotka 
Publiczna

Legenda

WROCŁAW

KĘDZIERZYN - KOŹLEPRUDNIK

POZNAŃ
ŁÓDŹ

Studio

 15

ZOO

2

20

♪
Teatr im. J. Kochanowskiego

Teatr Lalki i Aktora

Teatr Eko Studio

Filharmonia

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Jeńców Wojennych

Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum Wsi Opolskiej

ul. Bassego
ul. Jagiellonów
ul. Oświęcimska 

ul. Grota Roweckiego

ul. Szarych Szeregów

ul. Małopolska

Helios

DA Resurrexit

DA Xaverianum

DA Cegielnia

Obiekty akademickie

1.   Wydział Budownictwa
2.   Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
3.   Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
      Biblioteka Główna
4.   Wydział Mechaniczny
      Dział Kształcenia
      Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE
5.   Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
6.   Wydział Ekonomii i Zarządzania
7.   Budynek dydaktyczny WEAiI i WIPiL
      Instytut Konfucjusza
      Dział Promocji i Kultury
8.   Budynek dydaktyczny WEAiI
      Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
9.   Budynek dydaktyczny WIPiL
10. Budynek dydaktyczny WM Zapole
11. Budynek dydaktyczny WETiI i WZiIP Eden
12. Budynek dydaktyczny WIPiL i WEiZ
13. Budynek dydaktyczny WIPiL
14. Zespół dydaktyczny  Łącznik
       Centrum Obsługi Studenta
15.  Budynek dydaktyczny WB
16.  Hala sportowa
17. Hala sportowa
18.  Domy Studenta
        Zaścianek
        Zygzak 
        Pryzma
19.  Dom Studenta Sokrates
20. Rektorat

kino

teatry

filharmonia

muzea

galerie

biblioteki

duszpasterstwa akademickie

ośrodki opieki zdrowotnej dla studentów

kryte pływalnie

lodowisko

bary mleczne

1

13

 3

 4

5

 6

 17

7
 8

 9

 10

 11

 12

 14

 16

 19

 18

♪

ul. Hubala

Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego 

Galeria Autor

Galeria Studzienna
Galeria I PiętroGaleria Młynek

Toropol

Wojewódzka Bibliotka 
im. E. Smołki

Bibliotka     Pedagogiczna

Miejska Bibliotka 
Publiczna

Legenda

WROCŁAW

KĘDZIERZYN - KOŹLEPRUDNIK

POZNAŃ
ŁÓDŹ

Studio

 15

ZOO

2

20

Meduza

Sekcja Promocji i Kultury

Eden

♪
Teatr im. J. Kochanowskiego

Teatr Lalki i Aktora

Teatr Eko Studio

Filharmonia

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Jeńców Wojennych

Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum Wsi Opolskiej

ul. Bassego
ul. Jagiellonów
ul. Oświęcimska 

ul. Grota Roweckiego

ul. Szarych Szeregów

ul. Małopolska

Helios

DA Resurrexit

DA Xaverianum

DA Cegielnia

Obiekty akademickie

1.   Wydział Budownictwa
2.   Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
3.   Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
      Biblioteka Główna
4.   Wydział Mechaniczny
      Dział Kształcenia
      Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE
5.   Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
6.   Wydział Ekonomii i Zarządzania
7.   Budynek dydaktyczny WEAiI i WIPiL
      Instytut Konfucjusza
      Dział Promocji i Kultury
8.   Budynek dydaktyczny WEAiI
      Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
9.   Budynek dydaktyczny WIPiL
10. Budynek dydaktyczny WM Zapole
11. Budynek dydaktyczny WETiI i WZiIP Eden
12. Budynek dydaktyczny WIPiL i WEiZ
13. Budynek dydaktyczny WIPiL
14. Zespół dydaktyczny  Łącznik
       Centrum Obsługi Studenta
15.  Budynek dydaktyczny WB
16.  Hala sportowa
17. Hala sportowa
18.  Domy Studenta
        Zaścianek
        Zygzak 
        Pryzma
19.  Dom Studenta Sokrates
20. Rektorat

kino

teatry

filharmonia

muzea

galerie

biblioteki

duszpasterstwa akademickie

ośrodki opieki zdrowotnej dla studentów

kryte pływalnie

lodowisko

bary mleczne

1

13

 3

 4

5

 6

 17

7
 8

 9

 10

 11

 12

 14

 16

 19

 18

♪

ul. Hubala

Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego 

Galeria Autor

Galeria Studzienna
Galeria I PiętroGaleria Młynek

Toropol

Wojewódzka Bibliotka 
im. E. Smołki

Bibliotka     Pedagogiczna

Miejska Bibliotka 
Publiczna

Legenda

WROCŁAW

KĘDZIERZYN - KOŹLEPRUDNIK

POZNAŃ
ŁÓDŹ

Studio

 15

ZOO

2

20

Eden

Ra
z 

w
 r

ok
u 

po
dc

za
s 

Pi
as

to
na

lió
w

 m
oż

na
 w

zi
ąć

 u
dz

ia
ł 

w
 k

on
ku

rs
ie

 n
a 

je
dz

en
ie

 z
up

ki
 c

hi
ńs

ki
ej

, a
le

 n
a 

dł
ug

o 
ni

e 
st

ar
cz

y!
 W

sz
ys

tk
ic

h 
gł

od
ny

ch
 z

ap
ra

sz
a 

na
 c

od
zi

eń
 

sm
ac

zn
a i

 ta
ni

a s
to

łó
w

ka
 st

ud
en

ka
 ST

RE
FA

 (w
 Ł

ąc
zn

ik
u 

i I
I 

ka
m

pu
sie

), 
a 

ta
kż

e 
ki

lk
an

aś
ci

e 
bu

fe
tó

w
 w

 n
ie

m
al

 
ka

żd
ym

 o
bi

ek
ci

e u
cz

el
ni

. 



