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Rozpoczynamy 70-lecie Politechniki Wrocławskiej 
 
 

15 listopada 1945 r. prof. Kazimierz Idaszewski wygłosił w Politechnice Wrocławskiej 
pierwszy – po zakończeniu II wojny światowej – wykład. Wydarzenie to jest rokrocznie 
na Politechnice wspominane i obchodzone jako Święto Uczelni (zwane także Świętem 
Nauki Wrocławskiej). W ten sposób nasza uczelnia wchodzi w 70 rok swojej działalności. 
W ramach obchodów zapraszamy w piątek, 14 listopada na oficjalne otwarcie 
Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych Bibliotech oraz na uroczystość 
nadania tytułu doktora honoris causa prof. Gabrielowi Creanowi, wiceprezesowi ds. 
technologii i dyrektorowi regionu Europy CEA francuskiej Komisji ds. Energii Atomowej. 
 
Program uroczystości: 
 
14 LISTOPADA (piątek) 
 
godz. 9.00 - otwarcie Bibliotechu (pl. Grunwaldzki 11) 
 
godz. 11.30 - obchody Święta Nauki na Politechnice Wrocławskiej (aula gmachu 
głównego, bud. A-1) 
 

• wystąpienie Rektora prof. Tadeusza Więckowskiego 
• nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Gabrielowi Creanowi 
• promocje doktorów habilitowanych 
• wręczenie odznaczeń i wyróżnień pracownikom i absolwentom uczelni (m.in. 

Złotych Odznak PWr z brylantem i Lwów Politechniki Wrocławskiej). 
 
godz. 20.00 - gala inaugurująca Jubileusz 70-lecia Politechniki Wrocławskiej 
(aula gmachu głównego, bud. A-1).  
 
Uroczystość uświetni występ artystów Teatru Muzycznego „Capitol”, którzy zaprezentują 
recital przebojów z legendarnego musicalu „Hair”. 

 
15 LISTOPADA (sobota) 
 
godz. 9.00 - uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii 
Profesorów Lwowskich (skwer prof. Kazimierza Idaszewskiego) 
 
godz. 11.00 - start biegu „5 REKTORA” o Puchar Rektora Politechniki 
Wrocławskiej  (Pergola, Hala Stulecia).  
Do rywalizacji zgłosiła się rekordowa ilość uczestników. 400 biegaczy przebiegnie  
w sobotę alejkami parku Szczytnickiego dystans ok. 5 km. Organizatorzy początkowo 
spodziewali się ok. 300 chętnych, jednak zainteresowanie było tak duże, że ostatecznie 
do rywalizacji stanie o 100 osób więcej. Będą walczyć o nagrody w kilku kategoriach: 
open, studentów oraz pracowników Politechniki. 
Wcześniej zaplanowano także biegi sztafet: międzywydziałowych oraz Zespołu Szkół 
Akademickich. Lista zgłoszeniowa jest już zamknięta. Więcej informacji na stronie: 
http://www.swfis.pwr.edu.pl/2142629,151.dhtml. 
 

 
Więcej informacji o 70-leciu Politechniki Wrocławskiej można znaleźć  

na specjalnej stronie: http://70-lecie.pwr.edu.pl/ 
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Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/ 

 


