




Drodzy Studenci, Drodzy Rodzice!
 

 Z wielką satysfakcją obserwuję zainteresowanie, jakim cieszą się kolejne edycje Dziecięcej Politechniki Opolakiej.

Kiedy podkreślamy, że nasza uczelnia chce być przydatna dla regionu, mamy na myśli nie tylko kształcenie i badania 

naukowe w kierunkach, których poszukują opolskie firmy, ale działania społeczne, właśnie takie, jak popularyzacja 

wiedzy akademickiej wśród dzieci. 

  

Kiedy patrzę na przyszłych architektów, informatyków i logistyków (a być może też jakiegoś noblistę?), którzy  

w sobotnie przedpołudnie rezygnują z zabawy na rzecz nauki, już wiem, że odnieśliśmy sukces. Nawet, jeśli nasi 

najmłodsi studenci wybiorą w przyszłości zupełnie inną drogę, to  zainteresowanie techniką, które staraliśmy się  

w nich zaszczepić, z pewnością przyda im się w wielu, życiowych sytuacjach. 

 

Jeśli natomiast zapamiętają, że w auli wykładowej przeżyli kilka naprawdę dobrych przygód i zechcą wrócić  

do niej już ze świadectwem maturalnym w kieszeni -  będzie to dla nas wszystkich wielka radość i zaszczyt.

 

Zwłaszcza dla tych, którzy ciężko pracowali nad przygotowaniem każdego spotkania.

 

Szczególne podziękowania za współpracę i sponsoring składam Panu Karolowi Cebuli 

 - wydawcy tygodnika Strzelec Opolski. 

Podziękowania za współpracę organizacyjną w filii Dziecięcej Politechniki w Strzelcach Opolskich składam Dyrekcji  

i pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Gorące podziękowania za uczestnictwo  

w zajęciach i wsparcie składam Pani Prorektor, prof. Krystynie Macek-Kamińskej. Podziękowania za sponsoring  

kieruję do GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Rektor Politechniki Opolskiej 

prof. Marek Tukiendorf
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Kiedy przed siedmioma laty zaprosiliśmy na uczelnię najmłodszych opolan - nikt  z nas nie spodziewał się, 

że inicjatywa spotka się z tak pozytywnym odbiorem. To dla nas powód do wielkiej radości i - może jeszcze 

większej  - mobilizacji, aby stale rozwijać ofertę Dziecięcej Politechniki Opolskiej. 

Współczesne dzieci mają wokół siebie mnóstwo ,,pożeraczy czasu i uwagi”, takich jak niekoniecznie pożyteczne  

gry komputerowe i telewizję. Każdy rodzic wie, jak trudno bywa z nimi konkurować. 

Aby więc zachęcić dzieci do spotkania z nauką w ich wolnym od szkoły czasie, w każdej, kolejnej edycji wyszukujemy 

najbardziej atrakcyjne tematy, angażujemy interesujących wykładowców i proponujemy dodatkowe aktywności,  

takie jak zbiórkę darów dla schroniska dla zwierząt, czy konkurs plastyczny uczelnianej biblioteki. 

Z początkowych dwustu słuchaczy, czyli tylu, ile mieści nasza najbardziej reprezentacyjna aula wykładowa, udało nam 

się w roku 2014/2015 poszerzyć grono studentów do pięciuset. Wykłady odbywają się na Politechnice  

Opolskiej, ale także w filii DPO w Strzelcach Opolskich. Powstanie filii to wielka zasługa pana Karola Cebuli,  

nestora przedsiębiorców i znanego filantropa, który kolejny raz wsparł finansowo organizację DPO. 

Warto także zaznaczyć, że na spotkaniach Dziecięcej Politechniki Opolskiej korzystają nie tylko mali studenci 

i ich rodzice przysłuchujący się wykładom, ale też sami profesorowie, którzy uczą się od dzieci spontaniczności, 

ciekawości świata i odwagi stawiania każdych, nawet najbardziej zaskakujących pytań.

W imieniu wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie siódmej edycji  Dziecięcej Politechniki Opolskiej 

dziękuję naszym najmłodszym studentom za to, że jesteście z nami!!! Gratuluję Wam odwagi do podejmowania 

trudnych wyzwań jakim niewątpliwie jest studiowanie na uczelni technicznej w tak młodym wieku !!!! 