    
▶ kanclerz – mgr Barbara Hetmańska, 
tel.: 77 449 8224
▶ kwestor –  mgr Teresa Białowąs-Woźniak,

        p. 207, tel.: te.: 77 449 8181

WŁADZE WYDZIAŁÓW
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, 
tel. 77 449 8541
• dziekan – prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk  
• prodziekan ds. dydaktyki – dr inż.
. Józef  M. Gigiel
• prodziekan ds. nauki –  prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Zembaty 
• prodziekan ds. współpracy i rozwoju – 
dr inż. Wiesław Baran

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI 
I LOGISTYKI 
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole, 
tel. 77 449 8666

• dziekan - dr hab. inż. Waldemar Skomu-
dek prof. PO

• prodziekan ds. dydaktyki - dr Anida
 Stanik-Besler

• prosdziekan ds. nauki – dr hab. inż. Sławo-
mir Zator, prof. PO

• prodziekan ds. współpracy i rozwoju – 
dr  Aleksandra Żurawska

WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271, Opole, 

tel. 400 61 57, tel. 77 449 8519 

• dziekan – prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Łagoda
• prodziekan ds. nauki – dr hab. inż. Adam 

Niesłony, prof. PO
• prodziekan ds. dydaktyki – dr inż. Kry-

stian Czernek
• prodziekan ds. współpracy i rozwoju – 
dr hab. inż. Anna Król

WYDZIAŁ WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII 
ul. Prószkowska 76, bud. 9 45–758 Opole, 

tel. 77 449 8245

Z. Zembaty, J. Gigiel, S. Grzeszczyk, W. Baran, 

A. Cichoń, M. Łukaniszyn, B. Grochowicz, 

J. Sadecki

T. Łagoda, A. Król, A. Niesłony, K. Czernek

S. Zator, A. Stanik-Besler, W. Skomudek,

 A. Żurawska

Ł. Dymek, M. Adamska, j. Foltys, G. Jyż

M. Kuczyński, B. Graczykowska, Z. Borysiuk, D. 

Nawarecki, 

WŁADZE UCZELNI
Biuro rektora Politechniki Opolskiej mieści się 

przy ul. Prószkowskiej 76, bud.7, 45-758 Opole, 

▶ rektor – prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
    gabinet oraz sekretariat rektora –
    – p. 117, tel.: 77 449 8220
▶ prorektor ds. dydaktyki
    – dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, 

prof. PO
        gabinet i sekretariat prorektora –
          p. 113 , tel.: 77 449 8221
▶ prorektor ds. nauki– 
    – prof. dr  hab. inż. Janusz Pospolita 
        tel.: 77 449 8222
▶ prorektor ds. współpracy i  rozwoju –

          prof. dr hab. Krzysztof Malik
     tel.: 77 449 8223

K. Malik, K. Macek-Kamińska, M. Tukiendorf, 

 J. Pospolita,  

 B. Hetmańska  T. Białowąs-Woźniak

WYDZIAŁ  EKONOMII I ZARZĄDZANIA
ul. Waryńskiego 4, 
45-047 Opole, tel. 77 449 8800 

• dziekan – dr hab. inż. Joahim 
Foltys, prof. PO

• prodziekan ds. nauki – dr hab. 
Gabriela Jyż, prof. PO
• prodziekan ds. współpracy i rozwoju – dr 

inż. Łukasz Dymek. 
• prodziekan ds. dydaktyki— dr inż. Małgo-

rzata Adamska 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
AUTOMATYKI I INFORMATYKI

ul. K. Sosnkowskiego 31 (budynek Lipsk),  
45–272 Opole, tel. 77 449 8655

• dziekan –prof. dr hab. inż. Marian 
Łukaniszyn 
• prodziekan ds. nauki – dr hab. inż. 
Jan Sadecki, prof. PO
• prodziekan ds. dydaktyki – dr  inż. Barba-

ra Grochowicz
• prodziekan ds. współpracy i rozwoju – 
dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO
Akademia CISCO
ul. K. Sosnkowskiego 31 (budynek Lipsk), 

45–272 Opole tel. 400 62 17
• kierownik mgr inż. Władysław Perzanowski 
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• dziekan – dr hab. Zbigniew Borysiuk, 
prof. PO 

• prodziekan ds. nauki – dr hab. Michał Ku-
czyński, prof. PO

• prodziekan ds. dydaktyki – dr Bogusława 
Graczykowska

• prodziekan ds. współpracy i rozwoju – dr  
Dariusz Nawarecki 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, bud. 6,
 tel. 77 449 8137
Kierownikiem studium jest mgr Grażyna 

Redlich
Studium prowadzi lektoraty dla studentów 

wszystkich kierunków z języków: angielskie-
go (język obowiązkowy), francuskiego, hisz-
pańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskie-
go i chińskiego.

która tego wieczoru jest zarezerwowana 
dla naszych studentów (informacje u ks. 
Marcina).

W czwartek (parafia Przemienienia Pań-
skiego) -  tzw. „Kij w mrowisko”, czyli spo-
tkanie dyskusyjne, na którym nie boimy się 
“trudnych” tematów.

W piątki co dwa tygodnie (na Drzymały): 
spotkanie Ruchu Czystych Serc (RCS).

DAR NA RADIOWEJ FALI
W czwartkowy, późny wieczór, ekipa DAR 

ląduje w studiu Radia PLUS i prowadzi inte-
raktywną audycję dla studentów (i nie tylko): 
Nocne Rozmowy na PLUS. Można jej słu-
chać na 107.9 FM, jak również w Internecie 
na: www.plus.opole.pl i www.radioemiter.pl

ADAM, CZYLI AKADEMIA DAMSKO 
- MĘSKA

Dwa razy w semestrze DAR zaprasza 
wszystkich studentów na spotkanie Aka-
demii Damsko - Męskiej. Zawsze odbywa 
się ono w Sali A Łącznika Politechniki Opol-
skiej, (ul. Mikołajczyka 16). 

Każde spotkanie prowadzi gość specjal-
ny, który w godzinnym wykładzie porusza 
tematykę związaną z relacjami damsko - 
męskimi. Po wykładzie czas na pytania i 
dyskusję. 

Do tej pory gościliśmy już m.in. Jacka 
Pulikowskiego, Michała Piekarę, Emilię 
Lichtenberg – Kokoszkę. 

WYJAZDY DAR
DAR to także wspólne wyjazdy: tak w cią-

gu roku akademickiego jak też w czasie wa-
kacji. Staramy się, by te wyjazdy były dostęp-
ne finansowo dla każdego, a osoby zaanga-
żowane w codzienne życie D.A.R. mogą li-
czyć na dodatkowe zniżki. 

MUZYCZNE PASJE
Ci, dla których muzyka pełni ważną rolę 

w ich życiu, mają okazję do rozwijania swo-
ich talentów w ramach scholi DAR a tak-
że w czasie warsztatów muzycznych, (m.in 
śpiewu liturgicznego), których zwieńcze-
niem jest Koncert Uwielbienia w Uroczy-
stość Bożego Ciała.

DOBRZE ZACZĄĆ, TO PODSTAWA…
… dlatego zapraszamy wszystkich studen-

tów na Rekolekcje na dobry początek, któ-
re zawsze prowadzi znany i ceniony dusz-
pasterz. Rekolekcje odbędą się w paździer-
niku. Szczegółów szukajcie na naszej stro-
nie internetowej.

