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ODKRYWANIE ŚWIATA Z POLITECHNIKĄ 
 
„Wspólne odkrywanie świata” - pod takim hasłem w piątek, 21 września wystartuje 
XV Dolnośląski Festiwal Nauki. Zapraszamy na Politechnikę Wrocławską, gdzie 
odbędzie się najwięcej spośród 1300 przygotowanych wykładów, pokazów i spotkań. 
Dodatkowo przypominamy, że centrum wydarzeń festiwalowych na naszej uczelni będzie 
budynek C13.  
 
Jednym z najciekawszych wydarzeń będzie - organizowana już po raz drugi - tzw. 
debata oksfordzka. W tym roku udział w niej wezmą zespoły z: VIII LO im. Bolesława 
Krzywoustego z Wrocławia oraz I LO im. Władysława Broniewskiego z Bolesławca. 
Przedstawiciele obu szkół będą prowadzić spór na temat: „Wokół ACTA - Nowa 
Aleksandria czy Świat wg Orwella?” Jeden zespół ma bronić podanej tezy, a drugi ją 
negować. Debatę oceniać będzie tzw. Rada Mędrców. W jej składzie zasiądą: prof. Jan 
Miodek, Rektor PWr prof. Tadeusz Więckowski, Rektor UWr prof. Marek Bojarski, 
europosłanka Lidia Geringer de Oedenberg, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre 
Club Marek Woron oraz Leszek Cichoński (muzyk, organizator Thanks Jimi Festival). 
 
Wśród wielu innych ciekawych wydarzeń zwracamy uwagę Państwa m.in. na takie 
pozycje jak:  

� wykład „Czy możliwe jest bezpieczne głosowanie przez Internet?” (21 września, 
godz. 11.15, s.314, bud. A-1); 

� pokaz robotów mobilnych (21 września, od godz. 9.00, s. 128,bud. B-5); 
� warsztaty dla rodzin pt „Budujemy wioskę smerfów” (21 września, godz. 14.00, 

Klub Malucha u Puchatka, ul. Stawowa 23); 
� pokazy chemiczne „Tajemnice układu okresowego pierwiastków” (24 września, 

godz. 13.00, s.310, bud. A-2); 
� pokaz robota FLASH (25 września, od godz. 10.00, s.10, bud. C-3); 
� prezentację łazika marsjańskiego SCORPIO 2 (25 września, od godz. 8.00, hol 

bud. C-13); 
� warsztaty pod hasłem „Zrób sobie kosmetyk” (26 września, godz. 9.00, s. 228, 

bud. A-2); 
� Dzień Otwarty w Telewizji STYK (26 września, od godz. 9.00, ul. Wittiga 8a). 

 
Festiwal zakończy wykład w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej (26 
września, g. 12.00), połączony z pokazem akrobatyczno-tanecznym. W czasie występu 
będą opisywane siły fizyczne, które działają na artystów podczas wykonywania różnych 
ewolucji. Jednym z akrobatów będzie Szymon Flis, student naszej uczelni, dwukrotny 
półfinalista programu telewizyjnego Mam Talent. 
  

Szczegóły program wydarzeń na Politechnice Wrocławskiej można znaleźć na stronie 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/1566372,241.dhtml. 

 
Więcej informacji o festiwalu znajduje się pod adresem 

http://www.festiwal.wroc.pl/2012/index.php 
 
 

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

 

 