Do zobaczenia w przyszłości!!!  

Dr hab. inż. Anna Król, prof. PO

Pełnomocnik Rektora ds. Politechniki Dziecięcej
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NIEWIDZIALNE 
PROMIENIE X 
WOKÓŁ NAS

15 LISTOPADA 2014

Podczas pierwszego wykładu, dumni posiadacze indeksów DPO (w tym roku 400 osób w Opolu i 100 w filii w Strzelcach  

Opolskich) dowiedzieli się, czym są promienie X i kim jest ich odkrywca.

Fizyk jądrowy i kustosz uczelnianej kolekcji lamp rentgenowskich dr Grzegorz Jezierski, postawił sobie za cel przedstawienie  

dzieciom Wilhelma Roentegena, nie tylko jako pierwszego w historii noblisty, ale i człowieka na wskroś szlachetnego  

i koleżeńskiego, takiego, na którym można się wzorować. Dzieci zapamiętały np., że bohater wykładu nie chciał opatentować  

swojego wynalazku, aby każdy mógł z niego korzystać. Oczywiście były też ,,zdjęcia kościotrupów” i wiele interesujących faktów na 

temat promieniowania i jego zastosowań, nie tylko w medycynie, ale też … w kontroli jakości ciastek, prześwietlaniu tirów,  

czy odkrywaniu zawartości starożytnych mumii.Profesor DPO przyniósł na wykład także negatoskop, czyli urządzenie do oglądania 

zdjęć rentgenowskich, za pomocą którego młodzi studenci zobaczyli, co może połknąć łakomy pies!

Było to dla mnie wyjątkowe przeżycie!  - wspomina dr Jezierski - Zaskoczyła mnie wielka aktywność młodych słuchaczy, zadawa-

nie wielu ciekawych pytań, w tym nawet jednego na poziomie akademickim! Zadała je dziewczynka, która podeszła do mnie już  

po wykładzie i zapytała o przenikanie promieni przez materię. 

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Jezierski, kustosz Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich

Od samego początku swojej kariery zawodowej zajmowałem się wykorzystaniem promieniowania jonizującego w tym także  

promieniowania rentgenowskiego w przemyśle. Najpierw pracowałem w laboratorium rentgenowskim dawnej Huty Lenina  

(obecnie ArcelorMittal Poland S.A) w Nowej Hucie, potem w laboratorium opolskiego Metalchemu a ostatnio w Wydziale Diagno-

styki Technicznej Elektrowni Opole, wszędzie mając do czynienia m. in. z promieniowaniem rentgenowskim. Od 2001 r. jestem  

pracownikiem Politechniki Opolskiej. Moją pasją niejako związaną z pracą zawodową jest historia promieniowania rentgenow-

skiego. Od 2005 r. zacząłem zbierać lampy rentgenowskie – dzisiaj zbiór ten stanowiący trzon uczelnianego muzeum, liczy sobie  

ponad 1000 eksponatów, a dotyczą one różnych zastosowań promieniowanie rentgenowskiego, tj. nie tylko medycyny. Pochodzą 

one od ofiarodawców niemal z całego świata (lista ofiarodawców z zagranicy liczy 134 ofiarodawców) – ogółem od 386 ofiaro-

dawców. 

W chwilach wolnych uprawiam turystykę rowerową. Bardzo lubię podróże zagraniczne – zwiedziłem wiele krajów na czterech 

kontynentach (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna). 
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KOMUNIKACJA, 
NEGOCJACJE 
I MANIPULACJA

6 GRUDNIA 2014

Kiedy Święty Mikołaj zawitał w progi Politechniki Opolskiej, aby rozdać prezenty jej najmłodszym studentom, nie musiał wcale  

pytać, kto był grzeczny. Wiadomo przecież, że dzieci, które sobotnie przedpołudnie poświęcają na naukę, zasługują na całą torbę  

słodyczy (nawet, jeśli ta nauka sprawia im niemało frajdy).Zanim jednak przyszedł św. Mikołaj, dzieci wysłuchały drugiego wykładu 

DPO  o ,,Komunikacji, negocjacjach i manipulacji”.Przed wykładem odbyła się zbiórka na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdom-

nych Zwierząt. Dzieci przyniosły na nią koce, zabawki oraz karmę dla psów i kotów. Jak powiedziała dr hab. inż. Anna Król,  

prof. PO – pełnomocnik Rektora ds. Politechniki Dziecięcej, nie bez przyczyny akcja przeprowadzona została akurat w ,,Mikołajki”. 

