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W roku 2019 wykorzystaliśmy nie tylko znany już Plac Zebrań Ludowych, ale także             

unikatowe w skali kraju tereny postoczniowe. Dzięki nawiązaniu współpracy ze znanymi, ale            

ciągle alternatywnymi klubami: 100cznia, Protokultura, Ulica Elektryków i B90 stworzyliśmy          

niezwykły festiwal studencki, podczas którego na 7 scenach zagrało 24 artystów. Każdy            

student znalazł coś dla siebie - od elektroniki poprzez rap, pop aż do rocka. Gościliśmy               

zespoły takie, jak: Lady Pank, Nocny Kochanek, Bitamina, czy XXANAXX. Zagrali u nas             

również Krzysztof Zalewski, TEDE, Bass Astral x Igo, VNM, Rosalie, Bovska, Ten Typ Mes,              

Dwa Sławy, Borys LBD i wielu innych artystów. Na Juwenaliach Gdańskich nie zabrakło             

również orkiestry, której mogliśmy posłuchać podczas występów PawBeats Orchestra i          

goście na scenie Set Stage, która idealnie uzupełniała się z Main Stage tworząc 8 godzinne               

nieprzerwane show. Nasze Juwenalia rozpoczęliśmy oficjalnym przekazaniem kluczy do         

Miasta Gdańska przez Panią Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz oraz Wielkim Pochodem          

Juwenaliowym spod Dworu Artusa i Fontanny Neptuna przez centrum miasta aż do Placu             

Zebrań Ludowych. W Juwenaliach Gdańskich 2019 wziąć udział mógł każdy, przestrzenie           

koncertowe nie były biletowane. Dla osób z niepełnosprawnościami został przygotowany          

podest-podwyższenie, zapewniający znakomitą widoczność na scenę główną. W        

Juwenaliach Gdańskich wzięło udział ok. 89 000 osób. Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej            

Juwenaliów Gdańskich każdy uczestnik miał łatwy dostęp nie tylko do harmonogramu i            

map wydarzeń, ale mógł również zrobić sobie zdjęcie z użyciem juwenaliowych grafik i             

stworzyć swój własny plan koncertów.   
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Lubelskie Dni Kultury Studenckiej - Juwenalia KULturalia Feliniada  
WSEIada 2019  

 
Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet         

Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej to nie tylko czas bezpłatnych koncertów ale również            

ogrom wydarzeń towarzyszących, rozwijających i promujących kulturę, sprawność fizyczną         

jak i wszelkie uzdolnienia artystyczne. Impreza ta, to widowisko kulturalno-rozrywkowe,          

które dedykowane jest społeczności akademickiej Lubelszczyzny, młodzieży, mieszkańcom        

Lublina i okolic. Warto zaznaczyć, że wszystkie koncerty w ramach Lubelskich Dni Kultury             

Studenckiej są bezpłatne nie tylko dla studentów ale również dla wszystkich chętnych            

uczestników. To co również nas wyróżnia to fakt iż przedstawiciele Samorządów           

Studenckich pracowali nie tylko przy organizacji własnych imprez, ale także czynnie           

współpracowali i pomagali sobie nawzajem wspierając się swoim doświadczeniem. 

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia KULturalia Feliniada WSEIada 2019 jak co roku             

rozpoczyna oficjalne przekazanie reprezentantom studentów przez przedstawicieli władz        

Miasta Lublin kluczy do jego bram. Po ich otrzymaniu studenci symbolicznie przejęli władzę             

w Lublinie i rozpoczęło się coroczne majowe święto żaków. Kolejnym punktem tego dnia             

był przemarsz kilkunastu tysięcy studentów lubelskich uczelni wraz z mieszkańcami Lublina           

Korowodem studenckim którego tematem przewodnim byli „Superbohaterowie”.       

Tanecznym krokiem uczestnicy zabawy przemierzyli miasto spod Ratusza na Tereny Zielone           

Politechniki Lubelskiej, gdzie czekała ich dawka muzycznych emocji. 

Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2019 

Pierwszym akcentem rozpoczynających się Juwenaliów Politechniki Lubelskiej 2019 był         

Przegląd Kapel Studenckich, czyli tzw. „PKS”, na którym zespoły studenckie walczyły o            

możliwość wystąpienia na głównej scenie Juwenaliów, rozpoczynając ostatni dzień         

koncertów na Terenach Zielonych. Podczas czterech dni koncertów na scenie Politechniki           

Lubelskiej wystąpiły jedne z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Przy doborze           

artystów kierowaliśmy się przede wszystkim, aby nasz line-up był złożony z różnorodnych            

gatunków muzycznych i mógł zadowolić najbardziej wymagające gusta muzyczne.         

Wieczorne koncerty oferowały nie tylko atrakcje muzyczne, ale również wesołe miasteczko           

oraz miejsca gdzie bawić się mogły całe rodziny wraz z dziećmi. Ponadto na terenie całego               

kampusu przez cały tydzień odbywały się cieszące się dużą popularnością, różnego rodzaju            

wydarzenia towarzyszące, które miały na celu integrację społeczności akademickiej. W          
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godzinach  

 

popołudniowych odbyły się m.in. „Wielkie Grillowanie na kwadracie”, konkurs „1 z           

Polibudy”, „Igrzyska piwne”, piknik studencki, „Dzień Sportu”, turniej Bumperball oraz Laser           

Tag i wiele innych. Po każdym dniu wydarzeń w ramach Juwenaliów Politechniki Lubelskiej             

w naszych mediach społecznościowych ukazywała się obszerna relacja zdjęciowa, wywiady          

z artystami oraz wiele konkursów z nagrodami organizowanych przez Samorząd Studencki.           

Całość wydarzeń odbywających się na kampusie Politechniki Lubelskiej ostatniego dnia          

dopełniło prawdziwe show w postaci pokazu sztucznych ogni. Jako organizatorzy tak           

ogromnego przedsięwzięcia oprócz świetnej zabawy, przede wszystkim zależało nam, aby          

każdy uczestnik imprezy czuł się bezpiecznie co w stu procentach nam się udało, co jest               

naszym największym sukcesem. Dzięki znakomitej współpracy Samorządu Studenckiego z         

władzami Uczelni, służbami porządkowymi, służbą medyczną, osobami odpowiedzialnymi        

za obsługę imprezy oraz władzami miasta, udało nam się stworzyć niezapomniane           

widowisko kulturalne. 

KULturalia 2019 

Katolicki Uniwersytet Lubelski – jedna z najstarszych uczelni w Polsce ciesząca się stuletnią             

tradycją. Autorski projekt Uczelnianego Samorządu Studentów – KULturalia stanowią         

największe i najważniejsze wydarzenie spośród wielu inicjatyw podejmowanych przez USS          

w trakcie roku akademickiego. Ze względu na swój niepowtarzalny charakter KULturalia           

cieszą się rosnącą popularnością i przyciągają tłumy odbiorców. Wyjątkowość tej imprezy           

podkreśla fakt, że jako jedna z nielicznych imprez juwenaliowych jest bezalkoholowa.           

Artyści uczestniczący w tym projekcie reprezentują wysoki poziom artystyczny i muzyczny           

dzięki czemu cała idea Lubelskich Dni Kultury Studenckiej charakteryzuje się          

różnorodnością gustów muzycznych. Przy tworzeniu projektu współpracujemy między        

innymi z: Lubelskim Klubem Biznesu, który swoim doświadczeniem wspiera nas w           

organizacji i przeprowadzeniu wydarzenia. Dzięki obecności w przestrzeni Centrum         

Spotkania Kultur – instytucji, która swoim działaniem kształtuje relacje, definiujące          

rzeczywistość, docieramy do szerokiego grona odbiorców lubelskiej społeczności        

akademickiej. Dodatkowym atutem jest dostosowanie terenu imprezy do potrzeb osób          

niepełnosprawnych. 

