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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 na opolskim Rynku) i wydawnictw (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



mgr inż. Dorota Załężna 
Zastępca dyrektora Centrum Obsługi Studenta
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Centrum Obsługi Studenta utworzone  z po-
czątkiem roku akademickiego 2009/2010, ma 
już za sobą rok wytężonej i efektywnej pracy. 
Wraz z nadchodzącym nowym rokiem akade-
mickim w Centrum szykują się zmiany wyni-
kające z przejmowania kolejnych zadań związa-
nych z szeroko pojętą obsługą studenta.  Nowo 

powstała jednostka organizacyjna zajmuje się 
pełną obsługą dokumentacji studenckiej pod-
czas trwania studiów, przyznawaniem pomo-
cy materialnej oraz miejsc w Domu Studenta.  
Zakres działania Centrum nie kończy się jedy-
nie na wyznaczonych zadaniach. Pracownicy 
chętnie służą pomocą w rozwiązywaniu wielu 
studenckich problemów. Pomoc taka jest naj-
bardziej potrzebna kandydatom na studia pra-
gnącym rozpocząć edukację na naszej uczelni, 
a także studentom pierwszego roku.

Pracownicy dostępni są dla studentów od 
poniedziałku do piątku w godzinach 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.

Zatrudnienie w Centrum informatyka przy-
spieszyło komunikację ze studentami za pomo-
cą strony internetowej, z której studenci mają 
możliwość zapoznania się z ważnymi informa-
cjami lub pobrania  druków i wzorów podań. 
Kontakt ze studentami utrzymywany również 
jest poprzez starostów grup, z którymi pracow-
nicy Centrum odbywają regularne spotkania. 
W trakcie takich spotkań następuje przeka-
zanie informacji studentom na temat podej-

mowanych przez Centrum Obsługi Studenta 
przedsięwzięć odnoszących się bezpośrednio 
do studentów. Jednocześnie zbierane są od sta-
rostów grup uwagi płynące od studentów, doty-
czące spraw związanych z przebiegiem studiów. 
Wszystkie sugestie są wnikliwie analizowane w 
celu doskonalenia funkcjonowania Centrum.



4 | Wiadomości Uczelniane – wydanie specjalne

wrzesień 2009 | 17

Promocja

w którym uczestniczyliśmy. Zespół ceni 

sobie możliwość występu na festiwalowej 

scenie a koncerty traktuje jako tradycję. 

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich była 

niespodziewana wizyta na scenie Rektora 

Politechniki Opolskiej i podziękowanie 

złożone muzykom za pracę w minionym 

sezonie, gdyż festiwalowa prezentacja była 

jednocześnie zakończeniem kolejnego 

sezonu artystycznego. Po opolskiej pre-

zentacji i zrobieniu tradycyjnego zdjęcia 

zespoły pojechały do Lewina Brzeskiego, 

gdzie powtórzyły koncert podczas „Pikniku 

pod Pałacem”.
Dyrygent oraz muzycy orkiestry pragną 

serdecznie podziękować wszystkim oso-

bom i instytucjom, które wspierały zespoły 

w minionym sezonie, w szczególności Wła-

dzom Uczelni oraz Działowi Promocji Poli-

techniki Opolskiej za życzliwość. Orkiestra 

zaprasza na swoje koncerty od październi-

ka. Wcześniej muzyków czekają wspólne 

XI Warsztaty Muzyczne, które odbędą się 

na uczelni, w gościnnych murach Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

Zapraszamy do naszej orkiestry – na-

bór jest otwarty i wciąż trwa, a szczegóły 

na stronie zespołu: www.opo.art.pl.

jUbileUSz 50-leCiA 

PArtNerSkiej 

orkieStry dętej  

W październiku br. Orkiestra Dęta 

Zespołu Szkół Elektrycznych 

rozpocznie obchody Jubileuszu 

50-lecia działalności i 10 rok szkolny jej dy-

rygenta Przemysława Ślusarczyka spędzo-

ny wspólnie. Dęciacy z Opolskiego Elek-

tryczniaka od października 2007 roku stale 

współpracują i są zespołem partnerskim 

Orkiestry Politechniki Opolskiej. Wielu 

z nich to studenci naszej uczelni, którzy 

kontynuują swoją muzyczną pasję.

Orkiestra jest obecnie najstarszą i jedną 

z nielicznych tego typu orkiestr szkolnictwa 

średniego – technicznego w regionie. Jej 

pierwszym dyrygentem i organizatorem 

był Władysław Pollak, który w 1950 roku 

stworzył Orkiestrę Szkolną w Państwo-

wej Szkole Przemysłowej. Debiut orkiestry 

odbył się 3 marca 1951 roku. Wówczas 

skład złożony był z muzyków grających 

na instrumentach smyczkowych i szar-

panych oraz dętych. W kronikach Pań-

stwowej Szkoły Przemysłowej, Technikum 

Cementowego i Technikum Mechaniczno 

– Elektrycznego w Opolu, których to szkół 

następcą jest Zespół Szkół Elektrycznych 

im. T. Kościuszki w Opolu zachowało się 

wiele wpisów świadczących o aktywnej 

działalności zespołu i roli Władysława Pol-

laka, który propagował kulturę muzyczną 

w szkole i poza jej murami. Po odejściu 

Władysława Pollaka ze szkoły w 1965 

roku zespół zawiesił działalność.  W latach 

1972 – 1980 orkiestra ponownie zagościła 

w progach Szkoły. Zespół prowadził Jan 

Walasek. W 1981 roku nauczyciel historii 

a z zamiłowania muzyk Stanisław Dasz-

kiewicz ponownie reaktywował zespół, 

który działa do dzisiaj. 
Zespół prowadzi aktywną działalność 

koncertową występując nie tylko na tere-

nie miasta Opola ale także na koncertach 

w kraju, m.in. w listopadzie 2000 roku do-

konała pierwszego w jej historii nagrania 

muzyki teatralnej, skomponowanej przez 

obecnego opiekuna, do komedii A. Fre-

dry Damy i Huzary. W 2007 roku wespół 

z OPO nagrała płytę promocyjną na zle-

cenie Działu Promocji PO.

Zapraszamy serdecznie na stronę zespołu: 

www.odzse.art.pl   ◀     Przemysław Ślusarczyk

Chór AkAdemiCki 

PoliteChNiki 

oPolSkiej Podbił 

SCeNy bUłGArii

Końcówka czerwca to dla studentów 

bardzo nerwowym okres wynikający 

z rozpoczynającej się sesji egzami-

nacyjnej. Ostatni egzamin przed wakacja-

mi czekał również na Chór Akademicki 

Politechniki Opolskiej, którym był Mię-

dzynarodowy Festiwalu Folkloru Balkan 

Folk Fest 2009 a salą egzaminacyjną scena 

w Kiten w Bułgarii. Stosunkowo młody, 

bo śpiewający zaledwie od dwóch lat chór, 

zaproszenie na pierwszy międzynarodowy 

przegląd chórów potraktował bardzo po-

ważnie. Poprzeczka już na samym starcie 

została postawiona bardzo wysoko, w 2008 

gospodarze zaprosili do siebie 124 zespoły 

z 14 krajów, co uczyniło ten festiwal naj-

większym Europie, a w tym roku zareje-

strowało się ponad 140 zespołów. 

Chór Akademicki Politechniki Opol-

skiej reprezentowała 30 – osobowa grupa 

studentów z dyrygentką Ludmiłą Wocial-

Zawadzką na czele. Cały pięciodniowy po-

byt w Bułgarii został bardzo szczegółowo 

i skrupulatnie zaplanowany, w codzien-

nym grafiku nie brakowało sporej ilości 

prób poprzeplatanych wspólnymi wypa-

dami na złote plaże bułgarskich kurortów, 

po których chórzyści do tej pory noszą 

ślady pięknej opalenizny. Zwieńczeniem 

wjazdu stały się dwa koncerty, na których 

Chór Akademicki Politechniki Opolskiej 

miał okazję zaprezentować się szerokiej 

publiczności w takich miastach jak Pri-

morsko? i Carevo? oraz jedno konkursowe 

nagranie, które zostało zaprezentowane 

jury.
Udział w tak wielkim festiwalu był nie 

lada wyzwaniem dla młodego zespołu z Po-

litechniki Opolskiej- jeszcze nigdy nie mieli 

okazji dać tylu koncertów organizowanych 

ze sporym rozmachem w tak krótkim cza-

sie i.... za granicami Polski. Chórzyści sta-

nęli jednak na wysokości zadania, na wy-

stępy przygotowali wszystko to, co mieli 

najlepsze, były to między innymi utwory, 

którymi witali Opolskie Gwiazdy. Zespół 

wyruszył w długą podróż dobrze przygoto-

wany, Dział Promocji nie zaniedbał okazji, 

aby grupę akademicką z Opola wyposażyć 

w odpowiednie emblematy, łącznie z wy-

raźnym oznakowaniem autokaru.

Pobyt w Bułgarii okazał się również 

świetną okazją do integracji zespołu, 

w czym bardzo pomógł ceremoniał „chrztu 

na chórzystę”, którego areną stała się jedna 

z wielu słonecznych plaż Bułgarii. Wszyscy 

chórzyści otrzymali oryginalne oraz niepo-

wtarzalne muzyczne imiona, nie zabrakło 

też wspólnego śpiewu przy akompania-

mencie gitar, które również zabrane zostały 

na wyjazd.
Po powrocie do kraju zaczęły się waka-

cje i nie pozostało nic jak z niecierpliwością 

oczekiwać wyników konkursu. Wciąż żywa 

pozostaje pamięć pobytu w słonecznej Buł-

garii, której – jak mówi legenda – sam Bóg 

podarował skrawek NIEBA- a chórzyści 

z Politechniki Opolskiej to potwierdzają!

Dla wszystkich chętnych wraz z rozpo-

NAGrodA
Działalność artystyczna Przemysława Ślu-

sarczyka nie ogranicza się do pracytwórczej 

z orkiestrami. Obszar działalności artystycz-

nej obejmuje m.in. pracę z zespołami folk-

lorystycznymi, które wraz z żoną Agnieszką 

prowadzą od wielu lat. W sierpniu odbył 

się XVI Festiwal Opolskiej Pieśni Ludowej 

w Gogolinie na którym Zespół „Ligockie 

Wrzosy” z Ligoty Prószkowskiej otrzymał 

I miejsce w kategorii małych zespołów folk-

lorystycznych (śpiewaczych) a Zespół „Kup-

skie Echo” z Kup III miejsce. Gratulujemy.   

◀        kd
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Wademekum...

Wstępując w stan żakowski dołączacie rów-
nież do grona czytelników Wiadomości Uczel-
nianych - bezpłatnego pisma informacyjne-
go Politechniki Opolskiej, które - traktując o 
wszystkich ważnych sprawach środowiska aka-
demickiego, jest adresowane także do jego naj-
milszej części: Was, studentów. Wiadomości 
ukazują się co miesiąc, znajdziecie je w aka-
demikach, COS-ie, na portierniach obiektów 

 Studenci mają u nas 
dobrą  prasę

uczelni oraz w bibliotece. Z wersją elektronicz-
ną możecie się zapoznać na stronie www.po-
.opole.pl w zakładce Informacje. Kilka razy w 
roku przygotowujemy także numery specjal-
ne, z pewnością sami się przekonacie ile waż-
nych wydarzeń akademickich potrzebuje od-
dzielnej, medialnej oprawy. Jednym z nich jest 
Wasze pojawienie się na politechnice, dlate-
go właśnie trzymacie w rękach jeden z takich 
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Wśród stałych rubryk, obok Wywiadu z... 

Wieści z wydziałów i wspominanej już Galerii 
2 strona - ważne miejsce zajmują Sprawy stu-
denckie, gdzie przeczytacie o wszystkim, co do-
tyczy Waszego toku studiów, zainteresowań i ży-
cia. Poniżej przedstawiamy wybór tekstów, któ-
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szych starszych koleżankach i kolegach. Zachę-
camy do lektury, nie tylko poniższego wyboru, 
ale wszystkich Wiadomości.

A może chcielibyście stać się ich bohaterami?. 

Rok akademicki 2009/2010
rokiem studenta i jakości kształcenia
na Politechnice Opolskiej
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T rudno o piękniejsze miasto: Wiedeń ze swym niezwykłym dziedzictwem kulturowym jest jednym z najpięk-niejszych miast świata. Do tego, szczęśliwie różni się od innych niemieckojęzycznych metropolii i bardziej przypomina Paryż niż np. Berlin, który – chociaż lansowany od lat na europejską metropolię – nie może wyjść ze swojego pruskiego, antypatycznego cienia.
Niełatwo przy tym dokładnie powie-dzieć, co buduje fenomen Wiednia. Może jest to niespotykana gdzie indziej lekkość bytu, której towarzyszy nostalgiczne wspo-mnienie wspaniałej, cesarskiej przeszłości miasta poświadczanej na każdym kroku imponującą architekturą minionych epok, przebogatymi zbiorami sztuki i najlepszymi europejskimi teatrami.

Tę niezwykłą, urbanistyczną mieszankę gotyku, baroku, i secesji (tzw. Jugendstil) uzupełnia architektura postmodernistycz-na z np. ekstrawagancką spalarnią śmieci w centrum miasta, którą także i ja wziąłem za wieżę widokową albo oryginalne domy mieszkalne powstałe tutaj z olbrzymich gazowni.
O fenomenie Wiednia decyduje bynaj-mniej nie tylko świat materialny, ale obecne tutaj i dzisiaj duchy przeszłości z przełomu wieków, szalonych lat dwudziestych i póź-niejszych, bardziej ciemnych, naznaczonych Anschlussem, wojną, a w konsekwencji oku-

pacją i cierpieniem lat – ich egzystencjalną i psychologiczną prawdę znaleźć można na kartach niezrównanej literatury austriac-kiej w twórczości takich indywidualności jak np.: Robert Musil, Joseph Roth, Franz Kafki, Rainer Maria Rilke, Georg Trakl, czy później: Paul Celan i Ingeborg Bachmann.Ale nowy Wiedeń potrafi pokazywać z gra-cją swoje drugie, dynamiczne oblicze, ob-licze metropolii, która nie chce być tylko skansenem podobnym do naszego Krakowa – miasta, którego architektura z przełomu wieków powstała akurat z inspiracji wie-deńskich.
Na pewno swój rozkwit miasto zawdzię-cza dogodnemu położeniu u zbiegu szlaków handlowych, z których najstarszy – pocho-dzący jeszcze z czasów prehistorycznych – to szlak bursztynowy ciągnący się od wy-brzeży naszego Bałtyku do Akwilei nad Ad-riatykiem Drugi czynnik to osiedlenie tutaj przez rzymian rdzennej ludności celtyckiej w Vindobonie – taką starożytną nazwę po-siada poprzedniczka Wiednia, która strzegła północnej granicy imperium rzymskiego. Po wycofaniu się rzymian na początku V wieku rządy obejmuje dynastia Babenber-gów, którą zastąpi w ciągu sześciuset następ-nych lat dynastia habsburska.W tym krótkim biegu przez historię miasta nie godzi się zapomnieć oczywiście naszego króla Sobieskiego i jego dzielnej odsieczy Wiednia z roku 1683.Wybuch pierwszej wojny światowej kończy 

czasy monarchii – Austria staje się wkrótce republiką, którą naziści przyłączą do reichu. Konsekwencją austrofaszyzmu jest okupa-cja Wiednia po roku 1945 przez aliantów. Na szczęście nowi okupanci opuszczają Wie-deń, a miasto w roku 1956 staje się znowu stolicą niezależnego, wieczyście neutralnego państwa.
Tradycje polskie nad Dunajem są zresztą bardzo bogate. Jak choćby te po pierwszym rozbiorze, kiedy Galicja wśród pozostałych zaborów cieszyła się największą swobodą; tutaj w Wiedniu założył swoją bibliotekę – przeniesioną później do Lwowa a potem do Wrocławia – Józef Maksymilian Ossoliń-ski, którego bibliotekarzem był sam Samu-el Linde – autor słynnego słownika języka polskiego. W latach 60-tych XIX wieku, gdy Austria stała się federacją, nasi rodacy odgrywali istotną rolę w życiu politycznym tego kraju (mieliśmy np. dwóch polskich premierów w rządzie austriackim, kilku ministrów, jednym z najlepszych mówców był tutaj sam Ignacy Daszyński). A w cza-sach nam współczesnych, w okresie zimnej wojny: Austria była najbliższym, bezwizo-wym krajem kapitalistycznym dla Polaków – to tutaj wielu naszych rodaków zaczynało podróż w świat w poszukiwaniu swej ziemi obiecanej.

Dzięki wejściu Austrii, a później Polski do Unii Europejskiej kraj ten i jego stolica stał się otwarty dla Polaków – nie tylko tu-rystów, ale także naukowców, studentów 

częciem kolejnego roku nauki, czyli od 1 października Chór Akademicki Politech-niki Opolskiej organizuje otwarty nabór. Planujemy sporą ilość koncertów, podczas których dajemy popis swojego kunsztu oraz warsztatów muzycznych, gdzie szlifujemy 

głosy i poznajemy tajniki muzyki.Teraz i Ty możesz stać się częścią Chó-ru Akademickiego Politechniki Opolskiej, wystarczy tylko podążyć za muzycznym zamiłowaniem. Czekamy właśnie na Cie-bie, na każdej naszej próbie. Niech magia 

muzyki będzie z Tobą! ”Próby zaczynamy w ostatnim tygodniu września!
Spotykamy się we wtorki od 18.30 oraz w czwartki od 19.00 w Łączniku przy ul. Mikołajczyka 16.   ◀        Michał Bias

Grinzing - ongiś podwiedeńska wieś winiarzy, a dzisiaj ulubiona przez turystów dzielnica Wiednia urzekająca nastrojowymi restauracjami, kafejkami i przepięknym widokiem na naddunajską metropolię… 

Duernstein – tutaj według legendy uwięziony został Ryszard Lwie Serce, aresztowany przez cesarza Le-opolda za jego obrazę w ziemi świętej i szczęśliwie uratowany przez swojego wiernego, oślepionego sługę Blondela, który rozpoznał go po śpiewie.

Jedna dzisiaj najsłynniejszych kawiarni Wiednia: klasycystyczna, marmurowo-pluszowa Cafe Central. Kawiarnia we Wiedniu to prawdziwa instytucja publiczna: tutaj pracuje się, dyskutuje czy po prostu przychodzi po flirtować…
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w którym uczestniczyliśmy. Zespół ceni 
sobie możliwość występu na festiwalowej 
scenie a koncerty traktuje jako tradycję. 
Miłym zaskoczeniem dla wszystkich była 
niespodziewana wizyta na scenie Rektora 
Politechniki Opolskiej i podziękowanie 
złożone muzykom za pracę w minionym 
sezonie, gdyż festiwalowa prezentacja była 
jednocześnie zakończeniem kolejnego 
sezonu artystycznego. Po opolskiej pre-
zentacji i zrobieniu tradycyjnego zdjęcia 
zespoły pojechały do Lewina Brzeskiego, 
gdzie powtórzyły koncert podczas „Pikniku 
pod Pałacem”.
Dyrygent oraz muzycy orkiestry pragną 
serdecznie podziękować wszystkim oso-
bom i instytucjom, które wspierały zespoły 
w minionym sezonie, w szczególności Wła-
dzom Uczelni oraz Działowi Promocji Poli-
techniki Opolskiej za życzliwość. Orkiestra 
zaprasza na swoje koncerty od październi-
ka. Wcześniej muzyków czekają wspólne 
XI Warsztaty Muzyczne, które odbędą się 
na uczelni, w gościnnych murach Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

Zapraszamy do naszej orkiestry – na-
bór jest otwarty i wciąż trwa, a szczegóły 
na stronie zespołu: www.opo.art.pl.

jUbileUSz 50-leCiA 
PArtNerSkiej 
orkieStry dętej  

W październiku br. Orkiestra Dęta 
Zespołu Szkół Elektrycznych 
rozpocznie obchody Jubileuszu 

50-lecia działalności i 10 rok szkolny jej dy-
rygenta Przemysława Ślusarczyka spędzo-
ny wspólnie. Dęciacy z Opolskiego Elek-
tryczniaka od października 2007 roku stale 
współpracują i są zespołem partnerskim 
Orkiestry Politechniki Opolskiej. Wielu 
z nich to studenci naszej uczelni, którzy 
kontynuują swoją muzyczną pasję.

Orkiestra jest obecnie najstarszą i jedną 
z nielicznych tego typu orkiestr szkolnictwa 
średniego – technicznego w regionie. Jej 
pierwszym dyrygentem i organizatorem 
był Władysław Pollak, który w 1950 roku 
stworzył Orkiestrę Szkolną w Państwo-
wej Szkole Przemysłowej. Debiut orkiestry 
odbył się 3 marca 1951 roku. Wówczas 
skład złożony był z muzyków grających 
na instrumentach smyczkowych i szar-
panych oraz dętych. W kronikach Pań-
stwowej Szkoły Przemysłowej, Technikum 
Cementowego i Technikum Mechaniczno 
– Elektrycznego w Opolu, których to szkół 
następcą jest Zespół Szkół Elektrycznych 
im. T. Kościuszki w Opolu zachowało się 
wiele wpisów świadczących o aktywnej 

działalności zespołu i roli Władysława Pol-
laka, który propagował kulturę muzyczną 
w szkole i poza jej murami. Po odejściu 
Władysława Pollaka ze szkoły w 1965 
roku zespół zawiesił działalność.  W latach 
1972 – 1980 orkiestra ponownie zagościła 
w progach Szkoły. Zespół prowadził Jan 
Walasek. W 1981 roku nauczyciel historii 
a z zamiłowania muzyk Stanisław Dasz-
kiewicz ponownie reaktywował zespół, 
który działa do dzisiaj. 

Zespół prowadzi aktywną działalność 
koncertową występując nie tylko na tere-
nie miasta Opola ale także na koncertach 
w kraju, m.in. w listopadzie 2000 roku do-
konała pierwszego w jej historii nagrania 
muzyki teatralnej, skomponowanej przez 
obecnego opiekuna, do komedii A. Fre-
dry Damy i Huzary. W 2007 roku wespół 
z OPO nagrała płytę promocyjną na zle-
cenie Działu Promocji PO.
Zapraszamy serdecznie na stronę zespołu: 
www.odzse.art.pl   ◀     Przemysław Ślusarczyk

Chór AkAdemiCki 
PoliteChNiki 
oPolSkiej Podbił 
SCeNy bUłGArii

Końcówka czerwca to dla studentów 
bardzo nerwowym okres wynikający 
z rozpoczynającej się sesji egzami-

nacyjnej. Ostatni egzamin przed wakacja-
mi czekał również na Chór Akademicki 
Politechniki Opolskiej, którym był Mię-
dzynarodowy Festiwalu Folkloru Balkan 
Folk Fest 2009 a salą egzaminacyjną scena 
w Kiten w Bułgarii. Stosunkowo młody, 
bo śpiewający zaledwie od dwóch lat chór, 
zaproszenie na pierwszy międzynarodowy 
przegląd chórów potraktował bardzo po-
ważnie. Poprzeczka już na samym starcie 
została postawiona bardzo wysoko, w 2008 
gospodarze zaprosili do siebie 124 zespoły 

z 14 krajów, co uczyniło ten festiwal naj-
większym Europie, a w tym roku zareje-
strowało się ponad 140 zespołów. 

Chór Akademicki Politechniki Opol-
skiej reprezentowała 30 – osobowa grupa 
studentów z dyrygentką Ludmiłą Wocial-
Zawadzką na czele. Cały pięciodniowy po-
byt w Bułgarii został bardzo szczegółowo 
i skrupulatnie zaplanowany, w codzien-
nym grafiku nie brakowało sporej ilości 
prób poprzeplatanych wspólnymi wypa-
dami na złote plaże bułgarskich kurortów, 
po których chórzyści do tej pory noszą 
ślady pięknej opalenizny. Zwieńczeniem 
wjazdu stały się dwa koncerty, na których 
Chór Akademicki Politechniki Opolskiej 
miał okazję zaprezentować się szerokiej 
publiczności w takich miastach jak Pri-
morsko? i Carevo? oraz jedno konkursowe 
nagranie, które zostało zaprezentowane 
jury.

Udział w tak wielkim festiwalu był nie 
lada wyzwaniem dla młodego zespołu z Po-
litechniki Opolskiej- jeszcze nigdy nie mieli 
okazji dać tylu koncertów organizowanych 
ze sporym rozmachem w tak krótkim cza-
sie i.... za granicami Polski. Chórzyści sta-
nęli jednak na wysokości zadania, na wy-
stępy przygotowali wszystko to, co mieli 
najlepsze, były to między innymi utwory, 
którymi witali Opolskie Gwiazdy. Zespół 
wyruszył w długą podróż dobrze przygoto-
wany, Dział Promocji nie zaniedbał okazji, 
aby grupę akademicką z Opola wyposażyć 
w odpowiednie emblematy, łącznie z wy-
raźnym oznakowaniem autokaru.

Pobyt w Bułgarii okazał się również 
świetną okazją do integracji zespołu, 
w czym bardzo pomógł ceremoniał „chrztu 
na chórzystę”, którego areną stała się jedna 
z wielu słonecznych plaż Bułgarii. Wszyscy 
chórzyści otrzymali oryginalne oraz niepo-
wtarzalne muzyczne imiona, nie zabrakło 
też wspólnego śpiewu przy akompania-
mencie gitar, które również zabrane zostały 
na wyjazd.

Po powrocie do kraju zaczęły się waka-
cje i nie pozostało nic jak z niecierpliwością 
oczekiwać wyników konkursu. Wciąż żywa 
pozostaje pamięć pobytu w słonecznej Buł-
garii, której – jak mówi legenda – sam Bóg 
podarował skrawek NIEBA- a chórzyści 
z Politechniki Opolskiej to potwierdzają!

Dla wszystkich chętnych wraz z rozpo-

NAGrodA
Działalność artystyczna Przemysława Ślu-
sarczyka nie ogranicza się do pracytwórczej 
z orkiestrami. Obszar działalności artystycz-
nej obejmuje m.in. pracę z zespołami folk-
lorystycznymi, które wraz z żoną Agnieszką 
prowadzą od wielu lat. W sierpniu odbył 
się XVI Festiwal Opolskiej Pieśni Ludowej 
w Gogolinie na którym Zespół „Ligockie 
Wrzosy” z Ligoty Prószkowskiej otrzymał 
I miejsce w kategorii małych zespołów folk-
lorystycznych (śpiewaczych) a Zespół „Kup-
skie Echo” z Kup III miejsce. Gratulujemy.   
◀        kd

wrzesień 2009 | 17

Promocja

w którym uczestniczyliśmy. Zespół ceni 
sobie możliwość występu na festiwalowej 
scenie a koncerty traktuje jako tradycję. 
Miłym zaskoczeniem dla wszystkich była 
niespodziewana wizyta na scenie Rektora 
Politechniki Opolskiej i podziękowanie 
złożone muzykom za pracę w minionym 
sezonie, gdyż festiwalowa prezentacja była 
jednocześnie zakończeniem kolejnego 
sezonu artystycznego. Po opolskiej pre-
zentacji i zrobieniu tradycyjnego zdjęcia 
zespoły pojechały do Lewina Brzeskiego, 
gdzie powtórzyły koncert podczas „Pikniku 
pod Pałacem”.
Dyrygent oraz muzycy orkiestry pragną 
serdecznie podziękować wszystkim oso-
bom i instytucjom, które wspierały zespoły 
w minionym sezonie, w szczególności Wła-
dzom Uczelni oraz Działowi Promocji Poli-
techniki Opolskiej za życzliwość. Orkiestra 
zaprasza na swoje koncerty od październi-
ka. Wcześniej muzyków czekają wspólne 
XI Warsztaty Muzyczne, które odbędą się 
na uczelni, w gościnnych murach Wydziału 
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

Zapraszamy do naszej orkiestry – na-
bór jest otwarty i wciąż trwa, a szczegóły 
na stronie zespołu: www.opo.art.pl.

jUbileUSz 50-leCiA 
PArtNerSkiej 
orkieStry dętej  

W październiku br. Orkiestra Dęta 
Zespołu Szkół Elektrycznych 
rozpocznie obchody Jubileuszu 

50-lecia działalności i 10 rok szkolny jej dy-
rygenta Przemysława Ślusarczyka spędzo-
ny wspólnie. Dęciacy z Opolskiego Elek-
tryczniaka od października 2007 roku stale 
współpracują i są zespołem partnerskim 
Orkiestry Politechniki Opolskiej. Wielu 
z nich to studenci naszej uczelni, którzy 
kontynuują swoją muzyczną pasję.

Orkiestra jest obecnie najstarszą i jedną 
z nielicznych tego typu orkiestr szkolnictwa 
średniego – technicznego w regionie. Jej 
pierwszym dyrygentem i organizatorem 
był Władysław Pollak, który w 1950 roku 
stworzył Orkiestrę Szkolną w Państwo-
wej Szkole Przemysłowej. Debiut orkiestry 
odbył się 3 marca 1951 roku. Wówczas 
skład złożony był z muzyków grających 
na instrumentach smyczkowych i szar-
panych oraz dętych. W kronikach Pań-
stwowej Szkoły Przemysłowej, Technikum 
Cementowego i Technikum Mechaniczno 
– Elektrycznego w Opolu, których to szkół 
następcą jest Zespół Szkół Elektrycznych 
im. T. Kościuszki w Opolu zachowało się 
wiele wpisów świadczących o aktywnej 

działalności zespołu i roli Władysława Pol-
laka, który propagował kulturę muzyczną 
w szkole i poza jej murami. Po odejściu 
Władysława Pollaka ze szkoły w 1965 
roku zespół zawiesił działalność.  W latach 
1972 – 1980 orkiestra ponownie zagościła 
w progach Szkoły. Zespół prowadził Jan 
Walasek. W 1981 roku nauczyciel historii 
a z zamiłowania muzyk Stanisław Dasz-
kiewicz ponownie reaktywował zespół, 
który działa do dzisiaj. 

Zespół prowadzi aktywną działalność 
koncertową występując nie tylko na tere-
nie miasta Opola ale także na koncertach 
w kraju, m.in. w listopadzie 2000 roku do-
konała pierwszego w jej historii nagrania 
muzyki teatralnej, skomponowanej przez 
obecnego opiekuna, do komedii A. Fre-
dry Damy i Huzary. W 2007 roku wespół 
z OPO nagrała płytę promocyjną na zle-
cenie Działu Promocji PO.
Zapraszamy serdecznie na stronę zespołu: 
www.odzse.art.pl   ◀     Przemysław Ślusarczyk

Chór AkAdemiCki 
PoliteChNiki 
oPolSkiej Podbił 
SCeNy bUłGArii

Końcówka czerwca to dla studentów 
bardzo nerwowym okres wynikający 
z rozpoczynającej się sesji egzami-

nacyjnej. Ostatni egzamin przed wakacja-
mi czekał również na Chór Akademicki 
Politechniki Opolskiej, którym był Mię-
dzynarodowy Festiwalu Folkloru Balkan 
Folk Fest 2009 a salą egzaminacyjną scena 
w Kiten w Bułgarii. Stosunkowo młody, 
bo śpiewający zaledwie od dwóch lat chór, 
zaproszenie na pierwszy międzynarodowy 
przegląd chórów potraktował bardzo po-
ważnie. Poprzeczka już na samym starcie 
została postawiona bardzo wysoko, w 2008 
gospodarze zaprosili do siebie 124 zespoły 

z 14 krajów, co uczyniło ten festiwal naj-
większym Europie, a w tym roku zareje-
strowało się ponad 140 zespołów. 

