
Politechnika Wrocławska  
Biuro Prasowe                                                        Wrocław, 21 stycznia 2015 r.                                             
tel. 71 320 43 43, 320 43 88 
Rzecznik Prasowy kom. 695 350 432 
 

 
JEST KARNAWAŁ, SĄ BALE 

 
 
Będą tańce, licytacje na rzecz niepełnosprawnych studentów i gra w kasynie. 
Pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej wiedzą, jak dobrze bawić się  
w karnawale. W tym roku będą balować przez trzy soboty z rzędu,  
31 stycznia, 7 i 14 lutego.    
 
Zabawę rozpocznie „Bal Mechanika”, który jest wieloletnią tradycją wydziału. W tym roku 
po raz pierwszy pracownicy i studenci będą bawić się razem. – Do tej pory na wydziale 
odbywały się dwie odrębne imprezy. Władze postanowiły jednak zintegrować środowisko 
i dlatego organizujemy wspólny bal. Na pewno będzie ciekawiej – mówi dr inż. Tadeusz 
Lewandowski, prodziekan ds. studenckich. Początek 31 stycznia o godz. 19.00 w Strefie 
Kultury Studenckiej (ul. Hoene-Wrońskiego 12). Imprezę organizują Samorząd Studencki 
Wydziału Mechanicznego PWr oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich.  
 
7 lutego o godz. 19.00 w Hotelu Haston zaplanowano zabawę dla studentów 
i pracowników wydziałów: Elektroniki i Elektrycznego. Motywem przewodnim 
tegorocznego „Balu Elektryka”, który organizowany jest po raz trzeci, będą lata 20.  
- Wszystko będzie stylizowane właśnie na tamten okres, począwszy od pokazu 
cheerleaderek, skończywszy na kasynie. Oczywiście będzie to tylko dobra zabawa, bez 
udziału pieniędzy – podkreśla Jan Pytlarz, wiceprezes Oddziału Wrocławskiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Główną atrakcją dla studentów będzie losowanie 
płatnych staży w firmach, które wspierają wydarzenie. Organizatorami są: Oddział 
Wrocławski SEP oraz Wydział Elektryczny PWr.  
 
Nie ma karnawału na Politechnice bez Charytatywnego Balu Rektora. Impreza dla 
pracowników i zaproszonych gości odbędzie się już po raz 13. W tym roku bal ma 
charakter wyjątkowy, ponieważ został wpisany w kalendarz obchodów Jubileuszu 70-lecia 
Politechniki Wrocławskiej. Dochód – jak co roku - zasili fundusz stypendialny 
niepełnosprawnych studentów. W trakcie zabawy zaplanowano aukcję, podczas której 
będzie można wylicytować m.in. prace studentów Wydziału Architektury. W zeszłym roku 
zebrano rekordową sumę ponad 105 tys. zł., co umożliwiło ufundowanie 63 stypendiów. 
Bal tradycyjnie zaplanowano na ostatnią sobotę karnawału. Zabawa rozpocznie się  
14 lutego o godz. 19.00 w auli gmachu głównego (wybrzeże Wyspiańskiego 27).  

 
 

     
 
 
 

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

 
 

 