Uczestnicy dostali prezenty, ale też sami mieli okazję obdarować potrzebujące zwierzęta i przekonać się, że nie tylko branie,  

ale też dawanie może przynieść wiele satysfakcji.

Co można powiedzieć o naszych wspaniałych uczestnikach? Cóż,  jestem z nich niesamowicie dumny! - mówi dr inż. Łukasz 

Dymek - cieszę się, że mogłem przeprowadzić dla nich ten mini-wykład. Wszyscy bez wyjątku mają przed sobą wielkie życie pełne 

magii, jaka wiąże się z odkrywaniem nieznanego. Byli to ambitni, pewni siebie i otwarci na wiedzę młodzi ludzie, którzy  

bez  najmniejszych problemów dadzą sobie radę w życiu. Ich błyskotliwe odpowiedzi często zaskakiwały i sprawiały, że jeszcze 

przez wiele godzin po zajęciach zastanawiałem się, jak wspaniale kreatywnymi osobami są nasi młodsi studenci. Najważniej-

szym jest jednak to, że nie tylko mogłem - jak myślę - przekazać im parę ciekawych spostrzeżeń na temat komunikacji, negocjacji 

i manipulacji, ale także nauczyłem się równie wiele. Dowiedziałem się jak można być pełnym kreatywnej radości, ucząc się i po-

znając świat. Dla mnie to coś NIE DO OPISANIA. 

Prowadzący: dr inż. Łukasz Dymek, pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania

W pracy badawczej podejmuję zagadnienia koncentrujące się na komunikacji i programowaniu rozwoju: ludzi, przedsiębiorstw, 

a także regionów. Uwagę skupiam na poszukiwaniu kluczowych czynników warunkujących pożądany stan w przyszłości. 

Z natury jestem kreatywnym marzycielem, który ustawicznie poszukuje ulepszeń rzeczy powszechnie uznanych już za doskona-

łe, często je zwyczajnie psując. Jednak jestem niezwykle uparty i nie poddaję się tak łatwo, często wracam do przegranych bitew, 

aby ostatecznie wygrać wojnę. Uwielbiam poddawać się różnego rodzaju próbom i wyzwaniom, które pozwalają mi poznać  

swoje ograniczenia oraz podnieść poprzeczkę w wielu, często niedorzecznych dyscyplinach. 
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JAK DZIAŁA INTERNET 
I JAK PISAĆ GRY

10 STYCZNIA 2015 R.

Na swoim trzecim wykładzie słuchacze DPO poznali różne pojęcia związane z internetem i sieciami komputerowymi,  

nauczyli się też - od profesora-rówieśnika - co zrobić, żeby statek kosmiczny pokonał potwory! 

Wyjaśniliśmy, co to jest usługa sieciowa i co to są protokoły sieciowe (języki, za pomocą których nasz komputer ,,rozmawia”  

z serwerami)  - relacjonuje wykładowczyni - co to są adresy sieciowe i dlaczego są takie ważne. Był to podstawowy wykład z sieci 

komputerowych, taki, jaki mają studenci informatyki. Jedyna różnica, to dostosowanie słów i sposobu przedstawienia do wieku 

słuchaczy. Zastanawialiśmy się, co zrobić, gdy jakieś serwery są bardzo, ale to bardzo popularne. Dzieci słusznie zauważyły,  

że w takim wypadku trzeba mieć więcej komputerów-serwerów.  Oglądaliśmy, jak wyglądają serwerownie Minecraft’a  

i Google’a - są to całe, długie alejki szafek, w każdej szafce kilkanaście komputerów, a wszystko to połączone w jedną całość. 