Chór Akademicki Politechniki Opol-
skiej reprezentowała 30 – osobowa grupa 
studentów z dyrygentką Ludmiłą Wocial-
Zawadzką na czele. Cały pięciodniowy po-
byt w Bułgarii został bardzo szczegółowo 
i skrupulatnie zaplanowany, w codzien-
nym grafiku nie brakowało sporej ilości 
prób poprzeplatanych wspólnymi wypa-
dami na złote plaże bułgarskich kurortów, 
po których chórzyści do tej pory noszą 
ślady pięknej opalenizny. Zwieńczeniem 
wjazdu stały się dwa koncerty, na których 
Chór Akademicki Politechniki Opolskiej 
miał okazję zaprezentować się szerokiej 
publiczności w takich miastach jak Pri-
morsko? i Carevo? oraz jedno konkursowe 
nagranie, które zostało zaprezentowane 
jury.

Udział w tak wielkim festiwalu był nie 
lada wyzwaniem dla młodego zespołu z Po-
litechniki Opolskiej- jeszcze nigdy nie mieli 
okazji dać tylu koncertów organizowanych 
ze sporym rozmachem w tak krótkim cza-
sie i.... za granicami Polski. Chórzyści sta-
nęli jednak na wysokości zadania, na wy-
stępy przygotowali wszystko to, co mieli 
najlepsze, były to między innymi utwory, 
którymi witali Opolskie Gwiazdy. Zespół 
wyruszył w długą podróż dobrze przygoto-
wany, Dział Promocji nie zaniedbał okazji, 
aby grupę akademicką z Opola wyposażyć 
w odpowiednie emblematy, łącznie z wy-
raźnym oznakowaniem autokaru.

Pobyt w Bułgarii okazał się również 
świetną okazją do integracji zespołu, 
w czym bardzo pomógł ceremoniał „chrztu 
na chórzystę”, którego areną stała się jedna 
z wielu słonecznych plaż Bułgarii. Wszyscy 
chórzyści otrzymali oryginalne oraz niepo-
wtarzalne muzyczne imiona, nie zabrakło 
też wspólnego śpiewu przy akompania-
mencie gitar, które również zabrane zostały 
na wyjazd.

Po powrocie do kraju zaczęły się waka-
cje i nie pozostało nic jak z niecierpliwością 
oczekiwać wyników konkursu. Wciąż żywa 
pozostaje pamięć pobytu w słonecznej Buł-
garii, której – jak mówi legenda – sam Bóg 
podarował skrawek NIEBA- a chórzyści 
z Politechniki Opolskiej to potwierdzają!

Dla wszystkich chętnych wraz z rozpo-

NAGrodA
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◀        kd
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Trudno o piękniejsze miasto: Wiedeń 
ze swym niezwykłym dziedzictwem 
kulturowym jest jednym z najpięk-

niejszych miast świata. Do tego, szczęśliwie 
różni się od innych niemieckojęzycznych 
metropolii i bardziej przypomina Paryż 
niż np. Berlin, który – chociaż lansowany 
od lat na europejską metropolię – nie może 
wyjść ze swojego pruskiego, antypatycznego 
cienia.

Niełatwo przy tym dokładnie powie-
dzieć, co buduje fenomen Wiednia. Może 
jest to niespotykana gdzie indziej lekkość 
bytu, której towarzyszy nostalgiczne wspo-
mnienie wspaniałej, cesarskiej przeszłości 
miasta poświadczanej na każdym kroku 
imponującą architekturą minionych epok, 
przebogatymi zbiorami sztuki i najlepszymi 
europejskimi teatrami.

Tę niezwykłą, urbanistyczną mieszankę 
gotyku, baroku, i secesji (tzw. Jugendstil) 
uzupełnia architektura postmodernistycz-
na z np. ekstrawagancką spalarnią śmieci 
w centrum miasta, którą także i ja wziąłem 
za wieżę widokową albo oryginalne domy 
mieszkalne powstałe tutaj z olbrzymich 
gazowni.

O fenomenie Wiednia decyduje bynaj-
mniej nie tylko świat materialny, ale obecne 
tutaj i dzisiaj duchy przeszłości z przełomu 
wieków, szalonych lat dwudziestych i póź-
niejszych, bardziej ciemnych, naznaczonych 
Anschlussem, wojną, a w konsekwencji oku-

pacją i cierpieniem lat – ich egzystencjalną 
i psychologiczną prawdę znaleźć można 
na kartach niezrównanej literatury austriac-
kiej w twórczości takich indywidualności jak 
np.: Robert Musil, Joseph Roth, Franz Kafki, 
Rainer Maria Rilke, Georg Trakl, czy później: 
Paul Celan i Ingeborg Bachmann.
Ale nowy Wiedeń potrafi pokazywać z gra-
cją swoje drugie, dynamiczne oblicze, ob-
licze metropolii, która nie chce być tylko 
skansenem podobnym do naszego Krakowa 
– miasta, którego architektura z przełomu 
wieków powstała akurat z inspiracji wie-
deńskich.

Na pewno swój rozkwit miasto zawdzię-
cza dogodnemu położeniu u zbiegu szlaków 
handlowych, z których najstarszy – pocho-
dzący jeszcze z czasów prehistorycznych 
– to szlak bursztynowy ciągnący się od wy-
brzeży naszego Bałtyku do Akwilei nad Ad-
riatykiem Drugi czynnik to osiedlenie tutaj 
przez rzymian rdzennej ludności celtyckiej 
w Vindobonie – taką starożytną nazwę po-
siada poprzedniczka Wiednia, która strzegła 
północnej granicy imperium rzymskiego. 
Po wycofaniu się rzymian na początku V 
wieku rządy obejmuje dynastia Babenber-
gów, którą zastąpi w ciągu sześciuset następ-
nych lat dynastia habsburska.

W tym krótkim biegu przez historię 
miasta nie godzi się zapomnieć oczywiście 
naszego króla Sobieskiego i jego dzielnej 
odsieczy Wiednia z roku 1683.
Wybuch pierwszej wojny światowej kończy 

czasy monarchii – Austria staje się wkrótce 
republiką, którą naziści przyłączą do reichu. 
Konsekwencją austrofaszyzmu jest okupa-
cja Wiednia po roku 1945 przez aliantów. 
Na szczęście nowi okupanci opuszczają Wie-
deń, a miasto w roku 1956 staje się znowu 
stolicą niezależnego, wieczyście neutralnego 
państwa.

Tradycje polskie nad Dunajem są zresztą 
bardzo bogate. Jak choćby te po pierwszym 
rozbiorze, kiedy Galicja wśród pozostałych 
zaborów cieszyła się największą swobodą; 
tutaj w Wiedniu założył swoją bibliotekę 
– przeniesioną później do Lwowa a potem 
do Wrocławia – Józef Maksymilian Ossoliń-
ski, którego bibliotekarzem był sam Samu-
el Linde – autor słynnego słownika języka 
polskiego. W latach 60-tych XIX wieku, 
gdy Austria stała się federacją, nasi rodacy 
odgrywali istotną rolę w życiu politycznym 
tego kraju (mieliśmy np. dwóch polskich 
premierów w rządzie austriackim, kilku 
ministrów, jednym z najlepszych mówców 
był tutaj sam Ignacy Daszyński). A w cza-
sach nam współczesnych, w okresie zimnej 
wojny: Austria była najbliższym, bezwizo-
wym krajem kapitalistycznym dla Polaków 
– to tutaj wielu naszych rodaków zaczynało 
podróż w świat w poszukiwaniu swej ziemi 
obiecanej.

Dzięki wejściu Austrii, a później Polski 
do Unii Europejskiej kraj ten i jego stolica 
stał się otwarty dla Polaków – nie tylko tu-
rystów, ale także naukowców, studentów 

częciem kolejnego roku nauki, czyli od 1 
października Chór Akademicki Politech-
niki Opolskiej organizuje otwarty nabór. 
Planujemy sporą ilość koncertów, podczas 
których dajemy popis swojego kunsztu oraz 
warsztatów muzycznych, gdzie szlifujemy 

głosy i poznajemy tajniki muzyki.
Teraz i Ty możesz stać się częścią Chó-

ru Akademickiego Politechniki Opolskiej, 
wystarczy tylko podążyć za muzycznym 
zamiłowaniem. Czekamy właśnie na Cie-
bie, na każdej naszej próbie. Niech magia 

muzyki będzie z Tobą! ”
Próby zaczynamy w ostatnim tygodniu 
września!
Spotykamy się we wtorki od 18.30 oraz 
w czwartki od 19.00 w Łączniku przy ul. 
Mikołajczyka 16.   ◀        Michał Bias

Grinzing - ongiś podwiedeńska wieś winiarzy, a 
dzisiaj ulubiona przez turystów dzielnica Wiednia 

urzekająca nastrojowymi restauracjami, kafejkami i 
przepięknym widokiem na naddunajską metropolię… 

Duernstein – tutaj według legendy uwięziony został 
Ryszard Lwie Serce, aresztowany przez cesarza Le-
opolda za jego obrazę w ziemi świętej i szczęśliwie 

uratowany przez swojego wiernego, oślepionego sługę 
Blondela, który rozpoznał go po śpiewie.

Jedna dzisiaj najsłynniejszych kawiarni Wiednia: 
klasycystyczna, marmurowo-pluszowa Cafe Central. 

Kawiarnia we Wiedniu to prawdziwa instytucja 
publiczna: tutaj pracuje się, dyskutuje czy po prostu 

przychodzi po flirtować…
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z łamów Wiadomości Uczelnianych
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Wieści z wydziałów

dy Ministra Infrastruktury w dziedzinie 
„budownictwo” 30 uczelni i 30 oficyn wy-
dawniczych zgłosiło 34 prace dyplomowe 
inżynierskie, 106 magisterskich, 45 doktor-
skich, 17 habilitacyjnych oraz 42 publikacje. 
Przyznano ogółem 41 nagród (2 – za prace 
inżynierskie, 15 – za prace magisterskie, 
17 – za prace doktorskie i 7 – za prace ha-
bilitacyjne) oraz 80 wyróżnień (3 – za prace 
inżynierskie, 34 – za prace magisterskie, 16 – 
za prace doktorskie, 6 – za prace habilitacyjne 
i 21 – za publikacje). Dodatkowo przyznano 
2 nagrody specjalne dla wydawców.
Należy podkreślić, że powyżej wymienione 
prace magisterskie w roku 2009 w konkursie 
prac dyplomowych organizowanym przez 
Generalnego Konserwatora Zabytków (Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego) uzyskały również nagrodę – praca 2. 
i wyróżnienia – praca 3. i 4.     ◀

Dr inż. Józef M. Gigiel
Prodziekan ds. studenckich 

WYDZIAł 
ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI
I INfORMATYKI

ROZDANIE 
DYpLOMóW

Ponad 200 studentów Wydziału Elek-
trotechniki Automatyki i Informatyki 
Politechniki Opolskiej odebrało dy-

plomy. Uroczystość odbywała się w asyście 
licznie zebranych rodzin i bliskich przyby-
łych ze studentami, którzy opuszczą mury 
uczelni.
- Jesteście głównymi aktorami dzisiejszej uro-
czystości - powiedziała prorektor Politechni-
ki Opolskiej, dr inż. Anna Król - zwracając 
się do zgromadzonych w auli absolwentów 
Wydziału Elektrotechniki Automatyki i In-
formatyki. Prorektor gratulowała absolwen-
tom zakończenia pewnego etapu życia, zwią-
zanego z edukacją i budowaniem przyjaźni 
na całe życie. - To nie osiemnaste urodziny, a 
dyplom wyższej uczelni wprowadza w dorosłe 

życie - przekonywała Anna Król. Prorektor 
wyraziła również nadzieję, że absolwen-
ci znajdą dobrą, więc także dobrze płatną 
pracę. W podobnym duchu wypowiadał się 
dziekan Wydziału Elektrotechniki Automa-
tyki i Informatyki, prof. dr hab. inż. Marian 
Łukaniszyn. Podkreślał, że ma nadzieję iż 
absolwenci nie stracą związków z macierzy-
stym wydziałem. W trakcie swojego prze-
mówienia dziekan przypomniał wszystkim 
zebranym o historii wydziału, rozpoczynając 
od lat sześćdziesiątych i punktu konsultacyj-
nego Politechniki Śląskiej w Opolu.
Po uroczystych przemowach, rozpoczęła 
się najważniejsza część uroczystości - roz-
danie dyplomów. Wśród tegorocznych 
absolwentów było 180 studentów studiów 
stacjonarnych i 49, którzy kończyli studia w 
trybie niestacjonarnym. Uroczystość była 
też okazją do wręczenia Medalu WEAiA za 
wyniki w nauce. Uhonorowanych zostało 8 
studentów ze średnią od 4,80 do 4,98. Na za-
kończenie uroczystości, dr hab. inż. Tomasz 
Boczar, prof. PO - prowadzący uroczystość 
- zaprosił absolwentów do wspólnego oko-
licznościowego zdjęcia.

Tomasz Ciecierski 

II WYKłADY OTWARTE

W dniach od 7 do 10 grudnia na Wy-
dziale Elektrotechniki, Automatyki 
i Informatyki odbyła się druga edy-

cja imprezy „Wykłady Otwarte na WEAiI”. 
Jest to cykl wykładów, wchodzących w skład 
akcji promocyjnej Wydziału. Generalnie 
sama impreza ma trzy zasadnicze cele:
•	 zachęcenie	uczniów	do	podjęcia	wysiłku	

studiowania na uczelni technicznej,
•	 pomoc	w	decyzji	odnośnie	ewentualnego	

wyboru kierunków studiów,
•	 umożliwienie	uczniom	uczestnictwa	w	

wykładzie akademickim oraz poznanie 
atmosfery uczelni.

Impreza została podzielona tematycznie, 
zgodnie z istniejącymi na wydziale WEAiI 
kierunkami:
•	 dzień	1	–	Informatyka,
•	 dzień	2	–	Automatyka	i	Robotyka,
•	 dzień	3	–	Elektrotechnika,
•	 dzień	4	–	Elektronika	i	Telekomunikacja.

W pierwszym dniu wygłoszone zostały 
dwa wykłady:
•	 Jak	szybko	może	liczyć	klasyczny	kom-

puter? Fizyczne granice szybkości prze-
twarzania informacji. Superkomputery 
– prelegent dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. 
PO,

•	 Linuksy	–	systemy	operacyjne	spod	znaku	pin-
gwina – prelegent dr inż. Anna Zatwarnicka.

Pierwszy z wykładów był poświęcony 
zagadnieniom związanym z realnymi fizycz-
nymi możliwościami oraz ograniczeniami w 
zakresie szybkości działania najpotężniej-
szych współczesnych komputerów budo-
wanych w oparciu o klasyczną technologię 
półprzewodnikową. Przedstawiono szereg 
najnowocześniejszych aktualnie rozwiązań 
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Wykład miał formę pokazu – przedstawione 
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ligencję w automatyce? – prelegent dr inż. 
Jacek Korniak,

T.Boczar

Wademekum...
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czewski i ks. Dr Dariusz Krok. W krótkich, 
ale za to treściwych i niezwykle interesujących 
wystąpieniach (tak ożywczo odmiennych 
od formuły nużącego wykładu), prelegen-
ci zasygnalizowali wiele bardzo ciekawych 
zjawisk, jak np. omówiony przez Honoratę 
Gorgoń problem migracji Chińczyków ze wsi 
(przypisanie do których, jeszcze do niedawna, 
oznaczało zakaz wyjeżdżania i osiedlania się 
w miastach) do większych aglomeracji (i z 
powrotem), pociągającej za sobą niebagatelne 
skutki gospodarcze, społeczne i …zdrowotne. 
W sesjach wzięli także udział Kornelia Pollek-
Duraj („The meaning of work conditions over 
the aspekt of quality”), Małgorzata Krzyśko 
(„Arranged marriages – is the old Confucian 
tradition still popular nowadays? ”), dr Liliana 
Hawrysz (The meaning of the familybonds 
in the business”), dr Dorota Shreiber-Kur-
piers (Rodzina pełna i niepełna w mieście i 
na	wsi	śląskiej	w	pierwszej	połowie	XIX	wieku	
na przykładzie Opola i Wierzbięcic), ks. dr 
Dariusz Kleinowski-Różycki („Qi, neuma, 
ruach jako podstawowe kategorie antropo-
logii chińskiej i europejskiej), a po przerwie, 
w czasie której prof. Karczewski zachęcał do 
wzbogacenia energii Qi o łyk kawy: ks. dr 
Robert Urbańczyk (Obraz Chin kreaowany 
w Polsce przez media na przykładzie Newswe-
eka”) oraz dr Stankomir Nicieja, który oma-
wiając zjawisko lęku przez dominacją Chin i 
Chińczyków w kulturze popularnej Zachodu 
przypomniał	XVIII-wiecznego,	niemieckie-
go filozofa Gottfrieda Wilhelma Leibniza, 
który na setki lat przed powstaniem Instytutu 
podjął ideę krzewienia myśli konfucjańskiej 
w Europie.   ◀   KD, LSG

BARDZO DOBRY 
ZAWóD

Tak o budowniczym fachu powiedział 
prorektor ds. nauki Marek Tukiendorf, 
który 20 stycznia, wraz z władzami 

wydziału i zaproszonymi gośćmi  żegnał 

świeżo upieczonych absolwentów. I choć 
przed przyszłymi twórcami otaczającego 
nas krajobrazu jeszcze daleka droga do za-
wodowej samodzielności - zanim wybudują 
nam nowe drogi i domy będą musieli zdobyć 
praktykę i potwierdzić swoje kompetencje 
przed Polskim Związkiem Inżynierów i 
Techników Budownictwa – podczas uro-
czystości rozdania dyplomów panowała at-
mosfera radości i satysfakcji z ukończenia 
bardzo trudnego etapu kształcenia.
Galę poprowadził prodziekan ds. studenc-
kich dr inż. Józef Gigiel, a oprawę artystycz-
ną zapewniła orkiestra, której dźwięki pły-
nęły pod batutą Przemysława Ślusarczyka, 
wprost z  balkonu eleganckiej auli.

Wśród 154 osób, które ukończyły stu-
dia w 2009 r. najzdolniejsi okazali się: mgr 
inż. Paweł Walasek - najlepszy absolwent 
studiów stacjonarnych jednolitych magister-
skich, inż. Michał Tyński - najlepszy absol-
went studiów inżynierskich stacjonarnych, 
mgr inż. Robert Respondek - najlepszy 
absolwent  studiów  niestacjonarnych II 
stopnia, oraz inż. Sławomir Janik - najlepszy 
absolwent studiów inżynierskich niestacjo-
narnych.

Nagrodzono także najlepsze prace dy-
plomowe w dorocznym konkursie im. prof. 
Oswalda Matei, które wręczył przewodni-
czący Komisji Konkursowej prof. dr hab. 
inż. Jan Żmuda, kierujący Komisją Nauki 
fundatora nagród - Opolskiego Oddziału 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa. Laureatami zostali: Mate-
usz Sinnicki (Nagroda I stopnia  za pracę 
„Studium projektowe hali widowiskowo-
sportowej” pod opieką promotorską dra 
inż. Józefa M. Gigla), Wojciech Habant 
(nagroda II stopnia za pracę „Analiza sta-
tyczno-wytrzymałościowa przekrycia prę-
towego konstrukcji stalowej” pod opieką 
promotorską dra inż. Wiesława Barana), 
Krzysztof Kot (nagroda III stopnia za pracę 
„Wybór technologii naprawy mostu przez 
rzekę Krztynia” pod opieką promotorską dr 
inż. Beaty Stankiewicz), Robert Respondek 
(wyróżnienie za pracę „Studium projektowe 
budynku hotelowego” pod opieką promotor-
ską dr inż. Anny Rawskiej-Skotniczy).

Na tym nie koniec wyróżnień: przyznano 
także nagrody Ministerstwa Infrastruktury, 
o których piszemy poniżej. 
Wszystkim absolwentom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy powodzenia w pracy 
zawodowej  i wierzymy, że dyplom Poli-
techniki Opolskiej, który  sam w sobie jest 
już wyróżnieniem, ułatwi osiągnięcie zało-
żonych celów!
Takich jak np. wzięcie udziału w budowie 
skrzydła dydaktycznego dla WB, o którym 
to przedsięwzięciu, jako potencjalnym wy-
zwaniu zawodowym mówił przedstawiciel 
absolwentów mgr inż. Daniel Leś.    ◀

LSG

i prof. M. TukiendorfAbsolwenci...Na Wydziale Teologicznym UO

NAGRODY 
MINISTERSTWA

1 grudnia 2009 r. Ministerstwo Infrastruk-
tury rozstrzygnęło konkurs na prace 
dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne 

i publikacje o nagrodę Ministra Infrastruktu-
ry za rok 2008 w dziedzinie budownictwo.
Wśród prac wyróżnionych przez Ministra 
Infrastruktury znalazła sie też jedna praca 
doktorska i 3 prazce magisterskie obronio-
ne na Wydziale Budownictwa Politechniki 
Opolskiej:
1.  Rozprawa doktorska: zastosowanie 
algorytmów genetycznych do identyfi-
kacji rozkładów uszkodzeń w układach 
belkowo-ramowych poprzez pomiary ich 
drgań, autor – Seweryn Kokot, promotor – 
prof. dr hab. Inż. Zbigniew Zembaty,
2.  Praca dyplomowa magisterska: kościół 
zabytkowy w Baborowie – ocena stanu 
technicznego konstrukcji drewnianej, au-
tor – Marcin Polinowski, promotor – dr inż. 
Andrzej Marynowicz,
3.  Praca dyplomowa magisterska: analiza 
stanu technicznego konstrukcji zabytko-
wego kościoła drewnianego w Gościęcinie, 
autor – Barbara Borowiak, promotor – dr 
inż. Andrzej Marynowicz,
4.   Praca dyplomowa magisterska: zabytko-
wy kościół drewniany w olszowej – ocena 
stanu technicznego, autor – Roman Prusko, 
promotor – dr inż. Andrzej Marynowicz.
W tegorocznej edycji konkursu o nagro-
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Sport

czornym seminarium.

Tuż przed wyjazdem grupa udała się 

do miejscowości Jarków w gminie Lewin 

Kłodzki gdzie mieści się piękny ogród w sty-

lu japońskim, w którym podziwiać można 

piękne zbiorniki wodne, ciekawie ułożone 

kamienie oraz kilkaset roślin znakomicie 

oddających styl japoński. Ogród wykonany 

Sport

został i pielęgnowany jest przez jednego 

człowieka!
W drodze powrotnej pomimo padającego 

od kilku dni ulewnego, który niemal zalał 

Kłodzko, globtroterzy z Klubu Ekoinżyniera 

wyprawę uznali za niezwykle udaną i po-

uczającą.   ◀     Justyna Talaga

AWANS 

lekkoAlektóW 

z PoliteChNiki 

do i liGi

W
 sobotę 5 września 2009 roku na prze-

pięknym stadionie lekkoatletycznym 

w Toruniu, odbyły się Zawody Fina-

łowe II Ligi Lekkoatletycznej. Wystartowało 14 

najlepszych zespołów klubowych, wyłonionych 

w drodze eliminacji, które odbyły się w maju 

bieżącego roku. Wśród finalistów znalazły 

się dwa kluby z Opola: AZS KU Politechniki 

Opolskiej i UKS MOS Opole. W zawodach 

zwyciężyła drużyna Prefbet Śniadowo Łomża 

a tuż za nimi uplasował się zespól AZS KU 

Politechniki Opolskiej. Ten wspaniały sukces 

wiąże się z awansem zespołu do I Ligi Lekko-

atletycznej. Trzecie miejsce, które także premio-

wane było awansem wywalczyli lekkoatleci 

Startu Lublin. Faworyzowane zespoły z Łodzi 

(AZS i RKS) w barwach, których startowali 

m.in. Sylwester Bednarek, Adam Kszczot i Te-

resa Dobija zajęły odpowiednio 4 i 5 miejsce 

i nie uzyskały awansu. Na sukces akademi-

ków z Opola złożyły się rezultaty (przeliczane 

na punkty), jakie w swoich konkurencjach 

uzyskało 26 zawodników i zawodniczek. Naj-

bardziej wartościowe wyniki osiągnęli: Da-

nuta Plewnia – 49,66 m w rzucie oszczepem, 

Konrad Owczarek – 208 cm w skoku wzwyż 

(zwyciężył Grzegorz Sposób przed Sylwe-

strem Bednarkiem – obaj 220 cm) i Michał 

Pietraszko – 50,40 w rzucie dyskiem.

Skład reprezentacji:

Mężczyźni:
Chrapan Marcin (110 m ppł), Ćwikliński Prze-

mysław (dysk), Damszel Tomasz (oszczep), 

Dudek Rafał (800 m), Gałązka Mariusz (kula), 

Hurman Piotr (200 m), Jasiński Cyprian (400 

m ppł), Maćków Michał (400 m ppł), Misa 

Paweł (400 m), Owczarek Konrad (wzwyż), 

Pietraszko Michał (dysk), Plaskota Krzysztof 

(w dal), Skibski Łukasz (młot), Sobas Jacek 

(800 m), Sodkiewicz Krzysztof (100 m), Sza-

pował Łukasz (400 m ppł), Tataruch Rafał 

(dysk), Uciechowski Marcin (800 m).

Kobiety:
Baumgart Iga (400 m), Blozik Agnieszka (dysk, 

Kujawa Mirela (400 m ppł), Nowak Justyna 

(400 m), Plewnia Danuta (oszczep), Sobczyk 

Barbara (3000 m), Stach Iwona (kula), Ucie-

chowska Teresa (3000 m z przeszkodami).

Trenerami zespołu są:

Rafał Tataruch, Jerzy Żyżyk, Ryszard Marci-

nów, Krzysztof Ziemba, Genowefa Żyżyk   ◀ 

                R. Marcinów

NAUkoWCy W teNiSie

W VIII Deblowym Turnieju Teniso-

wym NAUKA Wrocław 2009 r., 

który odbył się 14 czerwca 2009 

r. na kortach AWF we Wrocławiu wzięli 

udział samodzielni pracownicy nauki z te-

renu Wrocławia i Opola oraz delegowani 

przedstawiciele przedsiębiorców i innych 

środowisk.
Razem w turnieju wystąpiły następu-

jące pary deblowe: prof. Tadeusz Bober – 

Wojciech Świnder, prof. Edward Chlebus 

– Grzegorz Pęzioł, prof. Tadeusz Chmie-

lewski – Kazimierz Kowal, prof. Piotr 

Cichosz – Janusz Kołodziej, prof. Piotr 

Dobryszyński – Ryszard Żukowski, prof. 

Włodzimierz Greblicki – Leszek Lechowski, 

prof. Jan Kornafel – Marek Błaszczyk, prof. 

Henryk Kudela – Janusz Grzeszczak, prof. 

Jerzy Liebhart – Ryszard Butkiewicz, prof. 

Jerzy Mozrzymas – Andrzej Jaroch, prof. 

Andrzej Noworyta – Maciej Kisielewski, 

prof. Ryszard Panfil – Jacek Uczkiewicz, prof. 

Halina Podbielska – Andrzej Podbielski, prof. 

Andrzej Pozowski – Karol Wołkowiński, dr 

hab. nauk med. Krzysztof Reczuch – Leszek 

Kosiorek, prof. Mirosław Soroka – Paweł 

Niemkiewicz, prof. Krzysztof Wójtowicz – 

Leszek Majewski, prof. Jerzy Zwoździak – 

Krzysztof Wojtyłło.

W wyniku pasjonującej gry I miejsce 

zajęła para w składzie: Krzysztof Reczuch 

– Leszek Kosiorek, II miejsce zajęli: prof. 

Tadeusz Chmielewski – Kazimierz Kowal, 

a III pary w składzie: prof. Krzysztof Wójto-

wicz - gen. broni Leszek Majewski oraz prof. 

Ryszard Panfil – Jacek Uczkiewicz. 

