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Mikołaj i inne roboty 
 
Prawie 120 robotów szykuje się do walki w ramach kolejnej edycji Robotic Arena,  
a 1640 dzieci pracowników Politechniki Wrocławskiej niecierpliwie wygląda 
przyjazdu św. Mikołaja. Na oba wielkie wydarzenia zapraszamy już jutro od rana na 
naszą uczelnię. 
 
Impreza Mikołajkowa 
Od rana Strefa Kultury Studenckiej (bud. C-18, ul. Hoene-Wrońskiego 10) będzie 
opanowana przez dzieci. Jak co roku, od prawie 40 lat, uczelnia organizuje spotkanie ze 
św. Mikołajem.    
 
Program: 

• godz. 09.30 - rozpoczęcie imprezy 
• godz. 09.40 - zabawy mikołajkowe, w tym m.in. świąteczna ciuchcia, wyścigi 

zaprzęgów św. Mikołaja 
• godz. 11.30 - interaktywny spektakl teatralny „Baśń zimowa” 
• godz. 12.00 - quiz z nagrodami, animacje taneczne ze Śnieżynką, pożegnanie 

Mikołaja.  
 
W trakcie imprezy dla dzieci zaplanowano także dodatkowe atrakcje, m.in. gigapuzzle  
z Laponii, świąteczny kącik Arts&Crafts, malowanie twarzy oraz skręcanie balonów. 
 
Robotic Arena 2014  
W tym samym czasie, i to tuż obok, bo w Bibliotechu (bud. D-21, pl. Grunwaldzki 11), 
rywalizować będą najlepsi konstruktorzy robotów. Ich dzieła będą walczyć, improwizować 
i ścigać się w 7 kategoriach: 
 

• Minisumo Enhanced 
• Microsumo Enhanced 
• Nanosumo 
• Line Follower Turbo  
• Line Follower Light  
• Micromouse 
• WABCO Freestyle 

 
Na czym polegają te konkurencje? W Line Follower roboty muszą, w jak najkrótszym 
czasie, pokonać trasę wyznaczoną przez czarną linię. W kategorii Freestyle nie 
obowiązują żadne ograniczenia. Uczestnicy wykazują się tutaj iście „robotyczną” 
kreatywnością i pokazują przeróżne, nierzadko szalone konstrukcje. Oczywiście 
zobaczymy też tradycyjną rywalizację w sumo. Wygra ten konstruktor, którego robot 
wypchnie robota przeciwnika poza ring.  
 
Organizatorami wydarzenia są członkowie studenckiego koła naukowego KoNaR, 
działającego przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. – W tym roku 
uczestników przywitamy niesamowitą oprawą zawodów – podkreśla Adrian Gałęziowski, 
prezes KoNaR-u. – Dekoracja w budynku jest przygotowywana przez studentkę Akademii 
Sztuk Pięknych, w ramach jej pracy dyplomowej. Szykujemy też inną niespodziankę: 
specjalną konkurencję pokazową. W sobotę naprawdę warto przyjść na Politechnikę – 
zachęca Gałęziowski. 
 
Początek walk eliminacyjnych nastąpi po godz. 10.00. Pierwsze starcia finałowe 
zaplanowano ok. godz. 14.00. 
 
Więcej informacji na stronie http://konar.pwr.edu.pl/index.php/robotic-arena oraz  
u Adriana Gałęziowskiego (tel. 663 797 773). 
 

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


