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Przekazanie władzy na Politechnice Wrocławskiej 

 
W środę, 31 sierpnia, zapraszamy dziennikarzy na uroczyste przekazanie aktu 
władzy nowemu rektorowi Politechniki Wrocławskiej prof. Cezaremu Madryasowi. 
Tego samego dnia zaprezentowane zostaną trzy nowe budynki w kampusie uczelni – 
hala sportowa, archiwum wraz z zapasowym centrum informatycznym oraz biblioteka 
Wydziału Architektury. 
 
Prof. Cezary Madryas został wybrany na czteroletnią kadencję, która rozpoczyna się  
1. września. Prorektorami zostali: 
 
• prof. Andrzej Dziedzic - prorektor ds. nauczania, 
• prof. Jerzy Jasieńko - prorektor ds. organizacji i rozwoju, 
• prof. Andrzej Kucharski - prorektor ds. współpracy z gospodarką i informatyzacji, 
• prof. Andrzej Trochimczuk - prorektor ds. badań naukowych                                   

i umiędzynarodowienia, 
• dr inż. Jacek Lamperski - prorektor ds. studenckich. 
 

Listę nowych dziekanów, którzy będą kierować szesnastoma wydziałami Politechniki, 
można znaleźć na stronie: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/wiadomosci/1608 

 
Harmonogram wydarzeń 31 sierpnia: 
• godz. 13.00 – otwarcie nowej hali sportowej (ul. Chełmońskiego 12) 
• godz. 14.00 – zakończenie prac budowlanych przy Archiwum Politechniki 

Wrocławskiej (ul. Gdańska 7 /9) 
• godz. 15.00 –otwarcie biblioteki Wydziału Architektury PWr  (ul. Prusa 53-55) 
• godz. 16.00 – uroczystość przekazania aktu władzy nowemu rektorowi, 

prorektorom i dziekanom Politechniki Wrocławskiej (Wybrzeże Wyspiańskiego 27,  
s. 127) 

 
Hala sportowa Politechniki Wrocławskiej (P-22) została zbudowana                          
przy ul. Chełmońskiego. Na parterze budynku znajduje się zaplecze socjalno-techniczne 
oraz pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, które można podzielić na trzy mniejsze 
boiska do gry w koszykówkę lub siatkówkę. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia 
przeznaczone na biuro zawodów lub zaplecze socjalne dla trenerów, a na trybunach może 
zasiąść ok. 350 kibiców. Oprócz imprez sportowych w hali będą organizowane także 
imprezy rozrywkowe i szkoleniowe. Obiekt został całkowicie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
 
Przebudowa znajdującego się w Kampusie Prusa budynku E-3 rozpoczęła się w czerwcu 
2015 r. Zakres prowadzonych prac był bardzo rozległy, bowiem część obiektu została 
odtworzona. Dotyczyło to m.in. frontowej wieżyczki i tarasu na pierwszym piętrze. 
Budynek stanie się siedziba biblioteki Wydziału Architektury i będą w nim przechowywane 
starodruki, a naukowcy i studenci będą mieli do dyspozycji m.in. czytelnię. 
 
Nowe Archiwum Politechniki Wrocławskiej (F-13) to czterokondygnacyjny budynek, 
który znajduje się pomiędzy ulicami Gdańską i Czerwonego Krzyża. Mieszczą się w nim 
nie tylko pomieszczenia do przechowywania, katalogowania, digitalizacji i udostępniania 
zbiorów, ale także nowoczesna serwerownia i sala konferencyjna. Docelowo ma się w nim 
zmieścić 16 tys. metrów bieżących akt. 
 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 

http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml 