W turnieju Pocieszenia najlepsza okazała 

się para: prof. Jerzy Zwoździak – Krzysztof 

Wojtyłło.   ◀  Kazimierz Kowal

z prawej: T. Chmielewski
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zamawiania, były to żywe stworzenia, to 
jednak po podaniu stanowiły już jedynie 
dobrze przyrządzoną potrawę.
TK: Któregoś razu zamówiłem coś opisane-
go tylko po chińsku – więc zaproszono mnie 
do kuchni i okazało się, że to są po prostu 
żaby. Kiedy dostałem talerz zdecydowanie 
widać było, którą część płazów bierzemy do 
ust. Może nie wyglądały najlepiej ale były 
naprawdę smaczne. Były też węże, świeżut-
kie owoce morza, ośmiornice a nawet pies. 
Skusiłem się na ten miejscowy przysmak 
pod koniec wyjazdu. To bardzo popularne, 
więc jako człowiek ciekawski nie mogłem 
powiedzieć nie.
WU: Język chiński był dla was dużym wy-
zwaniem?
TK: 20 godzin chińskiego w tygodniu przy-
niosło efekty. Opanowaliśmy ten język na 
tyle, by samodzielnie jeździć na wycieczki. 
Mogliśmy dogadać się na ulicy, samodziel-
nie rezerwować bilety, hotele i  zamówić 
jedzenie. W czasie wycieczek bez większych 
trudności mogliśmy zapytać o drogę – więc 
z naszym chińskim nie jest tak źle.
WU: Czy rzeczywiście mur chiński to obo-
wiązkowe miejsce wycieczek?
JD: Tak byliśmy w dwóch miejscach Si-
mataj i Badaling. Simataj jest chyba ład-
niejszym miejscem, bo nie jest 
odnowiony pod kątem 
atrakcji turystycznej. Wi-
dać zniszczone fragmenty 
muru. Czasem idzie się 
obok niego, bo nie da się 
iść górą – taki jest bardziej 
naturalny.
TK: Mur chiński to naprawdę 
piękna sprawa.   ◀

rozmawiał Tomasz Ciecierski.

sprawy studenckie

sprawy 
studenckie
COŚ O COs-Ie

Powołane do życia z początkiem 
nowego roku akademickiego 
2009/2010 Centrum Obsługi Stu-

denta działa pełną parą. Usytuowana w 
reprezentacyjnym Łączniku i urządzona 
ze smakiem jednostka ma już sobą pierw-
szy sprawdzian czyli zimową sesję egza-
minacyjną oraz rekrutację na studia II 
stopnia studiów stacjonarnych. Pierwsza 
sesja już została rozliczona, a stypendia 
rozdzielone – informuje z zadowoleniem 
pani dyrektor Dorota Załężna . COS 
swoim działaniem obejmuje studentów 
lat pierwszych – na razie – i zajmuje się 
wszystkimi sprawami studentów doty-
czącymi studiów oraz spawami stypen-
dialnymi.
Aktualnie studenci obsługiwaniu są od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
10..00 do 14.00 oraz w soboty od 9.00 do 
14.00 na 7 stanowiskach komputerowych 
- docelowo będzie ich 13 – nie ma podzia-
łu na wydziały, uporczywych kolejek na 
korytarzach tak kojarzonych z tradycyj-
nym dziekanatem, w centrum pracuje 10 
osób (w tym jeden informatyk). W COS 
jest pomieszczenie, w którym urzędują 
według grafika dziekani z poszczególnych 
wydziałów aby rozwiązać kwestie wyma-
gające ich decyzji. W całym holu Łącz-
nika jest dostęp do bezprzewodowego 
Internetu, a jeśli ruszy jeszcze kawiarnia 
na parterze, to studenci odwiedzający to 
miejsce będą mieć pełny komfort.
Za 4 stronie okładki prezentujemy kilka 
zdjęć z życia COS.O początkach jednostki 
przeczytać można także w WU nr 2 i 3 z 
2009 r.    ◀      Kd 

Pół ROKU W CHINACH

Dwójka studentów Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Opolskiej 
wróciła z półrocznego pobytu w 

Chinach. Dla Joanny Dratwy i Tomka 
Kudłatego, studentów kierunku Technika 
Rolnicza i Leśna, początkiem był lektorat 
chińskiego i kiedy nadarzyła się okazja 
wyjazdu, skorzystali z niej od razu. Naukę 

języka traktują jako kształtowanie swoich 
dodatkowych kompetencji zawodowych. 
Wyjazd obok uczenia się języka chińskiego, 
dał im szansę zwiedzania państwa środka – 
tym lepiej wykorzystaną, że język znają już 
na tyle by porozumiewać się samodzielnie.
Wiadomości Uczelniane: Jak będziecie wspo-
minać czas spędzony w Chinach?
TK: Był to dla nas bardzo pracowity okres. 
Każdego tygodnia na naukę języka poświę-
caliśmy 20 godzin na zajęciach i dużo więcej 
przygotowując się do nich w domu. To był 
piękny czas, aczkolwiek momentami było 
ciężko.
JD: Było bardzo sympatycznie, w czasie 
wyjazdu bardzo dużo się nauczyłam. Choć 
po przyjeździe na miejsce okazało się, że 
wszystko jest inne.
WU: Jak mam rozumieć to stwierdzenie, że 
wszystko jest inne?
JD: Zadziwiły mnie wszechobecne tłumy 
– w samym Pekinie mieszka 10 razy więcej 
ludzi, niż w Warszawie. Hałas to też zjawisko 
bardzo charakterystyczne. Wszyscy krzyczą 
i trąbią.
TK: Sama Politechnika Pekińska, gdzie by-
liśmy na stypendium robi niezwykłe wraże-
nie. W Chinach zaskoczyło mnie absolutnie 
wszystko: potężne miasta, szerokie ulice, 
morze ludzi... wszytko większe i wszystkie-
go więcej. Tam jest absolutnie wszystko … 
nawet pustynia z lodem.
JD: Poza tym to naprawdę jest inna kultura, 
budowle, a nawet jedzenie.
WU: Rozumiem, że wielokrotnie mieliście 
okazję korzystać z przysmaków tamtejszej 
kuchni.
JD: Przed wyjazdem uprzedzano nas, że tam-
tejsze przysmaki różną się od europejskich 
ale to było zgodne z moimi oczekiwaniami 
i smakowało mi. Choć często w momencie 

sport
lA W OPOlU

W sali seminaryjnej Wydziału Wycho-
wania Fizycznego i Fizjoterapii w 
II kampusie Politechniki Opolskiej 

miało miejsce spotkanie poświęcone organiza-
cji w Opolu Mistrzostw Polski w wielobojach 
kobiet i mężczyzn zaplanowanych w dniach 
5 i 6 czerwca bieżącego roku. W spotkaniu 
wzięli udział prezes Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki Jerzy Skucha oraz Czesław Zapa-
ła, władze Opola reprezentowali prezydent 
Ryszard Zembaczyński, dyrektor MOSiR 
Maciej Płuska oraz kierownik miejskiego sta-
dionu lekkoatletycznego i radny wojewódzki 
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10 | Wiadomości Uczelniane

Chinese Infl uence dr Dinara Dubrovskaya 
– Uniwersytet Cambridge, W. Brytania
– Interest China, or how perceive the Middle 
inhabitants of the Republic in the early sev-
enteenth century, and a few words about the 
fi rst Polish Jesuit missionaries Paulina Par-
cewicz – Instytut Historyczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego
– Transfer of technology between China and 
Europe in 16th to 18th century ceramics
Morgan Wesley – Uniwersytet Oxford
-From the history of mathematic – Chinese 
participation dr Mirosława Szewczyk, dr 
Katarzyna Widera – WziIP Politechnika 
Opolska
Chinese Vestige in the Art of Zdenek. Sklenar 
(1910‒86) Doc. Lucie Olivova kurator Mu-
zeum Ermitaż w Sankt Petersburgu Rosja
Inna- niż- inna: współczesna sztuka chińska 
w Europie – twórczość Zao Wou Ki
M.A. Monika Szmyt – Instytut HistoriiSz-
tuki UAM Poznań
Dong Qichang (Tung Ch’i-ch’ang) esthetical 
ideas – concept of „no-Knowledge” and „no-
craft manship” – and esthetical programs of 
Russian Avant Guard M.A. Natalia Filatova 
– dziennikarska zajmujaca się głównie tema-
tyką kultury I sztuki pisująca do liczących się 
czasopism jak Art & Interprise Juornalist
Th e Place of Painting within the Space of 
DĂŠcor or Th e dialectic of Orient and Or-
nament in Eighteenth-Century France Dr. 
Isabelle Tillerot –
Motywy orientalne w wyrobach złotników 
rosyjskich końca XIX wieku dr Adam Szy-
mański – Uniwersytet Opolski
Spojrzenie na muzykę Yunnanu w XXI wieku 
M.A. Natalia Brede – IK w Krakowie ◀

WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI
I INFORMATYKI

IT I TY

Tak jest, i Ty, drogi czytelniku jesteś zwią-
zany z IT, czyli nowymi technologiami, 
ponieważ ich rozwój determinuje każ-

dy aspekt funkcjonowania współczesnego 
świata, nawet jeśli nie zdajesz sobe z tego 
sprawy. Czy zresztą jest ktoś, kto zdołał-
by ogarnąć ogrom i złożoność wszystkich 
zjawisk i wynalzków z nurtu IT? Owszem, 
informatycy z politechniki. Pod sztanda-
rami kół naukowych InFormat i Team Bit 
już po raz szósty zorganizowali niezwykle 
popularna konferencję Dni IT, które przy-
ciągnęły – jak zawsze – rzesze pasonatów. 
Widać to było po błysku w oku, ale i po ilości 
laptopów, które jako nieodłączny atrybut in-
formatyka rozłożone były na prawie każdych 
kolanach. Trwającą od 20 do 21 kwietnia 
imprezę otworzył prodziekan Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informaty-
ki prof. Włodziemierz Stanisławski, który 
podkreślił jej rosnącą rangę. Trudno się dzi-

wić, wszak „świat napędzają technologie IT”, 
jak powiedział. Wśród wielu poruszanych 
tematów znalazły się m. in. „Inteligentne 
systemy informatyczne wspierające ochronę 
środowiska” (Marek Krzemiński – Atmo-
term), „Quo Vadis komputerze? Platformy 
dla graczy” (Łukasz Serek – AMD), czy 

„Technologie wideokonferencji webowych. 
Zastosowanie w komunikacji zewnętrznej i 
wewnętrznej. Case studies” (Szymon Chod-
kowski – Transmisje Online), co daje pewien 
obraz bogactwa i szerokiego rozrzutu zagad-
nień zwiazanych z IT. O ich rozowoju mówi 

się, że jest nieprzewidywalny, dynamiczny 
nierzadko zdumiewający (czy jeszcze 10 lat 
temu uwierzylibyśmy, że w cienkim jak liść 
sałaty telefonie komórkowym przechowamy 
kilkanaście giga danych?), ma jednak, jak 
zauważył prof. Stanisławski, pewną prawi-
dłowość: otoż podobno co 2 lata podwaja 
się liczba tranzystorów w procesorach. Ży-
czymy organizatorom, aby w podobnym 
tempie przyrastało im w pełni zasłużonej 
populaności. ◀   LSG

DYPLOMY

W dniu 24 kwietnia 2010 r. w sali 
Rady Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki wręczo-

ne zostały świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych Audyt energetyczny na 
potrzeby termomodernizacji oraz oceny ener-
getycznej budynków. Słuchaczami pierwszej 
edycji studiów podyplomowych byli absol-
wenci następujących uczelni technicznych: 
AGH – 2 osoby, WAT – 2 osoby, Politechnika 
Opolska – 22 osoby, Politechnika Wrocław-
ska – 6 osób, Politechnika Śląska – 5 osób, 
Politechnika Częstochowska – 2 osoby, 
Uniwersytet Rolniczy (Przyrodniczy) – 4 
osoby, Uniwersytet Ekonomiczny – 1 osoba, 
Uniwersytet Opolski – 3 osoby.
Tematyka prac koncentrowała się na wyko-
naniu świadectw energetycznych obiektów 
dydaktycznych, usługowych, audytach za-
kładów przemysłowych i budynków ener-
gooszczędnych.
W czasie uroczystości kierownik studiów 
podyplomowych prof. Zdzisław Kabza 
przywitał uczestników. Prodziekan ds. Na-
uki prof. Włodzimierz Stanisławski oraz 
dyrektor Instytutu Elektrowni i Systemów 
Pomiarowych prof. Sławomir Zator przed-
stawili działalność Politechniki Opolskiej 
ze szczególnym uwzględnieniem wydziału i 
instytutu. Dziekan w towarzystwie obecnych 
na Sali wręczył świadectwa. Po gratulacjach 
i wysłuchaniu Gaudeamus Igitur wygłosił 
wykład absolutoryjny wygłosił mgr inż. Piotr 
Rzęsikowski pt. Asertywność w postępowaniu 
ze zleceniodawcą, który zamieszczono w 
dalszej części.
Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 9 i 11 ustawy 

Wieści z wydziałów
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z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
oraz § 18 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie 
przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu 
dla osób ubiegających się o uprawnienie do 
sporządzania świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 
oraz części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, 
poz. 104) osoba, która uzyskała uprawnienia 
do sporządzania świadectwa charakterystyki 
energetycznej na zasadach określonych w 
art. 5 ust. 11 ustawy, może zostać wpisana 
do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 
ust. 14 ustawy. ◀

ASERTYWNOŚĆ  W 
POSTĘPOWANIU ZE 
ZLECENIODAWCĄ

Poruszany jest tu obszar zachowań 
asertywnych, jakim jest umiejętność 
odmawiania i narzucania własnych 

rozwiązań  w sposób nie raniący innych 
czyli bez wykorzystywania uprzywilejowa-
nej pozycji lub jak nie być uległym wobec 
inwestora, który płaci za usługę.
Dla przypomnienia jedna z krótszych defi -
nicji asertywności:
Asertywność – w psychologii termin ozna-
czający posiadanie i wyrażanie własnego 
zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emo-
cji i postaw w granicach nienaruszających 
praw i psychicznego terytorium innych osób 
oraz własnych, bez zachowań agresywnych, 
a także obrona własnych praw w sytuacjach 
społecznych.
Asertywność to:
• umiejętność wyrażania opinii, krytyki, 

potrzeb, życzeń, poczucia winy,
• umiejętność odmawiania w sposób nie-

uległy i nieraniący innych,
• umiejętność przyjmowania krytyki, ocen 

i pochwał,
• autentyczność,
• elastyczność zachowania,
• świadomość siebie (wad, zalet, opinii),
• wrażliwość na innych ludzi,
• stanowczość.
Osoba asertywna ma jasno określony cel 
i potrafi  kontrolować własne emocje, nie 
poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i na-
ciskom emocjonalnym innych osób.
Poniżej dwa przypadki.
Pierwszy to relacja pomiędzy audytorami 
energetycznymi wykonującymi audyty i 
certyfi katy energetyczne, a zleceniodawcą, 
polegająca na traktowaniu inwestora lub 

jego przedstawiciela jako osoby niedouczo-
nej, nie wartej zainteresowania. Przy takim 
przeświadczeniu zlecenie zostaje wykonane 
ze zbytnią pewnością siebie, bez przyjmo-
wania cennych uwag, a nawet wskazówek, 
jakie może przynieść rzeczowa rozmowa z 
inwestorem, której powinno się wysłuchać. 
Istnieje prawdopodobieństwo popełniania 
błędów związanych ze zbytnią pewnością 
siebie takich jak:
– nieuwzględnienie wszystkich warunków 

zewnętrznych niezbędnych do prawidło-
wego wykonania zlecenia,

– błędy w ocenie sposobu użytkowania 
obiektu.

Czyli wszelkie błędy wynikające z niewiedzy 
i braku pokory wobec własnych ułomno-
ści.
Przypadek ten często występuje, gdy mamy 
do czynienia z inwestorem postawionym 
przed faktem dokonanym, który z różnych 
powodów:
– zobowiązany jest  dostarczyć audyt w cią-

gu dwóch dni,  bo jest to warunek po-
zytywnego zweryfi kowania wniosku o 
przyznanie dotacji z funduszy unijnych,

– musi, ponieważ został ustalony termin 
przekazania obiektu do użytkowania, a 
certyfi kat jest do tego niezbędny.

Takie przypadki stawiają audytorów w 
uprzywilejowanej pozycji. Dla inwestora 
liczy się czas wykonania, a nie cena i wartość 
opracowania. Sytuacje takie pozwalają na 
wykonanie pracy z dużym uproszczeniem, 
tym bardziej, że wielokrotnie można spotkać 
się z bardzo lichymi opracowaniami opar-
tymi na błędnych założeniach, a pomimo 
to zostały one pozytywnie zweryfi kowane. 
Rodzi to pokusę stosowania uproszczeń, 
czyli szybszego i łatwiejszego zarobienia 
pieniędzy. W omawianym przypadku fak-
tycznie można szybko i małym nakładem sił 
wykonać zlecenie, lecz nie biorąc pod uwagę 
względów etycznych pamiętać należy, że 
opracowania są weryfi kowane przez osoby 
znające się na rzeczy i mające, co jest ważne, 
dużo czasu na sprawdzenie naszego opra-
cowania i wydanie opinii. Najczęściej są to 
osoby z dużym autorytetem, których opinia 
jest ważna, skutkująca następstwami.
Druga relacja to uległa postawa wobec in-
westora wynikająca z tego, że to audytor 

musi:
– oddać zlecenie, bo nie dotrzymał termi-

nu,
– potrzebne są za wszelką cenę pieniądze,
– przyjęte zlecenie, które przerasta audyto-

ra.
Należy pamiętać, że bardzo często jest tak, 
że dopóki nie podejmiemy się zlecenia, in-
westor jest „jak do rany przyłóż”. Natomiast 
tuż po podpisaniu umowy, po przyjęciu 
zlecenia, ten sam inwestor traktuje sprawę za 
załatwioną, a  audytora traktuje jako osobę, 
która nie ma wyboru. Najczęściej po przyję-
ciu zlecenia wychodzą różne drobiazgi, bo 
jak wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”. 
Czyli, pojawia się sytuacja przyjętego zle-
cenia i zmieniających się warunków jego 
wykonania. W takim przypadku uległość 
może doprowadzić do wykonania zlece-
nia pod dyktando inwestora, na zasadzie 
„chcę mieć to wreszcie z głowy, niech się 
to skończy, niech płaci albo nie, ale chcę to 
skończyć”. Zlecenie wykonuje pod presją. 
Niestety, tak jak w pierwszym przypadku, 
osobę sprawdzającą nasze opracowania nie 
interesują relacje pomiędzy audytorem a 
inwestorem. Wyda on opinię na podstawie 
przedstawionych materiałów, mając wiedzę, 
spokój i dużo czasu.
W obydwu przypadkach brak asertywności, 
czyli umiejętność właściwego postępowania
z inwestorem prowadzi do nierzetelnego 
wykonania zlecenia. Co może mieć różne 
konsekwencje mniej lub bardziej istotne, 
na przykład:
– budowanie złej marki wokół własnej 
osoby,
– lekceważący stosunek środowiska do 
umiejętności audytora,
– brak ciekawych, intratnych fi nansowo zle-
ceń: pozostają zlecenia kiepskie, sztampowe, 
bo jesteśmy najtańsi,
– utrata uprawnień,
– konsekwencje prawne – zadośćuczynienie 
z wadliwie wykonanej umowy o dzieło, o 
czym stanowi kodeks cywilny, a w drastycz-
nym przypadku działanie takie podlega ko-
deksowi karnemu, jeżeli zostanie udowod-
nione, że umowa ta została wykonana w celu 
uzyskania korzyści materialnych.
W tym wykładzie celem nie jest straszenie. 
Chodzi o pokazanie problemów, z którymi 
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WYDZIAŁ

ELEKTROTECHNIKI,

AUTOMATYKI

I INFORMATYKI

IT I TY

Tak jest, i Ty, drogi czytelniku jesteś zwią-

zany z IT, czyli nowymi technologiami, 

ponieważ ich rozwój determinuje każ-

dy aspekt funkcjonowania współczesnego 

świata, nawet jeśli nie zdajesz sobe z tego 

sprawy. Czy zresztą jest ktoś, kto zdołał-

by ogarnąć ogrom i złożoność wszystkich 

zjawisk i wynalzków z nurtu IT? Owszem, 

informatycy z politechniki. Pod sztanda-

rami kół naukowych InFormat i Team Bit 

już po raz szósty zorganizowali niezwykle 

popularna konferencję Dni IT, które przy-

ciągnęły – jak zawsze – rzesze pasonatów. 

Widać to było po błysku w oku, ale i po ilości 

laptopów, które jako nieodłączny atrybut in-

formatyka rozłożone były na prawie każdych 

kolanach. Trwającą od 20 do 21 kwietnia 

imprezę otworzył prodziekan Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki i Informaty-

ki prof. Włodziemierz Stanisławski, który 

podkreślił jej rosnącą rangę. Trudno się dzi-

wić, wszak „świat napędzają technologie IT”, 

jak powiedział. Wśród wielu poruszanych 

tematów znalazły się m. in. „Inteligentne 

systemy informatyczne wspierające ochronę 

środowiska” (Marek Krzemiński – Atmo-

term), „Quo Vadis komputerze? Platformy 

dla graczy” (Łukasz Serek – AMD), czy 

„Technologie wideokonferencji webowych. 

Zastosowanie w komunikacji zewnętrznej i 

wewnętrznej. Case studies” (Szymon Chod-

kowski – Transmisje Online), co daje pewien 

obraz bogactwa i szerokiego rozrzutu zagad-

nień zwiazanych z IT. O ich rozowoju mówi 

się, że jest nieprzewidywalny, dynamiczny 

nierzadko zdumiewający (czy jeszcze 10 lat 

temu uwierzylibyśmy, że w cienkim jak liść 

sałaty telefonie komórkowym przechowamy 

kilkanaście giga danych?), ma jednak, jak 

zauważył prof. Stanisławski, pewną prawi-

dłowość: otoż podobno co 2 lata podwaja 

się liczba tranzystorów w procesorach. Ży-

czymy organizatorom, aby w podobnym 

tempie przyrastało im w pełni zasłużonej 

populaności. ◀   LSG

DYPLOMY

W dniu 24 kwietnia 2010 r. w sali 

Rady Wydziału Elektrotechniki, 

Automatyki i Informatyki wręczo-

ne zostały świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych Audyt energetyczny na 

potrzeby termomodernizacji oraz oceny ener-

getycznej budynków. Słuchaczami pierwszej 

edycji studiów podyplomowych byli absol-

wenci następujących uczelni technicznych: 

AGH – 2 osoby, WAT – 2 osoby, Politechnika 

Opolska – 22 osoby, Politechnika Wrocław-

ska – 6 osób, Politechnika Śląska – 5 osób, 

Politechnika Częstochowska – 2 osoby, 

Uniwersytet Rolniczy (Przyrodniczy) – 4 

osoby, Uniwersytet Ekonomiczny – 1 osoba, 

Uniwersytet Opolski – 3 osoby.

Tematyka prac koncentrowała się na wyko-

naniu świadectw energetycznych obiektów 

dydaktycznych, usługowych, audytach za-

kładów przemysłowych i budynków ener-

gooszczędnych.
W czasie uroczystości kierownik studiów 

podyplomowych prof. Zdzisław Kabza 

przywitał uczestników. Prodziekan ds. Na-

uki prof. Włodzimierz Stanisławski oraz 

dyrektor Instytutu Elektrowni i Systemów 

Pomiarowych prof. Sławomir Zator przed-

stawili działalność Politechniki Opolskiej 

ze szczególnym uwzględnieniem wydziału i 

instytutu. Dziekan w towarzystwie obecnych 

na Sali wręczył świadectwa. Po gratulacjach 

i wysłuchaniu Gaudeamus Igitur wygłosił 

wykład absolutoryjny wygłosił mgr inż. Piotr 

Rzęsikowski pt. Asertywność w postępowaniu 

ze zleceniodawcą, który zamieszczono w 

dalszej części.
Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 9 i 11 ustawy 
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z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

oraz § 18 rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie 

przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu 

dla osób ubiegających się o uprawnienie do 

sporządzania świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 

oraz części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, 

poz. 104) osoba, która uzyskała uprawnienia 

do sporządzania świadectwa charakterystyki 

energetycznej na zasadach określonych w 

art. 5 ust. 11 ustawy, może zostać wpisana 

do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 

ust. 14 ustawy. ◀

ASERTYWNOŚĆ  W 

POSTĘPOWANIU ZE 

ZLECENIODAWCĄ

Poruszany jest tu obszar zachowań 

asertywnych, jakim jest umiejętność 

odmawiania i narzucania własnych 

rozwiązań  w sposób nie raniący innych 

czyli bez wykorzystywania uprzywilejowa-

nej pozycji lub jak nie być uległym wobec 

inwestora, który płaci za usługę.

Dla przypomnienia jedna z krótszych defi -

nicji asertywności:
Asertywność – w psychologii termin ozna-

czający posiadanie i wyrażanie własnego 

zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emo-

cji i postaw w granicach nienaruszających 

praw i psychicznego terytorium innych osób 

oraz własnych, bez zachowań agresywnych, 

a także obrona własnych praw w sytuacjach 

społecznych.
Asertywność to:
• umiejętność wyrażania opinii, krytyki, 

potrzeb, życzeń, poczucia winy,

• umiejętność odmawiania w sposób nie-

uległy i nieraniący innych,

• umiejętność przyjmowania krytyki, ocen 

i pochwał,
• autentyczność,
• elastyczność zachowania,

• świadomość siebie (wad, zalet, opinii),

• wrażliwość na innych ludzi,

• stanowczość.
Osoba asertywna ma jasno określony cel 

i potrafi  kontrolować własne emocje, nie 

poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i na-

ciskom emocjonalnym innych osób.

Poniżej dwa przypadki.

Pierwszy to relacja pomiędzy audytorami 

energetycznymi wykonującymi audyty i 

certyfi katy energetyczne, a zleceniodawcą, 

polegająca na traktowaniu inwestora lub 

jego przedstawiciela jako osoby niedouczo-

nej, nie wartej zainteresowania. Przy takim 

przeświadczeniu zlecenie zostaje wykonane 

ze zbytnią pewnością siebie, bez przyjmo-

wania cennych uwag, a nawet wskazówek, 

jakie może przynieść rzeczowa rozmowa z 

inwestorem, której powinno się wysłuchać. 

Istnieje prawdopodobieństwo popełniania 

błędów związanych ze zbytnią pewnością 

siebie takich jak:
– nieuwzględnienie wszystkich warunków 

zewnętrznych niezbędnych do prawidło-

wego wykonania zlecenia,

– błędy w ocenie sposobu użytkowania 

obiektu.
Czyli wszelkie błędy wynikające z niewiedzy 

i braku pokory wobec własnych ułomno-

ści.
Przypadek ten często występuje, gdy mamy 

do czynienia z inwestorem postawionym 

przed faktem dokonanym, który z różnych 

powodów:
– zobowiązany jest  dostarczyć audyt w cią-

gu dwóch dni,  bo jest to warunek po-

zytywnego zweryfi kowania wniosku o 

przyznanie dotacji z funduszy unijnych,

– musi, ponieważ został ustalony termin 

przekazania obiektu do użytkowania, a 

certyfi kat jest do tego niezbędny.

Takie przypadki stawiają audytorów w 

uprzywilejowanej pozycji. Dla inwestora 

liczy się czas wykonania, a nie cena i wartość 

opracowania. Sytuacje takie pozwalają na 

wykonanie pracy z dużym uproszczeniem, 

tym bardziej, że wielokrotnie można spotkać 

się z bardzo lichymi opracowaniami opar-

tymi na błędnych założeniach, a pomimo 

to zostały one pozytywnie zweryfi kowane. 

Rodzi to pokusę stosowania uproszczeń, 

czyli szybszego i łatwiejszego zarobienia 

pieniędzy. W omawianym przypadku fak-

tycznie można szybko i małym nakładem sił 

wykonać zlecenie, lecz nie biorąc pod uwagę 

względów etycznych pamiętać należy, że 

opracowania są weryfi kowane przez osoby 

znające się na rzeczy i mające, co jest ważne, 

dużo czasu na sprawdzenie naszego opra-

cowania i wydanie opinii. Najczęściej są to 

osoby z dużym autorytetem, których opinia 

jest ważna, skutkująca następstwami.

Druga relacja to uległa postawa wobec in-

westora wynikająca z tego, że to audytor 

musi:
– oddać zlecenie, bo nie dotrzymał termi-

nu,
– potrzebne są za wszelką cenę pieniądze,

– przyjęte zlecenie, które przerasta audyto-

ra.
Należy pamiętać, że bardzo często jest tak, 

że dopóki nie podejmiemy się zlecenia, in-

westor jest „jak do rany przyłóż”. Natomiast 

tuż po podpisaniu umowy, po przyjęciu 

zlecenia, ten sam inwestor traktuje sprawę za 

załatwioną, a  audytora traktuje jako osobę, 

która nie ma wyboru. Najczęściej po przyję-

ciu zlecenia wychodzą różne drobiazgi, bo 

jak wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”. 

Czyli, pojawia się sytuacja przyjętego zle-

cenia i zmieniających się warunków jego 

wykonania. W takim przypadku uległość 

może doprowadzić do wykonania zlece-

nia pod dyktando inwestora, na zasadzie 

„chcę mieć to wreszcie z głowy, niech się 

to skończy, niech płaci albo nie, ale chcę to 

skończyć”. Zlecenie wykonuje pod presją. 

Niestety, tak jak w pierwszym przypadku, 

osobę sprawdzającą nasze opracowania nie 

interesują relacje pomiędzy audytorem a 

inwestorem. Wyda on opinię na podstawie 

przedstawionych materiałów, mając wiedzę, 

spokój i dużo czasu.

W obydwu przypadkach brak asertywności, 

czyli umiejętność właściwego postępowania

z inwestorem prowadzi do nierzetelnego 

wykonania zlecenia. Co może mieć różne 

konsekwencje mniej lub bardziej istotne, 

na przykład:
– budowanie złej marki wokół własnej 

osoby,
– lekceważący stosunek środowiska do 

umiejętności audytora,

– brak ciekawych, intratnych fi nansowo zle-

ceń: pozostają zlecenia kiepskie, sztampowe, 

bo jesteśmy najtańsi,

– utrata uprawnień,

– konsekwencje prawne – zadośćuczynienie 

z wadliwie wykonanej umowy o dzieło, o 

czym stanowi kodeks cywilny, a w drastycz-

nym przypadku działanie takie podlega ko-

deksowi karnemu, jeżeli zostanie udowod-

nione, że umowa ta została wykonana w celu 

uzyskania korzyści materialnych.

W tym wykładzie celem nie jest straszenie. 

