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Magnolie z Politechniki 
 
W gronie laureatów 7. edycji konkursu "Wrocławska Magnolia" na najlepszą pracę 
magisterską promującą ochronę środowiska we Wrocławiu znalazły się trzy 
przedstawicielki Politechniki Wrocławskiej. Nagrody zostały przyznane w pięciu 
kategoriach: za prace przyrodnicze, prace technologiczno-inŜynierskie, prace projektowo- 
planistyczne, prace z zakresu społecznych aspektów ochrony zdrowia  
i środowiska oraz za prace ekonomiczne. 
 
W kategorii prac projektowo-planistycznych nagrodzono ex aequo "Wrocławską Magnolią" 
Zuzannę Róg z (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) za pracę "Eurovelo 9 we 
Wrocławiu. Koncepcja zagospodarowania trasy." Oraz Renatę Wites z wrocławskiego ASP 
za "Zestaw produktów przeznaczonych do wytwarzania przez małą firmę rodzinną". 
W kategorii prac ekonomicznych pierwsze miejsce zajęła Monika Rzepecka (Wydział 
InŜynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej) - autorka pracy "Kolektory fototermiczne 
jako alternatywne źródła energii w mieście Wrocławiu dla systemów ochrony środowiska 
we Wrocławiu". 
Drugie miejsce w kategorii prac technologiczno-inŜynierskich przyznano Jolancie Marcie 
Werner (Wydział InŜynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej) za „Energetyczną, 
ekonomiczną i ekologiczną efektywność wybranych sposobów ogrzewania domów 
jednorodzinnych”. 
 
Uroczystość wręczenia nagród odbyło się 10 maja br. we wrocławskim ogrodzie 
botanicznym.  
 
Pełny wykaz nagrodzonych i wyróŜnionych absolwentów wrocławskich uczelni dostępny 
jest tutaj. 
 

70 litrów Ŝycia 
 
Podczas „Wampiriady” na Politechnice Wrocławskiej zebrano aŜ 70 litrów krwi.  
Wczorajsza akcja oddawania krwi odbyła się pod hasłem: „Bo kaŜda kropla jest waŜna”. 
 

Stulecie w bibliotece 
 
W holu gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej (bud. A-1) moŜna juŜ oglądać 
wystawę "Z Biblioteką Politechniki Wrocławskiej przez stulecie" przygotowaną przez 
Biblioteka Główna i OINT. 
  
Obok wybranych, cennych zbiorów Biblioteki, ukazane są takŜe początki komputeryzacji, 
dzisiejsza rzeczywistość Biblioteki i jej przyszłość, nierozerwalnie związana z nowymi 
technologiami. Zebrane na wystawie materiały nie tylko przywołują istotne dla rozwoju 
Biblioteki fakty, zdarzenia oraz sylwetki ludzi, którzy związali z nią swe losy zawodowe,  
ale takŜe niepowtarzalny klimat minionych lat.  
Wystawa czynna będzie do 28 maja 2010 r. 
 
 
 

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

 

 