DUSZPASTERSTWA
Uzupełnieniem wademekum dla studenta 

będzie krótka informacja o działających w 
mieście  duszpasterstwach akademickich.

▶ D.A. Resurrexit (DAR) 
GDZIE NAS SZUKAĆ?
Główną siedzibą D.A. Resurrexit (DAR) 

są salki pod kościołem seminaryjnym w 
Opolu (ul. Drzymały 1). Drugim miejscem, 
w którym można spotkać duszpasterzy i 
studentów związanych z DAR. jest parafia 
Przemienienia Pańskiego (ul. Grota Ro-
weckiego 3, obok sklepu Media Markt, ok. 
5 min. Drogi od akademików PO.) 

TYDZIEŃ W DUSZPASTERSTWIE
Tydzień w D.A. rozpoczyna niedzielna 

Msza św. akademicka w par. Przemienienia 
Pańskiego o godz. 18.30. Od poniedziałku 
do środy Msze św.  odbywają się o godz. 
19.00 w kaplicy bł. Jana Pawła II w DAR. (ul. 
Drzymały 1). W czwartek Msza św. o godz. 
19.30 w kaplicy przy kościele Przemienienia 
Pańskiego.

W poniedziałek po Mszy św. (o 19.00) 
studencka kolacja. Czasem naszą wspól-
ną kolację ubogaca spotkanie z ciekawymi 
gośćmi. 

Damsko - męski wtorek czyli: I i III wtorek 
miesiąca spotkania formacyjne w oddziel-
nych grupach dla dziewczyn i chłopaków. II 
i IV wtorek miesiąca, to dni, w które chce-
my wspólnie wybrać się na kręgle, basen, 
w zimie na lodowisko, albo pograć w gry 
planszowe, czy też wspólnie obejrzeć film.

W środę spotyka się Akademicka Wspól-
nota Odnowy w Duchu Świętym, a także 
„Schola Dominikańska DARu”. Wielbiciele 
piłki nożnej mogą także zagrać z ekipą na 
Sali Wyższego Seminarium Duchownego, 13

lip
ie

c

KONTAKT
W każdej chwili istnieje możliwość skon-

taktowania się z duszpasterzami: ks. Euge-
niuszem (gienekploch@gmail.com, tel. 606 
233 718), ks. Marcinem (mcytrycki@gmail.
com, tel. 600 325 897) lub siostrą Dolores 
(dorkazok@gmail.com, tel. 663 851 451). 
Można się umówić na spotkanie.

NAJNOWSZE INFORMACJE o tym, 
co się dzieje w D.A.R znajdziesz na stronie 
internetowej: www.dar-opole.pl, a także na 
www.facebook.com/DAR.Opole Można 
także zapisać się na biuletyn informujący 
o działalności D.A.R. W tym celu wystar-
czy podać swój adres e-mailowy w krótkim 
formularzu na stronie internetowej D.A.R. 
Prenumeratorzy naszego newslettera będą 
co tydzień otrzymywać maila z zaprosze-
niami na najbliższe dni.

Do zobaczenia w D.A.R.
ks. Eugeniusz, ks. Marcin, s. Dolores 

▶ D. A. „Xaverianum”
DA Xaverianum, ul. o. Józefa Czaplaka 1a

Studiujesz, chcesz spędzić czas w dobrym 
towarzystwie i pogłębić swoją wiarę, to za-
praszamy do Duszpasterstwa Akademickie-
go „Xaverianum” prowadzonego przez oo. 
Jezuitów. Posługę duszpasterską sprawują 
o. Marcin Pietrasina SJ oraz o. Jacek Drabik 
SJ. W ciągu tygodnia spotykamy się na Eu-
charystii o godz. 20.00: w niedziele i wtorki 
w kościele oo. Jezuitów oraz w czwartki w 
oratorium. Chcemy wspólnie szukać Boga 
w modlitwie, filmie, poezji, muzyce, wolon-
tariacie, w mniej lub bardziej „uczonych” 
dyskusjach i na górskim szlaku. Oprócz tego 
spotykamy się na wtorkowych kolacjach. 
Od tego roku będzie możliwość nauki hisz-
pańskiego i włoskiego. Przy duszpasterstwie 
działają też dwa zespoły muzyczne, otwarte 
na nowych chętnych do grania i śpiewania. 

Więcej informacji i szczegółowy plan 
znajdziesz na www.xaverianum.pl



SPORT
Politechnika Opolska jedyna w regionie 

uczelnia techniczna w swojej ofercie dydak-
tycznej  obok kierunków technicznych ma   
także   kierunki studiów  z zakresu kultury 
fizycznej.  Odpowiednia baza lokalowa na 
którą składają się obiekty sportowe i dydak-
tyczne pozwala nie tylko na właściwą realiza-
cję kształcenia  na trzech kierunkach „spor-
towych” , jak  wychowanie fizyczne, fizjote-
rapia oraz turystyka i rekreacja, ale z powo-

ton, pływanie, łyżwiarstwo/wrotkarstwo. 
Do wybranej sekcji należy zapisać się do dnia 
16 października, a dodatkowe informacje zna-
leźć można na stronie politechniki: 
www.po.opole.pl

Poza przedmiotem wychowanie fizyczne 
na studentów czekają liczne sekcje sportowe 
Klubu Uczelnianego AZS

Obiekty sportowe Politechniki Opolskiej to 
przede wszystkim: 

Hala sportowa  w II kampusie przy ul. 
Prószkowskiej 76 oddana została do użyt-
ku w październiku 2006 r. a wybudowana 
ze środków UE w ramach ZPORR. Dzia-
łanie 1.3.3 – Regionalna Struktura Eduka-
cyjna - pn.  „Budowa II kampusu Politech-
niki Opolskiej. Budowa hali sportowej i za-
plecza dydaktycznego dla potrzeb WWFiF”. 
Nowoczesny obiekt sportowy o łącznej po-
wierzchni 4686,64 m2 posiada:

-  80 metrową, 5- startową bieżnię lekko-
atletyczną wyłożoną tartanem, 

- salę gier zespołowych o wymiarach 45 
x 24,5 m gdzie od-
bywają się treningi i 
mecze  piłki nożnej,  
siatkówki, koszy-

kówki i piłki ręcznej
- salę gimnastyczną o 
wymiarach 24,5 x 17,5 
m przystosowaną do za-
jęć i  zawodów w lekkiej 
atletyce,
- salę zajęciową pokry-
tą wykładziną dywano-
wą o powierzchni 60 m 
2 na 40 miejsc

- siłownię  o wymia-
rach 16 x 12,5 m2. Jest 
to największa w regio-
nie siłownia wyposażo-
na w najnowocześniej-

sze urządzenia, na której ćwiczyć może rów-
nocześnie 30 osób.