Chodzi o pokazanie problemów, z którymi 
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mański – Uniwersytet Opolski
Spojrzenie na muzykę Yunnanu w XXI wieku 
M.A. Natalia Brede – IK w Krakowie ◀

WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI
I INFORMATYKI

IT I TY

Tak jest, i Ty, drogi czytelniku jesteś zwią-
zany z IT, czyli nowymi technologiami, 
ponieważ ich rozwój determinuje każ-

dy aspekt funkcjonowania współczesnego 
świata, nawet jeśli nie zdajesz sobe z tego 
sprawy. Czy zresztą jest ktoś, kto zdołał-
by ogarnąć ogrom i złożoność wszystkich 
zjawisk i wynalzków z nurtu IT? Owszem, 
informatycy z politechniki. Pod sztanda-
rami kół naukowych InFormat i Team Bit 
już po raz szósty zorganizowali niezwykle 
popularna konferencję Dni IT, które przy-
ciągnęły – jak zawsze – rzesze pasonatów. 
Widać to było po błysku w oku, ale i po ilości 
laptopów, które jako nieodłączny atrybut in-
formatyka rozłożone były na prawie każdych 
kolanach. Trwającą od 20 do 21 kwietnia 
imprezę otworzył prodziekan Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i Informaty-
ki prof. Włodziemierz Stanisławski, który 
podkreślił jej rosnącą rangę. Trudno się dzi-

wić, wszak „świat napędzają technologie IT”, 
jak powiedział. Wśród wielu poruszanych 
tematów znalazły się m. in. „Inteligentne 
systemy informatyczne wspierające ochronę 
środowiska” (Marek Krzemiński – Atmo-
term), „Quo Vadis komputerze? Platformy 
dla graczy” (Łukasz Serek – AMD), czy 

„Technologie wideokonferencji webowych. 
Zastosowanie w komunikacji zewnętrznej i 
wewnętrznej. Case studies” (Szymon Chod-
kowski – Transmisje Online), co daje pewien 
obraz bogactwa i szerokiego rozrzutu zagad-
nień zwiazanych z IT. O ich rozowoju mówi 

się, że jest nieprzewidywalny, dynamiczny 
nierzadko zdumiewający (czy jeszcze 10 lat 
temu uwierzylibyśmy, że w cienkim jak liść 
sałaty telefonie komórkowym przechowamy 
kilkanaście giga danych?), ma jednak, jak 
zauważył prof. Stanisławski, pewną prawi-
dłowość: otoż podobno co 2 lata podwaja 
się liczba tranzystorów w procesorach. Ży-
czymy organizatorom, aby w podobnym 
tempie przyrastało im w pełni zasłużonej 
populaności. ◀   LSG

DYPLOMY

W dniu 24 kwietnia 2010 r. w sali 
Rady Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki wręczo-

ne zostały świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych Audyt energetyczny na 
potrzeby termomodernizacji oraz oceny ener-
getycznej budynków. Słuchaczami pierwszej 
edycji studiów podyplomowych byli absol-
wenci następujących uczelni technicznych: 
AGH – 2 osoby, WAT – 2 osoby, Politechnika 
Opolska – 22 osoby, Politechnika Wrocław-
ska – 6 osób, Politechnika Śląska – 5 osób, 
Politechnika Częstochowska – 2 osoby, 
Uniwersytet Rolniczy (Przyrodniczy) – 4 
osoby, Uniwersytet Ekonomiczny – 1 osoba, 
Uniwersytet Opolski – 3 osoby.
Tematyka prac koncentrowała się na wyko-
naniu świadectw energetycznych obiektów 
dydaktycznych, usługowych, audytach za-
kładów przemysłowych i budynków ener-
gooszczędnych.
W czasie uroczystości kierownik studiów 
podyplomowych prof. Zdzisław Kabza 
przywitał uczestników. Prodziekan ds. Na-
uki prof. Włodzimierz Stanisławski oraz 
dyrektor Instytutu Elektrowni i Systemów 
Pomiarowych prof. Sławomir Zator przed-
stawili działalność Politechniki Opolskiej 
ze szczególnym uwzględnieniem wydziału i 
instytutu. Dziekan w towarzystwie obecnych 
na Sali wręczył świadectwa. Po gratulacjach 
i wysłuchaniu Gaudeamus Igitur wygłosił 
wykład absolutoryjny wygłosił mgr inż. Piotr 
Rzęsikowski pt. Asertywność w postępowaniu 
ze zleceniodawcą, który zamieszczono w 
dalszej części.
Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 9 i 11 ustawy 

Wieści z wydziałów

maj 2010 | 11

z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 
oraz § 18 rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie 
przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu 
dla osób ubiegających się o uprawnienie do 
sporządzania świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 
oraz części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, 
poz. 104) osoba, która uzyskała uprawnienia 
do sporządzania świadectwa charakterystyki 
energetycznej na zasadach określonych w 
art. 5 ust. 11 ustawy, może zostać wpisana 
do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 
ust. 14 ustawy. ◀

ASERTYWNOŚĆ  W 
POSTĘPOWANIU ZE 
ZLECENIODAWCĄ

Poruszany jest tu obszar zachowań 
asertywnych, jakim jest umiejętność 
odmawiania i narzucania własnych 

rozwiązań  w sposób nie raniący innych 
czyli bez wykorzystywania uprzywilejowa-
nej pozycji lub jak nie być uległym wobec 
inwestora, który płaci za usługę.
Dla przypomnienia jedna z krótszych defi -
nicji asertywności:
Asertywność – w psychologii termin ozna-
czający posiadanie i wyrażanie własnego 
zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emo-
cji i postaw w granicach nienaruszających 
praw i psychicznego terytorium innych osób 
oraz własnych, bez zachowań agresywnych, 
a także obrona własnych praw w sytuacjach 
społecznych.
Asertywność to:
• umiejętność wyrażania opinii, krytyki, 

potrzeb, życzeń, poczucia winy,
• umiejętność odmawiania w sposób nie-

uległy i nieraniący innych,
• umiejętność przyjmowania krytyki, ocen 

i pochwał,
• autentyczność,
• elastyczność zachowania,
• świadomość siebie (wad, zalet, opinii),
• wrażliwość na innych ludzi,
• stanowczość.
Osoba asertywna ma jasno określony cel 
i potrafi  kontrolować własne emocje, nie 
poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i na-
ciskom emocjonalnym innych osób.
Poniżej dwa przypadki.
Pierwszy to relacja pomiędzy audytorami 
energetycznymi wykonującymi audyty i 
certyfi katy energetyczne, a zleceniodawcą, 
polegająca na traktowaniu inwestora lub 

jego przedstawiciela jako osoby niedouczo-
nej, nie wartej zainteresowania. Przy takim 
przeświadczeniu zlecenie zostaje wykonane 
ze zbytnią pewnością siebie, bez przyjmo-
wania cennych uwag, a nawet wskazówek, 
jakie może przynieść rzeczowa rozmowa z 
inwestorem, której powinno się wysłuchać. 
Istnieje prawdopodobieństwo popełniania 
błędów związanych ze zbytnią pewnością 
siebie takich jak:
– nieuwzględnienie wszystkich warunków 

zewnętrznych niezbędnych do prawidło-
wego wykonania zlecenia,

– błędy w ocenie sposobu użytkowania 
obiektu.

Czyli wszelkie błędy wynikające z niewiedzy 
i braku pokory wobec własnych ułomno-
ści.
Przypadek ten często występuje, gdy mamy 
do czynienia z inwestorem postawionym 
przed faktem dokonanym, który z różnych 
powodów:
– zobowiązany jest  dostarczyć audyt w cią-

gu dwóch dni,  bo jest to warunek po-
zytywnego zweryfi kowania wniosku o 
przyznanie dotacji z funduszy unijnych,

– musi, ponieważ został ustalony termin 
przekazania obiektu do użytkowania, a 
certyfi kat jest do tego niezbędny.

Takie przypadki stawiają audytorów w 
uprzywilejowanej pozycji. Dla inwestora 
liczy się czas wykonania, a nie cena i wartość 
opracowania. Sytuacje takie pozwalają na 
wykonanie pracy z dużym uproszczeniem, 
tym bardziej, że wielokrotnie można spotkać 
się z bardzo lichymi opracowaniami opar-
tymi na błędnych założeniach, a pomimo 
to zostały one pozytywnie zweryfi kowane. 
Rodzi to pokusę stosowania uproszczeń, 
czyli szybszego i łatwiejszego zarobienia 
pieniędzy. W omawianym przypadku fak-
tycznie można szybko i małym nakładem sił 
wykonać zlecenie, lecz nie biorąc pod uwagę 
względów etycznych pamiętać należy, że 
opracowania są weryfi kowane przez osoby 
znające się na rzeczy i mające, co jest ważne, 
dużo czasu na sprawdzenie naszego opra-
cowania i wydanie opinii. Najczęściej są to 
osoby z dużym autorytetem, których opinia 
jest ważna, skutkująca następstwami.
Druga relacja to uległa postawa wobec in-
westora wynikająca z tego, że to audytor 

musi:
– oddać zlecenie, bo nie dotrzymał termi-

nu,
– potrzebne są za wszelką cenę pieniądze,
– przyjęte zlecenie, które przerasta audyto-

ra.
Należy pamiętać, że bardzo często jest tak, 
że dopóki nie podejmiemy się zlecenia, in-
westor jest „jak do rany przyłóż”. Natomiast 
tuż po podpisaniu umowy, po przyjęciu 
zlecenia, ten sam inwestor traktuje sprawę za 
załatwioną, a  audytora traktuje jako osobę, 
która nie ma wyboru. Najczęściej po przyję-
ciu zlecenia wychodzą różne drobiazgi, bo 
jak wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”. 
Czyli, pojawia się sytuacja przyjętego zle-
cenia i zmieniających się warunków jego 
wykonania. W takim przypadku uległość 
może doprowadzić do wykonania zlece-
nia pod dyktando inwestora, na zasadzie 
„chcę mieć to wreszcie z głowy, niech się 
to skończy, niech płaci albo nie, ale chcę to 
skończyć”. Zlecenie wykonuje pod presją. 
Niestety, tak jak w pierwszym przypadku, 
osobę sprawdzającą nasze opracowania nie 
interesują relacje pomiędzy audytorem a 
inwestorem. Wyda on opinię na podstawie 
przedstawionych materiałów, mając wiedzę, 
spokój i dużo czasu.
W obydwu przypadkach brak asertywności, 
czyli umiejętność właściwego postępowania
z inwestorem prowadzi do nierzetelnego 
wykonania zlecenia. Co może mieć różne 
konsekwencje mniej lub bardziej istotne, 
na przykład:
– budowanie złej marki wokół własnej 
osoby,
– lekceważący stosunek środowiska do 
umiejętności audytora,
– brak ciekawych, intratnych fi nansowo zle-
ceń: pozostają zlecenia kiepskie, sztampowe, 
bo jesteśmy najtańsi,
– utrata uprawnień,
– konsekwencje prawne – zadośćuczynienie 
z wadliwie wykonanej umowy o dzieło, o 
czym stanowi kodeks cywilny, a w drastycz-
nym przypadku działanie takie podlega ko-
deksowi karnemu, jeżeli zostanie udowod-
nione, że umowa ta została wykonana w celu 
uzyskania korzyści materialnych.
W tym wykładzie celem nie jest straszenie. 
Chodzi o pokazanie problemów, z którymi 
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Th e Place of Painting within the Space of 

DĂŠcor or Th e dialectic of Orient and Or-

nament in Eighteenth-Century France Dr. 

Isabelle Tillerot –
Motywy orientalne w wyrobach złotników 

rosyjskich końca XIX wieku dr Adam Szy-

mański – Uniwersytet Opolski

Spojrzenie na muzykę Yunnanu w XXI wieku 

M.A. Natalia Brede – IK w Krakowie ◀
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ELEKTROTECHNIKI,
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I INFORMATYKI

IT I TY

Tak jest, i Ty, drogi czytelniku jesteś zwią-

zany z IT, czyli nowymi technologiami, 

ponieważ ich rozwój determinuje każ-

dy aspekt funkcjonowania współczesnego 

świata, nawet jeśli nie zdajesz sobe z tego 

sprawy. Czy zresztą jest ktoś, kto zdołał-

by ogarnąć ogrom i złożoność wszystkich 

zjawisk i wynalzków z nurtu IT? Owszem, 

informatycy z politechniki. Pod sztanda-

rami kół naukowych InFormat i Team Bit 

już po raz szósty zorganizowali niezwykle 

popularna konferencję Dni IT, które przy-

ciągnęły – jak zawsze – rzesze pasonatów. 

Widać to było po błysku w oku, ale i po ilości 

laptopów, które jako nieodłączny atrybut in-

formatyka rozłożone były na prawie każdych 

kolanach. Trwającą od 20 do 21 kwietnia 

imprezę otworzył prodziekan Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki i Informaty-

ki prof. Włodziemierz Stanisławski, który 

podkreślił jej rosnącą rangę. Trudno się dzi-

wić, wszak „świat napędzają technologie IT”, 

jak powiedział. Wśród wielu poruszanych 

tematów znalazły się m. in. „Inteligentne 

systemy informatyczne wspierające ochronę 

środowiska” (Marek Krzemiński – Atmo-

term), „Quo Vadis komputerze? Platformy 

dla graczy” (Łukasz Serek – AMD), czy 

„Technologie wideokonferencji webowych. 

Zastosowanie w komunikacji zewnętrznej i 

wewnętrznej. Case studies” (Szymon Chod-

kowski – Transmisje Online), co daje pewien 

obraz bogactwa i szerokiego rozrzutu zagad-

nień zwiazanych z IT. O ich rozowoju mówi 

się, że jest nieprzewidywalny, dynamiczny 

nierzadko zdumiewający (czy jeszcze 10 lat 

temu uwierzylibyśmy, że w cienkim jak liść 

sałaty telefonie komórkowym przechowamy 

kilkanaście giga danych?), ma jednak, jak 

zauważył prof. Stanisławski, pewną prawi-

dłowość: otoż podobno co 2 lata podwaja 

się liczba tranzystorów w procesorach. Ży-

czymy organizatorom, aby w podobnym 

tempie przyrastało im w pełni zasłużonej 

populaności. ◀   LSG

DYPLOMY

W dniu 24 kwietnia 2010 r. w sali 

Rady Wydziału Elektrotechniki, 

Automatyki i Informatyki wręczo-

ne zostały świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych Audyt energetyczny na 

potrzeby termomodernizacji oraz oceny ener-

getycznej budynków. Słuchaczami pierwszej 

edycji studiów podyplomowych byli absol-

wenci następujących uczelni technicznych: 

AGH – 2 osoby, WAT – 2 osoby, Politechnika 

Opolska – 22 osoby, Politechnika Wrocław-

ska – 6 osób, Politechnika Śląska – 5 osób, 

Politechnika Częstochowska – 2 osoby, 

Uniwersytet Rolniczy (Przyrodniczy) – 4 

osoby, Uniwersytet Ekonomiczny – 1 osoba, 

Uniwersytet Opolski – 3 osoby.

Tematyka prac koncentrowała się na wyko-

naniu świadectw energetycznych obiektów 

dydaktycznych, usługowych, audytach za-

kładów przemysłowych i budynków ener-

gooszczędnych.
W czasie uroczystości kierownik studiów 

podyplomowych prof. Zdzisław Kabza 

przywitał uczestników. Prodziekan ds. Na-

uki prof. Włodzimierz Stanisławski oraz 

dyrektor Instytutu Elektrowni i Systemów 

Pomiarowych prof. Sławomir Zator przed-

stawili działalność Politechniki Opolskiej 

ze szczególnym uwzględnieniem wydziału i 

instytutu. Dziekan w towarzystwie obecnych 

na Sali wręczył świadectwa. Po gratulacjach 

i wysłuchaniu Gaudeamus Igitur wygłosił 

wykład absolutoryjny wygłosił mgr inż. Piotr 

Rzęsikowski pt. Asertywność w postępowaniu 

ze zleceniodawcą, który zamieszczono w 

dalszej części.
Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 9 i 11 ustawy 
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z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

oraz § 18 rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie 

przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu 

dla osób ubiegających się o uprawnienie do 

sporządzania świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 

oraz części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, 

poz. 104) osoba, która uzyskała uprawnienia 

do sporządzania świadectwa charakterystyki 

energetycznej na zasadach określonych w 

art. 5 ust. 11 ustawy, może zostać wpisana 

do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 

ust. 14 ustawy. ◀

ASERTYWNOŚĆ  W 

POSTĘPOWANIU ZE 

ZLECENIODAWCĄ

Poruszany jest tu obszar zachowań 

asertywnych, jakim jest umiejętność 

odmawiania i narzucania własnych 

rozwiązań  w sposób nie raniący innych 

czyli bez wykorzystywania uprzywilejowa-

nej pozycji lub jak nie być uległym wobec 

inwestora, który płaci za usługę.

Dla przypomnienia jedna z krótszych defi -

nicji asertywności:
Asertywność – w psychologii termin ozna-

czający posiadanie i wyrażanie własnego 

zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emo-

cji i postaw w granicach nienaruszających 

praw i psychicznego terytorium innych osób 

oraz własnych, bez zachowań agresywnych, 

a także obrona własnych praw w sytuacjach 

społecznych.
Asertywność to:
• umiejętność wyrażania opinii, krytyki, 

potrzeb, życzeń, poczucia winy,

• umiejętność odmawiania w sposób nie-

uległy i nieraniący innych,

• umiejętność przyjmowania krytyki, ocen 

i pochwał,
• autentyczność,
• elastyczność zachowania,

• świadomość siebie (wad, zalet, opinii),

• wrażliwość na innych ludzi,

• stanowczość.
Osoba asertywna ma jasno określony cel 

i potrafi  kontrolować własne emocje, nie 

poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i na-

ciskom emocjonalnym innych osób.

Poniżej dwa przypadki.

Pierwszy to relacja pomiędzy audytorami 

energetycznymi wykonującymi audyty i 

certyfi katy energetyczne, a zleceniodawcą, 

polegająca na traktowaniu inwestora lub 

jego przedstawiciela jako osoby niedouczo-

nej, nie wartej zainteresowania. Przy takim 

przeświadczeniu zlecenie zostaje wykonane 

ze zbytnią pewnością siebie, bez przyjmo-

wania cennych uwag, a nawet wskazówek, 

jakie może przynieść rzeczowa rozmowa z 

inwestorem, której powinno się wysłuchać. 

Istnieje prawdopodobieństwo popełniania 

błędów związanych ze zbytnią pewnością 

siebie takich jak:
– nieuwzględnienie wszystkich warunków 

zewnętrznych niezbędnych do prawidło-

wego wykonania zlecenia,

– błędy w ocenie sposobu użytkowania 

obiektu.
Czyli wszelkie błędy wynikające z niewiedzy 

i braku pokory wobec własnych ułomno-

ści.
Przypadek ten często występuje, gdy mamy 

do czynienia z inwestorem postawionym 

przed faktem dokonanym, który z różnych 

powodów:
– zobowiązany jest  dostarczyć audyt w cią-

gu dwóch dni,  bo jest to warunek po-

zytywnego zweryfi kowania wniosku o 

przyznanie dotacji z funduszy unijnych,

– musi, ponieważ został ustalony termin 

przekazania obiektu do użytkowania, a 

certyfi kat jest do tego niezbędny.

Takie przypadki stawiają audytorów w 

uprzywilejowanej pozycji. Dla inwestora 

liczy się czas wykonania, a nie cena i wartość 

opracowania. Sytuacje takie pozwalają na 

wykonanie pracy z dużym uproszczeniem, 

tym bardziej, że wielokrotnie można spotkać 

się z bardzo lichymi opracowaniami opar-

tymi na błędnych założeniach, a pomimo 

to zostały one pozytywnie zweryfi kowane. 

Rodzi to pokusę stosowania uproszczeń, 

czyli szybszego i łatwiejszego zarobienia 

pieniędzy. W omawianym przypadku fak-

tycznie można szybko i małym nakładem sił 

wykonać zlecenie, lecz nie biorąc pod uwagę 

względów etycznych pamiętać należy, że 

opracowania są weryfi kowane przez osoby 

znające się na rzeczy i mające, co jest ważne, 

dużo czasu na sprawdzenie naszego opra-

cowania i wydanie opinii. Najczęściej są to 

osoby z dużym autorytetem, których opinia 

jest ważna, skutkująca następstwami.

Druga relacja to uległa postawa wobec in-

westora wynikająca z tego, że to audytor 

musi:
– oddać zlecenie, bo nie dotrzymał termi-

nu,
– potrzebne są za wszelką cenę pieniądze,

– przyjęte zlecenie, które przerasta audyto-

ra.
Należy pamiętać, że bardzo często jest tak, 

że dopóki nie podejmiemy się zlecenia, in-

westor jest „jak do rany przyłóż”. Natomiast 

tuż po podpisaniu umowy, po przyjęciu 

zlecenia, ten sam inwestor traktuje sprawę za 

załatwioną, a  audytora traktuje jako osobę, 

która nie ma wyboru. Najczęściej po przyję-

ciu zlecenia wychodzą różne drobiazgi, bo 

jak wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”. 

Czyli, pojawia się sytuacja przyjętego zle-

cenia i zmieniających się warunków jego 

wykonania. W takim przypadku uległość 

może doprowadzić do wykonania zlece-

nia pod dyktando inwestora, na zasadzie 

„chcę mieć to wreszcie z głowy, niech się 

to skończy, niech płaci albo nie, ale chcę to 

skończyć”. Zlecenie wykonuje pod presją. 

Niestety, tak jak w pierwszym przypadku, 

osobę sprawdzającą nasze opracowania nie 

interesują relacje pomiędzy audytorem a 

inwestorem. Wyda on opinię na podstawie 

przedstawionych materiałów, mając wiedzę, 

spokój i dużo czasu.

W obydwu przypadkach brak asertywności, 

czyli umiejętność właściwego postępowania

z inwestorem prowadzi do nierzetelnego 

wykonania zlecenia. Co może mieć różne 

konsekwencje mniej lub bardziej istotne, 

na przykład:
– budowanie złej marki wokół własnej 

osoby,
– lekceważący stosunek środowiska do 

umiejętności audytora,

– brak ciekawych, intratnych fi nansowo zle-

ceń: pozostają zlecenia kiepskie, sztampowe, 

bo jesteśmy najtańsi,

– utrata uprawnień,

– konsekwencje prawne – zadośćuczynienie 

z wadliwie wykonanej umowy o dzieło, o 

czym stanowi kodeks cywilny, a w drastycz-

nym przypadku działanie takie podlega ko-

deksowi karnemu, jeżeli zostanie udowod-

nione, że umowa ta została wykonana w celu 

uzyskania korzyści materialnych.

W tym wykładzie celem nie jest straszenie. 

Chodzi o pokazanie problemów, z którymi 

Wieści z wydziałów
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Liczba studentów w latach 1999–2009

koła naukowe

ARAFIN  -  analiza, rachunkowość, finanse
                            opiekun: prof. PO dr hab. K. Malik 

EXPERT - zarządzanie i inżynieria produkcji 
                        opiekun:  dr inż. D. Biniasz

KN  MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW  
   -  pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej 
      opiekun: dr D. Schreiber-Kurpiers

 Z inicjatywy WZiIP powstał również 
           obecny 
             CHÓR AKADEMICKI POLITECHNIKI 
             OPOLSKIEJ  
               opiekun:  mgr L. Wocial-Zawadzka

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

studia podyplomowe

10 lat WZiIP...z potrzeby nowego myślenia
Stypendia, nagrody, wyróżnienia
Artur Stejnerowski – absolwent 2005 r. kierun-

ku zarządzanie i marketing, specjalność: europej-
skie systemy zarządzania administracją publiczną  
w 2008 r. został uznany studentem roku studiów dok-
toranckich w Szkocji za swoje akademickie i osobiste 
zasługi dla szkockiego Uniwersytetu Highlands and 
Islands w Inverness. 25-letni Artur Steinerowski robi w 
Szkocji doktorat z zakresu powstania przedsiębiorstw 
społecznych na terenach wiejskich w Centrale of Rural 
Health, które jest partnerem Uniwersytetu Highlands 
and Islands w Inverness. Artur Steinerowski został 
uznany najlepszym studentem spośród wszystkich 
college’ów i centrów nauczania w północnej Szkocji

Zofia Wieszczeczyńska, kierunek zarządzanie i 
marketing
– Studencki Nobel 2009
– wyróżnienie w Konkursie na Najlepszego Stu-

denta RP

Daria Sorówka, kierunek europeistyka II stopień 
studia stacjonarne  
– Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego 2008/2009
– Stypendium Marszałka Województwa Opolskie-

go 2008/2009

Karina Kochanek, kierunek europeistyka I sto-
pień studia stacjonarne
– Stypendium Oswalda Matei 2007/2008 za wybit-

ne osiągnięcia naukowe i organizacyjne

Piotr Rychlicki, kierunek europeistyka; kierunek 
zarządzanie i marketing 
– Stypendium Oswalda Matei 2006/2007 za wybit-

ne osiągnięcia naukowe i organizacyjne,
– Udział w konkursie na Najlepszego Studenta Rze-

czypospolitej Polskiej  Primus Inter Pares & Primus 
Ekspert 2005 r.

– Udział w IX edycji Konkursu pt. „Przedsiębiorczość, 
Finanse i Zarządzanie organizowanego przez Fun-
dację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP).

Małgorzata Trofimowicz, kierunek zarządzanie 
i marketing jednolite magisterskie
– Stypendium Oswalda Matei 2005/2006 za wybit-

ne osiągnięcia naukowe i organizacyjne

Katarzyna Mazur, kierunek zarządzanie i mar-
keting jednolite magisterskie
– Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Magdalena Durzyńska, Małgorzata Trofimo-
wicz, Paweł Kadłubowski otrzymali nagrodę V 
stopnia w konkursie „Przedsiębiorczość, finanse i za-
rządzanie”. Nagroda została ufundowana z dotacji 
Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

sukcesy sportowe
I miejsce w turnieju o Puchar Rektora Politechniki 

Opolskiej w piłce nożnej. Piastonalia z NZS 2009 r.

Dyplom dla WZiIP za zajęcie I miejsca dla zespo-
łu: kierunek ZIM w lidze uczelnianej piłki siatkowej 
mężczyzn w roku akademickim 2005/2006

I miejsce – Liga Uczelniana w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn 2004/2005

IV miejsce Liga Uczelniana w Piłce Siatkowej Męż-
czyzn 2003/2004

II miejsce finał Ligi Uczelnianej w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn 2002/2003

I miejsce – Liga Uczelniana w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn 2000/2001 

Liczba absolwentów w latach 
 1999–2009 - ogółem (7145 osób)
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1. Politechnika Opolska versus Uniwersytet Opolski wyścig „smoczych łodzi”, 11 maja 2009 r.
2. Wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, 25 lutego 2009 r.

3. Gala Regionalna konkursu „Studencki Nobel”, 29 kwietnia 2009 r.
4. Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Mechanicznego, 18 grudnia 2009 r.

5. Żakinada - Piastonalia, 11 maja 2009 r.
6. Wykład inauguracyjny na kierunku architektura i urbanistyka, 1 października 2009 r.

7., 8. V konferencja „Dni IT” zorganizowana przez studentów informatyki, 21 kwietnia 2009 r.

14 | W
iadom

ości U
czelniane

W konkursie na najciekawszą 
okładkę zorganizowanym przez 
Redakcję z okazji wydania 200 nu-
meru Wiadomości Uczelnianych 
ta ze studentami zdeklasowała 199 
pozostałych.  

październik 2010 | 7
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 Od początku istnienia wydziału prowadzona 

jest szeroka działalność sportowo-rekreacyjna 

w sekcjach Klubu Uczelnianego Akademickiego 

Związku Sportowego, działającego na Politechni-

ce Opolskiej od 1996 r. Jego zawodniczki i zawod-

nicy startują z sukcesami w ligach państwowych 

judo kobiet, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, pił-

ki koszykowej mężczyzn i kobiet, piłki ręcznej ko-

biet i mężczyzn. Dodatkowo funkcjonują sekcje 

piłki nożnej, lekkiej atletyki, karate, aikido, wspi-

naczki skałkowej i aerobiku. Z grona studentów 

i dotychczasowych absolwentów wydziału na 

szczególną uwagę zasługują sukcesy tych, którzy 

reprezentowali kraj i uczelnię na imprezach mię-

dzynarodowych.

Sukcesy sportowe studentów, absolwentów

- członków Klubu Uczelnianego AZS

 Politechnika Opolska
Wśród licznego grona sportowców znaleźli się:

Grzegorz Kleszcz - podnoszenie ciężarów – VIII 

miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich Sydney 

(2000 r.), X miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich 

w Atenach (2004), wielokrotny reprezentant Pol-

ski podczas Mistrzostw Świata i Europy, wielo-

krotny medalista Mistrzostw Polski.

Piotr Gacek – siatkówka – kadra Polski, reprezen-

tant Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 

(2008), II miejsce na Mistrzostwach Świata (2006), 

IV miejsce w Lidze Światowej (2005), V miejsce 

na Mistrzostwach Europy (2005), I miejsce na Mi-

strzostwach Europy (2009).

G
. Kleszcz

Najlepsi zawodnicy roku 2009 podczas Balu Sportowca

P. Czerepok - najlepszy trener 2009  i P. Gacek 
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Paweł Januszewski – lekkoatletyka, 400 m ppł. – 

kadra polski, reprezentant polski podczas Igrzysk 

Olimpijskich w Atlancie (1996) oraz Sydney 

(2000), rekordzista Polski, Mistrz Europy (1998) w 

Budapeszcie, uczestnik wielu Mistrzostw Świata i 

Mistrzostw Europy.

Ireneusz Zarzycki – podnoszenie ciężarów – 

członek Kadry Olimpijskiej na Sydney, wielokrot-

ny medalista Mistrzostw Polski.

Aida Popiołek (Bella) – short track – kadra Polski, 

uczestniczka Mistrzostw Świata i Pucharu Świata 

(2006), uczestnik Uniwersjady we Włoszech i Mi-

strzostw Europy (2007), wielokrotna medalistka 

Mistrzostw Polski.

Malwina Zawada – short track – kadra Polski, 

uczestniczka Mistrzostw Świata Juniorów i VI 

miejsce w sztafecie (2007), wielokrotna medalist-

ka Mistrzostw Polski.

Zbigniew Bródka – short track - kadra Polski, 

Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 

(2010), uczestnik Mistrzostw Świata i Pucharu 

Świata (2006), uczestnik Uniwersjady we Wło-

szech i Mistrzostw Europy (2007), wielokrotny 

medalista Mistrzostw Polski, od 2007 roku kadra 

Polski w łyżwiarstwie szybkim

Jakub Jaworski – short track – kadra Polski, 

uczestnik Uniwersjady we Włoszech i Mistrzostw 

Europy (2007), wielokrotny medalista Mistrzostw 

Polski,

Karol Bobowicz – short track – kadra Polski, 

uczestnik Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata 

oraz Uniwersjady Zimowej w Zakopanym (2000).

Mariusz Wojnowski – short track – kadra Polski, 

uczestnik Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata 

oraz Uniwersjady Zimowej w Zakopanym (2000).

Ludwik Krawczyk – short track – kadra Polski, 

uczestnik Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata 

oraz Uniwersjady Zimowej w Zakopanym (2000).

Irena Tokarz - judo – kadra Polski, brązowa me-

dalistka Mistrzostw Europy (1997), wielokrotna 

Mistrzyni i medalistka Mistrzostw Polski.

Marzena Węgrzyn - judo – kadra Olimpijska i 

Polski, srebrna medalistka Mistrzostw Europy ju-

niorów (1995), wielokrotna Mistrzyni i medalistka 

Mistrzostw Polski.

K. Plaskota
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Marta Licznar – judo – kadra Polski, uczestnicz-
ka Pucharu Świata (2007), wielokrotna medalist-
ka Mistrzostw Polski.

Martyna Martynowicz – judo - kadra Polski, 
uczestniczka Pucharu Świata (2007) wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Polski.

Mateusz Bobrowski – kulturystyka klasyczna – 
kadra Polski, II miejsce w Mistrzostwach Europy 
(2007).

Tomasz Chrzanowski – trójbój siłowy – kadra 
Polski, IV miejsce Mistrzostwa Świata (2007), III 
miejsce Mistrzostwa Europy (2007), wielokrotny 
medalista Mistrzostw Polski.

Marcin Melnarowicz i Miłosz Majka – siatków-
ka plażowa - V miejsce w Akademickich Mistrzo-
stwach Europy (2007).

Paweł Papke – siatkówka – kadra Polski – Mistrz 
Świata Juniorów (1997), I liga.

Marcin Prus – siatkówka – kadra Polski – Mistrz 
Świata Juniorów (1997), I liga.

Krzysztof Plaskota – lekkoatletyka - srebrny me-
dalista Mistrzostw Polski w wielobojach lekko-
atletycznych, uczestnik Pucharu Europy w wielo-
bojach.

Drużynowo studenci WWFiF PO uzyskiwa-
li również znaczące sukcesy na arenie krajowej 
począwszy od Mistrzostw Polski Politechnik a na 
Lidze Państwowej kończąc. Do najważniejszych 
sukcesów należy zaliczyć:

Piłka siatkowa kobiet – I B liga w latach 1998-
2004, srebrny medal Akademickich Mistrzostw 
Polski w 1995, 1996 i 1998 r., złoty medal w 1999 i 
2000 r., złoty medal Mistrzostw Polski Szkół Wyż-
szych – Politechnik w 1998 i 2000 r., srebrny me-

dal w 2002 r., VII miejsce w 2004 i 2006 r. Od 2009 r. wprowadzono rozgrywki wspólne dla wszystkich typów uczelni pod nazwą Akademickie Mistrzo-stwa Polski - X miejsce w finale w 2009 r.,  srebrny medal Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w siat-kówce plażowej (Marta Jonak i Marzena Solska) w 2005 r., srebrny medal drużynowy Mistrzostw Polski Politechnik w 2008 r.
Piłka ręczna – II miejsce na Mistrzostwach Polski Politechnik,

Piłka nożna mężczyzn – Wicemistrz Polski Po-litechnik 2001, Mistrz Polski Politechnik 2007 i 2009 r., Akademicki Mistrz Polski 2009, uczestnicy Akademickich Mistrzostw Europy 2009 r.
Futsal mężczyzn - II miejsce w mistrzostwach Polski Politechnik w piłce nożnej halowej (futsa-lu)  – 2000, II miejsce w Akademickiej Lidze Fut-salu „ALF” – 2000/2001, I miejsce w Akademickiej Lidze Futsalu „ALF” – 2001/2002, III miejsce w mi-strzostwach Polski Politechnik w piłce nożnej ha-

lowej – 2002 r., IV miejsce w Akademickiej Lidze Futsalu „ALF” – 2002/2003, IV miejsce w Akade-mickiej Lidze Futsalu „ALF” – 2003/2004, III miej-sce w mistrzostwach Polski Politechnik w piłce nożnej halowej – 2004 r., II miejsce w Akademic-kiej Lidze Futsalu „ALF” – 2004/2005, IX miejsce na Akademickich Mistrzostwach Europy w Futsalu - Latina (Włochy) – 2005 r.
Futsal kobiet – II miejsce w Pucharze Zarządu Głównego AZS (nieoficjalne Akademickie Mi-strzostwa Polski) w 2008 i 2009 r.

