
 

ZAPROSZENIE 

W ramach obchodów Uroczystości Barbórkowych na Wydziale Górnictwa i Geologii 

Politechniki Śląskiej, 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia wspólnie z Władzami Wydziału organizują 

w dniu 29 listopada (czwartek) 2018 uroczystość 

 

POWTÓRNEJ IMMATRYKULACJI ABSOLWENTÓW  

PO  50 LATACH OD ROZPOCZĘCIA STUDIÓW 

 

 Uroczyste wpisanie w poczet studentów i otrzymanie indeksu, nazywane 

immatrykulacją, jest zawsze dużym przeżyciem dla młodego człowieka. Dla wspomnienia tej 

chwili, na ponowną uroczystość otrzymania symbolicznego indeksu po 50 latach, zapraszam 

Szanownego Kolegę na Wydział Górnictwa i Geologii w Gliwicach przy ulicy  

Akademickiej 2 (dawniej Pstrowskiego 2). 

 

W programie: 

 

10.30 – 11.00  Rejestracja uczestników uroczystości 

11.00   Otwarcie uroczystości 

 Wystąpienie Dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii 

Prof. dra hab. inż. Franciszka PLEWY 

 Wystąpienie Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków przy 

Wydziale Górnictwa i Geologii kol. Stefana SPYRY 

 Akt odnowienia immatrykulacji, powtórne wręczenie indeksów 

 Wykład okolicznościowy (dla przypomnienia obowiązków 

studenckich) 

 Zamknięcie uroczystości, wspólne zdjęcie w holu Wydziału, 

zwiedzanie Wydziału 

12.30   Poczęstunek i rozmowy koleżeńskie 

 
 

Do spotkania w gronie koleżanek i kolegów! 
 

     Z szacunkiem, 

 

 

            Józef SUŁKOWSKI 

                 wiceprezes ds. naukowych 

 

 

Gliwice, 22 października 2018 r.       verte   

 

 

 

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW 

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

ODDZIAŁ PRZY WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII 

44 – 100 Gliwice, ul. Akademicka 2  



 

Informacje organizacyjne: 

 

1. Zaproszenie kierowane jest zasadniczo do absolwentów, którzy rozpoczynali studia  

w roku akademickim 1968/69, ale także do niektórych absolwentów rozpoczynających 

studia wcześniej, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości w ubiegłym roku. 

2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków posiada tylko część aktualnych 

adresów, proszę więc o powiadomienie innych koleżanek i kolegów z roku oraz 

zachęcenie ich do udziału w organizowanej uroczystości.  

3. Warunkiem otrzymania powtórnego indeksu jest potwierdzenie przybycia  

na uroczystość do dnia 16 listopada: 

 telefonicznie do Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa, numer: 32 237 21 79 

lub e-mailem na adres: marta.matyjaszek@polsl.pl  

 lub drogą pocztową na adres: 

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Oddział przy Wydziale 

Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice 

4. Parking przy ulicy Łużyckiej, za halą technologiczną Wydziału 

 

Dojazd do Wydziału możliwy jest tylko od ulicy Łużyckiej. Za halą technologiczną 

Wydziału, naprzeciw KOMAGu jest parking. Wejście do gmachu Wydziału jest od strony 

ul. Akademickiej (dawna Pstrowskiego). W holu Wydziału będzie stolik z obsługą 

dokonującą rejestracji przybyłych Absolwentów. 

 

 

Uczestnictwo w uroczystościach nie jest związane z żadnymi opłatami. 

 

mailto:marta.matyjaszek@polsl.pl

