
 
 

 
 

Opole, 6 października 2022 r. 

Symboliczne drzewo od Grupy Fielmann posadzone 
na Uniwersytecie Opolskim  
W środę, 5 października 2022 roku, przy Instytucie Fizyki 
Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się uroczyste zasadzenie drzewa 
jako symbolu wieloletniej współpracy pomiędzy Uczelnią i Grupą 
Fielmann, lidera branży optycznej w Europie.  

 

 
 

Tym symbolicznym drzewem jest platan, który osiąga nawet pięćdziesiąt 
metrów wysokości. Doskonale radzi sobie w rozmaitych warunkach 
atmosferycznych, ma wyjątkową zdolność pochłaniania tlenku azotu,  
a tym samym pozytywny wpływ na jakość powietrza. – Posadzenie 
platana jako symbolu naszej współpracy wpisuje się w prowadzone przez 
nas od 1986 roku działania na rzecz środowiska. Od tego czasu 
posadziliśmy już ponad 1,6 miliona drzew i krzewów. Niemniej ważnym 



 
 

 
obszarem naszego zaangażowania społecznego jest wspieranie edukacji, 
dlatego współpraca z Uniwersytetem Opolskim ma dla nas kluczowe 
znaczenie – wyjaśnia Dariusz Sądowski, Dyrektor Generalny Fielmann 
Polska. 

Partnerstwo pomiędzy Uniwersytetem Opolskim i Grupą Fielmann 
obejmuje szereg inicjatyw wspierających studentów w rozwoju 
akademickim i zawodowym, jak również inicjowanie badań naukowych 
oraz integrację ich wyników z praktyką gospodarczą. – Umowa  
o partnerstwie z Grupą Fielmann zakłada szeroki wachlarz projektów.  
Ich głównym celem jest działanie na rzecz wspólnego dobra i tworzenie 
wartości dodanej dla społeczności akademickiej, a także dla gospodarki  
i społeczeństwa – podsumowuje dr inż. Iwona Pisz, Dyrektor 
Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu 
Opolskiego. – Bardzo istotne jest również informowanie o przewagach 
konkurencyjnych wynikających ze zdobycia zawodu optyka i optometrysty 
– dodaje. 

Współpraca międzysektorowa zaowocowała wyposażeniem pracowni 
Uczelni w specjalistyczny sprzęt, niezbędny do zajęć praktycznych. 
Zorganizowano również dedykowaną uczniom i studentom konferencję 
„Przejrzyj na oczy” oraz Ogólnopolskie Igrzyska Optyczne, objęte 
patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Opolu. 
Uczniowie szkół rywalizowali między innymi o indeks na studia  
i zagraniczne wizyty studyjne. – Jesteśmy dumni z praktykantów, którzy 
każdego roku dzięki naszej współpracy z Uniwersytetem Opolskim stają 
się znakomitymi optykami. Jako Grupa Fielmann jesteśmy największym 
branżowym dostawcą praktyk i szkoleń w Europie Środkowej. 
Inwestujemy w młode talenty, promując zawody optyka i optometrysty przy 
ogromnym wsparciu ze strony środowiska akademickiego  
– podkreśla Dariusz Sądowski. 
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Materiały audiowizualne: 

1. Zdjęcia z wydarzenia: https://bit.ly/3M9wEvM   
 

2. Film z wydarzenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=mLKa1WgN1r0 
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