Co mnie zaskoczyło? Po zapytaniu studentów, czy internet znajduje się w kablu sieciowym usłyszałam gromkie ,,Nieeee”,  

a po pokazaniu rutera bezprzewodowego (do wifi) usłyszałam równie gromkie ,,Taaaak!”. 

Wniosek: dzieci są nieźle zorientowane w sprzęcie!. Studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej zadawali naprawdę bardzo  

dużo pytań. Bardzo odważnie. 

W drugiej części wykładu, najmłodszy profesor DPO - Piotr pokazał, jak napisać grę na komputer - prostą ,,strzelankę”. Krok po  

kroku wyjaśnił, jak działa środowisko do pisania gier Game Maker Studio, którego używa. Pokazał zależności między planszą do gry, 

elementami w grze i zdarzeniami pomiędzy nimi. Jeśli chcemy, by coś się działo w grze, komputer sam się tego nie domyśli - tłuma-

czył - to my musimy wszystko zaprogramować. Jeśli zaprojektujemy statek kosmiczny, pocisk i potworka, a nie zadamy strzelania - 

gra nie zadziała. Wystarczyło 25 minut i gierka była gotowa. 

Piotra zaskoczyło bardzo dużo pytań o możliwości pisania gier w Game Maker Studio. Jeszcze długo po wykładzie odpowiadał  

na nie studentom, którzy podchodzili, żeby dowiedzieć się więcej. 
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Prowadzący: dr inż. Anna Zatwarnicka, informatyk, pracownik Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. 

Zawodowo zajmuję się internetem, mam doktorat właśnie z systemów webowych. Na politechnice prowadzę zajęcia 

ze studentami informatyki. Interesują mnie nowoczesne technologie, a w szczególności systemy mobilne (ciekawostka: 

mam firmę, która zajmuje się opracowywaniem turystycznym map elektronicznych na komórki). Bardzo mnie  

ciekawi, jak technologia zmienia i ułatwia nasze codzienne życie. Mam zaszczyt być opiekunem Studenckiego Koła  

Naukowego Grupa .NET PO, które zrzesza studentów zainteresowanych m.in. programowaniem gier. Studenci z Koła 

prowadzą też cotygodniowe zajęcia z programowania dla uczniów szkół średnich. Często z moimi studentami robimy 

warsztaty z programowania gier i z pisania stron internetowych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych.  

Hobby: chodzę z rodziną po górach, zimą na biegówkach. W wolnym czasie (jak go mam) szydełkuję (zdarza się  

to tylko na urlopie) i robię biżuterię z kamieni półszlachetnych i srebrnych elementów. Mamy psa - Saphirę  

i 2 koty - Perseusza i Łatkę. 

Piotr Zatwarnicki 

Uczeń 5 klasy Państwowej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu. Piotr buduje z klocków Lego. 

Lubi pisać gry komputerowe z wykorzystaniem Game Maker Studio. Robi też - często sam, czasami razem z bratem -  

filmy lego techniką poklatkową (ang. slow motion, stop motion) - chłopaki wygrały kilka konkursów, zarówno  

lokalnych, jak i ogólnopolskich i międzynarodowych. Piotr gra w piłkę nożną, ćwiczy łucznictwo na prowadzonych  

w szkole zajęciach rycerskich. Ma profesjonalny drewniany łuk, a nawet własnoręcznie zrobioną 5-cio kilogramową  

kolczugę. Z rodzicami, bratem i psem chodzi po górach. Zdobywa Koronę Gór Polskich - na Śnieżce i Rysach już był. 

Najnowsze hobby: budowanie i programowanie klocków Lego Mindstorm. 
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SŁOWA, GESTY, ZNAKI 
- JĘZYKI OBCE I OJCZYSTE,  
CZYLI JAK SIĘ POROZUMIEWAMY

21 LUTEGO 2015

Czwarty wykład DPO upłynął pod znakiem... znaków. 

