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PWr Challenge – zmierz się z nauką!
Opis: 
PWr Challenge to wydarzenie dla uczniów szkół średnich z Dolnego Śląska. Odbyło się ono 10 czerwca - wte-
dy, gdy uczniowie nie byli już obciążeni lekcjami (po wystawieniu ocen). 

Uczestnicy mieli do wykonania 13 zadań przygotowanych przez naszych studentów z kół naukowych. W wie-
lu miejscach na kampusie na zawodników czekały różnorodne i nietypowe wyzwania m.in. sterowanie ręką 
robota stemplującego, budowanie z patyczków mostu Leonarda da Vinci, rozpoznawanie wydrukowanych 
na drukarkach 3D kości, krzyżówka chemiczna, badanie temperatury kamerą termowizyjną czy łamigłówki 
matematyczne. 

W grze wzięło udział 14 zespołów (3-5-osobowych). Nagrodą było m.in. zwiedzanie superkomputera BEM, 
przejażdżka symulatorem ciężarówki, pokaz piorunów Laboratorium w czy zestaw gadżetów uczelnianych.

Gdy reprezentanci klas zmagali się z wyznaniami gry terenowej, pozostali uczniowie i nauczyciele uczest-
niczyli w wykładach popularnonaukowych ( m.in. o mierzeniu odległości w Nowym Jorku i w dżungli, ma-
gnetycznej lewitacji), pokazie informatycznym (praktyczne haki na cyberataki), próbowali sił na ergometrze 
wioślarskim czy rozwiązywali zagadki językowe. 

https://wroclaw.tech/pwrchallenge
https://wroclaw.tech/pwrchallenge-zmierzsie
https://www.urszulanki.edu.pl/pwr-challenge-gra-terenowa-projekt-na-politechnice-wroclawskiej/
https://www.facebook.com/events/510245540735882
https://ks.lo7.wroc.pl/index.php/2014-09-12-18-38-46/2052-pwr-challenge

https://wroclaw.tech/pwrchallenge
https://wroclaw.tech/pwrchallenge-zmierzsie 
https://www.facebook.com/events/510245540735882
https://www.urszulanki.edu.pl/pwr-challenge-gra-terenowa-projekt-na-politechnice-wroclawskiej/
https://ks.lo7.wroc.pl/index.php/2014-09-12-18-38-46/2052-pwr-challenge


Idea i cel:
Nasz główny cel to szeroko rozumiana popularyzacja nauk ścisłych. Zależało nam na tym, żeby po pandemii 
i długim okresie nauki zdalnej zorganizować wydarzenie, w którym uczniowie będą mieli okazję „dotknąć” 
nauki na żywo.  Chcieliśmy pokazać młodzieży uczelnię z nieco innej strony, a także włączyć do organizacji 
wydarzenia studentów z wszystkich wydziałów. 

Uczestnicy (uczniowie i nauczyciele) mieli okazję zwiedzić kampus, porozmawiać ze studentami i wykładow-
cami, spędzić dzień w miłej atmosferze terenie uczelni, m.in. słonecznym i zielonym bulwarze PWr nad Odrą.

Adresatami PWr Challenge byli uczniowie szkół średnich z klas 1-3, czyli nasi potencjalni studenci. Kieruje-
my się myśleniem długofalowym, zachęcając młodzież do zainteresowania się naukami ścisłymi i już teraz 
„oswajamy” ich z uczelnią.  

Co udało się osiągnąć:
Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem wśród szkół średnich z Dolnego Śląska. Chęć udzia-
łu zgłosiło aż 20 placówek.  W sumie przez kampus przewinęło się tego dnia ponad 500 osób ze szkół z: 
Wrocławia, Brzegu Dolnego, Długołęki, Wałbrzycha, Sycowa, Złotoryi i Świdnicy.

W organizacje zaangażowali się studenci i naukowcy z wszystkich wydziałów Politechniki Wrocławskiej (13 
wydziałów) , a także pracownicy uczelni i wolontariusze, łącznie 80 osób. 

Sukces pierwszej edycji sprawił, że PWr Challenge został wpisany w kalendarz stałych wydarzeń promocyj-
nych na Politechnice Wrocławskiej.

Mówcy i prelegenci:
Wykłady i pokazy: dr hab. inż. Bartosz Frej z Wydziału Matematyki, dr hab. inż. Piotr Serkies z Wydziału 
Elektrycznego, dr inż. Maciej Mulak z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, dr inż. Danuta Szyszka 
z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, a także pracownicy Studium Języków Obcych oraz Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zadania w grze terenowej:  KN Młodzi Menadżerowie Budownictwa, KN White Hats, KN BiAddMed, Koło Na-
ukowe Robotyków ,,KoNaR”, samorząd studencki poszczególnych wydziałów

Prowadzenie: Martyna Dziakowicz i Józef Poznar z Akademickiego Radia Luz.