Feliniada WSEIada 2019 

Impreza cieszy się bardzo dużą popularnością, posiada ugruntowaną pozycję i jest jedną z             

największych imprez wśród lubelskich wydarzeń kulturalnych. Pomimo obecności innych         

wydarzeń tego typu może pochwalić się największą liczbą uczestników. Swoim zasięgiem           

obejmuje przede wszystkim działania na terenach miasteczek akademickich Politechniki         

Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego (Felin) oraz na ulicach miasta. Każdego dnia          
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koncertowego imprezy rotacyjnie odwiedza nas ok. 30 000 osób! Dodatkowo organizowane           

są wydarzenia towarzyszące m.in. „Bieg UP na 5”, „LEVEL UP”. 
 

 

 
Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juwenalia Poznań  

 
Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich 

 

Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juwenalia Poznań, który jest organizowany przez           

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich w formule „Złączeni, ale nie          

spięci”. Pełnokrwisty Festiwal na stałe zagościł w zielonym sercu Poznania, Parku Jana            

Pawła II, w którym na koniec maja studenci obchodzą swoje święto. Podczas największych             

koncertów plenerowych w stolicy Wielkopolski równolegle realizowane są wartości dodane          

projektu związane ze Studencką Strefą Artystyczną, promującą najświeższe studenckie         

talenty oraz Forum Dyskusyjnym, dotykającym najbardziej istotnych spraw dla środowiska          

akademickiego. Juwenalia Poznańskie rozpoczynają się rokrocznie Pochodem       

Juwenaliowym, w którym każda uczelnia wykazuje się kreatywnością i demonstruje swoją           

różnorodność. W tym roku przeszliśmy ulicami stolicy Wielkopolski pod hasłem          

#IDZIEMYWSERIALE. Poznańscy studenci są mocno zaangażowani w tworzenie kostiumów         

oraz platform na pochód. Motywacji dodaje wszystkim walka o Puchar, który jest wręczany             

zwycięskiej uczelni na scenie głównej Juwenaliów Poznańskich. Animacji na terenie również           

nie mogło zabraknąć! #TBTCHILDHOOD w kosmicznym wymiarze, festiwalowy vibei         

mnóstwo dobrej zabawy. To tutaj uczestnicy mogli znaleźć coś zarówno dla wolnych            

strzelców, jak i dla zgranych ekip. Z pomocą sztuk wizualnych i muzyki przenieśliśmy             

naszych studentów do innego świata. Otworzyliśmy Ich umysły na coś absolutnie nowego.            

Warsztaty, zajawki, pożywka dla zmysłów. What’s your deepest desire? Studenci mieli           

okazję zajrzeć w głąb siebie i poszukać odpowiedzi w naszej strefie. Tuż obok mogliśmy              

znaleźć wyjątkowe miejsce, bo tworzone w 100% przez studentów, czyli nasza Mała Scena             

(ale mała tylko z nazwy). Odbywały się tutaj przeglądy kapel, które dopiero zaczynają swoją              

karierę na scenie. Wysłuchaliśmy tam miejscowych zespołów i alternatywnych klimatów          

muzycznych. Mała scena to także stand-upy, studenckie teatry, występy taneczne i wiele            

więcej. Naszym celem jest ukazanie kultury studenckiej, która, bez względu na szerokość            

geograficzną, kulturę lub religię, stanowi sól miejskich nurtów kulturalnych,         

wyeksponowanych podczas 3 dni naszego festiwalu. Budowanie więzi studentów z kulturą,           

tradycją i historią Poznania jest dla nas bardzo ważne i dlatego cieszymy się, gdy osoby z                

różnych zakątków Polski pojawiają się na naszym wydarzeniu.  
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Juwenalia Szczecin  
 

 

 Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Szczecina 

 

 

Juwenalia Szczecin – Największy na Pomorzu Zachodnim Festiwal Kultury Studenckiej.          
Wydarzenie trwa od czwartku do niedzieli i zrzesza niemal 40 tysięcy studentów. Festiwal             
organizowany jest przez Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych        
Szczecina. Juwenalia Szczecin to koncerty z pięknym widokiem na wizytówkę miasta – Wały             
Chrobrego, jak również szereg wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina, z których           
każdy znajdzie coś dla siebie! Juwenalia Szczecin to moc muzyki, moc kultury, moc             
współpracy! 
 