Nasze spotkanie z młodymi studentami koncentrowało się wokół różnych form komunikacji werbalnej i niewerbalnej - opowia-

dają profesorki - Jak słusznie zauważyli studenci – język i komunikacja to dwa różne zagadnienia. Uświadomienie sobie tego jest 

kluczowe dla zrozumienia, iż brak umiejętności mówienia nie musi być przeszkodą w komunikowaniu się z otoczeniem i, co się 

z tym wiąże, nie musi przeszkadzać w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Przykładem może być profesor Stephen 

Hawking, który mimo poważnej choroby ma rodzinę, rozwija się naukowo, kontaktuje się ze swoimi studentami, pisze prace  

naukowe i popularyzuje naukę na całym świecie. Okazało się, że przetłumaczenie inspirującego cytatu profesora z języka angiel-

skiego na język polski nie było dla niektórych studentów żadnym problemem.

Uczniowie dowiedzieli się, czym są rodziny języków a dzięki prezentacji drzewa genealogicznego języków świata autorstwa  

Minny Sundberg, poznali także przodków języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. 

Najwięcej entuzjazmu wzbudził quiz, w trakcie którego studenci DPO popisać się mogli swoją wiedzą dotyczącą języków właśnie. 

Okazało się, że nie dla wszystkich niewiadomą jest ilość języków na świecie i w Unii Europejskiej. Największym zaskoczeniem 

chyba był fakt, iż autorzy Czerwonego Kapturka napisali również pierwszy słownik wyrażeń niecenzuralnych albo, że w Papui 

Nowej Gwinei ludność porozumiewa się 826 językami. Nie lada wyzwaniem było dla młodych studentów powtórzenie najdłuż-

szego słowa w języku niemieckim.

Specjalnie dla naszych słuchaczy uczniowie Instytutu Głuchoniemych z Warszawy nagrali w ramach projektu „Let’s sign” film  

z historyjką opowiedzianą w polskim języku migowym. I tu, również ku naszemu zaskoczeniu, dzieci świetnie poradziły sobie  

z interpretacją opowieści mimo tego, iż język migowy nie należy do obowiązkowych przedmiotów szkolnych.

Wykład zakończyłyśmy nauką słów w języku angielskim, niemieckim i polskim języku migowym. Opuszczając salę wykładową 

studenci zamiast mówić do widzenia migali do nas na pożegnanie. 

Wykład w ramach DPO był dla mnie niesamowitym doświadczeniem - dodaje Agnieszka Kossowska - zaskoczył mnie entuzjazm 

dzieciaków, głód wiedzy i ciekawe pytania. Mam nadzieję, że nasz wykład, sprawi, że dzieci jeszcze bardziej zainteresują się na-

uką języków i że zrozumiały, jak wiele jest sposobów komunikacji.

Bardzo cenię sobie możliwość spotkania z uczniami na wykładzie DPO i na pewno długo go nie zapomnę - mówi Magdalena  

Dolińska - Byłam zaskoczona swoim poziomem zestresowania (wysokim!), trafnymi pytaniami i odpowiedziami dzieci,  

jak i świetną znajomością języka angielskiego większości z nich. 
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Prowadzący: 

dr Agnieszka Kossowska, lektor w Studium Języków Obcych

Jestem doktorem językoznawstwa, od 20 lat uczę języka niemieckiego.  Moją pasją jest przede wszystkim nauka języ-

ków obcych, od kilku lat zgłębiam także tajniki języka migowego.Wolnego czasu mam dramatycznie mało, ale jeśli 

już się zdarzy, to spędzam go najchętniej z rodziną.

mgr Magdalena Dolińska, lektor w Studium Języków Obcych

Od 18 lat uczę języka angielskiego i wciąż mi się to nie znudziło. Uczyłam dzieci, młodzież i dorosłych.  

Obecnie staram się zarazić zamiłowaniem do języków obcych studentów i pracowników Politechniki Opolskiej. 

 

Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczynek, lubię pływać, wprost przepadam za dobrym filmem i ciekawą książką, 

odpoczywam przy muzyce, ale najwięcej czasu zajmuje mi doskonalenie sposobów odnajdywania wolnego czasu  

w bardzo zabieganym tygodniu (dlatego czytam głównie w autobusie).
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Studentom Dziecięcej Politechniki Opolskiej ani w głowie wagarowanie! Na spotkaniu, które wypadło pierwszego dnia wiosny  

czekał ich wykład o relacji między człowiekiem, a samochodem, pokaz fantastycznych quadów i całe mnóstwo atrakcyjnych  

prezentów! Kto chciałby przepuścić taką gratkę? Profesor Jarosław Mamala z Wydziału Mechanicznego  postawił kilka pytań:

1.    Czy samochód osobowy w obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie a szczególnie w Polsce jest potrzeby?

