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Spotkajmy się w Pasażu Studentów 
 
Koncerty i występy DJ-ów, festiwal food trucków oraz pokazy kół naukowych – to tylko 
część atrakcji przygotowanych z okazji otwarcia Pasażu Studentów na Politechnice 
Wrocławskiej. Inauguracja miejsca spotkań naszych studentów już 1 października 
 
Pasaż Studencki to obszar rozciągający się od budynku Strefy Kultury Studenckiej aż do 
budynku Centrum Kongresowego. – Sami studenci wybrali tę przestrzeń na swoje 
miejsce – mówi Piotr Barszczewski z Samorządu Studenckiego PWr. – To tu czują się 
najlepiej, spotykają się między zajęciami i dlatego właśnie tu planujemy organizację 
różnego rodzaju wydarzeń.  
 
Uroczyste otwarcie zaplanowane jest na czwartek, 1 października, o godz. 14.30. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonają rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusz 
Więckowski, prorektor ds. studenckich prof. Zbigniew Sroka oraz przedstawiciele 
Samorządu Studenckiego naszej uczelni.  
 
– Jednak na teren Pasażu zapraszamy już wcześniej – mówi Piotr Barszczewski – 
Imprezy towarzyszące wydarzeniu rozpoczną się ok. godz. 12.00, więc zachęcamy, by 
najpierw udać się do gmachu głównego i wziąć udział w uroczystej inauguracji roku 
akademickiego, a potem przyjść do nas. 
 
Na studentów będą czekały m.in. food trucki, wspólna nauka choreografii do bicia 
tanecznego rekordu z okazji obchodów Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska 
akademickiego we Wrocławiu oraz konkursy, w których do wygrania będą m.in. oficjalne 
bluzy PWr i uczelniane gadżety. 
 
Swoje projekty zaprezentują oraz o nich opowiedzą studenci z m.in. PWr Racing Team, 
Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych, Akademickiego Klubu Lotniczego, 
Akademickiego Klubu Motorowego „Apanonar” oraz Koła Naukowego Studentów Chemii 
Allin. 
 
Nie zabraknie również dobrej muzyki. W budynku SKS będzie można posłuchać 
koncertów takich zespołów jak Widespread czy The Lottery, a na zewnątrz stanie 
platforma samochodowa DJ-ów z Klubu Studenckiego „Bajer”. 
 
Więcej informacji o otwarciu Pasażu Studenckiego oraz szczegółowy program wydarzenia 

na: https://www.facebook.com/events/1028976327154322. 
 
Film promujący wydarzenie: https://www.youtube.com/watch?t=1&v=z_3gZl9lqfE 
 

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

 

 


