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„Wittigalia” w finale konkursu na najlepsze juwenalia w Polsce 
 
Tegoroczne Juwenalia Politechniki Wrocławskiej znalazły się w finale konkursu ProJuvenes 
organizowanego przez Parlament Studentów RP, w którym nagradzane są najlepsze 
inicjatywy, projekty i studenci z całego kraju. 
 
„Wittigalia” zostały nominowane w kategorii juwenaliów i konkurują z XXIV Lubelskimi 
Dniami Kultury Studenckiej Kozienalia 2015, Królewskimi Juwenaliami UKW, Juwenaliami 
Gliwickimi (IGRY), Festiwalem Muzycznym Juwenalia Poznań i AFERĄ 2015 (juwenalia  
w Gdańsku). 
 
Sam konkurs podzielony został na dwa etapy. W pierwszym zgłoszone projekty oceniała 
kapituła konkursowa, a juwenalia PWr zdobyły w nim cztery punkty. W drugim etapie 
wszystko zależy już od internautów, bowiem głosowanie prowadzone jest już na 
Facebooku: 
 

https://www.facebook.com/parlamentstudentowrp/app_440129912836872 
 
W zależności od miejsca, które dane juwenalia zajmą, zdobędą punkty - od jednego do 
sześciu. W finale liczba punktów z pierwszego etapu jest mnożona przez cztery,  
z drugiego – przez sześć. Po zsumowaniu wyłoniony zostanie zwycięzca. Głosowanie  
w portalu społecznościowym potrwa do 6 listopada. 
 
Tegoroczne „Wittigalia” obejmowały około 20 różnych projektów kulturalno-
rozrywkowych, na które składało się niemal 50 wydarzeń – od akademii filmowej, przez 
projekt P.I.W.O., maraton tańca i Rajd o Puchar Rektora, po Juwenalia Językowe i 
Wampiridę. 
 
 – Myślę, że właśnie tym wyróżniamy się spośród imprez juwenaliowych z całej Polski. 
Nie stawiamy tylko na koncerty, ale na bardzo zróżnicowany program, tak by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie – mówi Adam Spychała, koordynator ds. promocji i IT w Komisji 
Juwenaliowej. 
 
W organizację juwenaliów PWr zaangażowanych było ponad sto osób, a ich 
przygotowywanie rozpoczęło się w październiku 2014 r. – Mamy nadzieję, że efekty 
naszej pracy spodobały się studentom. Jeśli tak jest, będziemy wdzięczni za oddanie 
głosu na „Wittigalia” – zachęca Adam Spychała. 
 
Nagrody ProJuvenes przyznawane są w kategoriach: studencki projekt roku, media 
studenckie, NGO, studia bez barier, kultura studencka, juwenalia, naukowy projekt roku i 
dziennikarz. 
 
 

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