#JestMOC! 
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Juwenalia  
 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

Juwenalia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako jedne z nielicznych w Polsce,           

składają się z ośmiu unikatowych projektów kulturalno-sportowo-rozrywkowych. Dane        

projekty organizowane są przez 300 wolontariuszy wywodzących się z trzech największych           

organizacji studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie takich jak: Parlament         

Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK         

oraz Erasmus Student Network UEK. 

1. FASHION NIGHT 

Na przełomie kwietnia i maja kampus Uniwersytetu zaczyna tętnić atmosferą studenckiej           

afirmacji życia. Końcem kwietnia zapraszamy studentów na halę sportową, która zamienia           

się w miejsce profesjonalnego pokazu mody. To wszystko za sprawą projektu Fashion Night             

organizowanego dnia 29 kwietnia, z liczbą 600 uczestników o zasięgu lokalnym. Jest to jedno              

z wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych podczas Juwenaliów UEK. Jego celem jest           

wypromowanie młodych, obiecujących projektantów mody, którzy mają możliwość        

przedstawienia swojej własnej kolekcji. Ponadto, Fashion Night jest również miejscem,          

gdzie początkujące osoby ze świata modelingu, prezentują swoje umiejętności wybiegowe.          

Projekt ten przybliża zasady działania świata mody oraz wzbudza zainteresowanie nie tylko            

wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale również         

osób pochodzących z innych ośrodków akademickich. Warto podkreślić, że wydarzenie          

posiada również charakter edukacyjny. Organizatorzy projektu, regularnie przygotowują        

chwytliwe ciekawostki oraz informacje poświęcone naukom o modzie. W prosty i           

przystępny sposób tłumaczą nieraz skomplikowane pojęcia modowe, dzięki czemu duża          

rzesza odbiorców nabywa wiedzę na temat tego rodzaju kultury wysokiej. 

2. X-TREMALIA 

Po długim weekendzie majowym, poniedziałkowy dzień na Kampusie UEK upływa pod           

znakiem sportów ekstremalnych. X-tremalia, odbywające się 6 maja, z liczbą 500           

uczestników o zasięgu lokalnym oferują studentom przejazdy rolkarskie, pokazy driftu, skok           

na bungee i wiele innych, dostarczających adrenaliny rozrywek. Wydarzenie promuje          

postawy zdrowego trybu życia, popularyzuje kulturę tężyzny fizycznej oraz aktywizuje          

społeczność studencką w zakresie sportów tradycyjnych jak i tych niekonwencjonalnych.          

Podobnie jak w przypadku Fashion Night, X-tremaila również prowadzą działalność  
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edukacyjną ukierunkowaną na poszerzanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania,         

bezpiecznego uprawiania sportu oraz wiedzy o różnorodnych dyscyplinach sportowych. 

3. PRZEGLĄD KAPEL ROCKOWYCH 

Wieczorem, dnia 6 maja, z liczbą 800 uczestników o zasięgu lokalnym, organizowany jest             

Przegląd Kapel Rockowych, czyli ogólnopolski konkurs zespołów rockowych, zakończony         

koncertem znanego, polskiego zespołu. Już od kilkunastu edycji wydarzenie sukcesywnie          

promuje młode, początkujące kapele rockowe. Dzięki temu rozwijający się artyści mają           

możliwość zagrania prawdziwego koncertu, przed liczną publiką. Dzięki udostępnianej im          

przestrzeni oraz działaniom marketingowym, zyskują oni rozgłos oraz cenne         

doświadczenie. Przegląd Kapel Rockowych jest zdecydowanie projektem unikatowym, ze         

względu na promowanie szeroko pojętej kultury rockowej. Ponadto, duża część          

uczestników podkreśla, że jest to również kuźnia młodych talentów. 