Awans w 2009 r. lekkoatletów do I ligi (szesna-ście najlepszych zespołów w Polsce).
Największe sukcesy drużynowe studenci-spor-towcy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjo-terapii odnieśli na arenie krajowej w piłce siatko-wej i koszykowej mężczyzn, które to sekcje dzia-łają od początku istnienia wydziału.

Jeśli chodzi o siatkarzy, to początkowo wy-stępowali oni w rozgrywkach ligi międzywoje-

D. Plewnia

wódzkiej, a w 1999 r. wywalczyli awans do II ligi. 
W sezonie 2000/2001 akademicy awansowali do I 
ligi serii B, w której grali przez kolejne cztery sezo-
ny. W sezonie sportowym 2007/2008, po rocznej 
przerwie Opolanie powrócili na II-ligowe parkie-
ty. Obecnie siatkarze AZS KU Politechniki Opol-
skiej występują w rozgrywkach II ligi państwowej 
II grupy. 

Zespół piłki siatkowej mężczyzn Politechniki 
Opolskiej oparty był zawsze na studentach, głów-
nie Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjote-
rapii. Nie dziwi zatem fakt, że Opolanie odnosili 
liczne sukcesy w ogólnopolskich i europejskich 
rozgrywkach akademickich, godnie reprezentu-
jąc swoją uczelnię. Każdego roku siatkarze wy-
stępują w Akademickich Mistrzostwach Polski i 
Mistrzostwach Polski AZS, zarówno w piłce siat-
kowej halowej jak i plażowej. 

Od początku istnienia sekcji trenerem siatkarzy 
był mgr Paweł Czerepok. W sezonie 2001/2002 do 
sztabu trenerskiego dołączył mgr Zbigniew Rek-
tor. Od sezonu ligowego 2007/2008 kadrę trener-
ską stanowią mgr Zbigniew Rektor i dr Dorota 
Borzucka, kierownikiem zespołu jest Janusz Żak.

Najważniejsze sukcesy zespołu piłki siatkowej 
mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w latach 
1995-2009:

1999 - awans do II ligi 
2000 - Mistrz Polski Politechnik (Szczecin) 
2000 - Akademicki Wicemistrz Polski 
2001 - awans do I ligi serii B 
2002 - mistrz Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Siat- 
             kówki w Tarnopolu (Ukraina) 
2002 - mistrz Polski Politechnik (Kraków) 
2002 - Akademicki Mistrz Polski (Gorzów) 
2003 – mistrzostwo Polski AZS w siatkówce pla- 
              żowej  
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2004 - wicemistrz Polski Politechnik (Kraków) 
2006 - IV miejsce w I Lidze Akademickiej 
2006 - V miejsce na Polsko - Ukraińskim Festiwalu 
             Siatkówki w Lucku (Ukraina) 
2006 - III miejsce w Mistrzostwach Polski Polite- 
             chnik (Częstochowa) 
2006 - III miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
             Polski (Warszawa) 
2007 - V miejsce na Akademickich Mistrzostwach 
              Europy w siatkówce plażowej 
2007 - mistrz Polski Politechnik (Gliwice) 
2007- IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
            Polski (Łódź) 
2008 - awans do II ligi państwowej

2009 - V miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
             Polski (Kraków)

2009 - udział w rozgrywkach Pucharu Polski 
2010 - mistrz Polski Politechnik 
2010 - II miejsce w Polsko-Ukraińskim Festiwalu 
Siatkówki we Lwowie  (Ukraina)

Koszykarze natomiast od 1995 r. rozpoczęli 
rozgrywki w zawodach III ligi. Od 2001 r. uczest-
niczyli w prowadzonej przez Zarząd Główny 
AZS Akademickiej Lidze Koszykówki, by w sezo-
nie 2005/2006 powróć na drugoligowe parkiety 
awansując w pierwszym sezonie do rozgrywek 
drugiej ligi, w której do dnia dzisiejszego nale-
żą do czołowych zespołów. Drużyna koszykówki 
AZS Politechniki Opolskiej od 2008 r. reprezentu-
je najwyższy poziom w województwie opolskim. 
Zawody koszykówki wpisały się na stałe w kalen-
darz imprez sportowych rozgrywanych w Opo-
lu. Profesjonalna organizacja widowisk sporto-
wych spowodowała wzrost zainteresowania ko-
szykówką wśród mieszkańców Opola, mecze w 
sali przy ul. Prószkowskiej ogląda średnio oko-
ło 400 kibiców, rekordową frekwencję zanoto-
wano podczas spotkania derbowego z Pogonią 
Prudnik w 2008 r. – ponad 800 osób oraz pod-
czas zawodów III rundy Pucharu Polski, w której 
w Opolu goszczono zespół z Ekstraklasy Polonię 



Wademekum...

dal w 2002 r., VII miejsce w 2004 i 2006 r. Od 2009 r. wprowadzono rozgrywki wspólne dla wszystkich typów uczelni pod nazwą Akademickie Mistrzo-stwa Polski - X miejsce w finale w 2009 r.,  srebrny medal Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w siat-kówce plażowej (Marta Jonak i Marzena Solska) w 2005 r., srebrny medal drużynowy Mistrzostw Polski Politechnik w 2008 r.
Piłka ręczna – II miejsce na Mistrzostwach Polski Politechnik,

Piłka nożna mężczyzn – Wicemistrz Polski Po-litechnik 2001, Mistrz Polski Politechnik 2007 i 2009 r., Akademicki Mistrz Polski 2009, uczestnicy Akademickich Mistrzostw Europy 2009 r.
Futsal mężczyzn - II miejsce w mistrzostwach Polski Politechnik w piłce nożnej halowej (futsa-lu)  – 2000, II miejsce w Akademickiej Lidze Fut-salu „ALF” – 2000/2001, I miejsce w Akademickiej Lidze Futsalu „ALF” – 2001/2002, III miejsce w mi-strzostwach Polski Politechnik w piłce nożnej ha-

lowej – 2002 r., IV miejsce w Akademickiej Lidze Futsalu „ALF” – 2002/2003, IV miejsce w Akade-mickiej Lidze Futsalu „ALF” – 2003/2004, III miej-sce w mistrzostwach Polski Politechnik w piłce nożnej halowej – 2004 r., II miejsce w Akademic-kiej Lidze Futsalu „ALF” – 2004/2005, IX miejsce na Akademickich Mistrzostwach Europy w Futsalu - Latina (Włochy) – 2005 r.
Futsal kobiet – II miejsce w Pucharze Zarządu Głównego AZS (nieoficjalne Akademickie Mi-strzostwa Polski) w 2008 i 2009 r.

Awans w 2009 r. lekkoatletów do I ligi (szesna-ście najlepszych zespołów w Polsce).
Największe sukcesy drużynowe studenci-spor-towcy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjo-terapii odnieśli na arenie krajowej w piłce siatko-wej i koszykowej mężczyzn, które to sekcje dzia-łają od początku istnienia wydziału.

Jeśli chodzi o siatkarzy, to początkowo wy-stępowali oni w rozgrywkach ligi międzywoje-

D. Plewnia
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AZBUD Warszawa   - ponad 700 osób na widow-

ni. Od 2008 r. sekcja koszykówki prowadzi szko-

lenie dzieci i młodzieży wszystkich kategoriach 

wiekowych. W 2009 r. drużyna zdobyła II miej-

sce w województwie w kategorii juniorów star-

szych, a w 2010 r. - I miejsce w kategorii juniorów. 

Sekcja koszykówki aktywnie uczestniczy w 

organizacji sportowego życia studentów oraz 

mieszkańców regionu. Studenci z Opola uczestni-

czą w prowadzonej co roku Amatorskiej Lidze Ko-

szykówki oraz zajęciach rekreacyjnych. Dla miesz-

kańców i studentów organizowane są w czerwcu 

każdego roku mistrzostwa województwa w ko-

szykówce ulicznej – streetball,  w których uczest-

niczy zawsze ponad 300 zawodników. Mecze 

II ligi transmitowane są na antenie TVP 3 Opole 

oraz w Radio Opole, co w zdecydowany sposób 

przyczynia się do promocji wydziału oraz uczelni.

W 2009 r. sekcja była organizatorem zawodów 

półfinałowych Akademickich Mistrzostw Polski 

kobiet i mężczyzn. Zespół złożony głównie ze stu-

dentów Politechniki Opolskiej od lat odnosi duże 

sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Aktualną kadrę trenerską tworzą: dr Dariusz 

Nawarecki   - od 1995 r. trener, trener koordyna-

tor, menedżer sekcji, mgr Paweł Pakosz (od sezo-

nu 2005/2006, Tomasz Wilczek (od sezonu 2007-

2009) oraz od 2010 r. mgr Krzysztof Kubiak od 

2010 r.

Najważniejsze sukcesy:

1998 - IV Miejsce w Mistrzostwach Polski Poli- 

             technik 

2002 - III miejsce w Akademickiej Lidze Koszy- 

              kówki 

2004 - II miejsce w Akademickiej Lidze Koszy- 

             kówki 

2006 - awans do II ligi 

2006/2007 - IV miejsce w II lidze Państwowej

2007 - I miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół         

             Wyższych Politechnik 

2007 - III miejsce w Międzynarodowym Akademi-         

             ckim Turnieju Koszykówki w Budapeszcie  
2007/2008 - III miejsce w sezonie  
2008/2009 - III miejsce w sezonie  
2009 - III miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
             Polski

2009 - II miejsce a Akademickich Mistrzostwach 
             Polski Politechnik 
2009 - I miejsce w Mistrzostwach Polski Klubów 
            AZS  
2009 - Awans do II rundy Pucharu Polski

Wyróżniającą się sekcją AZS Politechniki Opol-
skiej jest również sekcja pływacka, której za-
wodnicy od początku istnienia klubu zdobywają 
znaczące sukcesy na arenie krajowej, a także or-
ganizują wiele zawodów pływackich. Pierwsze 
Akademickie Mistrzostwa Opola w Pływaniu o 
Puchar Rektora Politechniki Opolskiej odbyły się 
w roku akademickim 2004/2005. Wraz z rozwo-
jem Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjo-
terapii PO oraz promocją tej dyscypliny sportu, 
w pierwszych zawodach wystartowało około 
100 osób, będących studentami i pracownikami 

opolskich uczelni wyższych. Od tego czasu zawo-
dy pływackie stały się imprezą cykliczną, rozgry-
waną każdego roku. Z roku na rok, uczestniczy w 
niej coraz więcej osób, a w 2007 r. zawody zyskały 
międzynarodową obsadę, gdyż uczestniczyli w 
niej również studenci z Ukrainy. W ramach wy-
miany studentów z innych krajów Europy czynny 
udział w zawodach biorą także studenci z Portu-
galii i Szwajcarii. 

Podczas rozgrywanych zawodów, jedną z kon-
kurencji jest dystans 50m stylem klasycznym ko-
biet i mężczyzn, będący Memoriałem zmarłego 
pracownika Zakładu Pływania Politechniki Opol-
skiej magistra Andrzeja Dachnija nestora opol-
skiego pływania. 

Od początku prowadzona jest też tabela re-
kordów Politechniki Opolskiej w pływaniu, w któ-
rej systematycznie odnotowywane są najlepsze 
wyniki uzyskiwane przez studentów Politechniki 
Opolskiej trenujących w sekcji pływackiej. 

Oprócz typowo sportowego pływania, pod-
czas zawodów rozgrywane są także konkurencje 
dla dzieci pracowników PO oraz innych osób bę-
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dących sympatykami tej dyscypliny sportu. Tym 

samym Akademickie Mistrzostwa Opola w Pływa-

niu cieszą się coraz większą popularnością. Nad 

całością czuwa trener sekcji pływackiej Politech-

niki Opolskiej mgr Marcin Wieloch, pracownik 

WWFiF PO.

Ważniejsze sukcesy sekcji pływackiej w latach 

1998-2010:

Dorota Karwatka - brązowa medalista Mi-

strzostw Polski Politechnik w pływaniu w stylu 

dowolnym na 50m w 1998 r. (Poznań); brązo-

wa medalistka (50m stylem dowolnym i 100m 

zmiennym) Mistrzostw Polski Politechnik w pły-

waniu (Łódź 2000 r.).

Marcin Wieloch - srebrny medalista Mistrzostw 

Polski Politechnik w pływaniu na 50m stylem 

motylkowym oraz brązowy stylem dowolnym 

na 100m w 1998 r. (Poznań); srebrny medal Mi-

strzostw Polski Politechnik w pływaniu w sztafe-

cie 4x50m stylem dowolnym w 1998 r. (Poznań); 

drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Euro-

py w Ratownictwie Wodnym (Warendorf Niem-

cy 1999 r.); wielokrotny medalista mistrzostw Pol-

ski w pływaniu i ratownictwie wodnym. Członek 

kadry narodowej w pływaniu (1995-1997) i ra-

townictwie wodnym (1996-2002); srebrny me-

dalista (50m stylem motylkowym i 100m dowol-

nym) Mistrzostw Polski Politechnik w pływaniu 

(Łódź 2000 r.); złoty (50m stylem motylkowym) 

i brązowy (100m stylem dowolnym) medalista 

Mistrzostw Polski Politechnik w pływaniu (Łódź 

2002 r.).

Piotr Szawioła - złoty medalista Mistrzostw Pol-

ski Politechnik w pływaniu (50m i 100m stylem 

klasycznym) w 1998 r. (Poznań); złoty i srebrny 

medalista (50m i 100m stylem klasycznym) Mi-

strzostw Polski Politechnik w pływaniu (Łódź 

2000 r.).

Beata Foltyńska - złota medalistka (50m stylem 

klasycznym i 100m dowolnym) Mistrzostw Polski 

Politechnik w pływaniu (Łódź 2002 r.); złota me-

dalistka (50m stylem klasycznym i 100m dowol-nym) Mistrzostw Polski Politechnik w pływaniu (Poznań 2004 r.).

Mariusz Piątek -złoty (50m stylem klasycz-nym) i brązowy (100m klasycznym) medalista Mistrzostw Polski Politechnik w pływaniu (Łódź 2002 r.).

Andrzej Lenard - srebrny medalista (50m i 100m stylem grzbietowym) Mistrzostw Polski Politech-nik w pływaniu (Poznań 2004 r.); srebrny medali-sta (100m stylem grzbietowym) Mistrzostw Polski Politechnik w Pływaniu (Poznań 2006 r.).
Grzegorz Radomski - srebrny (100m stylem zmiennym) i brązowy (100m klasycznym) me-dalista Mistrzostw Polski Politechnik w Pływaniu (Poznań 2006 r.); złoty (100m stylem zmiennym) i brązowy (50m klasycznym) medalista XXIV Mi-strzostw Polski Politechnik w Pływaniu (Poznań 2007 r.); złoty (100m stylem klasycznym) i brązo-wy (100m zmiennym, 4x50m stylem zmiennym) medalista XXV Mistrzostw Polski Politechnik w 

Pływaniu (Poznań 2008 r.); srebrny (200 m stylem klasycznym) i brązowy (50m i 100m klasycznym) medalista Międzynarodowych Mistrzostw Opo-la w Pływaniu (2008 r.); brązowy medalista (100m stylem klasycznym) Mistrzostw Polski w Pływaniu (Katowice 2009 r.); brązowy medalista (100m sty-lem zmiennym) oraz 4 miejsce na 100m stylem klasycznym Mistrzostw Polski w Pływaniu (War-szawa 2010 r.).

Grzegorz Sierka - złoty medalista (50m i 100m stylem grzbietowym) XXV Mistrzostw Polski Poli-technik w Pływaniu (Poznań 2008 r.); drużynowy brązowy medalista (4x50m stylem zmiennym) XXV Mistrzostw Polski Politechnik w Pływaniu (Poznań 2008 r.); srebrny (50m stylem grzbieto-wym) i brązowy (50m motylkowym, 100m grzbie-towym) medalista Międzynarodowych Letnich Mistrzostw Opola w pływaniu (2008 r.); srebrny medalista (50m stylem grzbietowym) Letnich Międzynarodowych Zawodów Pływackich (Opo-le 2009 r.).

G. Radomski

Karolina Gozarska - brązowa medalistka (100m 
stylem dowolnym) XXV Mistrzostw Polski Poli-
technik w Pływaniu (Poznań 2008 r.).

Anna Dębińska - złota i srebrna (50m stylem 
klasycznym) medalistka Międzynarodowych Mi-
strzostw Opola w Pływaniu (2008 r.); złota meda-
listka (50m stylem klasycznym) Letnich Między-
narodowych Zawodów Pływackich (Opole 2009 
r.); 4 miejsce (50m i 100m stylem klasycznym) 
podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu (Warszawa 
2010 r.).

Jarosław Pawłowski - brązowy medalista 

(4x50m stylem zmiennym) XXV Mistrzostw Polski 
Politechnik w Pływaniu Poznań 2008 r.); brązowy 
medalista (50m stylem klasycznym) Międzyna-
rodowych Letnich Mistrzostw Opola w pływaniu 
(2008 r.).

Robert Brysz - brązowy medalista (4x50m stylem 
zmiennym) XXV Mistrzostw Polski Politechnik w 
Pływaniu (Poznań 2008 r.).
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Jeszcze słowo o sukcesach studentów
Miron Błocki
student informatyki na Wydziale Elektrotech-

niki, Automatyki i Informatyki, został uhonoro-
wany specjalną nagrodą „Oskar za całokształt” 
na Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Kon-
kursie Grafiki Komputerowej zorganizowanym 
przez AGH. 

Na tym samym konkursie, za pomysłowość 
i profesjonalizm wyróżniono także innego stu-
denta informatyki Krzysztofa Falanę 

mgr inż. 
Karolina 
Drozdowska
absolwent-

ka Wydziału 
Budownictwa 
2010 r.

Osiągnięcia:
- wyróżnie-

nie w konkur-
sie Studenc-
ki Nobel 2009 
na szczeblu 
uczelnianym

- 2 miejsce w XXVIII SEMINARIUM KÓŁ 
NAUKOWYCH „MECHANIKÓW”, Wojsko-
wa Akademia Techniczna, Warszawa, 23-24 
kwietnia 2009 r., za prace pt. „Mosty tymcza-
sowe jako rozwiązanie alternatywne dla stałych 
obiektów mostowych”

- 1 miejsce w XXIX SEMINARIUM KÓŁ 
NAUKOWYCH „MECHANIKÓW” Wojsko-
wa Akademia Techniczna, Warszawa, 22-23 
kwietnia 2010 r., za pracę pt. „Analiza obli-
czeniowa nośności zmodernizowanych mo-
stów wojskowych w zastosowaniach cywilnych”

- 1 miejsce w XXXIX Seminarium Kół Na-
ukowych „Koła naukowe szkołą twórczego dzia-
łania” Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w 
Olsztynie, 12-13 maja 2010, za pracę pt. „Obli-
czeniowa analiza nośności zmodernizowanych 
mostów wojskowych do zastosowań cywilnych”

Agata Gąsowska, absolwentka WB 2010 r.  
studiów jednolitych magisterskich  uzyskała 
następujące nagrody:

-  Stypendium MNiSW w r. a. 2009/2010
- Stypendium Marszałka Województwa 

Opolskiego w r. a. 2009/2010
- Stdencki Nobel 2010 r. 

Piotr Gorecki, absolwent WB 2010 r. studiów 
jednolitych magisterskich lipiec 2010 uzyskał 
następujące nagrody: 

- Stypendium MNiSW w r.a. 2009/2010 
- Stypendium Marszałka Województwa . Op. 

w r.a. 2009/2010 

Piotr Bobra, absolwent WB studiów jedno-
litych magisterskich wrzesień 2010 uzyskał na-
stępujące nagrody:

- Studencki Nobel 2010 r.

Barbara Miłoszewicz i Irmina Zagaj, studentki inżynierii środow-

sika na Wydziale Mechanicznym swoim zaangażowaniem  aktywnie 

wsparły Dziecięcą Politechnikę Opolską.    

W maju 2010 roku grupa studentów zrze-
szonych w studenckim Kole Młodych PZITB 
została zaproszona do udziału w I Krajowym 
Zjeździe Kół Młodych PZITB w Szczecinie, 
w czasie którego odbyła się konferencja „Pre-
stiżowe budowy w Polsce”. Studenci przedsta-
wili prezentację 

„Opole-Solaris Center” w interesujący sposób 
opisując historię placu Kopernika oraz przebieg 
zmian przestrzennych tego cennego historycz-
nie miejsca zlokalizowanego w centrum Opo-
la. Prezentację przygotowała i przedstawiła stu-
dentka V roku Anna Kuczek, w zjedzie wzięli 
udział również Jacek Kowalczyk oraz Roman 
Pośpiech, studenci pojechali pod opieką dr inż. 
Anny Rawskiej-Skotniczny.
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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. 18. Jego tekst jest rów-
nież dostępny w Centrum Obsługi Studen-
ta oraz na stronie internetowej

 www.po.opole.pl /zakładka: Student /

STYPENDIA
Wszelkich wyjaśnień dotyczących pomo-
cy materialnej udzielają pracownicy nowo-
powstałego CENTRUM OBSŁUGI STU-
DENTA (w skrócie COS) mieszczące-
go się przy ul. Mikołajczyka 16 /budy-
nek Łącznik/

i tam należy składać wnioski o pomoc 
socjalną.

▶ Studenci znajdujący się w trudnej sy-
tuacji

materialnej mogą otrzymać:
– stypendium socjalne,
– stypendium mieszkaniowe – przyznawane 

studentom mieszkającym w akademiku lub na 
stancji, którym codzienny dojazd z miejsca za-
mieszaknia do uczelni utrudniłby studiowanie

– stypendium na wyżywienie.
▶ Stypendium specjalne dla osób niepeł-

nosprawnych
nie jest uzależnione od sytuacji materialnej 

syudenta, może je otrzymać student z tytułu 
niepełnosprawności potwierdzonej orzecze-

niem właściwego organu. 
▶ Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 
– otrzymają studenci, którzy za poprzedni 

rok akademicki uzyskali wysoką średnią ocen 
lub osiągnęli wysoki wynik sportowy.

 ▶ Stypendium ministra za osiągnięcia w 
nauce

– przyznaje właściwy minister na wniosek 
rady wydziału. Stypendium może być przyzna-
ne studentowi szczególnie wyróżniającemu się 
w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia na-
ukowe po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

▶ Stypendium ministra za wybitne osiągnię-
cia sportowe 

— przyznaje właściwy minister na wniosek 
rady wydziału. Stypendium może być przyzna-
ne studentowi, który osiągnął wysoki wynik 
sportowy we współzawodnictwie międzyna-
rodowym lub krajowym po zaliczeniu pierw-
szego roku studiów.

▶ Zapomogi losowe
 — może być przyznana studentowi, który 

z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w 
trudnej sytuacji materialnej.

Można ją otrzymać dwa razy w roku aka-
demickim.

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. 455 66 66,

kierownik DS mgr Barbara Walkowiak
p. 23, tel. 400 62 49
Dom Studenta ZYGZAK – ul. Mikołajczy-

ka 10, tel. 455 62 57,400 62 25,
kierownik DS mgr Aleksandra Pustuła–Ob-

łoza p. 4, tel. 400 62 25
Dom Studenta PRYZMA – ul. Mikołajczy-

ka 14, tel. 455 40 57, 
kierownik DS. mgr Danuta Gryf 
p. 32, tel. 400 62 26
Dom Studenta SOKRATES – ul. Małopol-

ska 22, tel. 457 65 40, 
kierownik DS. mgr 

Barbara Klonowska 
p. 10, tel. 457 65 40

UWAGA
Studenci mieszkają-

cy w akademikach po-
winni pa miętać, że jest 
to również ich miejsce 
pracy i odpoczyn ku, wo-
bec czego należy stoso-
wać się do przepisów 
po rządkowych, z któ-
rymi można się zapo-
znać na tablicy ogło-
szeń w każdym Domu 
Studenta. W każdym D.S. działa Rada Miesz-
kańców. Wybory do niej odbędą się najprawdo-
podobniej w listopadzie (dokładny termin zo-

stanie po dany do ogólnej wiadomości). Poda-
jemy zasady wybo ru Rady Mieszkańców 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 D.S.

Komisja Wyborcza powoływana jest 
przez organ uchwałodawczy Samorzą-
du Studenckiego.

W skład komisji wyborczej nie mogą 
wchodzić kandydaci do wybieranej Rady 
Mieszkańców.

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

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

Skrócenie kadencji w Radzie Mieszkań-
ców 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 mu-

szą być zatwierdzone ponad połową głosów 
członków rady.

Powoływanie nowego członka rady nastę-
puje w podobny sposób jak wybór całej rady.

Decyzję Rady Mieszkańców — jeżeli jest 
niezgodna z prawem — może uchylić rektor.

Michał Podmagórski

ORGANIZACJE STUDENCKIE
Samorząd studencki
D.S. ZYGZAK ul. S. Mikołajczyka 10 
tel. 400 63 87, www.samorzad.po.opole.pl

Wademekum...



Samorząd Studencki  jest oficjalnym cia-
łem reprezentującym wszystkich studen tów, 
W skład Parlamentu Studentów wchodzą de-
legaci studentów do Rad Wydziałów, delegaci 
do Se natu PO, Starostowie Wydziałów, przed-
stawiciele Rad Mieszkańców Domów Studenc-
kich i przedstawiciel do Rady Bibliotecznej.

Siedziba samorządu mieści się przy ul. S. 
Mikołajczy ka 10 DS ZYGZAK (parter); biuro 
czynne jest kilka razy w tygodniu w określo-

nych godzinach, które wkrótce zostaną ustalone.
Wszystkich studentów chcących uzyskać 

bliższe in formacje na temat działalności sa-
morządu lub chętnych do współpracy zapra-
szamy do biura w godzinach urzę dowania, tel. 
(77) 400 63 87.

Samorząd Studencki w  zakresie swoich 
upraw nień i obowiązków współuczestniczy 
w przyznawa niu stypendiów socjalnych, zapo-
móg losowych oraz miejsc w domach studenta. 
Zajmuje się także organi zacją wszelkich imprez 
kulturalnych, odbywających się w czasie roku 
akademickiego. Imprezą, która odbędzie się 
w najbliższym czasie, są planowane na koniec 
paź dziernika 

Otrzęsiny, czyli chrzest studentów pierw szego 
roku. Bezapelacyj nie, największą z imprez ja-
kich organizacji podejmuje się samorząd, jest 
Studencka Wiosna Kulturalna „Piastonalia” — 
tydzień, na który czekają studenci wszyst kich 
opolskich uczelni. W czasie Piastonaliów odby-
wa się szereg konkurencji i rywalizacji sporto-
wych, seanse kinowe, piknik na jeziorze w Tu-
rawie, codzienne dyskoteki do białego rana 
oraz liczne koncerty największych gwiazd pol-
skiej piosenki. Oprócz tych najważniejszych 

przedsięwzięć, sa-
morząd ma w  za-
myśle organizacje 
mniejszych im prez 
okolicznościowych, 
takich jak koncerty, 
dyskote ki, spotkania 
dyskusyjne, seanse 
meczów piłki nożnej 
oraz wiele innych, np. 
imprezy integracyjne 
dla studen tów pierw-
szych lat.

przewodnicząca: 
Agnieszka Moczko

NZS - Niezależne 
Zrzeszenie Studentów

Zrzeszenie studen-
tów które działa z zamia-
rem organizowania wol-
nego czasu dla ŻAK-ów  i 
współtworzy wydarzenia 
o charakterze kulturalnym 
takie jak:

Drogowskazy Karie-
ry, Pstrykaliadę, Wampi-
riadę czy Studencki  No-

bel. Przewodniczą-
ca NZS jest Barba-
ra Chochołowska. 
Również Basia  jest 
odpowiedzialna za 
nowo powstałą or-
ganizację  studenc-
ką Mentors of Era-
smus.  Jej  celem jest  
pomoc studentom 
zza granicy podej-
mującym studia na 
Politechnice Opol-
skiej w poznaniu 
uczelni jaki i mia-

sta. Prężnie działa-

jący Mentorzy zajmują się również organiza-
cją wielu wydarzeń kulturalnych dla opolskich  
Erasmusów. 

Kontakt do  przewodniczącej 
Barbara Chocholska:  
e-mail: nzs@po.opole.pl
Strona internetowa: www.nzs.po.opole.pl
ul. Mikołajczyka 10/4
45-271 Opole
a  w sprawach Mentors of Erasmus: 
mentors.po@gmail.com 
oraz tel.  727-528-010

KOŁA NAUKOWE

Na Wydziale Budownictwa:
• Biodom, Dewiator, Eko-Mat-Bud,
Konstruktor, Roads &Bridges.

Na Wydziale Elektrotechniki, Automaty-
ki i Informatyki:

•Eledyn, Grupa Net PO, InFormat, Nano, 
Pixel, 

Na Wydziale Inżynierii Produkcji 
i Logistyki:
• ETiK, Koło Naukowe Logistyki LogPoint

Na Wydziale Mechanicznym:
• Klub Ekoinżyniera, Enerdżajzer,
Klakson, Kontener, Skruber, Technolog, Żubr

Na Wydziale Wychowania Fizycznego i 
Fizjoterapii

• Akton, Bio-Top, Globtroter, Pedeutes

Na Wydziale 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji: 
• Arafin (Analiza-Rachunkowość-Finanse),
Ekspert, Młodych Europejczyków

Wademekum...
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Ponadto na Uczelni działają:
• Orkiestra Politechniki Opolskiej – dyry-

gent Przemysław Ślusarczyk
• Chór Akademicki Politechniki Opolskiej
– dyrygent Ludmiła Wocial-Zawadzka
• Studenckie Studio Radiowe Emiter, które-

go ramówka zachęca takimi audycjami jak Te-
rapia trabantem, czy Elektroliza. Radio tworzą 
studenci politechniki i uniwersytetu.

•Dyskusyjny Klub Filmowy „Kontrast”, zrze-
szający miłośników sztuki filmowej.

„Sudiuj, by grać 
z pasją - otwarty 
nabór non-stop 
do Orkiestry Po-
litechniki Opol-
skiej”

  Zapraszamy 
bardzo serdecz-
nie wszystkich 

chętnych do zgłaszania się w ra-
mach naboru do naszej dynamicz- nie 
rozwijającej się Orkiestry Politechniki Opolskiej 
(OPO) ! Jeśli chcesz grać i rozwijać swoją pasję 
(zapraszamy studentów z uczelni i spoza Poli-
techniki Opolskiej), uczniem szkoły średniej , 

osobą pracującą to ta pro-
pozycja jest DLA CIEBIE ! 

