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PROMOCJA

Pierwszy rok za nimi
JUBILEUSZ. Na razie jest ich dwunastu: saksofony, trąbki, puzon, gitara
basowa. Orkiestra Politechniki Opolskiej najtrudniejsze chwile ma za sobą.

K
ażdy, kto pod koniec
ubiegłego tygodnia
uczestniczył w święcie

Politechniki Opolskiej, na
pewno miał okazję wysłu-
chać nowego marszu tej
uczelni. Utwór skomponował
Przemysław Ślusarczyk, a wy-
konała go jego orkiestra, któ-
ra właśnie świętuje swoje
pierwsze urodziny.

- To dla nas bardzo waż-
ne wydarzenie - mówi Prze-
mysław Ślusarczyk, dyrygent
orkiestry Politechniki Opol-
skiej. - Ten pierwszy rok do
łatwych nie należał. Zaczę-
liśmy od naboru, a potem
przez kilka miesięcy ćwiczy-
liśmy nowy repertuar.

Najważniejszymwydarze-
niem pierwszego roku dzia-
łalności było nagranie mate-
riału na pierwszą płytę or-
kiestry. Płyta ta ma
promować politechnikę, a jej
premierę zaplanowano na 17
maja.

W tej chwili w składzie or-
kiestry jest dwanaście osób -
w większości są to studenci
PO. Główne instrumenty to
saksofony, trąbki, puzony.
Jest też keybord i gitara ba-
sowa. Na próbach spotykają
się raz w tygodniu.

- Ciężko jest wszystkich ze-
brać, bo członkowie orkiestry
są na różnych kierunkach
studiów -mówi dyrygent - ale
na szczęście się udaje.

Dwanaście osób to za ma-
ło, żeby orkiestra mogła po-

kazać swoje umiejętności
w pełniej krasie, dlatego
w trakcie występów (grają
na uczelnianych uroczystoś-
ciach) wspomaga ich orkie-
stra Zespołu Szkół Elektrycz-
nych.

- Mamy kilka takich przy-

padków, że uczniowie, którzy
grali w orkiestrze szkoły elek-
trycznej, po skończeniu nau-
ki w niej przyszli na poli-
technikę i dalej grają w or-
kiestrze - mówi dyrygent.

Tak właśnie było z Toma-
szem Pyką. Pięć lat grał

w ZSE, a teraz gra dla poli-
techniki.

- Cały czas czekamy na no-
wych członków, nie tylko stu-
dentów politechniki - mówi
dyrygent.

JUSTYNA JANUS
jjanus@nto.pl - 077 44 32 595

Rozpoczęła go wystawa
ilustracji Haliny Fleger,

Bolesława Polnara i An-
drzeja Sznejweisa.

W tym roku będzie to ty-
dzień szczególnie uroczysty,
bo przypadający w 55-lecie
Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich na Opolszczyź-
nie. To okazja do świętowa-
nia zarówno dla biblioteka-
rzy, jak i dla czytelników. 11
maja ci pierwsi spotkają się
w zamku w Rogowie, z my-
ślą o amatorach książki za-
planowano liczne imprezy
(program obok).

Tygodniowi 2007 towa-
rzyszy hasło „Biblioteka mo-
jego wieku”, z założenia
dwuznaczne: chodzi o łatwy,
nowoczesny dostęp
do książki, głównie o syste-
my elektroniczne, ale tak-
że o grupy wiekowe czytel-
ników.

Biblioteki naukowe - Pe-
dagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka i uniwersytecka
zakupiły jeden z najbardziej
nowoczesnych, system
ALEPH. Publiczne wystę-
pują z ofertą do różnych
grup wiekowych. Podczas
Tygodnia przedszkolacy bę-
dą mogli wziąć udział w im-
prezach „Z książką na wa-

lizkach”, zapoczątkowanych
przez biblioteki dolnoślą-
skie. Akcja pod tym zawo-
łaniem ułatwia bezpośred-
ni kontakt z pisarzami, dla
placówek niebogatych czę-
sto nieosiągalny.

Z okazji święta zostaje

ogłoszona amnestia: tym,
którzy w maju zwrócą prze-
trzymane książki, nie zo-
staną wystawione rachunki
za złamanie umowy.

DANUTA NOWICKA
dnowicka@nto.pl - 077 44 32 384

Biblioteki świętują i ogłaszają amnestię
IMPREZA.W galerii Na Cyplu rozpoczął się wczoraj Tydzień Bibliotek.

PROGRAM
8maja
> godz. 11 (biblioteka peda-
gogiczna) - wykład L.
Kurowskiej-Trudzik „Korzyści
wypływające z zastosowania
komputerowego systemu
ALEPH”
> godz. 17 (MBP) - prezenta-
cja tomiku Z. Dmochowskie-
go „Liryki opolskie”
9 maja
> godz. 13 (WBP) wystawa
malarstwa H. Globischa - „O
biegu rzek”
10 maja
> godz. 11 (Aula Błękitna Col-
legium Maius)- uroczyste ob-
chody Dnia Bibliotekarza,
wykład Ligii Derfurt-Wolf
„Elektroniczne usługi infor-
macyjne w bibliotekach -
przegląd światowych do-
świadczeń”
> godz. 13 (WBP) spotkanie
Steffena Möllera połączone
z promocją książki „Polska
da się lubić”
7 - 13 maja, Biblioteka Głów-
na UO i biblioteki UO - kier-
masz książki używanej
17 maja
> godz. 13 (WBP) wystawa
„To, co najcenniejsze. Biblia
w zbiorach WBP”.

Na wystawie możemy zobaczyć prace m.in. Andrzeja Sznejweisa.
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Orkiestra Politechniki Opolskiej, która świętuje swoje pierwsze urodziny, zazwyczaj gra razem z
orkiestrą Zespołu Szkół Elektrycznych.
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UNIWERSYTET

Przełam bariery
W czwartek studenci Uniwersytetu Opolskiego za-

praszają do Klubu Akademickiego przy ul. Oleskiej
na wieczernicę „Przełam bariery”.

W programie części artystycznej m.in. występy mu-
zyczne, potem spotkanie z Marcinem Szpinetą i pre-
zentacja multimedialna „Wszyscy mamy bariery”.

Początek o godz 18.00. Wstęp wolny.
KOSZ

BYLIŚMY Z WAMI

Zaproś nas i Ty!
Organizujecie przyjęcie z okazji urodzin, chrzcin,

ślubu, spotykacie się z przyjaciółmi, znajomymi
z pracy, dawno niewidzianymi kolegami ze szkolnych
lat. Zaproście nas. Nasz fotoreporter przyjedzie i zro-
bi zdjęcie, które opublikujemy (zupełnie za darmo)
na łamach „Nowej Trybuny Opolskiej”. Takie zdjęcia
może być wyjątkową pamiątką. Zgłoszenia przyjmu-
jemy pod numerem tel. 077 44 32 595, lub e-mail:
jjanus@nto.pl.

JAN