- salę do ćwiczeń ruchowych, zwaną także 
salą lustrzaną lub baletową. W sali o wymia-
rach 18 x 12 m2 odbywają się zajęcia z tań-
ców, aerobiku, karate i szermierki 

W hali sportowej znajduje się także sala 
audytoryjna na 200 miejsc wraz z foyer, któ-
re świetnie sprawdza się różnych funkcjach, 
np. jako miejsce ekspozycji wystaw, czy in-
nych wydarzeń.

W przestronnych wnętrzach hali sportowej 
umiejscowiono również czytelnię i wypoży-
czalnię biblioteki wydziałowej oraz cafeterię.

Do sal sportowych przylegają  pokoje  dla 
trenerów, instruktorów, magazyny sprzętu, i 
wygodne zaplecze sanitarne i socjalne przy-
stosowane także dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie II kampusu znaj-
duje się również kompleks as-
faltowych boisk otwartych: do 
piłki nożnej, piłki ręcznej, pił-
ki koszykowej i dwa boiska do 
piłki siatkowej. 

Najnowszy obiekt sportowy 
Politechniki Opolskiej oddany 
do użytku w czerwcu 2007 wy-
budowany w miejsce dawnej 
stołówki pracowniczej  to hala 
sportowa znajduje się przy ul. 

Małopolskiej 22 w sąsiedztwie domu studenta 
i hotelu Sokrates. Na kompleks składa się sala 
sportowa do gier zespołowych o wymiarach 
26,5 x 18,19 m gdzie odbywają się treningi i 
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dzeniem służy także studentom pozostałych 
kierunków, którzy mogą dbać o swoją kon-
dycję fizyczną uczęszczając na zajęcia z wy-
chowania fizycznego lub wstępując do jednej 
z licznych sekcji sportowych.  

Plany studiów przewidują zajęcia z przed-
miotu wychowanie fizyczne dla studentów 
drugiego roku i trwa on dwa przez dwa seme-
stry. Studenci drugiego roku zapisać mogą się 
do jednej z następujących sekcji sportowych:
- aerobik, jogging i lekkoatletyczne formy 
rekreacji, gimnastyka korekcyjna
- fitness i ćwiczenia siłowe, samoobrona i 
elementy sportów walki, piłka nożna, piłka 
siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, badmin-

Brązowy medal Akademickich Mistrzostw Europy w piłce ręcznej dla Politech-

niki Opolskiej - 30 czerwca 2013 r. 

z ostatniej chwili!

Brązowy medal Akademickich Mistrzostw Europy w piłce ręcznej dla Politech-

niki Opolskiej - 30 czerwca 2013 r. 

z ostatniej chwili!

Sportowca  odbywa się zwykle w okresie 
karnawału, w którymś z opolskich klubów. 
Oprócz licznie zgromadzonych studentów, 
sportowców oraz trenerów w balu uczest-
niczą także przedstawiciele władz uczel-
ni. Gala sportu akademickiego jest przede 
wszystkim okazją do wręczenia wyróżnień 
dla najlepszych sportowców studentów, któ-
rzy odbierają dyplomy i puchary. Tradycyj-
nie na balu następuje także  rozstrzygnię-
cie plebiscytu na najpopularniejszego spor-
towca. Nagrody odbierają także zasłużeniu 
działacze sportu akademickiego.  A po czę-
ści oficjalnej następuje  - jak na karnawa-
łowy czas przystało – szampańska zabawa 
do rana. KD

AZS zaprasza!
...może na monocykl?

Sekcje wyczynowe:
•  Piłka siatkowa mężczyzn 
•  Koszykówka mężczyzn
•  Short track 
•  Kajakarstwo klasyczne

Sekcje rekreacyjne:
•  Aerobik
•  Akrobatyka
•  Brydż sportowy
•  Cross Fit
•  Kajakarstwo klasyczne
•  Karate
•  Koszykówka kobiet
•  Koszykówka mężczyzn
•  Monocykl
•  Narciarstwo alpejskie
•  Nurkowanie
•  Pływanie 
•  Pływanie rekreacyjne
•  Siatkówka kobiet 
•  Siatkówka mężczyzn
•  Siłownia
•  Squash
•  Szermierka
•  Tenis stołowy
•  Tenis ziemny
•  Ultimate frisbee
•  Unihokej
•  Wspinaczka sportowa
•  Zumba

zajęcia z piłki siatkowej, koszykowej i nożnej  
oraz zaplecze socjalne. Obok hali znajduje się 
boisko treningowe do gry w piłkę nożną oraz 
bieżnia na 300 m.

Hala sportowa przy ul. Luboszyckiej 7,  po-
wstała w latach 30 XX wieku jako integralna 
część przedwojennej szkoły żeńskiej, wielo-
krotnie modernizowana.
Obiekt stał się pierwszą siedzibą powołanej w 
roku 1966  uczelni technicznej – WSI w Opo-
lu (przez lata zajmowany przez Instytut   Ukła-
dów Elektromechanicznych i Elektroniki Prze-
mysłowej oraz Wydział Edukacji Technicznej 
i Informatycznej - obecnie WIPiL.

Obiekt sportowy przy ul. Luboszyckiej to 
hala sportowa do  gier zespołowych o wymia-
rach 24,5 x 14 m przeznaczona do rozgrywek 
w piłce siatkowej i koszykowej oraz siłownia. 
W bezpośrednim sąsiedztwie hali usytuowa-
ny jest kort tenisowy do tenisa ziemnego ce-
glasty. Całość uzupełnia zaplecze sanitarne dla 
studentów i pracowników. 
W głównym  kampusie uczelni  przy ul. Miko-
łajczyka za budynkiem Wydziału Elektrotech-
niki, Automatyki i Informatyki (ul. Sosnkow-
skiego 31) usytuowane jest pełnowymiarowe 
asfaltowe boisko do gry w piłkę ręczną i futsal. 