     Poszukujemy muzy-
ków grających na instru-
mentach dętych, gitarzy-
stów i perkusistów.

 Zapewniamy atrakcyj-
ny materiał nutowy. Ale 
to nie wszystko - orkie-
stra posiada własną salę 
prób a zarazem pomiesz-
czenie do indywidualne-
go ćwiczenia dla człon-
ków zespołu. Dyrygen-
tem jest Przemysław Ślu-
sarczyk - osoba z wieloletnim doświadczeniem 
dyrygenckim, kompozytorskim i managerskim. 
W zespole panuje miła i rodzinna atmosfera.

Zespół koncertował m.in. w Gdyni i w Kra-
kowie, członkowie OPO wyjechali na IX edy-
cję Warsztatów Muzycznych w Niwkach. Ze-

spół inaugurował 
i stale występuje 
także w ramach 
cyklu koncertów 
„Muzyczne Im-
presje na Poli-
technice Opol-
skiej” w woje-
wództwie opol-
skim od 2007 
roku. W paź-
dzierniku tego 
roku uczest-
niczył w XII 
Warsztatach 
Muzycznych 
w Suchym 
Borze zakoń-
czonych kon-

certem dla mieszkańców - Inaugura-
cją IV sezonu „Muzycznych Impresji”.

Wademekum...
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Przeczytaj więcej i posłuchaj nas na stronie: 
www.opo.art.pl 

Zobacz archiwum fotograficzne: 
www.orkiestradeta.art.pl 



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 opie-
ki zdrowotnej spośród tych, którzy mają pod-
pisany kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

Wystarczy tylko wypełnić deklarację, która
jest dostępna u świadczeniodawców. Można
zmienić 2 razy w roku bezpłatnie lekarza,
pielęgniarkę i położną.
Wybrany lekarz, pielęgniarka i po-

łożna podstawowej opieki zdrowotnej 
zapewniają opiekę medyczną w przy-
chodni, gabinecie, szkole oraz domu 
podopiecznego. Z wyłączeniem so-
bót, niedziel i innych dni ustawowo 
wolnych od pracy pomoc od wybra-
nego lekarza, pielęgniarki czy położnej 
uzyskamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-18.00. Poza wymie-
nionymi godzinami możemy liczyć na 
pomoc w ramach tzw. opieki całodobo-
wej w podstawowej opiece zdrowotnej, 
która jest zapewniona po godz. 18.00 w 
dni powszednie, a przez całą dobę w so-
boty, niedzielę, święta oraz dni ustawo-
wo wolne od pracy.

Wykaz świadczeniodawców realizują-
cych świadczenia w podstawowej opieki 
zdrowotnej na terenie miasta Opole:

• 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
• ZOZ MSWiA, ul. Krakowska 44,
tel. 401 11 70
• NZOZ „Medicus”, ul. Mickiewicza 1
i Plac Piłsudskiego 5
tel. 442 70 10, 441 32 34
• Przychodnia Rehabilitacyjna 
Spółdzielni „Odnowa”, 
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,
• NZOZ LUX Med. NZOZ 

„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
• Grupowa Praktyka Lekarska „Vita”,
ul. Bassego 9a, tel. 456 37 74
• Grupowa Praktyka Lekarska „Polimed”, ul.
Armii Krajowej 7, tel. 451 20 65

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. gen. K. Sosnkowskiego 31 (I piętro) 45-272
Opole, tel. 400 62 37, e-mail: bg@po.opole.pl
• dyrektor biblioteki – 
dr inż. Elżbieta Czerwińska,

sekretariat p. 118, tel. wew. 6237
• z-ca dyrektora – mgr Halina Szlejf, p. 112
tel. wew. 6231

Oddział Informacji Naukowej udziela 
wszelkich porad i informacji bibliotecznych, 
bibliograficznych i faktograficznych od ponie-
działku do piatku w godz.: 8.00-14.45,

 tel. wew. 6231, p.112.
 W oddziale udostępniane są polskie i zagra-

niczne elektroniczne bazy naukowe.
Wypożyczalnia BG czynna: od poniedział-

ku do czwartku w godz. 8.00–17.00, w piątki od 
8.00 do 14.30. W soboty w godz. 8.30–14.00. 
Istnieje możliwość zamawiania książek ze stro-

ny internetowej biblioteki: www.bg.po.opole.pl  
Czytelnia BG, czynna: od poniedziałku do-

piątku w godz. 8.30–18.45, w soboty w godz. 
8.30–14.00.

Czytelnia Wydziału Mechanicznego –
 ul. Mikołajczyka 5, p. 112B, czynna: od po-

niedziałku do czwartku w godz. 8.30–18.00,
w piątki od 8.30–14.30, soboty zjazdowe –
8.30–14.00.
Biblioteka Wydziału Budownictwa 
– ul. Katowicka 48, czynna: od poniedziałku 

do czwartku w godz. 8.30–17.45, w piątki –
8.30–15.00, w soboty zjazdowe od 8.30–14.00.
Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycz-

nego i Fizjoterapii – ul. Prósz-
kowska 76,

czynna: poniedziałek-czwar-
tek w godz. 8.30–

17.00, piątek w godz. 8.30–
14.30, soboty zjazdowe  8.30–
14.00.

Biblioteka Wydziału Zarzą-
dzania i Inżynierii Produk-
cji – ul. Luboszycka 7, czynna:

poniedziałek, w godz. 10.30–
17.00, wtorek, środa, czwartek 
8.30–17.00, piątek 8.30–14.30,

soboty zjazdowe 8.30–14.00.
Biblioteka udostępnia swo-

im użytkownikom
komputerowe stanowi-

ska multimedialne w OIN i 
wszystkich czytelniach.

Szczegółowe informacje o 
bibliotece i jej agendach za-
mieszczone są na stronie in-
ternetowej

http://www.bg.po.opole.pl

O STUDIOWANIU 
ZA GRANICĄ
Edukacyjne programy eu-

ropejskie
Ciekawych świata czeka na 

Politechnice Opolskiej ciekawe 
wyzwanie — wyjazd na studia 

(najczęściej na okres jednego, lub dwóch se-
mestrów) do jednej z naszych 94 partnerskich 
uczelni zagranicznych, w ramach programu 
LLP Erasmus „Uczenie się przez całe życie” 
2007–2013. Patron programu — renesansowy 
filozof i pedagog Erazm z Rotterdamu propa-
gował serdeczność i wyzbycie się surowości 
w kształceniu młodych ludzi, idea przyjaznej 
edukacji znajduje więc w programie dosko-
nałe odzwierciedlenie: erasmusi mają szansę 
na poznanie kultury wybranego kraju i sko-
rzystanie z bogatej oferty  dydaktyczno–re-
kreacyjnej, nie tracąc przy tym swojego statu-
su w uczelni macierzystej. Czas pobytu za gra-

Wademekum...
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nicą wliczany jest w okres studiów, zachowa-
ne zostają wszelkie prawa 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 transferu punktów kre-
dytowych ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), do którego dostosowa-
ne są programy studiów na wszystkich kierun-
kach Politechniki Opolskiej.

Udział w programie może się okazać praw-
dziwą przygodą i niezwykle cennym doświad-
czeniem. Studenci potwierdzają, że korzystając 
z szansy wyjazdu nabrali cennej wiedzy o 
życiu innych społeczeństw ale i pewno-
ści siebie oraz odwagi w podejmowaniu 
kolejnych wyzwań.

Praktyki i staże
Po przyjeździe z zagranicy jest czas 

by długo i barwnie opowiadać o po-
tworze z jeziora Loch Ness, pradaw-
nym języku Celtów czy wycieczce do 
destylarni whisky. Przyszłego praco-
dawcę najbardziej zainteresuje jed-
nak zdobyte doświadczenie zawodo-
we. Praktyki w rozmaitych przedsię-
biorstwach i instytucjach zagranicz-
nych wpisane są w wyjazd studen-
tów w ramach Erasmusa. Politechni-
ka Opolska umożliwia również do-
stęp do innych programów stypen-
dialnych takich jak: niemiecki sys-
tem DAAD, oferty studiów i sta-

ży we Francji w ramach stypendiów cotutelle, 
a także specjalistyczne staże w firmach japoń-
skich, w ramach programu współpracy euro-
pejsko-japońskiej Vulcanus in Japan.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale 
Współpracy Międzynarodowej. (Kierownik dr 
inż. Joanna Boguniewicz –Zabłocka)

ul. S. Mikołajczyka 5, 
pok. A-116 i A115 , 
45 – 271 Opole
tel. 77 400 61 53, 
email: 
j.boguniewicz@po.opole.pl 

ISTYTUT  KONFUCJUSZA

Politechnika jako jeden z (tylko!) czterech 
ośrodków w kraju oferuje studentom szereg 
atrakcyjnych kursów i zajęć w ramach działa-
jącego już ponad 2 lata Instytutu Konfucjusza 
(Centrum Współpracy Polska-Chiny), mające-
go na celu promocję wiedzy o potężnym- nie 
tylko powierzchniowo-  Kraju Środka.  

Poznajcie chiński kalendarz i frapującą sym-
bolikę smoków, skorzystajcie z niepowtarzalnej 
okazji opanowania sztuki kaligrafii, parzenia 
zielonej herbaty  oraz wymiany myśli w jezy-
ku, którym włada ponad półtora miliarda ludzi! 

Studenci z Portugalii. Dla nich to Opole 

jest egzotycznym miastem!

Wademekum...
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Miejsce: Dom Studenta III „PRYZMA”, 
ul. Mikołajczyka 14, pokój nr 10 (parter)

Na spotkanie można się umówić za pomocą poczty elektronicznej 
e-mail: cpp@po.opole.pl

Dyżury psychologów odbywają się w:     poniedziałki     wtorki
     środy 
     czwartki 
 

Więcej informacji można znaleźć na stroniewww.cpp.po.opole.pl
OFERTA JEST BEZPŁATNA!

udzielamy porad psychologicznych,wspieramy w rozwiązywaniu problemów,organizujemy warsztaty rozwoju osobistego

w godzinach popołudniowych.
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Chodź, pokażę Ci kolek-
cję znaczków!

Filatelistyka to cały świat! Każ-
dy choć przez moment kolek-
cjonował kiedyś znaczki, a 
przynajmniej miał w domu kla-
ser, lub też klaser mieli jego 
znajomi. Tę popularną i zaj-
mującą pasję można konty-

nuować (to dla tych, którzy nigdy 
nie przestali śledzić małych obraz-
ków na kopertach), odświeżyć (ci, 
którzy zbierali dawno temu) i od-
kryć (serdecznie polecamy zupeł-
nie „zielonym”) w kole nr 77 Pol-
skiego Związku Filatelistów przy 
Politechnice Opolskiej. Koło  ist-
nieje od 1977 r. W tym czasie było 
organizatorem licznych wystaw, po-
kazów i imprez filatelistycznych (np: 
Europejskiego Spotkania Młodych 
Filatelistów w 2002 r.) Koło doku-

mentuje też pocztowo i filatelistycznie (stem-
ple okolicznościowe i kartki pocztowe beznomi-
nałowe) ważniejsze wydarzenia w życiu Uczel-
ni. Z okazji Roku studenta i jakości kształcenia 
na Politechnice Opolskiej swojej kartki docze-
kali się także studenci.  
Wszystkich zainteresowanych filatelistyką (nie 
tylko zbieraniem znaczków) zapraszamy na Wy-
dział Budownictwa pok.204a lub 

II  Kampus PO 
ul. Prószkowska 76, bud. 5
 45-758 Opole
tel.  77 474 82 94
dyrektor:
 dr Maria Helena Kania
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Galeria I PiętroGaleria Młynek

Toropol

Wojewódzka Bibliotka 
im. E. Smołki

Bibliotka     Pedagogiczna

Miejska Bibliotka 
Publiczna

WROCŁAW

KĘDZIERZYN - KOŹLEPRUDNIK

Studio

3

ZOO



Teatr im. J. Kochanowskiego

Teatr Lalki i Aktora

Teatr Eko Studio

ul. Bassego
ul. Jagiellonów
ul. Oświęcimska 

ul. Grota Roweckiego

ul. Szarych Szeregów

ul. Małopolska

DA Resurrexit

DA Xaverianum

DA Cegielnia

Obiekty akademickie

1.   Wydział Budownictwa
2.   Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
      Biblioteka Główna
3.   Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
4.   Wydział Mechaniczny
      Rektorat
      Dział Kształcenia
      Dział Współpracy Międzynarodowej 
5.   Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
6.   Wydział Zarządzania
7.   Budynek dydaktyczny WB i WZiIP
      Instytut Konfucjusza
      Dział Promocji i Kultury
8.   Budynek dydaktyczny WEAiI
9.   Budynek dydaktyczny WIPiL i WZ
10. Budynek dydaktyczny WM Zapole
11. Budynek dydaktyczny WIPiL i WZ Eden
12. Budynek dydaktyczny WIPiL i WZ
13. Budynek dydaktyczny WIPiL, WEAiI i WZ
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

kino

teatry

filharmonia

muzea

galerie

biblioteki

duszpasterstwa akademickie

ośrodki opieki zdrowotnej dla studentów

kryte pływalnie

lodowisko

     
bary mleczne

1
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 4

 17
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 10

 14

 19

 18

ul. Hubala

Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego 

Bibliotka     Pedagogiczna

Legenda
POZNAŃ
ŁÓDŹ
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WŁADZE WYDZIAŁÓW

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, 
tel. 456 50 85–7,
• dziekan – prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk  
• prodziekan ds. studenckich – dr inż
. Józef   M. Gigiel
• prodziekan ds. nauki –  prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Zembaty 
• prodziekan ds. organizacyjnych – dr inż. 

Wiesław Baran

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, 
AUTOMATYKI I INFORMATYKI

ul. K. Sosnkowskiego 31 (budynek Lipsk),  
45–272 Opole, tel. 400 62 16, 400 63 25, tel./
fax 400 63 45, 400 63 46,

• dziekan –prof. dr hab. inż. Marian 
Łukaniszyn 
• prodziekan ds. nauki – dr hab. inż. 
Włodzimierz Stanisławski, prof. PO
• prodziekan ds. studenckich – dr  inż. 

Karol Grandek 

• prodziekan ds. organizacyjnych – 
dr hab. inż. Tomasz Boczar, prof. PO
W ramach kierunku informatyka na 

studiach dziennych prowadzi się również 
kształcenie dla grupy dwujęzycznej (pol-
sko-niemieckiej), 

dla której wybrane przedmioty oraz prace dy-
plomowe prowadzone są w języku niemieckim. 

Akademia CISCO
ul. K. Sosnkowskiego 31 (budynek Lipsk), 

45–272 Opole tel. 400 62 17
• kierownik 
mgr inż. Władysław  Perzanowski 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI 
I LOGISTYKI 
ul. Luboszycka 5, 45-036 Opole, tel. 453 84 

47-49 wew. 361, 362,
• dziekan - dr hab.  Maksymilian Gajek, 

prof. PO
• prodziekan ds. studenckich -  dr Józef 

Szymczak
• prosdziekan ds. nauki – dr hab. inż. Józef 

Pająk, prof. PO
• prodziekan ds. organizacyjnych dr Czesław 
Górecki

WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271, Opole, 
tel. 400 61 57, tel./fax 400 63 42
• dziekan – dr hab. inż. 
Bolesław Dobrowolski, prof. PO,
• prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. 

inż. Tadeusz Łagoda
• prodziekan ds. studenckich – dr inż. 

Gabriel Filipczak, prof. PO
• prodziekan ds. organizacyjnych – 

prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

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

T. Boczar, M. Łukaniszyn, W. Stanisławski, 

K. Grandek

C. Górecki, J. Pająk, M. Gajek, J. Szymczak

T. Łagoda, J. Pospolita, B. Dobrowolski, 

G. Filipczak
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WŁADZE UCZELNI
Biuro rektora Politechniki Opolskiej mieści się przy 

ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, tel. centrali 400 60 00

▶ rektor – prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
    gabinet oraz sekretariat rektora –
    – p. 107A tel./fax 455 60 50, 400 61 27
▶ prorektor ds. nauki
    – prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
▶ prorektor ds. studenckich – dr hab. inż.
    Jerzy Jantos, prof. PO
    gabinety i sekretariaty prorektorów –
     p. 105A tel. bezp. 456 94 46 oraz 400 61 54,
    400 61 55
▶ prorektor ds. organizacyjnych – 
    – dr Aleksandra Żurawska 
▶ prorektor ds. inwestycji i  rozwoju –

          dr inż. Anna Król
    gabinety i sekretariat prorektorów – 
    p. 113A tel. 400 63 23
▶ kanclerz – mgr Barbara Hetmańska, 
p. 209A tel./fax 455 60 80 tel. 4006190
▶ zastępca kanclerza mgr inż. Piotr Rajfur, 
    p. 209 A, tel. fax 455 60 80, 400 60 22
▶ zastępca kanclerza, kwestor –
    mgr Teresa Białowąs-Woźniak, p. 217 A
    tel. 400 61 25 

A. Król, J. Jantos, J. Skubis, M. Tukiendorf, 

A. Żurawska

 B. Hetmańska  T. Białowąs-Woźniak



WYDZIAŁ WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII 
ul. Prószkowska 76, 45–758 Opole, telefon: 

455 60 89, 458 10 45, 
• dziekan – dr hab. Jan Szczegielniak, 
prof. PO 
• prodziekan ds. nauki – dr hab. Marcin 

Czerwiński, prof. PO
• prodziekan ds. studenckich – dr Tomasz 

Bohdan
• prodziekan ds. organizacyjnych – dr Ra-

fał Tataruch 

Poza obiektami przy ul. Prószkowskiej zaję-
cia odbywać będą się:

• na krytej pływalni „Akwarium” przy ul. 
Ozimskiej 48

• zajęcia z lekkiej atletyki na stadionie im. 
Opolskich Olimpijczyków przy ul. Szarych Sze-
regów (obok Reala),

• łyżwiarstwo – na Toropolu przy ul. Barlic-
kiego (obok amfiteatru).

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole, tel. 454 35 

33, 453 04 72, tel./fax 453 04 71,
• dziekan – dr hab. Krzysztof Malik, prof. PO
• prodziekan ds. nauki – dr hab. 
Gabriela Jyż, prof. PO
• prodziekan ds. studenckich – dr hab. 
Agata Zagórowska, prof. PO 
• prodziekan ds. organizacyjnych — dr inż. 

Małgorzata Adamska 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 5,
 tel. 400 62 58
Sekretariat mieści się w p. 111 E w gmachu 

głównym. Kierownikiem studium jest p. 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.

prowadzonego przez charyzmatycznego dusz-
pasterza ojca  Józefa Czaplaka.  Posługę duszpa-
sterską sprawują o. Marek Janowski SJ oraz o. 
Jerzy Hansel SJ. Tydzień pracy w Xaverianum 
przedstawia się następująco:  

Niedziela
18.00 - próba zespołu A.M.D.G JP2
20.00 – msza św. akademicka
Poniedziałek
18.00 – próba zespołu „Xaverianum”
19.00 – spotkanie z Biblią
20.00 – Spotkanie grupy przygotowującej się 

do Światowych Dni Młodzieży Madryt 2010. 
Msza św. w języku angielskim i konwersacje 
(wybrane poniedziałki)

21.00 – spotkanie teatru „In Initio”.
Wtorek
19.00 – Modlitwa różańcowa we wspólno-

cie i za wspólnotę
20.00 – Msza św. akademicka
21.00 –kolacja
Środa 
7.30 – jutrznia w oratorium
18.00 – spotkanie wolontariatu
19.00 – Zgłębiając tajemnice naszej wiary. Re-

fleksje wokół ważnych prawd wiary w oparciu o 
Katechizm Kościoła Katolickiego oraz wybrane 
pisma ojców Kościoła.

20.00 – spotkanie z zaproszonym gościem 
(wybrane środy)

21.00 – spotkanie teatru „In Initio”.
Czwartek
18.00 – próba zespołu „Xaverianum”
20.00 – Msza św. w oratorium
21.00 – Adoracja w duchu Taize
Piątek
18.00 – próba zespołu A.M.D.G JP
Więcej szczegółów na temat programu pra-

cy ośrodka  zainteresowani znajdą na stronie 
www.xaverianum.pl

Natomiast przy kościele pw. Przemieniania 
Pańskiego  przy ul. Grota-Roweckiego 3 (osie-
dla AK)  działa Duszpasterstwo Młodzieżo-
wo-Akademickie Cegielnia, którym opieku-
je się ks.  Zygmunt Nagel.  Cegielnia zaprasza 
młodzież i studentów w każdy poniedziałek na 
godz. 19.15 do kaplicy na mszę świętą lub na-
bożeństwo, a potem  do salki katechetycznej.

W każdą niedzielę w kościele Przemienienia 
Pańskiego o godz. 20.00 odprawiana jest msza 
święta  dla studentów i młodzieży, na którą za-
praszają duszpasterze z Resurrexit i Cegielni.

Więcej informacji o działalności Cegielni do-
stępnych jest na stronie parafii. 

J. Szczegielniak, M. Czerwiński, R. Tataruch, 

T. Bohdan

 A. Zagórowska, K. Malik M. G. Jyż, M. Adamska

DUSZPASTERSTWA

Uzupełnieniem wademekum dla studenta bę-
dzie krótka informacja o działających w mieście  
duszpasterstwach   akademickich.

W kościele seminaryjno-akademickim pw. 
Św. Jadwigi przy ul. Drzymały 1a działa Dusz-
pasterstwo Resurrexit mające swoją siedzibę 
w salce pod kościołem. DA Resurrexit  w tym 
roku obchodzi  dziesięciolecie swojej działalno-
ści. Od tego roku posługę duszpasterzy akade-
mickich rozpoczynają ks. Eugeniusz Ploch i 
ks. Marcin Cytrycki.

W najbliższym roku akademickim  dusz-
pasterze zapraszają  wszystkich  studentów  
opolskich uczelni na spotkania, które  regu-
larnie odbywać będą się w dwóch miejscach: 
od poniedziałku do środy w salkach i kościele 
seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały 
1a, natomiast w czwartki w kaplicy i w salkach 
domu katechetycznego przy kościele pw. Prze-
mienienia Pańskiego na osiedlu Armii Krajowej 
(niedaleko Reala, dawne osiedle ZWM). Wie-
czorną mszę świętą poprzedzać będzie adora-
cja Najświętszego Sakramentu, w czasie której  
również będzie okazja do sakramentu poku-
ty. Istnieje również możliwość umówienia się 
z duszpasterzami akademickimi na indywidu-
alną rozmowę w dogodnym czasie. 

Podczas całego roku akademickiego studenci  
powracający w niedziele z domów na studia  za-
proszeni są  na coniedzielną akademicką mszę 
świętą  do kościoła  pw. Przemienienia Pańskie-
go, zawsze  na  godz. 20.00. 

Z trudnymi pytaniami i problemami codzien-
nego życia studenci wspierani przez swoich 

duszpasterzy zmagać będą się nie tylko pod-
czas wymienionych spotkań, ale tym spra-
wom  poświęcona będzie także  audycja ra-
diowa, która już w najbliższych tygodniach 
zagości w czwartkowe wieczory w opolskim 
Radiu PLUS (107,9 FM).

Więcej informacji o działalności duszpa-
sterstwa można znaleźć na stronie www.re-
surrexit.opole.pl, a także na portalu Facebook.

Przy kościele Serca Pana Jezusa o.o. Jezu-
itów, który znajduje się  przy ul. Józefa Czapla-
ka 1a działa  Jezuicki Ośrodek Formacji i Kul-

tury Xaverianum powstały na początku lat 90. 
jako kontynuacja wcześniej działające Ośrodka 

Wademekum...
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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, fizjoterapia oraz tu-
rystyka i rekreacja, ale z powodzeniem słu-
ży także studentom pozostałych kilkunastu 

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 re-
kreacji, gimnastyka korekcyjna
- fitness i ćwiczenia siłowe, samoobrona i ele-
menty sportów walki, piłka nożna, piłka siat-
kowa, piłka ręczna, koszykówka, badminton, 
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 kampu-
sie przy ul. Prószkowskiej 76 
Oddana została do użytku w 
październiku 2006 r. a wybu-
dowana ze środków UE w ra-
mach ZPORR. Działanie 1.3.3 
– Regionalna Struktura Eduka-
cyjna - pn.  „Budowa II kam-
pusu Politechniki Opolskiej. 
Budowa hali sportowej i za-
plecza dydaktycznego dla po-
trzeb WWFiF”. 
Nowoczesny obiekt sportowy 
o łącznej powierzchni 4686,64 
m2 posiada:

-  80 metrową, 5- startową bieżnię 
lekkoatletyczną wyłożo-
ną tartanem, 

- salę gier zespołowych o 
wymiarach 45 x 24,5 m 
gdzie odbywają się tre-
ningi i mecze  piłki noż-
nej,  siatkówki, koszy-
kówki i piłki ręcznej

- salę gimnastyczną o wymiarach 24,5 x 17,5 
m przystosowaną do zajęć i  zawodów w lek-
kiej atletyce,

- salę zajęciową pokrytą wykładziną dywano-
wą o powierzchni 60 m 2 na 40 miejsc

- siłownię  o wymiarach 16 x 12,5 m2. Jest to 
największa w regionie siłownia wyposażona 
w najnowocześniejsze urządzenia, na której 
ćwiczyć może równocześnie 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 znaj-
duje się także sala audy-
toryjna na 200 miejsc 
wraz z foyer, które świet-
nie sprawdza się róż-
nych funkcjach., np.  
jako miejsce ekspozy-
cji wystaw, czy brifingu 
jaki miał miejsce pod-
czas wizyty na politech-
nice prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego.

W przestronnych 
wnętrzach hali spor-
towej umiejscowio-
no również czytelnię 

i wypożyczalnię biblio-
teki wydziałowej oraz cafeterię.

Do sal sportowych przylegają  pokoje  dla 
trenerów, instruktorów, magazyny sprzętu, i 
wygodne zaplecze sanitarne i so-
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mi ludźmi sportu, w tym roku naszymi gości 
byli Dick Helm, trener NBA, drużyna srebr-
nych medalistów w szpadzie z Pekinu, wielo-
krotna medalistka MŚ i ME Sylwia Grucha-
ła i trener i reformator czeskiej piłki nożnej 
Zdenek Fajfer.  

Gala sportu akademickiego

Wielkim uznanie wśród studentów cieszy 
organizowana przez Klub Uczelniany AZS  
gala sportu akademickiego, która pod na-
zwą Bal Sportowca  odbywa się zwykle w 
okresie karnawału, w którymś z opolskich 
klubów. Oprócz licznie zgromadzonych stu-
dentów, sportowców oraz trenerów w balu 
uczestniczą także przedstawicie-
le władz uczelni. Gala sportu aka-
demickiego jest przede wszystkim 
okazją do wręczenia wyróżnień dla 
najlepszych sportowców studentów, 
którzy odbierają dyplomy i puchary. 
Tradycyjnie na balu następuje także  
rozstrzygnięcie plebiscytu na najpo-
pularniejszego sportowca. Nagrody 
odbierają także zasłużeniu działacze 
sportu akademickiego.  A po części 
oficjalnej następuje  - jak na karna-
wałowy czas przystało – szampańska 
zabawa do rana. KD

AZS zaprasza!
Sekcje wyczynowe
•  Koszykówka mężczyzn 
II liga i III liga
•  Piłka siatkowa mężczyzn II liga
•  Lekkoatletyka II Liga
•  Piłka siatkowa kobiet III liga
•  Short track - ścisła czołówka kraju

Sekcje rekreacyjne:
•  Akrobatyka
•  Kulturystyka
•  Kolarstwo górskie
•  Gry umysłowe
•  Futsal kobiet
•  Futsal meżczyzn
•  Piłka ręczna kobiet
•  Piłka ręczna mężczyzn
• Taniec towarzyski
•  Trójbój siłowy
•  Koszykówka kobiet
•  Badminton
•  Pływanie 
•  Karate
•  Unihokej
•  Aerobik
•  Szermierka
•  Narciarstwo zjazdowe
•  Łyżwiarstwo
•  Wspinaczka sportowa

cjalne przystosowane także dla osób niepeł-
nosprawnych.

Na terenie II kampusu znajduje się rów-
nież kompleks asfaltowych boisk otwartych: 
do piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki koszyko-
wej i dwa boiska do piłki siatkowej. 

Najnowszy obiekt sportowy Politechniki 
Opolskiej oddany do użytku w czerwcu 2007 
wybudowany w miejsce dawnej stołówki pra-
cowniczej  to hala sportowa znajduje się przy 
ul. Małopolskiej 22 w sąsiedztwie domu stu-
denta i hotelu Sokrates. Na kompleks składa 
się sala sportowa do gier zespołowych o wy-
miarach 26,5 x 18,19 m gdzie odbywają się 
treningi i zajęcia z piłki siatkowej, koszyko-
wej i nożnej  oraz zaplecze socjalne. Obok hali 
znajduje się boisko treningowe dio gry w pił-
kę 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 (obecnie zajmowany przez Instytut   Ukła-
dów Elektromechanicznych i Elektroniki Prze-
mysłowej oraz Wydział Edukacji Technicznej 
i Informatycznej. 

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 seniorów 
w szermierce, czy ogólnopolskie igrzyska LZS, a 
przy tym we wszystkich nasi studenci- zawod-
nicy mają sporo sukcesów na koncie. Dużą po-
pularnością cieszą się także spotkania ze znany-
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 REGULAMIN 
STUDIÓW

 W POLITECHNICE 
OPOLSKIEJ

uchwalony przez Senat Politechniki Opol-
skiej w dniu 22 kwietnia 2009 r.

na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi 
zmianami)

zmiany wprowadzone uchwałą nr 517
 z dnia 24 marca 2010 r.

tekst ujednolicony przez Dział Kształcenia 
obowiązujący od roku akademickiego  2010/2011

1. Przepisy ogólne
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszyst-
kich studentów oraz nauczycieli akademickich 
Politechniki Opolskiej zwanej dalej Uczelnią

2. Przełożonym wszystkich studentów jest 
rektor, a bezpośrednim przełożonym studen-
tów na wydziale jest dziekan.

3. Przyjęcie na pierwszy semestr studiów na-
stępuje na podstawie decyzji komisji rekruta-
cyjnej lub w wyniku decyzji rektora w postę-
powaniu odwoławczym.

4. Z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubo-
wania osoba przyjęta na studia nabywa pra-
wa studenta.

5. Przyjęcie studenta na zasadach wznawiania 
studiów lub przeniesienia następuje na podsta-
wie decyzji dziekana wydziału przyjmującego.

6. Student innej uczelni może podjąć studia 
częściowe w Uczelni na podstawie umowy za-
wartej pomiędzy uczelniami, podpisanej przez 
władze wydziału i uczelni.

7. Absolwent szkoły wyższej może podjąć 
studia w Uczelni wyłącznie w wyniku rekrutacji, 
według zasad obowiązujących w danym roku 
akademickim.