4. UEK GAMING STAGE 

Następnie, by oderwać się od zajęć, zapraszamy studentów UEK-u na święto elektronicznej            

rozrywki, czyli UEK Gaming Stage, organizowane dnia 7 maja, z liczbą 1000 uczestników o              

zasięgu lokalnym. Podczas wydarzenia odbywają się turnieje e-sportowe, demonstracje         

nowych technologii komputerowych, sprzętów peryferyjnych oraz gier planszowych. To tego          

dnia uczestnicy mają szansę spędzić czas przy wykorzystaniu nowoczesnych form rozrywki.           

Celem projektu jest promocja takich postaw jak: współpraca, gra zespołowa oraz           

kreatywne spędzanie wolnego czasu. 

5. WYBORY NAJMILSZEJ STUDENTKI I SUPER STUDENTA UEK 

Dnia 7 maja, wieczorem, zapraszamy studentów na Wybory Najmilszej Studentki i Super            

Studenta UEK. Wydarzenie o zasięgu lokalnym, gromadzi w jednym miejscu 700           

uczestników, podczas którego uczestnicy rywalizują w konkurencjach sprawdzających ich         

kreatywność, zabawność oraz przyjacielskość. Wydarzenie ma charakter czysto        

integracyjny oraz rozrywkowy, z końcowym akcentem kulturalnym, wyrażonym poprzez         

koncert sławnej polskiej gwiazdy. 

6. ZMAGANIA WYDZIAŁÓW 

W przeddzień finałowego wydarzenia Juwenaliów UEK, 8 maja, o poranku do walki o Puchar              

Rektora stają wydziałowe drużyny w ramach projektu Zmagania Wydziałów. Podczas tego           

wydarzenia o zasięgu lokalnym, rokrocznie gromadzi się 200 uczestników zmotywowanych          

do dopingowania drużyny reprezentującej ich wydział. To wtedy studenci mają możliwość           

partycypowania w zręcznościowych konkurencjach, które wymagają od nich kreatywności,  
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pracy zespołowej oraz nieprzeciętnej wytrzymałości. Celem projektu jest integracja         

środowiska akademickiego oraz zapewnienie podczas tego dnia szeregu rozrywek         

generujących szczęście i radość. 

7. NOC KINOWA 

Na terenie Uniwersytetu odbywa się nocny plenerowy pokaz filmów, zwany Nocą Kinową,            

organizowany podobnie jak Zmagania Wydziałów dnia 8 maja, z liczbą 300 uczestników o             

zasięgu lokalnym. Jest to wydarzenie mające na celu przedstawianie kina refleksyjnego, ale            

zarazem przyciągającego tłumy. W ramach realizacji tego projektu, rzesza studentów, ma           

okazję kontemplować jedne z najbardziej uznanych dzieł kinematografii. Ponadto,         

docelowo ma również wzbudzić u nich poczucie refleksji oraz zaangażować do poszerzania            

ich horyzontów kulturalnych. 

8. KONCERT GŁÓWNY 

Zakończeniem całej serii projektowych wrażeń jest Koncert Główny, organizowany 9 maja,           

z liczba 9000 uczestników o zasięgu ogólnopolskim, na który zapraszani są nie tylko polscy              

artyści, ale także gwiazdy światowego formatu. Jest on zwieńczeniem 11 miesięcy           

przygotowań oraz powodem do radości dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu          

Ekonomicznego w Krakowie. Wydarzenie to gromadzi co roku ponad kilka tysięcy           

uczestników. Impreza ma charakter ogólnopolski, a ze względu na dobrze prowadzoną           

promocję, trafia do ogromnej grupy studentów i nie tylko. Wydarzenie niesie za sobą wiele              

pozytywnych aspektów między innymi takich jak: integracja środowiska akademickiego 

• wzbudzanie pasji do działań non-profit; 

• wzbogacanie wiedzy i doświadczenia organizatorów oraz wolontariuszy Juwenaliów UEK z           

dziedziny organizacji projektów; 

• popularyzację wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Kraków. 

Odbiorcami są nie tylko studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, lecz także: 

• studenci pozostałych krakowskich uczelni; 

• uczestnicy programów mobilności (Erasmus+, CEEPUS, Double Diploma), 

• osoby dorosłe zainteresowane tematyką realizowanego zadania. 
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