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POLITECHNIKA PO DWÓCH STRONACH ODRY 
 
 
Półtora roku po wmurowaniu kamienia węgielnego przy ul. Na Grobli pierwszy budynek 
Kompleksu Edukacyjno-Badawczego GEOCENTRUM jest już gotowy. Dziennikarzy 
zapraszamy na uroczyste otwarcie nowego gmachu Politechniki Wrocławskiej, które 
odbędzie się w najbliższy czwartek, 6 grudnia o godz. 11.00.  
 
Koszt wybudowania tego nowoczesnego centrum wyniósł prawie 70 mln. zł. Projekt był 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.  
 
O BUDYNKU 
 
Od semestru letniego z gmachu korzystać będą studenci i pracownicy trzech wydziałów: 
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Mechaniczno-
Energetycznego. Do dyspozycji otrzymają m.in. 5 dużych sal wykładowych, kilkanaście 
seminaryjnych, bibliotekę, laboratoria, pomieszczenia dla pracowników dydaktycznych  
i biura. Zbudowany został także parking na 266 miejsc. 
  
Dzięki GEOCENTRUM studenci, np. w ramach studiów interdyscyplinarnych, będą mogli 
kompleksowo poznać zagadnienia dotyczące m.in. eksploatacji kopalin, hydrologii, 
konstrukcji budowli, infrastruktury drogowej. Powstały budynek pozwoli na rozpoczęcie 
nowych działań edukacyjno-badawczych i umożliwi wykształcenie wysokiej klasy 
specjalistów z korzyścią dla gospodarki. Wspomoże badania i kształcenie na rzecz 
innowacyjności, technologii i technik ważnych dla gospodarki Dolnego Śląska  
w dziedzinach takich jak przemysł surowcowy, budownictwo, inżynieria lądowa oraz 
inżynieria środowiskowa.  
 
CO DALEJ? 
 
W drugiej połowie 2013 roku ruszą prace w ramach drugiego etapu tworzenia kompleksu. 
W ich efekcie powstanie budynek (o wiodącej funkcji badawczej) przeznaczony dla 
czterech wydziałów: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Budownictwa Lądowego  
i Wodnego, Inżynierii Środowiska oraz Mechaniczno-Energetycznego.  
 
JAK TO Z GEOCENTRUM BYŁO 
 
Pomysł zagospodarowania terenów po drugiej strony Odry istniał na Politechnice 
Wrocławskiej od dawna. Jednak dopiero dzięki unijnym funduszom mógł zostać 
zrealizowany. Budowa GEOCENTRUM została zakwalifikowana jako indywidualny projekt 
kluczowy w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013. Od tego momentu sprawy nabrały przyspieszenia i już w połowie 2009 roku została 
podpisana umowa z Autorską Pracownią Architektury Kuryłowicz & Associates – Wrocław  
Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Efekty tego 
porozumienia można podziwiać poniżej.  
 
 
 



 
 

   
 
Kolejne miesiące to żmudne prace administracyjne dotyczące przygotowania procedury 
przetargowej, mającej wyłonić generalnego wykonawcę inwestycji. Tymczasem teren 
przy ul. Na Grobli we wrześniu 2010 roku wyglądał tak: 
 

 
Wreszcie 11 października mogliśmy oficjalnie ogłosić, że umowę na wybudowanie 
kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM podpisaliśmy z japońską firmą Kajima 
Poland Sp. z o.o. Prace ruszyły niemal natychmiast i w maju 2011 roku Rektor 
Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski wmurował kamień węgielny pod 
budowę budynku.  
 

 
 
 
 
 



 
 
Dziewięć miesięcy później na GEOCENTRUM zawisła wiecha. 
 

 
14 września budowa była już praktycznie zakończona, bowiem uzyskaliśmy pozwolenie 
na użytkowanie.  

 
6 grudnia o godz. 11.00 budynek GEOCENTRUM zostanie oficjalnie otwarty. 
 

 
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 