8. Przedstawicielem wszystkich studentów 
na roku jest starosta, wybierany w wyborach 
bezpośrednich.

9. Dziekan ma prawo wprowadzić na wydzia-
le funkcję starosty grupy studenckiej.

10. Dziekan wydziału może powołać spośród 
nauczycieli akademickich opiekuna roku i grupy 
studenckiej. Ma on również prawo dokonania 
zmiany opiekuna.

11. Prawo do udziału w zajęciach mają studen-
ci zarejestrowani na określony semestr studiów.

§ 2. Formy studiów i tytuły zawodowe 
1. W Uczelni prowadzone są studia:
1) stacjonarne,

2) niestacjonarne.
2. Studia są prowadzone jako:
1) pierwszego stopnia,
2) drugiego stopnia,
3) jednolite studia magisterskie.

3. Absolwentom studiów nadaje się tytuły: 
1) licencjata,
2) inżyniera,
3) inżyniera architekta,
4) magistra,
5) magistra inżyniera.

2. Prawa i obowiązki studenta
§ 3. Prawa studenta
Student ma prawo do:

1. legitymacji studenckiej i indeksu,
2. zdobywania wiedzy i rozwijania własnych  

zainteresowań naukowych oraz korzystania w 
tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urzą-
dzeń i środków Uczelni oraz z pomocy ze stro-
ny nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

3. działalności w kołach naukowych, 
4. uczestniczenia w pracach naukowych, roz-

wojowych i wdrożeniowych realizowanych w 
Uczelni, 

5. udziału w wyborach do organów kolegial-
nych Uczelni i samorządu studenckiego, 

6. wpływania na decyzje organów Uczelni za 
pośrednictwem swoich przedstawicieli, człon-
ków kolegialnych organów Uczelni, 

7. uzyskiwania nagród i wyróżnień,
8. otrzymywania pomocy materialnej,
9. wyrażania opinii o prowadzonych zaję-

ciach dydaktycznych (np. w formie ankiety).
§ 4. Utrata praw studenta
Utrata praw studenta następuje w przypadku:

1. skreślenia z listy studentów,
2. rezygnacji ze studiów,
3. wydalenia z Uczelni,
4. przeniesienia do innej uczelni.

§ 5. Obowiązki studenta
Student jest zobowiązany do:

1. postępowania zgodnego ze złożonym ślu-
bowaniem i regulaminem studiów,

2. przestrzegania przepisów  i zasad współży-
cia społecznego oraz dbania o mienie Uczelni, 

3. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (bhp) i ochrony przeciwpożarowej,

4. udziału we wszystkich zajęciach dydak-
tycznych i organizacyjnych zgodnie z planem 
studiów oraz szkoleniach i instruktażach z za-
kresu bhp,

5. przedłożenia indeksu na każde wezwanie 
władz wydziału lub Uczelni do czasu ukończe-
nia lub rezygnacji ze studiów, względnie skre-
ślenia z listy studentów,

6. powiadamiania dziekanatu o zmianie da-
nych osobowych oraz o zmianie warunków ma-
terialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie 
pomocy materialnej i jej wysokość, 

7. usprawiedliwienia nieobecności na kolej-

nych zajęciach, w których bierze udział,
8. terminowego wnoszenia na rzecz Uczel-

ni opłat określonych w odrębnych przepisach,
9. zapoznawania się z zarządzeniami, po-

leceniami i informacjami ogłaszanymi przez 
władze Uczelni.

3. Organizacja studiów
§ 6. Organizacja roku akademickiego

1. Rok akademicki obejmuje dwa semestry 
– zimowy i letni.

2. Szczegółową organizację roku akademic-
kiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończe-
nia roku akademickiego, sesji egzaminacyjnych, 
przerw w zajęciach ustala rektor w drodze za-
rządzenia,  co najmniej na trzy miesiące przed 
jego rozpoczęciem. 

3. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
4. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni za-

jęć dydaktycznych, sesję egzaminacyjną oraz 
praktyki lub inne zajęcia przewidziane planem 
studiów.

5. Rektor może ustanowić w ciągu roku aka-
demickiego godziny lub dni wolne od zajęć dy-
daktycznych.

6. Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze 
zatwierdza dziekan wydziału i podaje do wia-
domości, co najmniej na tydzień przed rozpo-
częciem semestru.

7. Rozkład zajęć powinien być uzupełniony 
wykazem obowiązujących w danym semestrze 
przedmiotów, egzaminów, praktyk oraz innych 
zajęć wynikających z planu studiów.

8. Harmonogram sesji egzaminacyjnej za-
twierdza dziekan i podaje do wiadomości przed 
rozpoczęciem sesji.

§ 7. Organizacja zajęć
1. Studia są prowadzone w ramach kierun-

ków studiów. Przyjęcie studenta na określony 
kierunek następuje najpóźniej po zakończeniu 
pierwszego roku studiów.

2. Studia prowadzone są według uchwala-
nych przez rady wydziałów planów studiów                   
i programów nauczania zgodnych ze standar-
dami kształcenia.

3. Programy nauczania określają zakres wie-
dzy i kompetencji, właściwy dla poszczególnych 
przedmiotów i praktyk, który student powinien 
opanować w trakcie studiów.

4. Zajęcia dydaktyczne dla każdej z form stu-
diów, wymienionych w § 2 ust.1, organizowa-
ne są według odrębnego harmonogramu i pro-
wadzone w odrębnych grupach studenckich.

5. Rada wydziału może podjąć decyzję o pro-
wadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych, prac      
i egzaminów dyplomowych w języku obcym.

6. Zasady oraz tryb odbywania i zaliczania 
praktyk studenckich określa dziekan.

7. Wykładający przedmiot lub nauczyciel 
akademicki wskazany przez dziekana określa 
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warunki zaliczenia przedmiotu, koordynuje i 
uzgadnia zakres wszystkich zajęć składających 
się na przedmiot, ustala zasady kontroli efek-
tów kształcenia i podaje do wiadomości w kar-
cie opisu przedmiotu. 

8. Dopuszcza się pięć egzaminów w seme-
strze, przy czym ich łączna liczba w roku aka-
demickim nie może przekraczać ośmiu.

9. Podziału studentów na grupy studenckie 
dokonuje dziekan. Liczebność grup studenckich 
na różnych rodzajach zajęć określa rektor i po-
daje do wiadomości, co najmniej na trzy mie-
siące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

10. Zasady przyjęć lub kwalifikacji studen-
tów na wybieralne w toku studiów specjalności 
oraz przedmioty (moduły) ustala rada wydziału.
§ 8. Indywidualny plan studiów i program 
nauczania

1. Studenci wyróżniający się w nauce mogą 
ubiegać się o indywidualny plan studiów i pro-
gram nauczania (IPS). 

2. Zasady studiowania według IPS uchwa-
la rada wydziału.

3. Studia realizowane wg IPS nie mogą trwać 
dłużej niż studia realizowane według obowią-
zującego planu studiów.

4.Student, który podejmuje IPS, powinien 
mieć opiekuna dydaktycznego, którego wy-
znacza dziekan. 

5. Indywidualny plan studiów i program na-
uczania przygotowuje opiekun dydaktyczny stu-
denta a zatwierdza dziekan.

6. Podanie o IPS student winien wnieść do 
dziekana najpóźniej w terminie dwóch tygo-
dni przed rozpoczęciem semestru.

§ 9. Indywidualna organizacja studiów
1. Indywidualna organizacja studiów (IOS) 

polega na realizowaniu obowiązującego planu 
studiów i programu nauczania według har-
monogramu zatwierdzonego przez dziekana.

2. Dopuszcza się możliwość stosowania IOS 
wobec studentów:

1) zaliczających praktyki i staże w ramach 
podpisanej umowy,

2) będących członkami sportowej kadry 
narodowej, olimpijskiej lub uniwersjadowej,

3)wychowujących dzieci lub sprawujących 
opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, któ-
rego student jest jedynym opiekunem,

4) będących osobami niepełnosprawnymi.
oraz w innych ważnych przypadkach uzna-

nych przez dziekana.
3. O IOS może ubiegać się student, który za-

liczył pierwszy rok studiów I stopnia (nie doty-
czy osób niepełnosprawnych).

4. Zezwolenie na IOS może być wydane na 
okres jednego semestru.

5. Student ubiegający się o IOS zobowiąza-
ny jest do złożenia podania nie później niż 2 
tygodnie od rozpoczęcia semestru. Załączni-

kiem do podania są indywidualne uzgodnie-
nia z wykładającymi przedmiot co do sposo-
bu i terminu jego zaliczenia w ramach określo-
nego semestru.

6. Rejestracja na kolejny semestr z kredytem 
punktowym stanowi podstawę do odmowy 
przyznania indywidualnej organizacji studiów.
§ 10. Przeniesienia

1. Student może przenieść się z innej uczel-
ni na Uczelnię, bądź z wydziału na wydział lub 
z jednego kierunku na drugi za zgodą dzieka-
na wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił on 
wszystkie zobowiązania w stosunku do opusz-
czanej innej uczelni lub wydziału, potwierdzo-
ne przez jego dziekana.

2. Warunki przeniesienia, o którym mowa 
w ust. 1, ustala dziekan. O przeniesienie stu-
dent może się ubiegać w przerwie międzyse-
mestralnej.

3. Student, za zgodą dziekana, może przenieść 
się ze studiów stacjonarnych na studia niesta-
cjonarne na tym samym lub innym wydzia-
le, a w szczególnie uzasadnionym przypadku 
ze studiów niestacjonarnych na studia stacjo-
narne. Szczegółowe zasady zmiany formy stu-
diów ustala dziekan.

4. Przeniesienie z innej uczelni, przeniesienie 
na inny wydział, kierunek lub formę studiów 
wymaga złożenia umotywowanego wniosku 
wraz z indeksem w dziekanacie wydziału, na 
którym student zamierza kontynuować studia, 
nie później niż na dwa tygodnie przed rozpo-
częciem semestru.

§ 11. Studia na dodatkowym kierunku i 
przedmioty ponadprogramowe

1. Student może podjąć studia na dodatko-
wym kierunku studiów nie wcześniej niż po 
zaliczeniu pierwszego semestru studiów i nie 
później niż na przedostatnim semestrze stu-
diów na kierunku podstawowym.

2. Student może, za zgodą właściwego dzie-
kana, studiować równolegle poza swoim kie-
runkiem podstawowym dodatkowy kierunek 
studiów lub wybrane przedmioty, także       w 
innych uczelniach, jeżeli wypełnia wszystkie 
obowiązki związane ze studiowaniem na kie-
runku podstawowym.

3. Podstawowym kierunkiem studiów jest 
kierunek, na którym student wcześniej roz-
począł studia.

4. Dziekan decyduje czy przedmioty zaliczo-
ne na innym kierunku, będą traktowane jako 
integralna część studiów, czy też jako przed-
mioty ponadprogramowe.

5. Przedmioty ponadprogramowe, po za-
twierdzeniu przez dziekana, odnotowuje się w 
dokumentacji toku studiów oraz suplemencie 
do dyplomu. Punkty i oceny uzyskane w wy-
niku zaliczenia przedmiotów ponadprogramo-
wych, nie są brane pod uwagę przy rozliczaniu 

przebiegu studiów i przyznawaniu stypendium 
za wyniki w nauce.
§ 12. Mobilność studentów

1. Student za zgodą dziekana, może odbyć 
część studiów w innej uczelni (w tym zagra-
nicznej). Pisemny wniosek w tej sprawie stu-
dent powinien przedłożyć dziekanowi.

2. Student odbywający część studiów na in-
nej uczelni może realizować indywidualny plan 
studiów i program nauczania lub program stan-
dardowy, zgodny z planem uczelni przyjmują-
cej w danym semestrze.

3. Wybrany przez studenta plan studiów i 
program nauczania musi uzyskać aprobatę dzie-
kana wydziału Uczelni przed skierowaniem stu-
denta do innej uczelni.

4. W czasie studiów w innej uczelni studen-
ta obowiązuje jej regulamin.

5. Przed wyjazdem jest konieczne podpisanie 
„Porozumienia o programie zajęć” przez stu-
denta oraz odpowiednich dziekanów.

6. Wyjeżdżający student otrzymuje z dzie-
kanatu wykaz przedmiotów (zajęć) z planu 
studiów w Uczelni, zestawiony z odpowied-
nikami zapisanymi w „Porozumieniu o pro-
gramie zajęć”.

7. Student jest zobowiązany dostarczyć wy-
pełnioną kartę okresowych osiągnięć do dzie-
kanatu Uczelni w terminie 2 tygodni od dnia 
zakończenia studiów w innej uczelni.

8. Przedmioty i semestr zrealizowany w innej 
uczelni, na podstawie ocen i punktów wpisa-
nych do indeksu i karty okresowych osiągnięć, 
zalicza dziekan jednostki macierzystej.

4. Zaliczanie okresu studiów
§ 13. System punktowy

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne obję-
te są systemem punktowym odpowiadającym 
standardowi ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System).

2. Zasady systemu punktowego:
1) punkty ECTS są przyporządkowane 

przedmiotom,
2) liczba przypisanych punktów odzwier-

ciedla niezbędny do zaliczenia przedmiotu czas 
pracy studenta na uczelni i czas pracy własnej.
§ 14. Skala ocen

1. W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen:

ocena słowna skrót zapis 
liczbowy

bardzo dobry bdb 5,0
dobry plus db plus 4,5
dobry db 4,0

dostateczny plus dst plus 3,5
dostateczny dst 3,0

niedostateczny nd 2,0
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2. 1Średnia z każdego semestru studiów, jest 
obliczana według wzoru:

średnia semestralna = 
n – liczba ocen wpisywanych do indeksu z po-
szczególnych form zajęć z przedmiotów prze-
widzianych w programie semestru lub innych 
uznanych przez dziekana (łącznie z oceną pro-
motora za pracę dyplomową).

3. Średnia semestralna podawana jest z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinku, po 
wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cy-
fra na trzecim miejscu po przecinku jest więk-
sza lub równa 5.

§ 15. Warunki ogólne
Warunkiem przystąpienia studenta do za-

liczenia i egzaminu jest posiadanie aktualnej 
karty okresowych osiągnięć podpisanej przez 
dziekana oraz indeksu.

§ 16. Zaliczanie zajęć
1. Zaliczenie przedmiotu objętego egzami-

nem dokonywane jest na podstawie zaliczeń 
wszystkich form zajęć prowadzonych w ra-
mach tego przedmiotu oraz pozytywnej oce-
ny z egzaminu.

2. Zaliczenie przedmiotu nieobjętego egza-
minem dokonywane jest na podstawie zalicze-
nia wszystkich form zajęć prowadzonych w ra-
mach tego przedmiotu.

3. Zaliczenia przedmiotu dokonuje wykłada-
jący przedmiot. W przypadku, gdy przedmiot 
nie obejmuje wykładu oraz w innych szcze-
gólnych przypadkach zaliczenia dokonuje na-
uczyciel akademicki wskazany przez dziekana.

4. Formalnym potwierdzeniem zaliczenia 
przedmiotu jest wpis oceny z egzaminu lub 
zaliczenia wykładu do indeksu i karty okreso-
wych osiągnięć, z zastosowaniem skali ocen po-
danej w §14, ust.1. W przypadku, gdy przed-
miot nie obejmuje wykładu dotyczy to formy 
zajęć określonej przez dziekana.

5. Zaliczanie zajęć dokonywane jest na pod-
stawie kontroli wyników nauczania w formie 
prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, 
projektów, referatów itp. oraz obecności na za-
jęciach, przy czym ten ostatni warunek nie do-
tyczy wykładów.

6. Zaliczenia poszczególnych form zajęć do-
konują prowadzący te zajęcia, przed rozpoczę-
ciem sesji egzaminacyjnej.

7. Datą wpisu oceny do indeksu i karty okre-
sowych osiągnięć oraz protokołu jest data fak-
tycznego uzyskania zaliczenia. Wpisu dokonu-

je prowadzący zajęcia a w uzasadnionych przy-
padkach jego bezpośredni przełożony.

8. Karty okresowych osiągnięć wydaje się 
najpóźniej na dwa tygodnie przed sesją egza-
minacyjną.

9. Wypełnione protokoły, obejmujące adno-
tacje w odniesieniu do wszystkich studentów 
znajdujących się na liście, prowadzący zajęcia 
składa w dziekanacie najpóźniej w ciągu tygo-
dnia od zakończenia właściwej sesji.

10. Student zgłaszający zastrzeżenia co do 
prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia 
ma prawo w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyni-
ków złożyć odwołanie do bezpośredniego prze-
łożonego nauczyciela zaliczającego.

11. Student uczestniczący w realizacji pracy 
badawczej bądź wdrożeniowej lub konkurso-
wej, wykonywanej w Uczelni, może być zwol-
niony z wykonywania niektórych zajęć. Decy-
zję  w tej sprawie podejmuje dziekan na wnio-
sek wykładającego przedmiot, uzgodniony z 
prowadzącym pracę badawczą. Decyzja musi 
być podjęta przed rozpoczęciem zajęć, których 
wniosek dotyczy.

12. Udział studenta w obozie naukowym może 
być podstawą zaliczenia w całości lub w części 
praktyki studenckiej, jeśli program obozu spełnia 
wymagania tej praktyki. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje dziekan na wniosek organizatora 
obozu i po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk.

§ 17. Składanie egzaminów
1. Harmonogram egzaminów uzgadniają 

studenci z wykładającymi przedmiot. W przy-
padku braku takich uzgodnień terminy te usta-
lają wykładający przedmiot. Termin egzami-
nu wykładający przedmiot podaje do wiado-
mości studentów nie później niż 7 dni przed 
rozpoczęciem sesji i przekazuje do dziekanatu 
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem sesji. 

2. Wszystkie egzaminy muszą się odbyć w 
czasie sesji egzaminacyjnej, określonej w szcze-
gółowej organizacji roku akademickiego. Nie 
dotyczy to terminów egzaminów dodatkowych, 
opisanych w ust. 8 i 10.

3. Egzaminuje wykładający dany przedmiot. 
W wyjątkowych przypadkach wykładającego 
może zastąpić inny nauczyciel akademicki upo-
ważniony przez dziekana.

4. Wyniki egzaminu powinny być ogłoszone 
najpóźniej w ciągu 3 dni po jego przeprowa-
dzeniu.

5. Studentowi przysługuje prawo do egza-
minu poprawkowego, również w celu popra-
wy oceny pozytywnej.

6. Jednokrotne nieusprawiedliwione nieprzy-
stąpienie studenta do egzaminu w wyznaczo-
nym terminie jest równoznaczne z utratą pra-
wa do jednego terminu egzaminu z tego przed-
miotu, ale nie stanowi podstawy do wpisania 
oceny negatywnej. W takim przypadku w pro-

tokole oraz karcie okresowych osiągnięć egza-
minator wpisuje-nieobecny.

7. W przypadku dwukrotnej, nieusprawie-
dliwionej nieobecności studenta na egzami-
nie, egzaminator jest zobowiązany do wpisa-
nia oceny niedostatecznej do protokołu i kar-
ty okresowych osiągnięć oraz indeksu.

8. W przypadku uznania, że niezgłoszenie 
się studenta do egzaminu było usprawiedliwio-
ne, studentowi przysługuje dodatkowy termin 
egzaminu.

9. Usprawiedliwienie nieobecności na eg-
zaminie powinno zostać przedłożone prowa-
dzącemu przedmiot najpóźniej w ciągu 3 dni 
roboczych od daty egzaminu. 

Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator a 
sprawy sporne rozstrzyga dziekan.

10. W uzasadnionych przypadkach dziekan 
może ustanowić dodatkowy termin egzaminu. 

11. Student, który zgłasza zastrzeżenia doty-
czące prawidłowości przeprowadzonego egza-
minu ma prawo złożyć do dziekana, w ciągu 3 
dni od dnia ogłoszenia wyników składanego 
egzaminu umotywowany wniosek o przepro-
wadzenie egzaminu komisyjnego.

12. Dziekan może zarządzić egzamin ko-
misyjny stosownie do złożonego wniosku lub 
z własnej inicjatywy. Prawo wnioskowania o 
przeprowadzenie egzaminu komisyjnego przy-
sługuje również egzaminatorowi oraz wydzia-
łowemu organowi samorządu studenckiego.

13. Egzamin komisyjny powinien się odbyć 
w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku.

14. W skład komisji egzaminacyjnej, wyzna-
czanej przez dziekana, wchodzą:

1) dziekan lub prodziekan jako przewod-
niczący,

2) dwóch nauczycieli akademickich wy-
kładających ten sam lub pokrewny przedmiot.

15. Na wniosek studenta w egzaminie ko-
misyjnym może uczestniczyć jako obserwator 
przedstawiciel samorządu studenckiego.

16. Wynik egzaminu komisyjnego jest wpisy-
wany do karty okresowych osiągnięć, indeksu  i 
zastępuje ocenę uzyskaną w wyniku egzaminu, 
którego prawidłowość została zakwestiono-
wana.

§ 18. Zaliczanie semestrów 
1. W celu zaliczenia semestru student jest zo-

bowiązany złożyć w dziekanacie kartę okreso-
wych osiągnięć wraz z indeksem.

2. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru 
jest zaliczenie semestrów poprzednich.

3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyska-
nie wymaganej liczby punktów ECTS oraz speł-
nienie wymogów formalnych i programowych.

4. Podstawą zaliczenia semestru studentowi 
skierowanemu na studia do innej uczelni, w 
tym do uczelni zagranicznej (uczelnia przyj-
mująca), jest wywiązanie się studenta z warun-

n
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ków określonych w porozumieniu o progra-
mie zajęć, zawartym między Uczelnią a uczel-
nią przyjmującą.

5. Liczbę punktów ECTS wymaganą do zali-
czenia semestru określa plan studiów. 

6. Sumę punktów ECTS uzyskanych przez 
studenta oblicza się za zaliczenie przedmiotów 
przewidzianych w programie semestru lub in-
nych uznanych przez dziekana.

7. W przypadku zaliczenia semestru w cza-
sie jego trwania, ostateczną datą zaliczenia se-
mestru jest ostatni dzień sesji egzaminacyjnej.

8. W przypadku zaliczenia semestru po jego 
zakończeniu, datą zaliczenia semestru jest data 
ostatniego wpisu do indeksu.

9. Zaliczenie semestru jest potwierdzone w 
indeksie pieczęcią i podpisem dziekana.

§ 19. Rejestracja na kolejny semestr studiów
1. W celu rejestracji na kolejny semestr, stu-

dent jest zobowiązany złożyć w dziekanacie 
kartę okresowych osiągnięć wraz z indeksem 
w terminie tygodnia po zakończeniu sesji eg-
zaminacyjnej.

2. Studenci okresowo studiujący w innej 
uczelni są zobowiązani do złożenia wymaga-
nych dokumentów w terminie dwóch tygodni 
od zakończenia sesji w tej uczelni.

3. Rejestracja z długoterminowym kredytem 
punktowym, (obejmującym jeden rok, jednak 
nie dłużej niż do planowanego terminu zakoń-
czenia studiów), możliwa jest w przypadku, gdy 
łączne braki nie przekraczają 12 punktów ECTS.

4. Rejestracja z krótkoterminowym kredy-
tem punktowym (obejmującym jeden semestr) 
możliwa jest w przypadku, gdy łączne braki są 
mniejsze lub równe 18 punktów ECTS. W ra-
mach rejestracji z kredytem punktowym krót-
koterminowym studentowi przysługuje prawo 
do zaliczenia przedmiotów, w których uzupeł-
nienia dotyczą form zajęć nie wymagających 
powtarzania. Ograniczenie to nie dotyczy przy-
padku, gdy zapewniona zostanie możliwość re-
alizacji zajęć wymagających powtarzania.

5. Jeżeli w ramach rejestracji z kredytem 
punktowym krótkoterminowym student ob-
niżył braki punktowe do co najwyżej 12 punk-
tów ECTS, przysługuje mu rejestracja z długo-
terminowym kredytem punktowym na uzupeł-
nienie pozostałych zaległości.

6. W uzasadnionych przypadkach rektor 
może przedłużyć czas rejestracji z kredytem 
punktowym.

§ 20. Powtarzanie semestru studiów
1. Student zobowiązany jest do powtórzenia 

semestru (ostatniego, na którym został zareje-
strowany), jeżeli:

1) braki przekraczają dopuszczalny kre-
dyt punktowy,

2) kredyt punktowy nie został wyrównany 

w wyznaczonym terminie.
2. Student, który ma zaliczony pierwszy se-

mestr studiów, może powtarzać każdy następny 
semestr tylko jeden raz. W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach rektor może zezwolić na 
ponowne powtarzanie tego samego semestru.

3. Student powtarzający semestr nie jest zobo-
wiązany do ponownego uzyskania zaliczenia z 
przedmiotu, z którego uzyskał ocenę pozytyw-
ną, jeżeli program przedmiotu nie uległ zmianie. 

4. W oczekiwaniu na powtarzanie semestru 
student zachowuje prawa studenckie, z wyłą-
czeniem prawa do pomocy materialnej.

5. W oczekiwaniu na powtarzanie semestru 
student może za zgodą dziekana uczestniczyć        
w zajęciach dydaktycznych na semestrze wyż-
szym w trybie tzw. „awansu”, jeżeli zajęcia te nie 
kolidują z przedmiotami powtarzanymi. Usta-
lone przez dziekana przedmioty wpisywane są 
wyłącznie do karty okresowych osiągnięć stu-
denta. Niezaliczenie przedmiotów realizowa-
nych w tym trybie wymaga ich powtórzenia 
na ogólnie obowiązujących zasadach.

6. Student, który powtarzał semestr, nie koń-
czy studiów w terminie wynikającym z pla-
nu studiów.

5. Skreślenia, wznawianie studiów, 
urlopy

§ 21. Skreślenia
1. Dziekan skreśla studenta z listy studen-

tów w przypadku:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomo-

wej lub egzaminu dyplomowego,
    4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia 

z Uczelni.
2. Dziekan może skreślić studenta z listy stu-

dentów w przypadku:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce,
2) nieuzyskania zaliczenia semestru w prze-

widzianym terminie,
3) niewniesienia obowiązujących opłat za 

zajęcia dydaktyczne.
3. Od decyzji dziekana o skreśleniu z listy stu-

dentów student może odwołać się do rektora.

§ 22. Wznawianie studiów
1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, któ-

ra nie zaliczyła pierwszego semestru studiów, 
możliwe jest tylko w drodze rekrutacji na studia.

2. Osoba, która została skreślona z listy stu-
dentów, ale ma zaliczony pierwszy semestr stu-
diów, ma prawo do ubiegania się o wznowie-
nie studiów. Decyzję w tej sprawie podejmu-
je dziekan. 

3. Studenta, który wznawia studia, obowią-
zuje aktualny plan studiów. Ewentualne przed-
mioty do uzupełnienia wraz z przynależną licz-
bą punktów ustala dziekan.

4. Niezaliczone przedmioty, realizowane 
przed skreśleniem z listy studentów, uznaje 
się, po wznowieniu studiów, jako powtarzane.

5. Osoba skreślona z listy studentów z powo-
du niezłożenia bądź nieprzystąpienia do egza-
minu dyplomowego może uzyskać zgodę dzie-
kana na wznowienie studiów w celu złożenia 
egzaminu dyplomowego nie później niż jeden 
rok od daty skreślenia.

6. Jeżeli przerwa w studiach była dłuższa niż 
5 lat, ponowne przyjęcie na studia może nastą-
pić po uprzednim zdaniu egzaminów wznawia-
jących. Zakres i formę tych egzaminów okre-
śla dziekan. 

§ 23. Urlopy
1. Student, może otrzymać urlop:

1) losowy,
2) okolicznościowy,
3) zdrowotny

2. Urlopu udziela dziekan na wniosek stu-
denta. Urlop nie może być udzielony na okres 
dłuższy niż jeden rok.

3. Student może otrzymać urlop losowy, gdy 
zaistniały ważne okoliczności losowe uniemoż-
liwiające studentowi uczestnictwo w zajęciach 
przez dłuższy czas.

4. Urlop okolicznościowy może otrzymać 
student biorący udział w wyjazdach organizo-
wanych przez związki sportowe bądź realizujący 
za zgodą dziekana staż lub praktykę zawodową  
w trakcie roku akademickiego – po zaliczeniu 
dotychczasowych semestrów. Na tych samych 
zasadach urlop okolicznościowy może również 
otrzymać student na indywidualne studia w 
innej uczelni, lecz na okres nie dłuższy niż dwa 
semestry.

5. Urlop zdrowotny student może otrzymać 
wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekar-
skiego.

6. Student powinien zwrócić się z odpowied-
nio udokumentowanym podaniem o udzielenie 
urlopu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny 
uzasadniającej ubieganie się o ten urlop.

7. W okresie urlopu student zachowuje prawa 
studenckie, z wyłączeniem prawa do pomocy 
materialnej.

8. Udzielenie urlopu zmienia odpowiednio ter-
min ukończenia studiów określony ich planem.

6. Praca dyplomowa
§ 24. Postanowienia ogólne

1. W przypadku, gdy plan studiów obejmu-
je pracę dyplomową student kończący studia 
zobowiązany jest do jej wykonania i złożenia 
w terminie określonym w szczegółowej orga-
nizacji roku akademickiego.

2. Do składanej pracy dyplomowej student 
dołącza pisemne oświadczenie, wg obowią-
zującego wzoru, o samodzielnym wykonaniu 
składanej pracy.
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3. W razie podejrzenia popełnienia przez stu-
denta czynu polegającego na przypisaniu sobie 
autorstwa istotnego fragmentu lub innych ele-
mentów cudzej pracy, rektor niezwłocznie wsz-
czyna postępowanie, o którym mowa w prze-
pisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

4. Prace dyplomowe są wykonywane w jed-
nostkach organizacyjnych macierzystego wy-
działu.

5. Za zgodą dziekana praca dyplomowa może 
być wykonywana na innym wydziale Uczelni, 
na innych uczelniach, a także w instytucjach 
zapewniających właściwą opiekę i warunki do 
jej wykonania.

§ 25. Promotor i recenzent pracy dyplomowej
1. Student wykonuje pracę dyplomową pod 

kierunkiem promotora.
2. Promotorem magisterskiej pracy dyplo-

mowej powinien być profesor lub doktor ha-
bilitowany. 

3. Dziekan może, na wniosek kierownika 
wydziałowej jednostki organizacyjnej, do kie-
rowania magisterską pracą dyplomową wyzna-
czyć nauczyciela akademickiego posiadającego 
stopień naukowy doktora. 

4. Promotorem inżynierskiej lub licencjackiej 
pracy dyplomowej może być nauczyciel akade-
micki posiadający stopień naukowy.

5. W uzasadnionych przypadkach promo-
torem pracy dyplomowej (magisterskiej, inży-
nierskiej lub licencjackiej) może być, za zgodą 
dziekana, specjalista (z tytułem zawodowym) 
spoza Uczelni. 

6. Recenzentem pracy dyplomowej powi-
nien być profesor lub doktor habilitowany. W 
przypadku, gdy promotorem pracy dyplomo-
wej jest profesor lub doktor habilitowany, re-
cenzentem może być nauczyciel akademicki 
posiadający stopień naukowy doktora.

