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POLITECHNIKA PRZYCIĄGA MŁODE TALENTY 

 
 
Mają talent do nauki 

 
Inteligentne lusterka automatyczne, reaktor do wytwarzania nanostruktur, inteligentny 
powietrzny kolektor słoneczny, a może nowa aplikacja na smartfona? 13 czerwca 
(piątek) poznamy zwycięski projekt w konkursie „Mam talent do nauki”.  
Najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych już po raz trzeci wyłoni 
Politechnika Wrocławska (godz. 10.00, wybrzeże Wyspiańskiego 23-25, bud. C-13,                 
s. 4.02).  
 
Pięciu finalistów zaprezentuje swoje pomysły przed jury, które wybierze najlepsze 
rozwiązanie. Prace zakwalifikowane do ostatniego etapu mają bardzo wysoki poziom, 
niemal projektów inżynierskich.   
 
Zwycięzca konkursu oraz laureaci II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Ponadto nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest możliwość udziału                       
w programie „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej”. W ramach programu 
uczelnia zapewnia kandydatowi roczne stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie oraz  
miejsce w akademiku na pierwszym roku studiów oraz opiekę tutora przez cały okres 
studiów. 
 
 
Są najlepsi w chemii  

 
Tego samego dnia (piątek, 13 czerwca) na Politechnice będzie można spotkać  
pasjonatów chemii. Zapraszamy na podsumowanie VII edycji projektu dla młodzieży 
szkolnej „Młody chemik eksperymentuje”. Początek o godz. 10.00 w bud. A-3                
(ul. Smoluchowskiego 23, sala 220). 
 
W programie przewidziano m.in. wykład plenarny prof. Ludwika Komorowskiego                       
pt. „Granice chemii, czyli o zajęciach chemika” oraz wręczenie dyplomów słuchaczom. 
Całości towarzyszyć będzie sesja plakatowa, przygotowana przez uczestników projektu 
„Młody chemik eksperymentuje”. 
 
Najważniejszą częścią projektu konkurs skierowany do uczniów gimnazjów z Wrocławia                     
i regionu dolnośląskiego. Wiodącym tematem tegorocznej edycji były „Równowagi jonowe 
w roztworach wodnych”. W dwuetapowych zawodach wzięło udział ok. 150 uczestników. 
W trakcie finałowej rozgrywki (22 marca) najlepszym młodym chemikiem okazał się 
Patryk Rachwał (Gimnazjum nr 9 im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu). W nagrodę 
otrzymał laptop, ufundowany przez dziekana Wydziału Chemicznego.  
 
Młodzież szkolna już prawie od 25 lat uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z chemii na 
Politechnice Wrocławskiej. Do tej pory w projekcie wzięło udział ponad 2000 uczniów.  
Więcej informacji:  www.wch.pwr.wroc.pl/380716,11.dhtml       
 
 

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


