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OTWARTE POSIEDZENIE SENATU ZAKOŃCZY  
ROK JUBILEUSZOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

 
 

Dobiega końca rok jubileuszowy, w którym Politechnika Wrocławska obchodziła 65-lecie, 
a uczelnie techniczne we Wrocławiu 100-lecie swojego istnienia. W piątek, 10 grudnia          
o godz. 11:00 zapraszamy na uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu (aula                    
w gmachu głównym, wybrzeŜe Wyspiańskiego 27), które oficjalnie zakończy obchody 
jubileuszu uczelni.   

Podczas posiedzenia, w którym wezmą udział m.in. rektorzy zrzeszeni w KRASP 
(Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) oraz KRZASP (Konferencja Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich) odbędą się uroczyste promocje 26 doktorów 
habilitowanych. Zostaną równieŜ wręczone medale 100-lecia. Otrzymają je 
członkowie komitetu honorowego obchodów, doktorzy honoris causa Politechniki 
Wrocławskiej, a takŜe  osoby zasłuŜone dla rozwoju uczelni.  

Rok 2010 obfitował w wydarzenia, które przedstawiały proces tworzenia i rozwoju 
środowiska akademickiego we Wrocławiu. Liczne konferencje, seminaria naukowe                   
i spotkania środowiskowe, a takŜe wydawnictwa, wystawy i warsztaty miały pokazać 
Politechnikę Wrocławską nie tylko ludziom nauki, ale wszystkim ciekawym historii                   
i dorobku wrocławskich uczelni technicznych. 

 

Podsumowanie obchodów roku jubileuszowego:  

 
� podczas uroczystej gali jubileusz zainaugurowała Minister Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego, prof. Barbara Kudrycka  

� na Balu Charytatywnym Rektora, w ramach stulecia, zbierano fundusze na 
stypendia dla niepełnosprawnych studentów 

� XVI Wrocławskie Targi KsiąŜki Naukowej w jubileuszowej oprawie 

� studenci obchodzili jubileuszowe juwenalia 

� otwarto wystawy: „Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010” (Muzeum 
Architektury we Wrocławiu), „Z Biblioteką Politechniki Wrocławskiej przez stulecie” 
( wystawa w murach uczelni) oraz „Stare w nowym” (ratusz wrocławski)  

� powstał film „Z ducha i materii” o powojennych początkach Politechniki 
Wrocławskiej, który wyemitowała telewizja publiczna 

� zorganizowano uroczysty Zjazd Pierwszych Absolwentów oraz I Światowy 
Zjazd Absolwentów Politechniki Wrocławskiej 

� po raz pierwszy dzień otwarty na Politechnice skierowany był do wszystkich 
Wrocławian – uczelnia udostępniła swoje laboratoria i zaprezentowała prace kół 
naukowych   

� powiększyło się grono doktorów honoris causa uczelni - tytuły odebrali:                 
dr Hamadoun Touré, sekretarz generalny Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej oraz prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego 

 
 

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