§ 26 Temat pracy dyplomowej
1. Temat pracy dyplomowej winien być usta-

lony najpóźniej na początku przedostatniego se-
mestru studiów i jest rejestrowany w dziekana-
cie właściwego wydziału.

2. Tematy prac dyplomowych ustala kierow-
nik wydziałowej jednostki organizacyjnej, w 
której praca dyplomowa jest realizowana, a za-
twierdza dziekan.

3. Przy ustalaniu tematów prac dyplomo-
wych powinny być brane pod uwagę zaintere-
sowania naukowe studentów. Student ma pra-
wo do zaproponowania własnego tematu pra-
cy dyplomowej w ramach kończonego kie-
runku studiów.

4. Liczba oferowanych tematów prac dyplo-
mowych powinna umożliwiać swobodny wy-
bór tematu przez studenta.

5. Na wniosek promotora pracy dyplomowej, 
uzgodniony ze studentem, kierownik wydziało-

wej jednostki organizacyjnej może zmienić te-
mat pracy, jeżeli wpłynie to korzystnie na osią-
gnięcie celów kształcenia i nie przedłuży termi-
nu ukończenia studiów.      O fakcie tym należy 
poinformować dziekana.

6. Każdy temat powinien być realizowany 
przez jedną osobę. W wyjątkowych przypad-
kach dopuszcza się zespołowe prace dyplomo-
we, przy czym zakres pracy każdego ze studen-
tów musi być wyraźnie określony przez pro-
motora pracy.

7. Praca dyplomowa może być włączona w 
program prac naukowych wydziałowej jed-
nostki organizacyjnej lub studenckich kół na-
ukowych.

§ 27. Ocena pracy dyplomowej
1. Oceny pracy dyplomowej dokonują od-

dzielnie promotor pracy oraz recenzent, naj-
później dwa tygodnie od złożenia pracy dy-
plomowej.

2. W przypadku wystawienia negatywnej 
oceny pracy przez recenzenta, decyzję o do-
puszczeniu studenta do egzaminu dyplomo-
wego podejmuje dziekan po uzyskaniu pozy-
tywnej oceny pracy wystawionej przez dodat-
kowego recenzenta.

3. Ocenę pracy dyplomowej ustala się w opar-
ciu o średnią arytmetyczną ocen wystawionych 
przez promotora i recenzenta, z dokładnością 
do jednego miejsca po przecinku.

4. 2Ocenę pracy dyplomowej ustala się na 
podstawie poniższej tabeli:

średnia ocena 

4,60 – 5,00  bardzo dobry (5,0)
4,26 – 4,59  dobry plus (4,5)
3,76 – 4,25  dobry (4,0)

3,26 – 3,75  dostateczny plus (3,5)

3,00 – 3,25   dostateczny (3,0)

§ 28. Rygory
1. Student, który nie złoży pracy dyplomo-

wej w terminie do końca sesji egzaminacyjnej
zostaje skreślony z listy studentów.
2. Na wniosek studenta, pozytywnie zaopi-

niowany przez promotora pracy dyplomowej, 
dziekan może przedłużyć termin jej złożenia 
nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

3. Osoba skreślona z powodu niezłożenia w 
terminie pracy dyplomowej ma prawo do wzno-
wienia studiów na zasadach określonych w § 22.

4. W przypadku wznowienia studiów, kie-
rownik wydziałowej jednostki organizacyjnej 
decyduje, po konsultacji z dotychczasowym 
promotorem, o możliwości kontynuowania roz-
poczętego tematu lub o przydzieleniu nowego.

7. Egzamin dyplomowy
§ 29. Postanowienia ogólne

1. Ukończenie studiów następuje z dniem 
złożenia egzaminu dyplomowego.

2. Egzamin dyplomowy składa się z:
1) obrony pracy dyplomowej, w przypad-

ku gdy występuje w planie studiów,
2) egzaminu końcowego.

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 
dyplomowego jest zaliczenie wszystkich seme-
strów studiów, spełnienie wymogów formal-
nych i programowych, a w przypadku, gdy w 
planie studiów występuje praca dyplomowa jej 
pozytywna ocena.

4. Do egzaminu dyplomowego może przy-
stąpić student po złożeniu w dziekanacie legi-
tymacji studenckiej.

5. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się 
w terminie nieprzekraczającym jednego miesią-
ca od dnia spełnienia warunków określonych w 
ust.3 (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych li-
piec i sierpień).

6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed ko-
misją, powoływaną przez dziekana, w skład któ-
rej wchodzą przynajmniej trzy osoby. W przy-
padku, gdy elementem egzaminu dyplomowe-
go jest obrona pracy dyplomowej komisja skła-
da się z przewodniczącego, promotora i recen-
zenta. W uzasadnionych przypadkach recen-
zenta względnie promotora może zastąpić na-
uczyciel akademicki wskazany przez dziekana.

7. Komisji egzaminu dyplomowego prze-
wodniczy dziekan, prodziekan lub wyznaczony 
przez dziekana profesor lub doktor habilitowany.

8. W przypadku wykonywania pracy dyplo-
mowej dla potrzeb konkretnego zakładu pracy, 
dziekan może powołać dodatkowo w skład ko-
misji, z głosem doradczym, przedstawiciela za-
interesowanego zakładu.

9. Rada wydziału może uchwalić szczegóło-
we zasady egzaminu dyplomowego.

§ 30. Przebieg egzaminu dyplomowego
1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ust-

nym.
2. Egzamin dyplomowy może mieć za zgodą 

dziekana charakter publiczny.
3. Na egzaminie dyplomowym, w przypad-

ku, gdy w planie studiów występuje praca dy-
plomowa, student prezentuje pracę i odpowia-
da na pytania jej dotyczące, a następnie składa 
egzamin końcowy.

4. Podczas egzaminu końcowego student 
otrzymuje co najmniej trzy pytania egzami-
nacyjne z zakresu danego kierunku studiów.

5. Lista pytań egzaminacyjnych powinna być 
podana do wiadomości studentów na początku 
semestru dyplomowego.

§ 31 Ocena egzaminu dyplomowego
1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia 

oddzielnie obronę pracy dyplomowej i egza-
min końcowy.2 W brzmieniu ustalonym uchwałą nr 517 
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2. Komisja ustala ocenę z obrony pracy dy-
plomowej uwzględniając sposób jej zrefero-
wania i odpowiedzi na pytania dotyczące pra-
cy. Przy ocenie stosuje się skalę ocen podaną  
w § 14 ust.1.

3. Każde pytanie egzaminu końcowego jest 
oddzielnie oceniane zgodnie ze skalą podaną 
w § 14 ust.1.

4. Ocenę egzaminu końcowego ustala się w 
oparciu o średnią arytmetyczną ocen z po-
szczególnych odpowiedzi wyznaczoną do 
dwóch miejsc po przecinku na podstawie 
tabeli w §27 ust.4.

5. Warunkiem zdania egzaminu końcowe-
go jest uzyskanie ocen pozytywnych z więk-
szości odpowiedzi.

6. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowe-
go jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu 
końcowego i obrony pracy dyplomowej, jeżeli 
stanowi ona element egzaminu dyplomowego.

7. W przypadku, gdy egzamin dyplomowy 
obejmuje obronę pracy dyplomowej ocena eg-
zaminu dyplomowego jest ustalana w oparciu o 
średnią arytmetyczną ocen z obrony pracy dy-
plomowej i egzaminu końcowego wyznaczoną 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecin-
ku i określoną na podstawie tabeli wskazanej 
w §27 ust. 4. W przeciwnym przypadku ocena 
egzaminu dyplomowego jest oceną uzyskaną z 
egzaminu końcowego.

8. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny 
z obrony pracy dyplomowej i negatywnej oceny 
z egzaminu końcowego student powtarza w na-
stępnym terminie wyłącznie egzamin końcowy.

§ 32 Rygory
1. W przypadku niezdania egzaminu dyplo-

mowego lub nieusprawiedliwionego nieprzy-
stąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, 
dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako 
ostateczny. Powtórny egzamin nie może się od-
być wcześniej niż przed upływem jednego mie-
siąca i nie później niż po upływie trzech miesię-
cy od daty egzaminu pierwszego.

2. W przypadku, gdy niezgłoszenie się studen-
ta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwio-
ne, dziekan wyznacza nowy termin egzaminu, 
traktowany jako pierwszy. Usprawiedliwienie 
nieobecności na egzaminie dyplomowym po-
winno być złożone dziekanowi w ciągu trzech 
dni roboczych od terminu egzaminu.

3. W przypadku niezdania lub nieprzystąpie-
nia do egzaminu dyplomowego na warunkach 
określonych w ust. 1 i 2, student zostaje skreślo-
ny z listy studentów.

4. W celu umożliwienia osobie skreślonej z li-
sty studentów przystąpienia do egzaminu dyplo-
mowego, dziekan może wyrazić zgodę na wzno-
wienie studiów w ciągu jednego roku od daty 
skreślenia, w dniu wyznaczonym na egzamin.

8. Ukończenie studiów
§ 33 Końcowy wynik studiów

1. Średnia z toku studiów jest średnią aryt-
metyczną wszystkich średnich semestralnych, 
określoną z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku i zaokrągloną zgodnie z regułą po-
daną w § 14 ust. 3.

2. Końcowy wynik studiów, określony z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinku i 
zaokrąglony zgodnie z regułą podaną w § 14 
ust. 3, jest rezultatem średniej ważonej nastę-
pujących ocen:

1) w przypadku, gdy elementem egzaminu 
dyplomowego jest obrona pracy dyplomowej
oceny z toku studiów  –  z wagą 0,6
oceny pracy dyplomowej –  z wagą 0,2 
oceny egzaminu dyplomowego –  z wagą 0,2

2) w przeciwnym przypadku
oceny z toku studiów –  z wagą 0,75
oceny egzaminu dyplomowego –  z wagą 0,25

3. W dyplomie ukończenia studiów i we 
wszystkich innych dokumentach wpisywany 
jest końcowy wynik studiów, wyznaczany na 
podstawie poniższej tabeli:

końcowy wynik 
studiów

ocena wpisywana do 
dyplomu

4,60 – 5,00  bardzo dobry (5,0)
4,26 – 4,59  dobry plus (4,5)
3,76 – 4,25  dobry (4,0)

3,26 – 3,75  dostateczny plus 
(3,5)

3,00 – 3,25   dostateczny (3,0)

§ 34. Ukończenie studiów
1. Ukończenie studiów następuje w dniu zło-

żenia egzaminu dyplomowego.
2. Z chwilą ukończenia studiów następuje 

wygaśnięcie praw studenckich.
3. Warunkiem wydania dyplomu ukończe-

nia studiów wyższych jest uregulowanie wszyst-
kich zobowiązań wobec Uczelni, udokumen-
towane kartą obiegową.

4. W terminie 30 dni od złożenia egzami-
nu dyplomowego Uczelnia sporządza i wyda-
je absolwentowi dyplom ukończenia studiów.

9. Nagrody, wyróżnienia i kary
§ 35. Nagrody i wyróżnienia

1. Studentowi, wyróżniającemu się wynikami 
w nauce i cieszącemu się nienaganną opinią w 
środowisku akademickim, mogą być przyzna-
ne następujące wyróżnienia i nagrody:

1) list gratulacyjny,
2) nagroda rzeczowa lub pieniężna,
3) nagroda lub stypendium specjalne ufun-

dowane przez instytucje państwowe, towarzy-
stwa naukowe, organizacje społeczne itp.

2. Wyróżnienia i nagrody, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2 przyznaje rektor na wniosek 
dziekana lub organów samorządu studenckiego.

3. Wyróżnienie, nagrodę lub stypendium 
specjalne można przyznać studentowi za szcze-

gólne osiągnięcia naukowe, sportowe, arty-
styczne i inne.

4. Zasady i tryb przyznawania nagród, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3 określają regulaminy 
obowiązujące dla tych nagród.

5. Dodatkowy dyplom z wyróżnieniem wg 
wzoru określonego przez Uczelnię otrzymu-
ją absolwenci, którzy spełniają łącznie nastę-
pujące warunki:

1) ukończyli studia w terminie określonym 
planem studiów,

2) 3osiągnęli średnią ocen z toku studiów 
co najmniej 4,60,

3) uzyskali z pracy dyplomowej, o ile wystę-
puje w planie studiów i egzaminu dyplomowe-
go oceny bardzo dobre (średnia 5,0).

6. Nazwiska absolwentów, którzy otrzyma-
li dyplom z wyróżnieniem, wpisywane są do 
księgi wyróżnień.

§ 36 Kary
1. Za postępowanie uchybiające godności 

studenta oraz naruszenie przepisów, obowią-
zujących w Uczelni, student ponosi odpowie-
dzialność przed komisjami dyscyplinarnymi 
lub przed sądem koleżeńskim samorządu stu-
denckiego na zasadach przewidzianych w usta-
wie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w sta-
tucie Uczelni.

2. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, 
nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie          
w korzystaniu z określonych praw studenta na 
okres do jednego roku, wydalenie z uczelni.

3. Za przewinienie mniejszej wagi rektor 
może, z pominięciem komisji dyscyplinarnej 
lub sądu koleżeńskiego, wymierzyć studento-
wi karę upomnienia, po uprzednim wysłucha-
niu obwinionego lub jego obrońcy.

10. Przepisy końcowe
§ 37. Postanowienia końcowe

1. Decyzje dziekana dotyczące:
1) udzielenia lub odmowy udzielenia urlopu,
2) skreślenia z listy studentów,
3) przyjęcia studenta przenoszącego się z 

innej uczelni,
4) wznowienia studiów,
5) zmiany wydziału, kierunku, specjalno-

ści lub formy odbywania studiów,
6) przyjęcia na dodatkowy kierunek studiów,

    wymagają, pod rygorem nieważności, for-
my pisemnej.

2. W sprawach nieunormowanych w niniej-
szym regulaminie ani w innych przepisach de-
cyduje dziekan.

3. Od wszelkich decyzji podjętych w sprawach 
studenta, na podstawie niniejszego regulaminu, 
przysługuje odwołanie do rektora za pośrednic-
twem dziekana w terminie 14 dni od dnia do-
ręczenia decyzji.

4. Regulamin studiów wchodzi w życie z 
dniem 1 października 2009 r.3 W brzmieniu ustalonym uchwałą nr 517 
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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 Piosen-
ki Polskiej, który w tym roku odbył się w II 
kampusie Politechniki Opolskiej. Ten najstar-
szy – po festiwalu  w San Remo – przegląd kra-

jowej 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. 

Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny 
Opole już od szesnastu lat znajduje się w gro-

nie kilku śląskich miast – organi-
zatorów tej jednej z najbardziej prestiżowych 
imprez muzycznych w Polsce. Kilku – a bywa 
że i kilkunastodniowy festiwal odbywa się 
w październiku i gromadzi coraz liczniejszą 
publiczność. Obok występów wirtuozów in-
strumentów perkusyjnych (wśród nich np. 
Virgil Donati), w ramach imprezy organizo-
wane są także warsztaty muzyczne. Na uwagę 
zwraca różnorodność prezentowanej muzy-
ki – od rocka, przez jazz aż do utworów kla-
sycznych. Festiwal popularyzuje niełatwą, do-
brą muzykę wśród Opolan i przybyłych z ca-
łego kraju gości, stając się coraz lepiej znanym 
i oczekiwanym wydarzeniem. 

Filharmonia Opolska
59. sezon artystyczny Filharmonii Opolskiej 
im. Józefa Elsnera jak zwykle obfitował będzie 
w wiele atrakcyjnych wydarzeń. 
Oprócz licznych koncertów symfonicznych i 
kameralnych, melomani będą mogli wybierać 
również z bogatej oferty koncertów impresa-
ryjnych, podczas których wystąpią między 
innymi: Borys Somerschaf, Magda Umer i 
Mieczysław Szcześniak oraz zespoły Opole 
Gospel Choir i Carrantohill.
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 tegorocznych edy-
cji festiwali: VII Dni Kultury Niemieckiej na 
Śląsku Opolskim, VIII Opole Gospel Festi-
val, V Zaduszki Jazzowe oraz Dni Muzyki 
Żydowskiej. 
Początek Roku Akademickiego to również 
inauguracja VII Festiwalu GAUDE MA-
TER POLONIA - Wincenty z Kielczy in 
memoriam, którego organizacją Filhar-
monia Opolska zajęła się po raz pierwszy.

Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Opolskiej jak co roku zaprezentują nasze mia-
sto poza granicami kraju. Na początek wrze-
śnia odwiedzą Szwajcarię i wystąpią podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w 
Sion, natomiast od stycznia do marca Filhar-
monicy Opolscy odbędą tournée po Stanach 
Zjednoczonych. 
W czasie nieobecności gospodarzy kalendarz 
koncertowy pozostanie wypełniony występa-
mi gościnnych orkiestr i zespołów kameral-
nych, w tym również zespołów kameralnych 
Filharmonii Opolskiej.
Do siedziby Filharmonii zawita w tym sezonie 
wielu znakomitych gości - wybitnych artystów 
rodzimych i zagranicznych, m.in. maestro 
Kazimierz Kord, Ewa Podleś, Władimir An-
dropow i Orkiestra Bałałajek im. Ossipova z 
Rosji, Michael Meissner i Orquesta de Cámara
de Morelos z Meksyku, José Ferreira Lobo i 
Emanuel Salvador z Portugalii, wyróżniony 
nagrodą Grammy Michael Fine z USA oraz 
nasi stali goście z Izraela: Maestra Dalia Atlas, 
Noam Sheriff oraz Shlomo Mintz. 
Okres wakacyjny to czas odpoczynku, ale nie 
dla Filharmonii Opolskiej, która jak co roku 
planuje cykl letnich Koncertów Promenado-
wych, na które zaprasza wielbicieli zarówno 
muzyki 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 repertu-

Nie tylko Piastonalia 
czyli życie kulturalne Opola
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aru każdy miłośnik muzyki odnaj-
dzie wiele interesujących pozycji. 

Jazz Rock Meeting
Organizowany przez Opolskie Towarzystwo 
Jazzowe Jazz Rock Meeting to najstarszy fe-
stiwal międzynarodowy na Opolszczyźnie. 
Zapoczątkowany w 1982 r. cykl dorocznych 
imprez powstałych z połączenia dwóch mniej-
szych przeglądów: Jazzu nad Odrą i Rocka nad 
Odrą, przysparza miastu nie tylko prestiżu, ale 
i barwy, ponieważ część koncertów odbywa 
się na estradzie w Rynku, gdzie szanse na 
zetknięcie z wybitnymi sławami gatunku ma 
każdy opolanin. Zaproszeni muzycy prezen-
tują 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, im-
prowizowane 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 Bibliote-
ki 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 państwo-
we i kilka mniejszych, niezależnych projek-
tów. 
• Teatr Lalki i Aktora w Opolu sięga korze-

niami jeszcze przedwojennego Oppeln, kie-

dy to patronujący dziś placówce Aloj-
zy Smolka powołał Polki Teatr Kukieł-
kowy przy Związku Polaków w Niem-
czech. Teatr, obok bogatego repertuaru 
(również dla widzów dorosłych) pro-
ponuje także oryginalne, ruchome wi-
dowisko „Ryksza Teatralna”, inspiro-
wane działaniami średniowiecznych 
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 
Kochanow-
skiego – sły-
nie przede 
wszystkim 
z  organiza-
cji jedne-
go z ważniej-
szych wyda-
rzeń teatral-
nych w  Pol-
sce – Konfron-
tacji Opol-
skich „Klasy-
ka Polska”. Na trwającym około tygodnia 
przeglądzie inscenizacji polskiego drama-
tu goszczą największe znakomitości krajo-
wych scen. Nic więc dziwnego, że wejściówki 

na przedstawienia stają się wśród opo-
lan najbardziej pożądanym towa-
rem na długo przed rozpoczęciem 
imprezy. Podczas — mających już 
ponad trzydziestoletnią tradycję – 
konfrontacji wydawana jest okazyj-
nie gazeta festiwalowa. Foyer teatru 
ozdobione jest swoistą galerią pla-
katu festiwalowego. 
Teatr im. Jana Kochanowskiego swój 
pierwszy sezon otworzył tuż po woj-
nie. Obecnie zespół występuje na 
trzech scenach. Interesujący repertu-
ar, w tym cykl niebiletowanych „prób 

czytanych”, sprawia, że część propozycji staje 
się prawdziwymi przebojami (jak np. Mak-
bet „tylko dla widzów dorosłych”). 

• Przy ul. Armii Krajowej 4 działa stworzony 
przez Andzreja Czernika, aktora z „Kocha-
nowskiego” – Teatr Eko Studio, mający na 
koncie wiele udanych inscenizacji. 

• Natomiast z kręgu teatru alternatywnego na 

uwagę zasługuje autorski projekt Krzysztofa 
Żylińskiego – Teatr Jednego Wiersza. 

Mówiąc o kulturze teatralnej Opola, nie spo-
sób nie wspomnieć o niezależnej inicjatywie 
„Czas Teatru – Międzynarodowe Forum 
Teatrów Młodych”. Impreza odbywa się cy-
klicznie od 2001 r. Artyści z całego świata 
przyjeżdżają do Opola, aby wziąć udział we 
wspólnych warsztatach. Obfitujące w liczne 
happeningi i pokazy forum wieńczy wielki, 
uliczny spektakl, przygotowany przez wszyst-
kich uczestników. Współorganizatorem wyda-
rzenia jest Miejski Ośrodek Kultury w Opolu. 

FILM
Alternatywą dla jedynego, ale za to wielosa-
lowego i wyposa- żonego w ekran 3D kina 

w  mieście (sieć He-
lios przy. pl. Koper-
nika, w  holu moż-
na też oglądać wy-
stawy fotograficz-
ne) są  2 niezależne 
ośrodki: Klub Do-
brego Filmu „Stu-
dio” przy Młodzie-
żowym Domu Kul-
tury oraz wyposażo-
ny w panoramiczny 
ekran Uniwersytec-

ki Klub Filmowy. 
Dodatkowo – w sezonie letnim – z inicja-
tywy Miejskiego Ośrodka Kultury organi-
zowany jest cykl „Kino pod Gwiazdami”. 
Miejscem darmowych projekcji jest wówczas 
opolski amfiteatr. 
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 warto wymienić  
„Fabrykę inspiracji”, czyli cykl spotkań z 
autorami, których książki drukowane są w 
Opolgrafie. Spotkania odbywają się w pełnej 
drukarskich tajemnic introligatorni zakładu, 
ich bohaterami byli dotąd m. in. Marek Kra-
jewski, Wojciech Kuczok i Alosza Awdiejew. 
Od 2004 r. w Opolu działa Krakowski Salon 
Poezji, inicjatywa zapoczątkowana w Krako-
wie przez Annę Dymną, a na gruncie opol-
skim zaszczepiona przez działaczy Stowa-
rzyszenia Młodych Poetów. Regularne, te-
matyczne spotkania z liryką odbywają się 
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w Ratuszu, a do jej czytania zapraszani są ak-
torzy, nie tylko z Opola (gościem salonu był 
też m.in. Robert Gonera). Opole jest piątym 
miastem w Polsce, które zaadaptowało tę kra-
kowską atrakcję kulturalną. Warto nadmienić, 
że opolscy gospodarze imprezy Stowarzysze-

nie Młodych Poetów organizuje także 

Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki „O Gałązkę Oliwną”. Konkurs pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Opola ogłasza-
ny jest zawsze 21 marca, w dnim.u Miedzy-
narodowego Święta Poezji i adresowany jest 
do młodych twórców. Przechodnią statuetkę 
z brązu przyznaje znakomita kapituła kon-
kursu, w skład której – obok poetów - wcho-
dzą również pracownicy naukowi opolskich 
uczelni. Nagrodzeni autorzy mogą znaleźć 
swoje utwory w serii wydawniczej Stowarzy-
szenia – Bibliotece Gałązki Oliwnej. 
Kto natomiast chciałby się w mieście rodzin-
nym Jacka Podsiadły i Tomasza Różyckiego 
napić dobrej herbaty – powinien wstąpić do 
„Sutereny”, klubu literackiego poetów (ul. 
Grunwaldzka 24). 
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. 

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 populary-
zuje twórczość opolskich artystów (m.in. or-
ganizując doroczny „Salon Jesienny”, będący 
swoistym podsumowaniem dokonań lokalne-
go środowiska twórców). Placówka prowadzi 
również działalność dydaktyczną. Tu także 

prezentowane są kolejne edycje wystawy 
światowego konkursu World Press Photo. 
Galeria, oraz jej pobliska filia („Aneks”) 
dzięki przeszklonym siedzibom przy pl. Te-
atralnym przyciągają uwagę przechodniów. 

W zabytkowej kamienicy przy ul. Ozim-
skiej 10 mieści się Galeria Muzeum Ślą-
ska Opolskiego. Na ścianach dawnej karcz-
my prezentowana jest stała ekspozycja prac 
Jana Cybisa, a także czasowe wystawy ma-
larzy – laureatów nagrody jego imienia. 

W Galerii Autor (Rynek 10) można nie tyl-
ko obejrzeć dzieła sztuki plastycznej (rów-
nież tej użytkowej, jak lampy, czy biżute-
ria) ale i dokonać ich zakupu.

Galeria Studzienna (przy ul. Studzien-
nej 3) eksponuje zabytkowe, przedwo-
jenne rozmaitości, profesjonalnie odno-
wione meble oraz współczesne malar-
stwo w stylowej scenerii piętnastowiecz-
nej, 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. 

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. 

Galeria Młynek (ul. Szpitalna 4)– nienadęty, 
specyficzny klub pełen artystycznego klima-
tu, gdzie swoje prace - od filmu eksperymen-
talnego, po origami – może przedstawić nie-
mal każdy pasjonat. Bywa, że wystawy, przy-

bierające tu charakter spotkań i dyskusji prze-
noszących się spontanicznie na malowniczy 
taras nad Młynówką, trwają do białego rana. 

Niezależna twórczość ma w Opolu także swój 
festiwal: odbywający się raz w roku Garaż 
Sztuki. Frontem tej jednodniowej imprezy są 
kluby i ulice całego miasta. Twórcy – głównie 
mniej znani i młodzi) prezentują dokonania 
na polu wszystkich 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”.

• Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach - Opolu, ul. Minorytów 3
Muzeum powstało w 1964 r., aby badać 
historię hitlerowskiego obozu jenieckiego 
w Łambinowicach, który pochłonął do 100 

tys. ofiar 16 narodowości. W Opolu mają 
siedzibę dwa działy muzeum – Dział Ar-
chiwalno-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 okre-
su II wojny światowej. 

• Muzeum Diecezjalne, ul. Kardynała Ko-
minka 1A
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Muzeum powstało w 1987 r. jako pierwsze 
w powojennej Polsce muzeum wybudowa-
ne od podstaw. W muzeum eksponowane są 
pochodzące z Opolszczyzny dzieła sztuki sa-
kralnej, takie jak księgi, szaty i ozdoby ołta-
rza. Na uwagę zasługują cenne gotyckie figu-
ry (m. in. „Pieta” z warsztatu Wita Stwosza”) 
oraz naczynia liturgiczne wykonane przez ny-
skich złotników. Placówka – w ramach gale-
rii współczesnej sztuki sakralnej – organizu-
je także wystawy artystów plastyków, przed-
stawienia 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 obiek-
tów – mimo słusznego wieku nie pamięta 
starego Opola. Zostały tu bowiem sprowa-
dzone już w czasach najnowszych, specjalnie 
ku ozdobie miejsca, ale też dla zabezpieczenia 
ich przed dalszym niszczeniem. I tak, wokół 
bajecznie odrestaurowanego gmachu Uni-
wersytetu (dawny klasztor dominikanów, 
a późniejszy szpital) można obejrzeć figurę 
św. Krzysztofa (dłuta Carla Kerna) przywie-
zioną 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, neogotycką, żeliw-
ną rzeźbę Chrystusa Salvatora wg projektu 
Thordvaldsena, Kolumnę Maryjną z 1683 r. 
z Regulic, barokowe rzeźby przedstawiające 
Cztery Pory Roku (dłuta Henryka Hartman-

na) z niszczejącego pałacu w Biestrzykowi-
cach, piaskowcową cembrowinę z 1809 r. (na-
wiązującą do legendy o św. Wojciechu, który 
miał uderzając w skałę wywołać źródło do 
chrzczenia opolan) oraz XIV-wieczną figurę 
kamienną, przedstawiającą dominikanina 
Peregryna z Opola. O odnowienie i ekspozycję 
wszystkich obiektów zadbało (nie bez udziału 
sponsorów i  władz miasta) Uniwersyteckie 
Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków 
Śląska Opolskiego, któremu przewodniczy 
prof. Stanisław Nicieja. 
W samym budynku można oglądać interesu-
jący, barokowy refektarz, a na wzgórzu – obok 
swoistej galerii barokowych rzeźb – można 
także zobaczyć współczesną figurę Jerzego 
Grotowskiego, lub przysiąść się do zastygniętej 
w myślach i żelazie Agnieszki Osieckiej (oba 
dłuta 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 Nowa-
ka, wyrzeźbione przez Thomasa Myrtka fi-
gury dzieci koło „Grabówki” (ich zaburzone 
proporcje wynikają z tego, że przeznaczone 
były do oglądania „od dołu”, zdobiły bowiem 
gzyms dawnego banku przy. ul. Ozimskiej), 
czy upamiętniający głośną w całym kraju wal-
kę opolan o utrzymanie województwa opol-
skiego w 1998 r., sympatyczny wizerunek ar-
maty z lufą w kształcie Wieży Piastowskiej 
i salutującego ułana. Pomnik wykonany wg 
rysunku opolskiego satyryka Andrzeja Czy-
czyły stoi przy Placu Wolności, równoważąc 
przytłaczające wrażenie, jakie może wywie-
rać zwalista bryła pobliskiego Pomnika Bo-
jowników o Wolność Śląska Opolskiego (dłu-
ta Jana Borowczaka), zwana przez Opolan 
...babą na byku. („baba” nosi rysy żony rzeź-
biarza, Krystyny)
Innym, związanym ze współczesną historią 
miasta pomnikiem, jest przejmująca Dama 
Pasieczna (wg projektu Jerzego Piechnika), 
symbol braterstwa wszystkich mieszkańców 
Wyspy Pasieki, zniszczonej podczas powodzi 
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, bia-
ły marmur. Efektem I pleneru (z 2006 r.) jest 
m. in. Rajskie drzewo pełne ptaków rozśpiewa-
nych Aleksandry Cuper – Ławickiej. To właśnie 
ta ciekawa bryła, która stoi przed wejściej do 
Łącznika.     ◀          L.S-G
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Student w sieci

Oczywiscie najważniejszym portalem akade-
mickim, jaki będziecie odwiedzać jest strona 
politechniki www.po.opole.pl (tu znajdziecie 
wszystkie informacje dotyczące życia Uczel-
ni: od formalności zawiązanych z wypoży-
czeniem 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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Zajęcia przewidziane na środę  22 .12. 2010 r. odbędą się według planu ustalonego na czwartek

przerwa swiateczna sesja egzaminacyjna

dni wolne od zajęć Swieto Politechniki Opolskiej

ps. W maju śledźcie termin Piastonaliów 
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