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FESTIWAL NAUKI NA POLITECHNICE 
 
„Nauka obywatelem Europy” - pod takim hasłem wystartuje XVI Dolnośląski 
Festiwal Nauki. Od piątku, 20 września zapraszamy na Politechnikę Wrocławską, 
gdzie zaplanowano prawie 300 wykładów, pokazów i spotkań. Będzie można 
odwiedzić nasze laboratoria i zapoznać się z odkryciami naukowymi, które zmieniają 
naszą rzeczywistość.  
 
Jednym z najciekawszych wydarzeń będzie - organizowana już po raz trzeci w auli 
Politechniki Wrocławskiej - tzw. debata oksfordzka, którą zaplanowano na poniedziałek, 
23 września, na godz. 11.00. 
 
W tym roku udział w niej wezmą uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego nr VII we 
Wrocławiu i II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Przedstawiciele obu szkół będą 
prowadzić spór na temat: "Laboratorium Europa czy europejskie targowisko." 
Debatę oceniać będzie tzw. Rada Mędrców, w której 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 prof. Wiesław Bokajło z Katedry Studiów Europejskich Wydziału Nauk 
Społecznych UWr.  
 
Wśród wielu innych ciekawych wydarzeń zwracamy uwagę Państwa m.in. na takie 
pozycje jak:  
 

� Chemia wina - wykład (20 września, godz. 10.00, sala 310, bud. A-2) 
� Ile słoni można zawiesić na drucie - pokaz (20 września, godz. 9.00 i godz. 12.00, 

sala 214, bud. B-1) 
� Piknik Mikroelektroniczny - (21 września, od godz. 10.00, kampus przy ul. 

Długiej) 
� Dzień Transportowy - (21 września, od godz. 9.00, aula bud. B-4) - temat 

przewodni: kolej wąskotorowa 
� Język obcy już nie obcy - cykl wydarzeń przygotowanych przez Studium Języków 

Obcych (23-24 września, od godz. 9.00, bud. H-4) 
� CSI: Kryminalne zagadki Wrocławia - wykład (24 września, godz. 9.00, sala 4.09, 

bud. B-4) i pokaz (sala 322, bud. A-1) 
� O robocie, który został malarzem - pokaz (24 września, od godz. 10.00, sala 010, 

bud. C-3) 
� Magia dźwięku - jak tworzy się dźwięk i efekty dźwiękowe do filmów - pokaz 

multimedialny (24 września, sala 3. bud. C-5) 
� Młodzi architekci budują Wrocław - wystawa prac (20-25 września, od godz. 

10.00, hol bud. C-13) 
 

Festiwal zakończy spotkanie ze słynnym hokeistą, byłym graczem ligi NHL Mariuszem 
Czerkawskim w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej (25 września, g. 
12.00). Podczas wizyty na naszej uczelni zademonstruje on swoje umiejętności w trakcie 
pokazu gry w unihokeja. Wybitny polski sportowiec po zakończeniu kariery zawodniczej 
założył m.in. Stowarzyszenie Sport 7, którego celem jest zachęcanie dzieci i młodzieży do 
aktywności sportowej. 
 

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

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronach:  

http://www.portal.pwr.edu.pl; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/  
 