2.    Czy jest bezpieczny? A zarazem, czy istnieje możliwość podróżowania samochodem bez kierowcy?

3.    Czy i jak samochody szkodliwie oddziałują na środowisko naturalne?

Sytuacja ekonomiczna na świecie, mobilność człowieka i jego niezależność – opowiadał - spowodowała rozwój transportu na 

niewyobrażalną dużą skalę. Rozwinęły się wszystkie dostępne środki transportu (lotniczy, morski, kolejowy czy drogowy), dlatego 

też zanieczyszczenie powietrza wzrosło do poziomu krytycznego, mówi się, że zaczyna brakować paliwa a na świecie jest już  

ponad 1,2 mld samochodów. Na Opolszczyźnie jest ich jeszcze więcej bo przypada około 550 pojazdów na 1000 mieszkańców. 

Czy tak musi być? Czy są sposoby rozwiązania tej sytuacji?

W tym wykładzie - podsumowuje prof. Mamala – niejako na przekór modnym obecnie trendom, starałem się uświadomić, że po-

siadanie własnego samochodu nie jest rozwiązaniem problemów komunikacyjnych współczesnego społeczeństwa. Dlatego nale-

ży m.in. nieustannie: pogłębiać wiedzę i poszukiwać nowych technologii, które spowodują, że samochody będą przyjazne ale do 

tego potrzeba nowych studentów i przyszłych konstruktorów, trzeba jak najczęściej używać alternatywnych środków transportu, 

np. transportu zbiorowego, nieustanie kształtować zachowania proekologiczne.

Byłem bardzo miło zaskoczony znajomością tematyki motoryzacyjnej, szczególnie przez chłopaków. Niektórzy posiadali wiedzę 

bardziej aktualną od wykładowcy. Motoryzacja jest tak dynamiczną zmieniającą dziedziną nauki a zarazem tak ciekawą,  

że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Szczególnie płeć piękna robiła sobie bardzo ładne zdjęcia na najnowszych Quad-ach 

firmy Polaris. Dużym zainteresowaniem cieszył się symulator demonstrujący co dzieje się z człowiekiem podczas wypadku, gdy 

nie są zapięte pasy bezpieczeństwa. 

Mam nadzieje że choć po części udało się odpowiedzieć na postawione pytania a jednocześnie utrwalić proekologiczne zachowa-

nia przyszłych użytkowników samochodów osobowych. 

CZŁOWIEK A SAMOCHÓD 
- WZAJEMNE RELACJE
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Prowadzący: dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO wykładowca w Katedrze Pojazdów Drogowych i Rolniczych 

Wydziału Mechanicznego. Od wielu lat naukowo zajmuję się problematyką przepływu mocy w układzie napędowym 

samochodu osobowego, a jeśli chodzi o doświadczenie praktyczne to zajmuję się problemami serwisów samochodów. 

Od wielu lat opiekuję się laboratoriami w Katedrze i jestem członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów  

Samochodowych. Posiadam na swoim koncie kilka patentów i wiele artykułów naukowych, a obecnie kieruję również 

Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu. Jestem żonaty, mam troje dzieci, a w wolnym czasie lubię jeździć  

motorem. 
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DLACZEGO POSTACI W BAJKACH 
MÓWIĄ LUDZKIM GŁOSEM? 

Prowadzący: mgr Wojciech Najda 

Może życie zawodowe przez wiele lat było związane z mikrofonem. Już w czasie studiów pracowałem jako reporter w Polskim 

Radiu Opole. Później szybka ścieżka awansów (czytanie serwisów, stanowisko wydawcy) doprowadziła mnie do kierowania całą 

redakcja informacji. Po ponad dziesięciu latach uznałem, że trzeba mi czegoś więcej i do mikrofonu dodałem kamerę przenosząc 

się do tworzonej praktycznie od nowa redakcji TVP Opole. Tam spędziłem pięć cudownych lat ucząc się zawodu prawie od nowa. 

