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Zbliża się czas studenckich rządów 

 
 
6 dni zabawy i rekordowa liczba 17 wydarzeń, nad organizacją 
których pracuje sztab ponad 120 osób, czeka na studentów 
Politechniki Wrocławskiej w ramach rozpoczynających się  
w poniedziałek (4 maja) się Juwenaliów 2015.  
 
- Na początek zapraszamy na tradycyjne śniadaniem  
z Rektorem – opowiada Karolina Rebzda, przewodnicząca 
komisji juwenaliowej. - Na studentów będą czekały kanapki, 
słodkie przekąski, napoje i wyjątkowe, limitowane kubki PWr. 
Spotykamy się o godz. 10.00 w Strefie Kultury Studenckiej. 
 
Pierwszego dnia zaplanowano także m.in. Wampiriadę, Juwenalia językowe oraz 
Qlturalia, w ramach których można będzie sprawdzić się w konkursie fortepianowym czy 
wysłuchać koncertu solistów tenorowych. 
 
Wtorek rozpocznie się kolejną edycją ŻAKtanda, czyli unikalnego dyktanda o tematyce 
technicznej. Od godz. 16.30 na osiedlu akademickim przy ul. Wittiga królować będzie 
muzyka. Po raz pierwszy w historii Juwenaliów PWr studenci będą mieli okazję bawić się 
w rytm tanecznych kawałków w ramach Nocy DJ-ów. Całość zakończy wyczekiwany 
przez wszystkich P.I.W.O. Light Show. W tym roku pokaz zostanie zorganizowany 
wspólnie z zespołem Breslaux. Wyjątkowe widowisko muzyczno-świetlne pod nazwą 
Breslaux Light Show zaplanowano na godz. 21.00.     
 
Środa będzie stała pod znakiem koncertów (m.in. Pokahontaz i Mesajah) oraz mocno 
wyczekiwanej przez studentów nocy grilli. Wcześniej zapraszamy na pokaz kola 
naukowego Apanonar, którego członkowie będą wykonywać niesamowite ewolucje na 
motocyklach. Publiczności zaprezentuje się także Marcin „Korzeń” Głowacki. Jeden  
z najlepszych stunterów na świecie również wykona pokaz swoich umiejętności 
akrobatycznych na motorze. 
 
W czwartek 7 maja o godz. 11.00 z kampusu Politechniki Wrocławskiej wyruszy pochód 
studencki. Tradycyjny korowód roztańczonych i pomysłowo przebranych młodych ludzi 
przejdzie przez ulice Wrocławia i zakończy swój marsz na popularnym „Wittigowie”. Od 
południa nasi studenci będą mogli bawić się na kolejnych koncertach. Na scenie przy 
„tekach” wystąpią Letni Chamski Podryw, Abradab, Tabu, Lipali, Jelonek oraz O.S.T.R. 
 
Atrakcje piątku to przede wszystkim impreza na dachu Strefy Kultury Studenckiej 
Rooftop Stage, maraton tańca oraz pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy  
w ramach Akademii Przeżycia. W sobotę organizacje studenckie i koła naukowe będą 
rywalizować o tytuł najlepszej w ramach ORG.rzysk. Ponadto tego dnia zapraszamy na 
VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora Politechniki Wrocławskiej. 
 
Studencki tydzień zabawy zakończy niedzielny rajd samochodowy o puchar Rektora 
PWr na torze przy ul. Rakietowej.  
 

Szczegółowe informacje oraz program imprez można znaleźć na stronie: 
http://juwenalia.pwr.edu.pl 

 
Zapytania o patronat medialny i/lub akredytację medialną należy wysyłać na adres 

juwenalia@juwenalia.pwr.edu.pl. 
 

Jak wyglądały juwenalia na Politechnice Wrocławskiej w latach 90? Można zobaczyć tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=SPffYG0FMpo 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 

http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/. 
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