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Kilka nagród w jeden dzień 
 
Mistrzowie są wśród nas 
 
We wtorek 8 czerwca w Warszawie zostały wręczone dyplomy dla laureatów 
tegorocznej edycji programu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wśród 9 
laureatów konkursu znaleźli się dwaj naukowcy z Wydziału Podstawowych Problemów 
Techniki Politechniki Wrocławskiej:  prof. Mirosław Kutyłowski* i prof. Wacław 
Urbańczyk**. 
 
Program „Mistrz” jest realizowany od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych 
uczonych poprzez przyznawanie im trzyletnich subsydiów, których celem jest albo 
intensyfikowanie juŜ prowadzonych prac, albo umoŜliwienie podejmowania nowych 
kierunków badań.  W tym roku wysokość nagrody wyniosła 450 tys. zł. Ok. 20 proc. 
subwencji laureat otrzymuje jako imienne stypendium natomiast pozostałą kwotą moŜe 
dysponować zgodnie ze swym uznaniem, przyznając stypendia swoim młodym 
współpracownikom, dokonując zakupów ksiąŜek i czasopism, aparatury i materiałów, 
opłacając udział w konferencjach naukowych, czy teŜ organizując seminaria i wyjazdy 
naukowe. 
 
*Prof. Mirosław Kutyłowski pracuje w Instytucie Matematyki i Informatyki. Jego 
zainteresowania badawcze obejmują m.in. bezpieczeństwo komputerowe i kryptografię, 
prawo technologii informatycznych oraz systemy rozproszone. Przez wiele lat wykładał na 
Uniwersytecie Paderborn w Niemczech. 
 
**Zainteresowania naukowe prof. Wacława Urbańczyka z Instytutu Fizyki koncentrują się 
wokół optyki światłowodów, optyki polaryzacyjnej, projektowania światłowodów i ich 
pomiarowych zastosowań. Wielokrotnie wyjeŜdŜał na zagraniczne staŜe naukowe m.in. do 
Université du Québec à Hull w Kanadzie.  
 
Przełamują lody i bariery 
 
Nagrodę Superlodołamacza 2010 w Konkursie dla Pracodawców WraŜliwych Społecznie 
Lodołamacze 2010 otrzyma Stowarzyszenie Twoje Nowe MoŜliwości. Uroczyste 
wręczenie nagród odbywa się dzisiaj (8. czerwca) na Zamku Królewskim w Warszawie. 
 
Stowarzyszenie istnieje półtora roku i zajmuje się wyrównywaniem szans w zdobywaniu 
wykształcenia. ZałoŜyli je niepełnosprawni studenci Politechniki Wrocławskiej: Krzysztof 
Peda i Ariel Fecyk. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 20 członków i jest organizacją 
międzyuczelnianą. 
 
Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych 
wybitnie angaŜujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, 
dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej oraz tworzących nowe  
i coraz lepszej jakości miejsca pracy. 
 
Jak co roku konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym Regionalne Kapituły 
wybrały laureatów miejsc 1–3, z których zwycięzcy dostali przepustkę do finału 
ogólnopolskiego. Następnie Kapituła Centralna wybrała „najlepszych z najlepszych”. 
 
Generalnie wyróŜniona 
 
Dorota Bugajska z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej znalazła się w gronie 10 polskich zwycięzców programu stypendialnego 
Scholar-Leaders GE Foundation. Była to juŜ siódma edycja programu General Electric, 
skierowanego do studentów drugiego roku kierunków inŜynieryjnych, technologicznych, 
ekonomicznych i zarządzania. Ceremonię wręczenia nagród zaplanowano na dzisiaj 
(wtorek, 8 czerwca). 
 



Politechnika Wrocławska 
Zwycięzcom przyznano stypendia w wysokości 3000 euro (roczne stypendia w wysokości 
1500 euro wypłacane przez dwa lata). Ponadto wezmą udział w międzynarodowym 
programie rozwoju przywództwa (Leadership Development Program), a takŜe w ramach 
„Shadowing Day” będą towarzyszyć w pracy managerowi GE.  
 
O stypendium GE Foundation mogą ubiegać się studenci drugiego roku studiów  
w dziedzinie ekonomii, zarządzania, inŜynierii i technologii z wybranych uniwersytetów  
w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i Rumunii. 
 
 

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

 

 