Zarówno zaplecze sportowe, jak i kadra na-
ukowo-dydaktyczna i trenerzy oraz aktywność 
osób zaangażowanych w działalność Klubu 
Uczelnianego AZS sprawiają, że w obiektach 
sportowych politechniki niemal stale rozgrywa-
ne są różnego typu imprezy sportowe i rekre-
acyjne. W ubiegłym roku akademickim było ich 
ponad dwadzieścia i zgromadziły ponad 3000 
studentów i pracowników Politechniki Opol-
skiej. Do ważniejszych, które odbyły się już w 
bieżącym roku  zaliczyć można polsko-ukraiń-
ski festiwal futsalu, mistrzostwa Polski senio-
rów w szermierce, czy ogólnopolskie igrzyska 
LZS, a przy tym we wszystkich nasi studen-
ci- zawodnicy mają sporo sukcesów na koncie. 
Dużą popularnością cieszą się także spotkania 
ze znanymi ludźmi sportu, w tym roku naszy-
mi gości byli Dick Helm, trener NBA, druży-
na srebrnych medalistów w szpadzie z Pekinu, 
wielokrotna medalistka MŚ i ME Sylwia Gru-
chała, trener i reformator czeskiej piłki nożnej 
Zdenek Fajfer, czy znany dziennikarz Prze-
mysław Babiarz.

Gala sportu akademickiego
Wielkim uznanie wśród studentów cieszy or-
ganizowana przez Klub Uczelniany AZS  gala 
sportu akademickiego, która pod nazwą Bal 

Wademekum...



Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny 
Opole już od lat znajduje się w gronie kil-
ku śląskich miast – organizatorów tej jednej 
z najbardziej prestiżowych imprez muzycz-
nych w Polsce. Kilku – a bywa że i kilkuna-
stodniowy festiwal odbywa się w październi-
ku i gromadzi coraz liczniejszą publiczność. 
Obok występów wirtuozów instrumentów 
perkusyjnych (wśród nich np. Virgil Dona-
ti), w ramach imprezy organizowane są tak-
że warsztaty muzyczne. Na uwagę zwraca róż-
norodność prezentowanej muzyki – od roc-
ka, przez jazz aż do utworów klasycznych. Fe-
stiwal popularyzuje niełatwą, dobrą muzykę 
wśród Opolan i przybyłych z całego kraju go-
ści, stając się coraz lepiej znanym i oczekiwa-
nym wydarzeniem. 

Filharmonia Opolska
Kolejny sezon artystyczny Filharmonii Opol-
skiej im. Józefa Elsnera jak zwykle obfitował 
będzie w wiele atrakcyjnych wydarzeń. 
Oprócz licznych koncertów symfonicznych 
i kameralnych, melomani będą mogli wy-
bierać również z bogatej oferty koncertów 
impresaryjnych.
Najmłodsza część publiczności będzie mogła 
przenieść się w fascynujący świat muzyki dzię-
ki cyklom koncertów symfonicznych Musica 
Viva, niedzielnym koncertom kameralnym dla 
dzieci oraz szkolnym audycjom dla młodzieży.
Do stałych imprez Filharmonii Opolskiej na-

leżą koncerty w ramach Dni Kultury Nie-
mieckiej na Śląsku Opolskim, Opole Gospel 
Festival, Zaduszki Jazzowe oraz Dni Muzy-
ki Żydowskiej. 
Początek Roku Akademickiego to również 
inauguracja Festiwalu GAUDE MATER 
POLONIA - Wincenty z Kielczy in memo-
riam. Chór i Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Opolskiej jak co roku zaprezentu-
ją nasze miasto poza granicami kraju. Do 

siedziby Filharmonii zawita w tym sezonie 
wielu znakomitych gości - wybitnych arty-
stów rodzimych i zagranicznych. Okres wa-
kacyjny to czas odpoczynku, ale nie dla Fil-
harmonii Opolskiej, która jak co roku planu-
je cykl letnich Koncertów Promenadowych, 
na które zaprasza wielbicieli zarówno muzy-
ki klasycznej, jak i rozrywkowej. 
Po raz kolejny Filharmonia Opolska pokaże, 
że jest placówką otwartą dla szerokiego spek-
trum zarówno artystów jak i melomanów, a 
spośród niezwykle różnorodnego repertuaru 
każdy miłośnik muzyki odnajdzie wiele in-
teresujących pozycji. Repertuar śledźcie na 
stronie www.filharmonia.opole.p, oraz w WU.

Jazz Rock Meeting
Organizowany przez Opolskie Towarzystwo 
Jazzowe Jazz Rock Meeting to najstarszy festi-
wal międzynarodowy na Opolszczyźnie. Za-
początkowany w 1982 r. cykl dorocznych im-
prez powstałych z połączenia dwóch mniej-
szych przeglądów: Jazzu nad Odrą i Rocka 
nad Odrą, przysparza miastu nie tylko pre-
stiżu, ale i barwy, ponieważ część koncertów 
odbywa się na estradzie w Rynku, gdzie szan-
se na zetknięcie z wybitnymi sławami gatunku 
ma każdy opolanin. Zaproszeni muzycy pre-
zentują się także w kaplicy pałacu w Mosznej, 
oraz na scenach opolskich kawiarni muzycz-
nych („Dworek”, Piwnica Jazzowa „u Papy 
Musioła”). Po występie w klubach odbywa się 
tradyjnie jam sessions, czyli wspólne, impro-
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Pamiętajcie, że okres studiów w Opolu to 
doskonała okazja do tego, aby skorzystać 
z bogatej oferty kulturalnej miasta. Z pew-
nością każdy znajdzie tu coś dla siebie, być 
może poszerzy zainteresowania, lub zain-
spiruje się do podjęcia własnej, twórczej 
inicjatywy, do czego serdecznie zachęcamy!

MUZYKA
Najbardziej spektakularnym wydarzeniem 
w mieście jest Krajowy Festiwal Piosenki 
Polskiej, który w  2010 roku odbył się w II 
kampusie Politechniki Opolskiej. Ten naj-
starszy – po festiwalu  w San Remo – przegląd 

krajowej piosenki, sięga tra-

dycją roku 1963. Część spośród ogromnej 
liczby znakomitych artystów, którzy wystąpili, 
zadebiutowali, bądź zebrali laury na jego sce-
nach upamiętniają wmurowane w bruk Ryn-
ku, brązowe gwiazdy (Opolska Aleja Gwiazd). 
Inni – odciskiem dłoni - uświetnili podobną 
kolekcję przed klubem muzycznym Dwo-
rek przy. ul. Studziennej. Własną galerię au-
tografów festiwalowych sław ma nawet jed-
na ze śródmiejskich aptek... Festiwal zapew-
nia miastu medialną sławę, a przy jego oka-
zji odbywają się także Dni Opola. 

