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TO BYŁ DZIEŃ 

 
Kilkaset osób odwiedziło w sobotę siedzibę gimnazjum i liceum Politechniki 
Wrocławskiej – nowych szkół, które rozpoczną działalność we wrześniu. Jak 
przyznali organizatorzy Dnia Otwartego, takiego zainteresowania się nie 
spodziewali. Tymczasem już dziś rozpoczęła się rekrutacja do szkół. 
 
Zapisy odbywają się poprzez strony internetowe gimnazjum i liceum 
(www.gimnazjum.pwr.edu.pl; www.liceum.pwr.edu.pl). Tam też znajdują się regulaminy 
rekrutacji oraz harmonogramy. 
– Pod uwagę brane będą oceny ze świadectw oraz egzaminów zewnętrznych – mówi 
Alicja Benzar, dyrektorka obu szkół. – Premiować będziemy również osiągnięcia  
w olimpiadach i konkursach. 
 
Po sobotnim spotkaniu dla uczniów i rodziców, które odbyło się budynku C-13 przy 
Wybrzeżu Wyspiańskiego, do internetowego systemu rekrutacji szkół Politechniki 
Wrocławskiej wpisali się już pierwsi chętni. Sam Dzień Otwarty pokazał natomiast, że 
zainteresowanie jest ogromne. Przez szkolne korytarze przeszły setki osób. 
 
– Nie spodziewaliśmy się tylu gości – przyznaje Alicja Benzar. – Ale oczywiście cieszymy 
się, że jest takie zainteresowanie nowoczesnym systemem nauczania, jaki oferujemy.  
 
W pierwszej części spotkania odbyły się prezentacje dotyczące szkół (planów lekcji, kół 
pozalekcyjnych, zajęć językowych oraz sportowych), a także zasad naboru uczniów.  
W sali wykładowej można było zobaczyć widowiskowe doświadczenia, które przygotowali 
fizycy i chemicy z PWr. W drugiej części dla przyszłych gimnazjalistów i licealistów 
otwarte zostały sale lekcyjne, pracownie i laboratoria. Na dzieci i młodzież czekały też 
niespodzianki. Studenci z koła naukowego KoNaR zaprezentowali roboty: rozmawiającą 
Balbinę oraz Calliope – rysującego artystę. Były rozgrywki szachowe oraz łamigłówki 
sudoku, pokaz nowych technologii w nauczaniu oraz instalacja interaktywna, 
przygotowana przez Centrum Technologii Audiowizualnych. Dodatkowo można było 
zagrać w unihokeja, a pod okiem wicemistrza olimpijskiego w wioślarstwie Pawła Rańdy, 
spróbować swoich sił na ergometrach, a także zobaczyć pokazy japońskiej sztuki walki, 
przygotowane przez Polski Związek Kendo. 
 
W szkołach Politechniki Wrocławskiej będą trzy klasy pierwsze liceum oraz gimnazjum.  
W każdej z nich uczyć się będzie po 25 uczniów. Dla dzieci i młodzieży przygotowano 
szereg zajęć dodatkowych, m.in. z zakresu programowania czy robotyki. Będzie też wiele 
zajęć praktycznych w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach. 
 
– Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie zdobyli kompleksową i wszechstronną wiedzę,  
a opuszczając nasze mury, byli przygotowani do kontynuacji nauki na uczelni wyższej – 
dodaje Alicja Benzar. 
 
Relację z Dnia otwartego przygotowała również Telewizja Studencka STYK Politechniki 
Wrocławskiej: http://www.youtube.com/watch?v=JOi2i-5wmrs. 
 

Zapraszamy na strony internetowe naszego liceum: http://liceum.pwr.edu.pl/ oraz 
gimnazjum: http://gimnazjum.pwr.edu.pl/ oraz do polubienia profili na Facebooku: 

https://www.facebook.com/liceumPWr  
i https://www.facebook.com/GimnazjumPolitechnikiWroclawskiej. 

 
 

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

 


