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Odra Cup juŜ w niedzielę 

W najbliŜszą niedzielę 16 maja odbędą się coroczne zawody wioślarskie Odra Cup.  
Udział zapowiedziały osady z Austrii, Francji, Polski i Słowenii. Tytułu z przed roku będzie 
bronić zespół Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Początek IV edycji 
Międzynarodowych Regat Ósemek Wioślarskich Odra Cup 2010 o godz. 10:30. 

W ramach zawodów rozegrany zostanie tradycyjny, czternasty juŜ wyścig ósemek 
Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego (początek o godz. 12.00). 

Dodatkową atrakcją będzie wizyta wicemistrzów olimpijskich z Pekinu w czwórce bez 
sternika: Pawła Rańdy, Miłosza Bernatajtysa, Łukasza Pawłowskiego i Łukasza Siemiona.  
Zawodom towarzyszyć będzie tradycyjny piknik wioślarski, imprezy sportowe  
i rekreacyjne. Zapraszamy wszystkich na bulwar Xawerego Dunikowskiego. 

Plan imprezy znajduje się na stronie: www.odracup.pl 

Biotechnologia wychodzi do miasta 
 
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii Bio-Top zaprasza na warsztaty "DNA-
encyklopedia Ŝycia". W niedzielę, 16 maja na wrocławskim rynku stanie miasteczko 
biotechnologiczne z szeregiem tematycznych stoisk. MoŜna będzie dowiedzieć się, które 
produkty Ŝywnościowe obecne na co dzień w naszych domach są efektem procesów 
biotechnologicznych, zobaczyć pokazy izolowania DNA z pomidora lub kiwi. Nie zabraknie 
konkursów z nagrodami. Warsztaty potrwają od g.11:00 do 18:00. 
 
W programie przewidziane są: 
• degustacja Ŝywności wytwarzanej dzięki procesom biotechnologicznym, 
• eksperymenty i pokazy technik biotechnologicznych, 
• panel dyskusyjny i konkurs z nagrodami, 
• Wampiriada zorganizowana przez NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów. 
 
W zeszłym roku warsztaty cieszyły się wielkim powodzeniem - stoiska biotechnologów 
odwiedziło ok. 10 tysięcy osób. 

Czas na wzrok 
 
Studenci Politechniki Wrocławskiej przeprowadzą pilotaŜową akcję „Czas na wzrok”. 
Program skierowana jest do osób po 40 roku Ŝycia, które mają problemy z widzeniem.   
Między 15 a 23 maja przed wejściem do PasaŜu Grunwaldzkiego wszyscy wrocławianie 
powyŜej 40. roku Ŝycia będą mogli skorzystać z bezpłatnych przesiewowych badań 

wzroku. 

 
Badania przeprowadzą studenci optyki okularowej i optometrii Wydziału Podstawowych 
Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. KaŜdy będzie mógł uzyskać informacje na 
temat aktualnego stanu wzroku oraz najlepszych sposobów korygowania jego wad. 
Celem akcji jest dostarczenie informacji na temat prezbiopii oraz najlepszych sposobów 
jej korygowania.  

Program: 
* 15-16 maja (sobota, niedziela): godz. 11-20, 
* 17-20 maja (poniedziałek-czwartek): godz. 13-20, 
* 21 maja (piątek): godz. 12-20. 
* 22-23 maja (sobota, niedziela): godz. 11-20. 
Więcej szczegółów moŜna znaleźć na stronie www.czasnawzrok.pl 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 

http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