Od tego roku przy amfiteatrze działa także  
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, główny 
organizator koncertów.. 

wizowane granie z muzykami. Jazz 
Rock Meeting przypada na sierpień.
Warto wspomnieć, że w Rynku, pod przed-
stawiającym klucz wiolinowy, kutym z że-
laza szyldem znajduje się także Biblioteka 
Muzyczna (odział Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej).

TEATR
W Opolu, mieście, gdzie zaczynał działalność 
legendarny teatr 13 rzędów Jerzego Grotow-
skiego (upamiętniony tablicą w rynkowej ka-
mienicy i pomnikiem jego założyciela przy 
gmachu UO) funkcjonują 2 teatry państwowe 
i kilka mniejszych, niezależnych projektów. 

• Teatr Lalki i Aktora w Opolu sięga ko-
rzeniami jeszcze przedwojennego Oppeln, 
kiedy to patronujący dziś placówce Alojzy 
Smolka powołał Polski Teatr Kukiełkowy 
przy Związku Polaków w Niemczech. Te-
atr, obok bogatego repertuaru (również dla 
widzów dorosłych) proponuje także ory-
ginalne, ruchome widowisko „Ryksza Te-
atralna”, inspirowane działaniami średnio-
wiecznych trup aktorskich. Fantazyjny wóz 
pełen lalek i kroczące przy nim zjawiskowe 

postacie na szczudłach są częstymi i nietu-
zinkowymi gośćmi wielu opolskich imprez 
i festynów. Teatr Lalki i Aktora jest organi-
zatorem jednego z ciekawszych wydarzeń 
w mieście: Ogólnopolskiego Festiwalu Te-
atrów Lalek. Teatr prowadzi również dzia-
łalność edukacyjną, oferując cykl lekcji te-
atralnych. 

• Teatr im. Jana Kochanowskiego 
– słynie przede wszystkim z organiza-
cji jednego z ważniejszych wydarzeń 
teatralnych w Polsce – Konfrontacji 
Opolskich „Klasyka Polska”. Na trwa-
jącym około tygodnia przeglądzie in-
scenizacji polskiego dramatu goszczą 
największe znakomitości krajowych 
scen. Nic więc dziwnego, że wejściów-
ki na przedstawienia stają się wśród 

opolan najbardziej pożądanym towarem na 
długo przed rozpoczęciem imprezy. Pod-
czas — mających już ponad trzydziestolet-
nią tradycję – konfrontacji wydawana jest 
okazyjnie gazeta festiwalowa. Foyer teatru 
ozdobione jest swoistą galerią plakatu festi-
walowego. 
Teatr im. Jana Kochanowskiego swój pierw-
szy sezon otworzył tuż po wojnie. 
Obecnie zespół 
występuje na 
trzech scenach. 
Interesujący re-
pertuar, w tym 
cykl niebileto-
wanych „prób 
czytanych”, spra-
wia, że część pro-
pozycji staje się 
prawdziwymi 
przebojami (jak 
np. Makbet „tyl-
ko dla widzów dorosłych”). 

• Przy ul. Armii Krajowej 4 działa stworzo-
ny przez Andzreja Czernika, aktora z „Ko-
chanowskiego” – Teatr Eko Studio, mają-
cy na koncie wiele udanych inscenizacji. 

• Natomiast z kręgu teatru alterna-
tywnego na uwagę zasługuje autorski 
projekt Krzysztofa Żylińskiego – Teatr 
Jednego Wiersza. 

FILM
Alternatywą dla jedynego, ale za to wielo-
salowego i wyposażonego w ekran 3D kina 
w mieście (sieć Helios przy. pl. Kopernika, 
w holu można też oglądać wystawy foto-
graficzne) są 3 niezależne ośrodki: Biblio-

teczny Klub Filmowy przy Oddziale Zbiorow 
Obcojęzycznych wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej przy pl. Kopernika 10, Klub Dobrego 
Filmu „Studio” przy Młodzieżowym Domu 
Kultury oraz uniwersyteckie Kino Meduza. 
Dodatkowo – w sezonie letnim – z inicja-
tywy Miejskiego Ośrodka Kultury organi-
zowany jest cykl „Kino pod Gwiazdami”. 
Miejscem darmowych projekcji jest wówczas 
opolski amfiteatr. 
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Miłośnicy, a zwłaszcza twórcy kina amator-
skiego mają w Opolu swój festiwal „Opolskie 
Lamy”. To z roku na rok coraz bardziej popu-
larne wydarzenie gromadzi sporą publiczność, 
a prezentowane, krótkometrażowe formy cha-
rakteryzuje wysoki poziom. Obwieszczanemu 
zabawnym plakatem festiwalowi towarzyszą 
liczne imprezy i pozakonkursowe projekcje. 

ŻYCIE LITERACKIE
Z najnowszych inicjatyw w mieście rodzin-
nym Jacka Podsiadły i Tomasza Różyckiego 
warto wymienić  „Fabrykę inspiracji”, czyli 
cykl spotkań z autorami, których książki dru-
kowane są w Opolgrafie. Spotkania odbywają 
się w pełnej drukarskich tajemnic introliga-
torni zakładu, ich bohaterami byli dotąd m. 

in. Marek Krajew-
ski, Wojciech Ku-
czok i Alosza Aw-
diejew. 
Od 2004 r. w Opo-
lu działa Krakow-
ski Salon Poezji, 
inicjatywa za-
początkowana 
w Krakowie przez 
Annę Dymną, 
a na gruncie opol-
skim zaszczepio-

na przez działaczy 
Stowarzyszenia Młodych Poetów, dziś Klub 
Suterena.  Regularne, tematyczne spotkania 
z liryką odbywają się w Ratuszu, a do jej czy-
tania zapraszani są aktorzy, nie tylko z Opola 
(gościem salonu był też m.in. Robert Gone-
ra). Opole jest piątym miastem w Polsce, któ-
re zaadaptowało tę krakowską atrakcję kultu-
ralną. Warto nadmienić, że opolscy gospoda-
rze imprezy wydają również Szufladę - ma-
gazyn kulturalno-literacki oraz Prowincję 
czyli: ,,MANOWCE KULTURY sztuka, kry-
tyka, nauka, medium, które zmienia patrze-
nie i rusza myślenie”

Do dyspozycji opolan pozostaje bogaty i zróż-
nicowany księgozbiór, gromadzony przez 
liczne biblioteki: Wojewódzką Bibliotekę im. 
E. Smołki (placówka prowadzi również dzia-
łalność wydawniczą, a także organizuje wy-
stawy, konkursy, spotkania z autorami, kur-
sy językowe i studium bibliotekarskie, posia-
da także oddział zbiorów zabytkowych w od-
restaurowanym ze swej inicjatywy zamku 
w Rogowie Opolskim), Miejską Bibliotekę 
Publiczną (MBP to także 21 filii, organizacja 
imprez kulturalnych i Miejska Oficyna Wy-
dawnicza), Wojewódzką Bibliotekę Pedago-



giczną, Bibliotekę Politechniki Opolskiej (naj-
większy księgozbiór techniczny w wojewódz-
twie), Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego, Bi-
bliotekę Instytutu Śląskiego i Bibliotekę Sądu 
Okręgowego. 