Bo mimo, że to dziennikarstwo, to jednak zupełnie inne.

To właśnie wtedy, w czasie pracy w telewizji (także na antenach ogólnopolskich) ktoś podsunął mi myśl: „…Ty słyszysz jak dobrze 

brzmisz w tych offach? Może spróbowałbyś sił w lektorce?” A że wcześniej zdobyłem karty mikrofonowe i ekranowe uprawniające 

do takich działań nie zastanawiałem się długo. I tu przyszedł kolejny etap mojego rozwoju osobistego. Już nie tylko dziennikar-

stwo, ale także specyficzna praca głosem, o który w tej sytuacji trzeba dbać szczególnie.

Praca lektora filmowego i książkowego jest wspaniała i fascynująca. Każda minuta pracy to coś nowego, mimo że siedzi się przy 

tym samym biurku. Nowe treści, nowe zadania, nowe filmy – człowiek potrafi się „zgubić” nieco w czasie. W takiej pracy nic inne 

nie jest ważne. Tylko ja, tekst, słuchawki, ekran i realizator przy komputerze po drugiej stronie szyby. Nie… , to właściwie ja jestem 

po drugiej stronie - jak … Alicja w Krainie Czarów.
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6 grudnia, mali studenci okazali wielkie serce i przynieśli 

całe mnóstwo karmy, kocy i kołder dla podopiecznym  

schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej po raz kolejny włączyła się w działanie Dziecięcej 

Politechniki Opolskiej i ogłosiła konkurs plastyczny pt. „Tytuł mojej ulubionej książki 

zaklęty w rysunku.” Na konkurs wpłynęło 61 prac od słuchaczy DPO. Jury w składzie:  

dr hab. inż. Anna Król, prof. PO, Jolanta Hęciak-Morzyk, dr inż. Elżbieta Czerwińska,  

mgr Anna Jańdziak postanowiło przyznać po trzy równorzędne nagrody w kategoriach:  

malowane kredkami i technika mieszana oraz dwie równorzędne w kategorii malowane  

farbami. Laureatami w kategorii malowane farbami zostali: 

• Baldy Oliwia Pinokio 

• Jelito Jakub Babcia na jabłoni

Laureatami w kategorii malowane kredkami zostali:

• Kozicki Mateusz Opowieści z Narnii 

• Pawliczek Mateusz Pinokio 

• Sosnowski Jan Koszmarny Karolek

Laureatami w kategorii technika mieszana zostali:

• Chyra Maja Zwiadowcy. Czarnoksiężnik z Północy 

• Laski Magdalena Kopciuszek 

• Tomaszewska Maja Pan Samochodzik i zagadki Fromborka.

Jury przyznało również nagrodę specjalną dla Mateusza Raczka za pracę przestrzenną  

pt. Chłopcy z Placu Broni. Tajne głosowanie odbyło się także wśród bibliotekarzy  

Politechniki Opolskiej, a laureatami trzech równorzędnych nagród zostali:

1. Michewicz Julia „Kubuś Puchatek i przyjaciele”

2. Sak Paweł „Pinokio”

3. Wachnicki Michał „Pinokio.”

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród słuchaczom DPO nastąpiło 

 w dniu 25 kwietnia 2015 roku. Wszystkie prace są prezentowane w minigalerii Galimatias  

w siedzibie Biblioteki Głównej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

MIĘDZY WYKŁADAMI

Mateusz Raczek

Michał Wachnicki
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Nasz zespół:

Anna Król - pełnomocnik Rektora ds. Politechniki Dziecięcej

Małgorzata Baldysz - kierownik DPO

Kamil Kalinowski - dziekanat DPO

Sławoj Dubiel - fotograf

Grzegorz Pasek - sprzęt i nagłośnienie

Lucyna Sterniuk - Gronek - redaktor wiadomości o DPO

Mirosław Gucwa - strona internetowa

Dariusz Markiewicz - filmy, multimedia

Bartosz Paliga - skład i opracowanie graficzne

Grzegorz Ligus - współpraca kulturalna



 


