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FORUM KOMUNIKACJI LIDERÓW 

 
W dniach 26-27 października w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej 
odbędzie się Forum Komunikacji Liderów. Dwudniowe spotkanie będzie 
niepowtarzalną okazją do wymiany poglądów pomiędzy wchodzącymi na rynek pracy 
aktywnymi młodymi ludźmi a pracodawcami, biznesmenami i osobistościami ze świata 
nauki i kultury.  
 
Wśród prelegentów i dyskutantów znajdą się przedsiębiorcy, naukowcy, politycy  
i przedstawiciele świata kultury. Udział potwierdzili m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, dr 
Tomasz Saryusz Wolski, poseł Michał Jaros, Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej Marek 
Pasztetnik, Dyrektor Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych Paweł Panczyj oraz 
„najmłodszy polski milioner” Kamil Cebulski. 
 
Swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele wiodących firm Dolnego Śląska, w tym: 
KGHM, ABB, KRD, Nokia Siemens Networks, Luxoft, Schneider Electric, LG Display, REC 
Global.  
 
Dziennikarze zainteresowani rozmową z prof. Leszkiem Balcerowiczem proszeni są  
o wcześniejszy kontakt z Janem Pytlarzem (tel. 505 602 002). Spotkanie z mediami 
planowane jest w sobotę, 26 października na godz. 12.30 w klubie pracowniczym PWr 
(p.238, I piętro, bud. A-1). 
 
Uwaga, wstęp na wydarzenia pierwszego dnia Forum jest bezpłatny. Koszt udziału  
w drugim dniu spotkania wynosi 270zł. 
 

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie: 
www.fkl.edu.pl. 

 
DZIEŃ TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ 

 
Samochody hybrydowe coraz liczniej pojawiają się na ulicach światowych miast. Sama 
tylko Toyota od 1997 roku sprzedała już ponad 5 mln aut z takim napędem. Od 2014 
roku we Wrocławiu właściciele hybryd będą mogli parkować za darmo (a za opłatą 100 
zł/rocznie w ścisłym centrum). Czy jesteśmy na progu rewolucji motoryzacyjnej? 
Odpowiedzi między innymi na to pytanie będzie starał się udzielić prof. Lech Sitnik, 
kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PWr podczas Dnia 
Technologii Hybrydowej. Organizatorem wydarzenia (26 października) jest firma 
Toyota&Lexus Centrum Wrocław i Politechnika Wrocławska.  
 
W trakcie imprezy każdy zainteresowany będzie mógł: 

• dowiedzieć się, jak pracuje napęd hybrydowy;  
• wysłuchać wykładu prof. Lecha Sitnika na temat działania silników spalinowych  

i przyszłości motoryzacji; 
• przejechać się samochodem hybrydowym;  
• spróbować swoich sił w rajdzie EcoChallenge, którego zwycięzca otrzyma do 

dyspozycji limuzynę hybrydową marki Lexus wraz z kierowcą oraz zaproszenie na 
kolację we dwoje w jednej z restauracji na wrocławskim Rynku. 

 
Dzień Technologii Hybrydowej odbywać się będzie na rogu ul. Legnickiej i ul. Na Ostatnim 
Groszu, w salonie Toyota Centrum Wrocław. Tutaj też zlokalizowano start i metę rajdu. 

 
Program 

09.00 - 12.45 - I etap rajdu EcoChallenge 
13.00 14.00- wykład i panel dyskusyjny z prof.  Lechem Sitnikiem z PWr 
14.00 - 17.00 - I etap rajdu EcoChallenge 
17.15 - Podsumowanie wyników i ogłoszenie zwycięzcy rajdu EcoChallenge 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronach:  
http://www.portal.pwr.edu.pl; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/  