Latem, pod opolskim Ratuszem organizowane 
są wystawy „Galerii pod chmurką”. Ogrom-
ne plansze rozwieszone na metalowym rusz-
towaniu przedstawiają prace fotografów gra-
fików i malarzy, często studentów uniwersy-
teckiego Instytutu Sztuki. 

Niezależna twórczość ma w Opolu także 
swój festiwal: odbywający się raz w roku 
Garaż Sztuki. Frontem tej jednodnio-
wej imprezy są kluby i ulice całego mia-
sta. Twórcy – głównie mniej znani i mło-
dzi) prezentują dokonania na polu wszyst-
kich dziedzin sztuki. 

MUZEA
• Muzeum Śląska Opolskiego, ul. 
Mały Rynek 7 
Najstarsze opolskie muzeum, istniejące od 
1900 r. Jego siedzibą jest XVII – wieczny ba-
rokowy gmach dawnego kolegium jezuitów 
oraz nieco młodsza, neoklasycystyczna kamie-
nica. Placówka gromadzi zbiory z pięciu dzie-
dzin: archeologii (znalezione na Opolszczyź-
nie eksponaty z epoki kamienia, brązu i żela-
za), historii (m. in. starodruki ze Śląska, mate-
riały z czasów plebiscytów i Powstań Śląskich), 
sztuki (m. in. datująca się na 1380 r. Madon-
na z Sadowa), etnografii (bogaty zbiór sztu-
ki ludowej regionu) oraz przyrody (zielniki, 
kolekcje owadów, skamieliny itp.). 
Muzeum prezentuje dwie stałe ekspozycje: 
„Pradzieje Opolszczyzny” i „Opole – gród, 
miasto, stolica regionu”.

• 8 listopada 2011, w rocznicę odkrycia 
przez Wilhelma RÖntgena promieni X zo-
stało otwarte muzeum Politechniki Opol-
skiej z unikatową kolekcją lamp rentgenow-
skich (m.in. ze statku kosmicznego Apollo 
oraz z urządzeń do prześwietlania tirów). 

historię hitlerowskiego obozu jenieckiego 
w  Łambinowicach, który pochłonął do 
100 tys. ofiar 16 narodowości. W Opolu 
mają siedzibę dwa działy muzeum – Dział 
Archiwalno-Kartograficzny (znajduje się 
tu ok. 600 tys. kartotek) i Dział Naukowo-
Dydaktyczny. Placówka gromadzi wszelką 
dokumentację związaną przede wszystkim 
z obozem w Łambinowicach, jednak inte-
resują ją także inne obozy jenieckie okresu 
II wojny światowej. 
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GALERIE  
I WYDARZENIA
ARTYSTYCZNE 

W Opolu działa szereg mniejszych i więk-
szych galerii: 
Galeria Sztuki Współczesnej, (Pl. Teatralny 
12) od niemal pół wieku wspiera i popula-
ryzuje twórczość opolskich artystów (m.in. 
organizując doroczny „Salon Jesienny”, będący 
swoistym podsumowaniem dokonań lokalne-
go środowiska twórców). Placówka prowadzi 
również działalność dydaktyczną. Tu tak-
że prezentowane są kolejne edycje wystawy 
światowego konkursu World Press Photo. 
Galeria, oraz jej pobliska filia („Aneks”) dzięki 
przeszklonym siedzibom przy pl. Teatralnym 
przyciągają uwagę przechodniów. 
W zabytkowej kamienicy przy ul. Ozimskiej 
10 mieści się Galeria Muzeum Śląska Opol-
skiego. Na ścianach dawnej karczmy prezen-
towana jest stała ekspozycja prac Jana Cybisa, 
a także czasowe wystawy malarzy – laureatów 
nagrody jego imienia. 

W Galerii Autor (Rynek 10) można nie tylko 
obejrzeć dzieła sztuki plastycznej (również tej 
użytkowej, jak lampy, czy biżuteria) ale i do-
konać ich zakupu.

Galeria Studzienna (przy ul. Studziennej 3) 
eksponuje zabytkowe, przedwojenne rozma-
itości, profesjonalnie odnowione meble oraz 
współczesne malarstwo w stylowej scenerii 
piętnastowiecznej, murowanej piwnicy. 
Z kolei na I piętrze kamienicy przy ul. Kra-
kowskiej 1 znajduje się galeria ... Pierwsze 
Piętro, której gospodarzem jest Związek Pol-
skich Artystów Plastyków w Opolu. 

• Muzeum Diecezjalne, ul. Kardynała Ko-
minka 1A

Muzeum powstało w 1987 r. jako pierwsze 
w powojennej Polsce muzeum wybudowane 
od podstaw. W muzeum eksponowane są 
pochodzące z Opolszczyzny dzieła sztuki sa-
kralnej, takie jak księgi, szaty i ozdoby ołtarza. 
Na uwagę zasługują cenne gotyckie figury 
(m. in. „Pieta” z warsztatu Wita Stwosza”) 
oraz naczynia liturgiczne wykonane przez 
nyskich złotników. Placówka – w ramach 
galerii współczesnej sztuki sakralnej – or-
ganizuje także wystawy artystów plastyków, 
przedstawienia teatralne i wieczorki poetyckie. 
Wystawy stałe: „Rzemiosło artystyczne Ślą-
ska”, „Rzeźba gotycka na Śląsku Opolskim”

• Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 
174

Rozciągający się na 10 h. powierzchni park 
etnograficzny skupia ok. 46 obiektów bu-
downictwa wiejskiego, w tym m. in. wia-
traki, budynek szkoły, kościół z Grębowca 
(1613) i kuźnia. Opolski skansen został za-
łożony w 1961 r. 
Wystawy stałe: „Architektura zabytkowych 
budynków z terenów Śląska Opolskiego oraz 
ich wnętrza”

Ciekawym miejscem z pogranicza muzeum 
i galerii jest tzw. Opolski Akropol, czyli park 
okalający gmach Uniwersytetu Opolskiego. 
przy pl. Kopernika. 
Większość zgromadzonych tu, cennych 

Muzeum znajduje się  w budynku nr 5 w 
II kampusie. 

• Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach - Opolu, ul. Minorytów 3
Muzeum powstało w 1964 r., aby badać 

obiektów – mimo słusz-
nego wieku nie pamię-
ta starego Opola. Zosta-
ły tu bowiem sprowadzo-
ne już w czasach najnow-
szych, specjalnie ku ozdo-
bie miejsca, ale też dla za-
bezpieczenia ich przed dal-
szym niszczeniem. I tak, wo-
kół bajecznie odrestaurowa-
nego gmachu Uniwersyte-
tu (dawny klasztor domini-
kanów, a późniejszy szpital) 
można obejrzeć figurę św. 
Krzysztofa (dłuta Carla Ker-
na) przywiezioną tu z ruin pałacu w Kopicach 
(1869 r.), Damę z Harfą (wykonaną przez tego 
samego artystę i również z Kopic), datujące 
się na 1605 r. tablice epitafijne z Pępic, neogo-
tycką, żeliwną rzeźbę Chrystusa Salvatora wg 
projektu Thordvaldsena, Kolumnę Maryjną 
z 1683 r. z Regulic, barokowe rzeźby przed-
stawiające Cztery Pory Roku (dłuta Henry-
ka Hartmanna) z niszczejącego pałacu w Bie-
strzykowicach, piaskowcową cembrowinę 
z 1809 r. (nawiązującą do legendy o św. Woj-
ciechu, który miał uderzając w skałę wywołać 
źródło do chrzczenia opolan) oraz XIV-wiecz-
ną figurę kamienną, przedsta-
wiającą dominikanina Peregryna 
z Opola. O odnowienie i ekspo-
zycję wszystkich obiektów zadba-
ło (nie bez udziału sponsorów i  
władz miasta) Uniwersyteckie 
Stowarzyszenie na Rzecz Rato-
wania Zabytków Śląska Opol-
skiego, któremu przewodniczy 
prof. Stanisław Nicieja. 
W  samym budynku można 
oglądać interesujący, baroko-
wy refektarz, a na wzgórzu – 
obok swoistej galerii baroko-
wych rzeźb – można także zo-
baczyć współczesną figurę Je-
rzego Grotowskiego, lub przy-
siąść się do zastygniętej w my-
ślach i żelazie Agnieszki Osieckiej (oba dłu-
ta Mariana Molendy)

Po całym mieście jest zresztą rozrzuconych 
wiele interesujących pomników i rzeźb, by 
wymienić tylko słynnego w Opolu Pegaza już 
nie dłuta – a spawarki Mariana Nowaka, wy-
rzeźbione przez Thomasa Myrtka figury dzie-
ci koło „Grabówki” (ich zaburzone propor-
cje wynikają z tego, że przeznaczone były do 
oglądania „od dołu”, zdobiły bowiem gzyms 
dawnego banku przy. ul. Ozimskiej), czy upa-
miętniający głośną w całym kraju walkę opo-
lan o utrzymanie województwa opolskiego 
w 1998 r., sympatyczny wizerunek armaty 
z lufą w kształcie Wieży Piastowskiej i salutu-

STUDENT W SIECI
Oczywiscie najważniejszym portalem akade-
mickim, jaki będziecie odwiedzać jest strona 
politechniki www.po.opole.pl (tu znajdziecie 
wszystkie informacje dotyczące życia Uczelni: 
od formalności zawiązanych z wypożycze-
niem książek, do terminu  akademickiego 
rajdu rowerowego), ale warto też znać adresy 
ogólnopolskich stron studenckich.Tam mo-
żecie znaleźć pracę, stancję, przyjaciół, cieka-
wą imprezę, a nawet ...notatki na sesję!* 

Oto kilka z nich:
students.pl
dlastudenta.pl
www.psrp.org.pl
www.studentnews.pl
www.meinvz.net/l/change_studentix/
www.estudent.pl
www.notatek.pl 
www.prostudent.pl
www.eurostudent.pl
www.ozozo.pl

*(rzecz jasna: najlepiej robić własne)
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jącego ułana. Pomnik wyko-
nany wg rysunku opolskie-
go satyryka Andrzeja Czy-
czyły stoi przy Placu Wolno-
ści, równoważąc przytłacza-
jące wrażenie, jakie może 
wywierać zwalista bryła 
pobliskiego Pomnika Bo-
jowników o Wolność Ślą-
ska Opolskiego (dłuta Jana 
Borowczaka), zwana przez 
Opolan ...babą na byku. 
(„baba” nosi rysy żony 
rzeźbiarza, Krystyny)

Innym, związanym ze współczesną historią 
miasta pomnikiem, jest przejmująca Dama 
Pasieczna (wg projektu Jerzego Piechnika), 
symbol braterstwa wszystkich mieszkańców 
Wyspy Pasieki, zniszczonej podczas powo-
dzi w 1997 r. 
Natomiast ostatnio miasto ozdobiło 8 rzeźb  
będących owocem II międzynarodowego ple-
neru rzeźbiarskiego zorganizowanego w 2008 r. 
przez miasto we współpracy z partnerską Car-
rarą, ktora dostarczyła artystom słynny, biały 
marmur. Efektem I pleneru (z 2006 r.) jest m. 
in. Rajskie drzewo pełne ptaków rozśpiewanych 
Aleksandry Cuper – Ławickiej. To właśnie ta 

ciekawa bryła, któ-
ra stoi przed wej-
ściej do Łącznika.

Jednak zdecydo-
wanie najbardziej 
polecamy Waszej 
uwadze pomnik św. 
Jana z Kęt, patrona 
jubileuszu 45-lecia 
Politechniki Opol-
skiej, który znajdu-
je się przed budyn-
kiem nr 9 w II kam-
pusie. Pomnik po-
wstał ze sławniowic-
kiego marmuru we 
wrocławskiej pra-

cowni prof. Ryszarda Gluzy.                
�LSG
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PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

STYCZEŃ LUTY MARZEC

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

Rok akademicki 2013/2014

przerwa swiateczna

sesja egzaminacyjna

dni wolne od zajęć 

przerwa międzysemestralna

Zajęcia przewidziane na wtorek 28.01.2014  odbędą się według planu ustalonego na piątek.
Zajęcia przewidziane na środę 29.01.2014 r. odbędą się według planu ustalonego na poniedziałek.
Zajęcia przewidziane na środę 11.06.2014 r. odbędą się według planu ustalonego na czwartek.

ps. W maju śledźcie termin Piastonaliów 

       i Opolskiego Festiwalu Nauki!
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źródło: Zarządzenie nr 22/2013 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014


